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

อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่อง
พระพุทธคุณ
การยกย่องสดุดี คือ การประกาศ
คุณธรรมของผูท้ ำ� ความดี เพือ่ เป็นแบบอย่างให้
ผู้อื่นได้รับรู้และปฏิบัติตาม ความหอมแห่ง
คุณธรรมที่เราได้ประกาศไปนี้ จะส่งผลย้อน
กลับมาหาตนให้เป็นผู้ที่น่าคบหา น่าเข้าใกล้
และน่าสนทนาด้วย ดังเรือ่ งราวของพระสุคนั ธเถระ ผูใ้ ช้ปญั ญาในการยกย่องสรรเสริญพระคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า
พระนามว่ากัสสปะ ท่า นได้มาบังเกิด เป็น
กุลบุตรแห่งตระกูลเศรษฐีมีทรัพย์มากมาย
ในนครพาราณสี วันหนึ่งกุลบุตรนั้นได้เดิน
เทีย่ วเล่นไปเรือ่ ย ๆ จนถึงป่ามฤคทายวัน ในเขต
เมืองพาราณสีนั้น เขาได้พบพระบรมศาสดา
โดยบังเอิญ ขณะที่พระองค์ก�ำลังทรงแสดง
ธรรมเทศนาเรื่องหนทางอมตธรรม ทันทีที่เห็น
พระผูม้ พี ระภาคเจ้า เขาก็เกิดความปีตเิ ลือ่ มใส
ในพระสุรเสียงแห่งการแสดงธรรมของพระองค์
ว่า “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเทพที่ยิ่งกว่า
ทวยเทพองค์ใด ๆ ทรงมีถ้อยค�ำที่กลมกล่อม

น่าชืน่ ใจ พระสุรเสียงก็ไพเราะดุจนกการเวก
ขับขาน พระส�ำเนียงกึกก้องเหมือนเสียงหงส์
และกลองที่ตีเสียงกึกก้องกังวาน จนสามารถ
ท�ำให้มหาชนได้ยินกันชัดเจนทั่วถึง”
เมือ่ เขาได้สดับธรรมะและพระสุรเสียง
ที่ไพเราะของพระพุทธองค์เช่นนี้ ก็คิดจะสละ
ทรัพย์สมบัติเพื่อออกบวช ครั้นได้บวชสมใจ
แล้ว ก็หมั่นศึกษาธรรมะต่าง ๆ จนแตกฉาน
เป็ น พหู สู ต อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น พระธรรมกถึ ก
(นักแสดงธรรม) ทีม่ คี วามสามารถด้านปฏิภาณ
วิจิตร คือ สามารถกล่าวบทธรรมในรูปแบบ
ร้อยกรองกาพย์กลอนได้
เนื่องจากท่านมีความสามารถพิเศษ
ด้านการใช้ภาษาที่ไพเราะในการแสดงธรรม
เช่นนี้ จึงได้พรรณนาพระคุณอันไม่มีประมาณ
ของพระพุ ท ธเจ้ า ให้ ช าวประชาได้ ส ดั บ ฟั ง
และยังจิตให้เลื่อมใสในพุทธคุณ เป็นต้นว่า
“พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพระองค์นเี้ ป็นพระขีณาสพ
(หมดกิเลส) เป็นผูต้ นื่ แล้ว ทรงไม่มที กุ ข์ ทรงตัด
ความสงสัยได้หมดสิ้นแล้ว ทรงพ้นกิเลสแล้ว”
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“พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เป็น
ผู้ตื่นแล้ว เป็นผู้ประเสริฐยิ่งนัก ทรงประกาศ
พระธรรมค� ำ สอนทั้ ง แก่ ม นุ ษ ย์ แ ละเทวดา
ทรงเป็ น ผู ้ ฝ ึ ก พระองค์ เ องและทรงฝึ ก ผู ้ อื่ น
ทรงเป็นผูส้ งบและทรงท�ำผูอ้ นื่ ให้สงบตาม เป็น
ผู้ดับกิเลสและทรงท�ำให้ผู้อื่นดับกิเลสตาม
ทรงมีความเพียรและองอาจกล้าหาญ ทรงมี
พระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ” ซึ่ง
ท่านมักชอบแสดงธรรมกถาอย่างนีใ้ นท่ามกลาง
หมูช่ น โดยการพรรณนาสรรเสริญพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดอยู่เสมอ ๆ เมื่อละโลก
ในชาติ นั้ น ก็ ไ ด้ ไ ปเสวยทิ พ ยสุ ข อั น โอฬาร
ในสวรรค์ชั้นดุสิต
ครัน้ มาบังเกิดเป็นมนุษย์อกี ครัง้ และได้
ออกบวชในภพชาติสดุ ท้าย อานิสงส์จากการที่

ได้พรรณนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ตามส่งผลอย่างน่ามหัศจรรย์ดังนี้ คือ ท�ำให้
เป็นผูม้ กี ลิน่ หอม ไม่วา่ จะเป็นกลิน่ ลมหายใจก็ดี
กลิ่นปากหรือกลิ่นตัว ล้วนแผ่หอมฟุ้งกระจาย
ไปเป็นนิจทุกทิพาราตรีกาล ปานดังดอกปทุม
และดอกจ�ำปาที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตลอด เพราะ
เหตุนี้พระเถระจึงมีนามว่า “พระสุคันธเถระ”
หรือพระเถระผู้มีกลิ่นหอม อีกทั้งยังเป็นผู้มี
สรีระที่งดงามได้สัดส่วน ซึ่งก็ล้วนเกิดจาก
ผลบุญอันอัศจรรย์ที่เคยพรรณนาพระคุณของ
พระพุทธเจ้านั่นเอง
ยกย่องเช่นใด..ย่อมได้เป็นเช่นนั้น
ในการพรรณนาพระคุ ณ ของพระพุทธเจ้านัน้ คุณสมบัตดิ า้ นใดของพระพุทธองค์
ที่ ท ่ า นได้ พ รรณนาประกาศพระคุ ณ เอาไว้
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ท่านก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคุณสมบัตินั้น ๆ
ตามที่พรรณนาด้วย พูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ
“สร้างผังส�ำเร็จ..ด้วยวจีกรรมที่ดี” ดังต่อไปนี้
๑. การทีท่ า่ นได้พรรณนาถึงพระยศของ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เพราะฉะนั้นแม้ท่านจะ
ไปเกิดในภพใด ก็ย่อมได้เป็นผู้มียศรุ่งเรืองใน
ภพนั้น ๆ
๒. การที่ท่านได้สรรเสริญพระพุทธเจ้า
ว่า พระพุทธองค์ชื่อว่าเป็นผู้ประทานความสุข
แก่สตั ว์ทงั้ หลาย เพราะฉะนัน้ ท่านจึงได้อานิสงส์
คือ เป็นผู้เข้าถึงความสุข
๓. การทีท่ า่ นได้กล่าวสรรเสริญพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าในด้านคุณสมบัตสิ ว่ นพระองค์
และคุณสมบัตใิ นส่วนทีเ่ ป็นประโยชน์แก่มหาชน
ท่านจึงได้อานิสงส์ คือ เป็นผู้มีความงดงาม

๔. การทีท่ า่ นได้กล่าวสรรเสริญชมเชย
พระพุทธองค์วา่ เป็นผูท้ รงชนะมาร ทรงโดดเด่น
เหนือจากนักบวชเดียรถีย์ อีกทั้งยังทรงปราบ
เดียรถีย์ชั่ว จึงท�ำให้เป็นผู้มีแต่ความรุ่งเรือง
๕. การทีท่ า่ นได้กล่าวสรรเสริญพระคุณ
ของพระพุทธเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นที่รัก
แห่งหมู่ชน จึงท�ำให้ได้อานิสงส์ คือ เป็น
ผู้น่ารัก น่าชม เหมือนพระจันทร์ในสรทกาล
(เดือนท้ายฤดูฝน ซึ่งจะพ้นช่วงที่เมฆหมอก
ปกคลุม)
๖. การที่ท่านได้ชมเชยพระพุทธเจ้า
ในทุก ๆ ด้าน ตามสติกำ� ลังและความสามารถ
อย่างเต็มที่ จึงท�ำให้ได้อานิสงส์ คือ มีปฏิภาณ
วิจิตร เหมือนพระวังคีสะ (ปฏิภาณวิจิตรของ
พระวังคีสะ คือ ท่านสามารถเล่าธรรมะในรูป
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐5
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สรรเสริญครั้งนี้ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลอด
ทัั้งแสนกัป ท่านไม่ต้องไปอบายภูมิอีกเลย
จนสามารถเผากิเลสในชาติสุดท้ายได้หมดสิ้น
จับดีให้เป็นนิสัย
การที่ ใ ครสั ก คนยกย่ อ งชื่ น ชมผู ้ อื่ น
ได้นนั้ ต้องเกิดจากจิตทีด่ งี ามและมีใจทีผ่ อ่ งใส
มาก ๆ จนสามารถมองเห็นข้อดีของผู้อื่นหรือ
ที่เรียกว่าการจับดี แม้ว่าจะรับรู้ข้อไม่ดีของ
ผู้อื่นโดยบังเอิญ ก็ไม่ควรดูหมิ่นเขา แต่ให้น�ำ
ข้อบกพร่องของเขามาเป็นบทเรียนแก่ตัวเอง
ว่าจะไม่ยอมกระท�ำผิดพลาดอย่างนั้น ประดุจ
ม้าอาชาไนยทีเ่ ห็นเพือ่ นม้าโดนแส้เฆีย่ นลงโทษ
ฉันใด ก็รีบน�ำความผิดพลาดของเพื่อนม้า
มาเป็นบทเรียนว่าจะไม่ยอมท�ำผิดอย่างนั้น
เด็ดขาดฉันนั้น

แบบกาพย์กลอนได้ในทันที โดยทีไ่ ม่ตอ้ งนึกคิด
เตรียมมาก่อนเลย)
๗. คนพาลเหล่าใดมักมีความสงสัย
กังขาแล้วดูหมิ่นพระพุทธเจ้า ท่านได้ใช้วาทะ
ปราบคนพาลเหล่านั้นโดยชอบธรรม จึงได้
อานิสงส์ คือ ไม่เคยถูกใครดูหมิ่นเลย
๘. การที่ท่านได้ช่วยท�ำให้กิเลสของ
สัตว์ทงั้ หลายหมดไปจากใจ ด้วยการสรรเสริญ
พระคุณของพระพุทธเจ้า กรรมนั้นจึงท�ำให้ได้
อานิสงส์ คือ เป็นผู้มีใจไม่มีกิเลส
๙. การที่ท่านได้เทศน์พุทธานุสติ และ
ท�ำปัญญาตรัสรู้ให้เกิดแก่ผู้ฟัง จึงท�ำให้ได้
อานิสงส์ คือ เป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งเนื้อความ
แห่งธรรมที่ละเอียดลึกซึ้ง
และด้ ว ยผลบุ ญ จากการพรรณนา
๐6 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก
เรื่อง : แป้นแก้ว

๒๒ เมษายน หรือวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ของทุกปี
เป็นวันแห่งการสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ที่มีพระสังฆาธิการ
จากทั่วประเทศ และพุทธบุตรใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ร่วมใจกัน
เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในพิธี
ถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และ
พุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ (ปีที่ ๑๑ ครัง้ ที่ ๑๑๑)
นอกจากนัน้ วันนีย้ งั เป็นวันมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
จาก ๔ จังหวัดภาคใต้ และทีพ่ เิ ศษก็คอื มีพธิ ตี อกเสาเข็ม
๐8 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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สลักไว้ในความทรงจำ�
วันคุ้มครองโลก...ด้วยบุญ

ต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา เพื่อใช้เป็นที่ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพของ
พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ ทุกเหตุการณ์เกิดจากหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความ
กตัญญูกตเวทิตาของศิษยานุศษิ ย์ผปู้ รารถนาทีจ่ ะน้อมน�ำบุญมหาศาลถวาย
เป็นของขวัญอันล�้ำค่าแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ๗๑ ปี
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นอีกหนึง่ วันประวัตศิ าสตร์
ในชีวิตนักสร้างบารมีที่สลักไว้ในความทรงจ�ำและน�ำมาซึ่งมหาปีติ
สุดประมาณ
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ ๐9
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วันบุญใหญ่ ธรรมะสว่างไสว
มอบขวัญก�ำลังใจช่วยครูใต้

ในวันคุ้มครองโลก ผู้มีบุญทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทั้งพระภิกษุสงฆ์และนักบวชชาวต่างชาติ
เดินทางไปร่วมงานบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นจ�ำนวนมาก
ท�ำให้ทั่วทั้งสภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด
รอบมหาธรรมกายเจดีย์เนืองแน่นด้วยมหาชนที่เดินทาง
ไปปฏิบตั ธิ รรมในวันบุญใหญ่ วันทีธ่ รรมะสว่างไสวคุม้ ครอง
ทุกดวงใจให้ประสบสุขและพร้อมจะขยายคุ้มครองโลก
ให้พบกับความสงบร่มเย็น
ในภาคเช้า หลังจากปฏิบตั ธิ รรมกลัน่ จิตกลัน่ ใจแล้ว
มีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ โดยมีพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทน
พระเทพญาณมหามุนี มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้
แก่ตัวแทนคณาจารย์จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและช่วยเหลือ
สนับสนุนครูอาจารย์ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอบรม
สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีและทุ่มเทท�ำหน้าที่แม้ในยาม
ประสบทุกข์ภัย

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 11

www.kalyanamitra.org
11

12 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
12

ต่อจากนั้น สาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรม
ร่วมบุญมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทัว่ ประเทศ ตามด้วย
พิธีกล่าวค�ำถวายอาคารบุญรักษาและพิธีกล่าวค�ำถวาย
ภัตตาหารเป็นสังฆทาน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 13
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มหาสังฆทาน มหาปีติ
หนึ่งปีที่รอคอย

พิธถี วายมหาสังฆทานในวาระมหามงคลปีนี้ ได้รบั
ความเมตตาจากเจ้ า ประคุ ณ สมเด็ จ พระพุ ฒ าจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และพระเดชพระคุณ
พระวิสทุ ธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่
หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ เป็นประธาน
ในพิธี
พิธีเริ่มจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี
น�ำสาธุชนปฏิบัติธรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก ต่อจากนั้น
พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะภาค ๔,๕,๖,๗ (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร น�ำพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทัว่ ไทย เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ ต่ อ จากนัน้
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถา
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อภิลักขิตสมัย วันคุ้มครองโลก
สัมโมทนียกถาพระวิสุทธิวงศาจารย์

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
รองเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ

วันนี้เป็นวันคุ้มครองโลก ก�ำหนดตรงกับอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเกิดของ
พระเทพญาณมหามุนี ทุกปีเมื่อถึงวันที่ ๒๒ เมษายน เราก็มาประกอบพิธีเสริมบุญ
สร้างบารมี มาร่วมบุญร่วมกุศลกัน
ในการร่วมบุญร่วมกุศลกันนั้น นอกจากสมาทานศีลแล้ว ยังบ�ำเพ็ญทาน และ
เจริญจิตภาวนา ในการสมาทานศีลนั้น ศีล ๕ เป็นสมบัติของมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์
ท�ำบุญด้วยการรักษาศีล ๕ ได้ แต่ในภพภูมิต่าง ๆ ไม่ว่าอบายภูมิหรือเทวโลกก็ตาม
สร้างไม่ได้ ได้แต่ไปเสวยผลกรรมและผลบุญของตนที่ท�ำไว้ในโลกมนุษย์ เพราะฉะนั้น
ศีล ๕ จึงเป็นศีลของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม และสร้างได้เฉพาะในโลกมนุษย์นี้เท่านั้น
ทุกคนจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะสมาทานศีล ๕ จะมั่งมีศรีสุขก็เพราะอานิสงส์ของ
ศีล ๕ อย่างน้อยก็มชี วี ติ ยืนยาวนาน ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บ อันนีเ้ ป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนปรารถนา
ศีลข้อที่ ๑ นั้น ท�ำให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุยืนยาวนาน ข้อที่ ๒
ท�ำให้มั่งมีศรีสุข มากด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ข้อที่ ๓ ท�ำให้มีคู่ครองอยู่กันยืดยาว ไม่
หย่าร้างกัน ข้อที่ ๔ นั้น เราจะเจอแต่ค�ำไพเราะเสนาะโสต ไม่หยาบคาย และข้อที่ ๕
จะปราศจากความมึนเมาทั้งหลายที่ท�ำให้ขาดสติสัมปชัญญะ
เมื่อเกิดมาแล้ว ถ้ามีศีลก็จะได้เสวยบุญต่อไป นอกจากนั้นก็คือ ทาน ในการ
ให้ทานแต่ละครัง้ นัน้ ท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานให้ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพาน
สมบัติ ทานเป็นปฐมแห่งบารมีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงได้รับการ
พยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร ว่าในภพต่อ ๆ ไปจะได้ตรัสรู้
เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสมณโคดม จากวันนั้นเมื่อได้รับการ
พยากรณ์แล้ว ก็เริ่มบ�ำเพ็ญทานบารมีเป็นเบื้องต้น
16 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ท่านทัง้ หลายคงเคยทราบประวัตพิ ระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน�ำ้ ตอนที่
ได้บรรพชาจากวัดสองพี่น้องแล้วมาอยู่ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันแรก
บิณฑบาตได้ข้าวทัพพีเดียวกับกล้วยหนึ่งลูก ต่อจากนั้นก็กลับมาที่กุฏิ เห็นสุนัข
แม่ลูกอ่อนนอนท้องกิ่ว ก็เลยพิจารณาว่า มันก็ชีวิต เราก็ชีวิต แต่มันอยู่ในภูมิของ
สัตว์เดรัจฉาน เราอยู่ในภูมิของมนุษย์ เมื่อมันก็หิว เราก็หิว เลยแบ่งข้าวกับกล้วยกัน
คนละครึ่ง นี่เรียกว่า เป็นการสร้างทานบารมี
ในวันนี้ พระเทพญาณมหามุนีได้นิมนต์พระใน ๔ จังหวัดภาคใต้มาด้วย และ
ได้ถวายปัจจัย วัตถุสงิ่ ของทีจ่ ะเป็นปัจจัยเครือ่ งอาศัยของบรรพชิตทีอ่ ยูอ่ ย่างยากล�ำบาก
แต่ปฏิบตั กิ จิ เพือ่ พระศาสนา จึงได้ทนสูย้ าก สูล้ ำ� บาก แม้กระทัง่ เสีย่ งชีวติ พระเหล่านัน้
ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพุทธบุตร พระเทพญาณมหามุนีท่านอยู่ภายหลัง ก็ส่งก�ำลังให้
พระเหล่านั้นไม่ต้องอยู่อย่างฝืดเคืองจนเกินไป เรียกว่าด้วยปัจจัยสี่ มีจีวร บิณฑบาต
ที่อยู่อาศัย หยูกยารักษาไข้ เป็นการส่งเสริมเพิ่มก�ำลังให้ อยู่เบื้องหลังก็ไม่นิ่งดูดาย
ท�ำให้ตลอด
ในวันนี้ ถือเป็นอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันเกิดของท่าน ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก
เหล่าศรัทธาสาธุชน กัลยาณมิตรทั้งหลายได้ร่วมบุญ ร่วมกุศล เสริมบุญบารมีแก่ตน
ด้วยการมาประกอบกิจบ�ำเพ็ญบุญ ด้วยการสมาทานศีล บ�ำเพ็ญทาน และเจริญสมาธิ
ด้วยการที่ปรารภวันนี้เป็นต้นเหตุ จะท�ำให้ท่านได้บุญกิริยาทั้ง ๓ ประการ ทาน ศีล
และภาวนา เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มาพร้อมกันอยู่
ณ สถานที่ที่เป็นบุญเขต เขตแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลนี้ จะว่าไปแล้วเป็นจ�ำนวนแสน
ท่านทัง้ หลายจงตัง้ จิตอธิษฐาน ประมวลเอากุศลกรรม ความดี มีการรักษาศีล การบ�ำเพ็ญ
ทาน การเจริญภาวนา ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอให้ท่านเจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี
ปราศจากการเจ็บไข้ได้ปว่ ย ปราศจากการอยูร่ อ้ นนอนทุกข์ ให้มชี วี ติ ยืนยาวนาน เพือ่
อยู่ร่วมสร้างบุญกับเราต่อไป
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ก่ อ นที่ ส าธุ ช นจะร่ ว มกั น ถวายมหาสั ง ฆทาน
กัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล ท�ำพิธีน�ำกล่าวอัญเชิญ
เทวดาและกล่าวค�ำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
เมือ่ ถวายมหาสังฆทานเรียบร้อยแล้ว พระเดชพระคุณ
พระเทพญาณมหามุนีกล่าวขอบพระคุณคณะสงฆ์

กล่าวค�ำปวารณา

ขอโอกาสอาราธนาพระเถรานุเถระ
พิธีถวายมหาสังฆทานครั้งนี้ พระสังฆาธิการจาก
วัดต่าง ๆ ทั่วไทย รวมทั้งพุทธบุตรจาก ๓๒๓ วัด ใน ๔
จังหวัดภาคใต้ ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปกปักรักษา
พระพุทธศาสนา ต่างพากันวางภารกิจ ศาสนกิจ ไปเป็น
เนื้อนาบุญแก่พุทธศาสนิกชน ดังนั้นวันที่ ๒๒ เมษายน
ของทุกปี จึงเป็นวันที่มีความส�ำคัญมากและบังเกิดขึ้น
ได้ยากอย่างยิ่ง
ด้ ว ยความปลาบปลื้ ม ในมหาทานบารมี ค รั้ ง นี้
พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกล่าวค�ำปวารณาขอโอกาส
อาราธนาพระเถรานุเถระไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวาย
มหาสั ง ฆทานที่ วั ด พระธรรมกายในปี ต ่ อ ไป โดยมี
กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้แทนน� ำกล่าวค�ำ
อาราธนา
พิธถี วายมหาสังฆทานแด่พทุ ธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ทั่ ว ประเทศ นอกจากสร้ า งมหาปี ติ ใ ห้ บั ง เกิ ด ขึ้ น แล้ ว
ยังแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า หากพุทธบริษัท ๔
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น เหมื อ นดวงตะวั น ที่ มี ด วงเดี ย ว
พระพุทธศาสนาย่อมคุ้มครองโลกให้กลับมาสงบสุขและ
น�ำไปสู่สันติสุขที่แท้จริงได้
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กราบขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กราบแทบเท้าท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ รองเจ้าอาวาสวัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ และพระมหาเถระที่เคารพทุก ๆ รูป
กระผมกราบขอโอกาส ขออนุญาตกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระ เจ้าคณะ
พระสังฆาธิการ และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่เมตตาให้เกียรติเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ
ให้กระผมและลูก ๆ ผูน้ ำ� บุญยอดกัลยาณมิตร ได้สร้างบุญถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด
ทั่วประเทศ และในวันนี้พระเดชพระคุณยังเมตตาให้ศีล ให้พร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในวันคุ้มครองโลก
กระผมดีใจและสุขใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของ
พุทธบริษัททั้งสี่ ที่ตั้งใจทุ่มเทสร้างบารมีเพื่อที่จะยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และรู้สึก
ปลาบปลื้มใจในความเสียสละอย่างไม่ย่อท้อและไม่หวั่นไหวของพุทธบุตรผู้อุทิศตน ที่มีหัวใจ
เป็นดวงเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ในการที่จะพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา
ให้มั่นคงเจริญวัฒนาถาวรสืบต่อไป โดยไม่เกรงกลัวต่อภัยคุกคามใด ๆ ทั้งสิ้น
กระผมและหมูค่ ณะขอแสดงเจตนารมณ์อนั บริสทุ ธิใ์ จว่า เรารักพระพุทธศาสนา และ
มีมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่จะฟื้นฟูกอบกู้พระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดังนั้น
เราจะร่วมกันปกป้อง จรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกตลอดไป ตราบจนกว่าชีวิต
จะหาไม่
ภาพแห่งมหาปีตใิ นวันนี้ เป็นภาพทีง่ ดงามน่าเลือ่ มใส เป็นทัสนานุตริยะ คือ การได้เห็น
อันประเสริฐ เป็นภาพที่แสดงออกถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัททั้งสี่ ผู้ที่รักและหวงแหน
พระพุทธศาสนายิ่งชีวิต
กระผมรูส้ กึ ซาบซึง้ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่พระเดชพระคุณทุกรูปได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนงานพระพุทธศาสนา
ด้วยดีตลอดมา
ท้ายที่สุดนี้ หากมีส่วนหนึ่งประการใดบกพร่องผิดพลาดไปบ้าง กระผมกราบขออภัย
ไว้ในทีน่ ดี้ ว้ ย และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั ความเมตตา อีกทัง้ ค�ำแนะน�ำจากพระเดชพระคุณ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
ขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกรูปมา ณ โอกาสนี้ กราบขอบพระคุณครับ
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ตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย
สร้างอาคารบุญรักษา

วันนี้มหาปีติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงเย็นมีพิธี
ตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายเพื่อสร้างอาคารบุญรักษา โดยมี
พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี
หลังจากปฏิบัติธรรมกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์
เหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ทกี่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ แล้ว
ผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี คือ กัลยาณมิตรเพียงใจ
หาญพาณิชย์ และกัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน ขึ้นรับ
พานแผ่นทองและรัตนชาติจากท่านประธานสงฆ์ เพื่อ
ประกอบพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคาร
บุญรักษาและโปรยรัตนชาติ
จากนั้น พระราชภาวนาจารย์กดปุ่มประกอบพิธี
ตอกเสาเข็มต้นสุด ท้า ยสร้างอาคารบุญรักษา ผู ้ แทน
พระเทพญาณมหามุนีปิดแผ่นทองเสาเข็ม ประกอบพิธี
โยกปัน้ จัน่ ตอกเสาเข็มสร้างอาคารบุญรักษา และร่วมโปรย
รัตนชาติบริเวณศูนย์กลางพิธี
ทุกอนุวินาทีในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สาธุชนผู้มีบุญ
จ�ำนวนมากได้หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อ
ร่วมประกอบพิธีด้วยความปีติยินดีที่ได้มีส่วนแห่งบุญ
ในการสถาปนาอาคารบุญรักษา เพื่อใช้ในการดูแลรักษา
ฟื้นฟูสุขภาพของพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
ปิดท้ายความปลืม้ ด้วยการทีค่ ณะสงฆ์มอบเหรียญ
ที่ระลึกวันคุ้มครองโลกประจ�ำปี ๒๕๕๘ แก่สาธุชนผู้มีบุญ
เพื่อน�ำกลับไปตรึกระลึกนึกถึงบุญให้สลักในความทรงจ�ำ
พร้อมนับถอยหลังจากวันนี้ไปอีกหนึ่งปี ที่จะได้กลับมา
สร้างมหาปีติเฉกเช่นครั้งนี้ให้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง
22 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
22

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 23

www.kalyanamitra.org
23

24 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
24

พิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย
อาคารบุญรักษา
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในการสร้างบุญสร้างบารมีต่อไปในภายภาคหน้า สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งก็คือ
ต้องมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เราจึงตั้งใจมาสร้างบุญใหญ่เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ตราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายในวัฏสงสาร นับแต่นี้ต่อไปเราจะต้องมีบุญใหญ่ที่จะป้องกัน
ไม่ให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บ ป้องกันให้เราไม่อายุสนั้ ให้อายุยนื ยาวอยูค่ กู่ บั พระพุทธศาสนา
เพราะฉะนั้นจึงตั้งใจมาร่วมกันสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นที่มาของบุญที่จะท�ำให้เรา
ไม่รู้ป่วย ไม่รู้ไข้ ท�ำให้เราอายุยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทั้งภพนี้และภพหน้า
วันนี้เป็นวันดี เราได้สร้างบุญใหญ่มาตั้งแต่เช้า สร้างบุญกับพระที่เป็นผู้บริหาร
การคณะสงฆ์ทงั้ แผ่นดิน ทีอ่ ยูใ่ นวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศถึง ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดด้วยกัน ท่าน
มาเป็นเนื้อนาบุญให้เรา เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันดีอย่างยิ่งของเรา เป็นวันสว่าง
ทีเ่ ราได้มาพร้อมใจกันประกอบพิธตี อกเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายสถาปนาอาคารบุญรักษา
ให้บุญติดตามคุ้มครองปกป้องรักษาเรา เพราะอาคารหลังนี้จะเป็นอาคารซึ่งก่อให้เกิด
บุญใหญ่จากการดูแลรักษาพระภิกษุ-สามเณรนักสร้างบารมีที่อาพาธในภายภาคหน้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า “ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากดูแลเราตถาคต
ให้เป็นสุข ผูน้ นั้ พึงอุปฏั ฐากดูแลภิกษุไข้” การทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนีก้ เ็ พราะ
ทรงเห็นความส�ำคัญในเรื่องสุขภาพพลานามัยของพระภิกษุ เนื่องจากพระภิกษุจะต้อง
เป็นเนือ้ นาบุญของชาวโลก เป็นอายุของพระพุทธศาสนา ถ้าพระภิกษุผสู้ บื ทอดค�ำสัง่ สอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน จะสามารถ
ท�ำหน้าที่ของท่าน คือเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นคว้ามาชนิดเอาชีวิต
เป็นเดิมพันไว้ได้ ท่านจะเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนได้เต็มที่เต็มก�ำลัง และจะสามารถ
ขยายพระธรรมวินยั ให้กว้างไกล ครอบคลุมไปตลอดโลก ตลอดจักรวาล ตลอดภพสาม
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กันทีเดียว แล้วก็ยงั จะเป็นบุญใหญ่ของผูท้ บี่ ำ� รุงอุปฏั ฐากท่านด้วย พระภิกษุกท็ ำ� หน้าที่
ได้เต็มที่ ผู้อุปัฏฐากดูแลท�ำบุญกับท่านก็ได้บุญใหญ่ พระศาสนาก็จะรุ่งเรืองอยู่คู่โลก
ต่อไปอีกนานแสนนาน พระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า
“ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากดูแลภิกษุไข้เถิด”
ยิ่งกว่านั้น พระองค์ยังตรัสพุทธพจน์เอาไว้อีกบทหนึ่ง ให้พวกเรามีความ
ระมัดระวังดูแลสุขภาพตัวเอง จะต้องสร้างบุญใหญ่ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพของเราดี
ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า และชาติไหน ๆ โดยตรัสว่า
“อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”
คือ ใครทีไ่ ม่มโี รคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ผูน้ นั้ ถือว่าเป็นผูท้ มี่ โี ชคมีลาภมากมาย
มหาศาลจริง ๆ เพราะถ้าเราไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ จะนั่งสมาธิ จะสร้างความดี สร้าง
บุญบารมีแค่ไหน ใครขวางไม่ได้ทีเดียว ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ไข้ จึงนับว่ามีมหาโชค
มหาลาภยิ่งกว่าการได้มหาสมบัติใด ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งถ้าหากเราช่วยกันสนับสนุนบ�ำรุง
พระภิกษุ-สามเณรให้แข็งแรง ไม่ยอมให้ท่านเจ็บป่วย ท่านก็จะสามารถสร้างบารมี
ได้เต็มที่เต็มก�ำลังอย่างสะดวกง่ายดาย ส่วนตัวของพวกเราก็จะได้รับอานิสงส์ให้เรา
แข็งแรง สุขภาพกายและสุขภาพใจก็ดีเลิศ แถมได้ความเป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งชาตินี้
ชาติหน้า และชาติไหน ๆ อีกด้วย เหมือนพระพากุละในสมัยพุทธกาล ซึ่งตลอดชีวิต
ของท่านไม่เคยอาพาธเลย แล้วท่านก็อายุยนื ถึง ๑๖๐ ปี ไม่มพี ระอรหันต์องค์ไหนสูท้ า่ นได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติไปดู แล้วทรงประกาศให้ชาวโลกรับทราบเอาไว้
เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้อายุยืน ไม่ป่วย ไม่ไข้ เช่นเดียวกับพระพากุละ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติไปก็พบว่า ที่พระพากุละมีอายุยืน
แข็งแรงอย่างนัน้ เป็นผลบุญทีเ่ คยถวายยารักษาโรคแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนมทัสสี
ยิ่งกว่านั้นท่านยังถวายคิลานเภสัชหรือยาทุกชนิดแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของ
พระวิปัสสีพุทธเจ้า สาวกของพระกัสสปพุทธเจ้า รวมทั้งสาวกของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าผูท้ รงเป็นบรมครูของพวกเราด้วย พระพากุละท่านท�ำบุญด้วยหยูกยา
ท�ำบุญถูกเนือ้ นาบุญต่อพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และต่อพระสาวกของพระพุทธเจ้า
ต่อเนือ่ งกันมาอย่างนี้ ด้วยเหตุนที้ า่ นจึงอายุยนื เป็นพิเศษ แข็งแรงเป็นพิเศษ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจึงทรงสถาปนาพระพากุละไว้ในต�ำแหน่งเอตทัคคะ ว่าเป็นภิกษุ
ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งปวงในความเป็นผู้มีอาพาธน้อย
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ตลอดระยะเวลา ๑๖๐ ปี ของท่านในชาตินี้ พระพากุละไม่เคยฉันยาชนิดใด ๆ
เลย และมีความแข็งแรงในทุก ๆ วัย คือตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ท่านก็เจริญตามวัย
ตามอายุ ไม่ป่วย ไม่ไข้ แม้มารดาของท่านก็พลอยแข็งแรงตามท่านไปด้วย บุญของ
ท่านคุ้มครองมารดาของท่านไปในตัว แล้วตั้งแต่ท่านคลอดออกมา ตั้งแต่วัยทารก
วัยเด็กอ่อน จนกระทัง่ โตเป็นวัยรุน่ ขึน้ มา ก็ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บใด ๆ มารบกวน จนกระทัง่ ได้
มาบวชก็ไม่รู้ป่วย ไม่รู้ไข้ จนกระทั่งเข้านิพพานเมื่อท่านอายุได้ ๑๖๐ ปี
วันนี้ เราตั้งใจมาร่วมกันสถาปนาอาคารบุญรักษา เพื่อจะได้เอาบุญใหญ่จาก
การสถาปนาอาคารบุญรักษานี้ติดตัวเราไปในภายภาคหน้า บุญนี้จะท�ำให้เราทั้งหลาย
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บไม่บังอาจเข้ามาเบียดเบียนได้ ให้โรคภัย
ทัง้ หลายถ้ามีอยูข่ ณะนีล้ ะลายหายไปให้เตียนด้วยบุญใหญ่นี้ และให้เรามีอายุขยั ยืนยาว
เช่นเดียวกับพระพากุละ เริ่มต้นตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป และไม่ว่าจะต้องเวียนว่าย
สร้างบารมีปราบมารไปอีกกี่ภพกี่ชาติเบื้องหน้า ก็ให้อายุยืนยาวสมยุคสมสมัย เมื่อ
ร่างกายของเราแข็งแรงอย่างนี้ ปลอดโรคปลอดภัยไร้กงั วลอย่างนี้ ถึงคราวเจริญภาวนา
ปฏิบัติธรรม ใจของเราก็จะได้หยุด ได้นิ่ง เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้ง่าย เราจะได้
มีความสุขกาย สุขใจ สร้างบารมีของเราด้วยความเบิกบานสดชื่นตลอดไป หลวงปู่
ครูไม่ใหญ่ คุณยายอาจารย์ฯ ท่านแตกฉานวิชชาธรรมกายไปถึงไหน เราก็จะได้แตกฉาน
ตามท่านไปได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติ
การทีพ่ วกเราตัง้ ใจสร้างศาสนวัตถุ คืออาคารบุญรักษาทีจ่ ะอ�ำนวยประโยชน์สขุ
แด่ภิกษุสงฆ์ ก็ยิ่งมีอานิสงส์เพิ่มพูนท�ำให้เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งสามอีกด้วย
ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ และจะได้รับการอุปถัมภ์ค�้ำจุนทุกเมื่อ
เพราะได้ท�ำนุบ�ำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความยินดีปรีดากันอย่างนี้ ตราบใดยังเวียนว่าย
สร้างบารมีอยู่ เราจะเป็นทีร่ กั ของมนุษย์และเทวดา เทวดาก็รกั ทีจ่ ะติดตามคุม้ ครองรักษา
เรา เมือ่ หมดอายุขยั ในชาตินหี้ รือในชาติไหน ๆ ก็จะมีสคุ ติโลกสวรรค์เป็นทีไ่ ป ดุสติ บุรี
วงบุญพิเศษจะกลายเป็นที่พักถาวรของเราไปทุกภพทุกชาติที่ยังต้องสร้างบารมีอยู่
เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านปลื้มปีติในบุญนี้
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“มรรค ผล นิพพาน เป็นอกาลิโก ไม่จ�ำกัดกาลสมัย
และไม่ผูกขาดกับใคร ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
ในการบรรลุมรรค ผล นิพพานได้ เพราะมรรค ผล นิพพาน
มีอยู่แล้วในกลางกายของมนุษย์ทุกคน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
www.kalyanamitra.org
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ทบทวนบุญวันสามเณรทั่วไทย
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

วันสามเณรทั่วไทย

รวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
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ต้นโพธิ์ใหญ่ล้วนงอกงามมาจากเมล็ดโพธิ์เมล็ดเล็ก ๆ
ฉันใด ความเจริญรุง่ เรืองของพระพุทธศาสนา ก็ยอ่ มเกิดจาก
ความเจริญงอกงามของศาสนทายาทฉันนั้น โดยเฉพาะ
สามเณรผู ้ เ ป็ น เหล่ า กอของสมณะที่ ก� ำ ลั ง ถู ก บ่ ม เพาะ
เตรียมจะเป็นคลืน่ ลูกใหม่ ทีจ่ ะช่วยธ�ำรงรักษาพระพุทธธรรม
ค�ำสอนให้สืบต่อยืนยาวยิ่ง ๆ ขึ้นไป
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เราคือ สามเณรผู้ร่วมใจฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา
หลังจากทีศ่ นู ย์อบรมเยาวชนทัว่ ประเทศ
เปิดรับการรายงานตัวของเยาวชนทั้งระดับ
มัธยมและระดับประถมศึกษา ตัง้ แต่กลางเดือน
มีนาคมทีผ่ า่ นมาเรียบร้อยแล้ว ทุกศูนย์ฯ ก็เริ่ม
กระบวนการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรและสื่อ   
โสตทัศนศึกษาทีเ่ ตรียมการมาเป็นอย่างดี และ
มี ก ารประกอบพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ เพื่ อ การ
บรรพชายกสถานะเยาวชนเหล่านี้ขึ้นสู่ความ
เป็นสามเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ
จนกระทัง่ เมือ่ วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ซึ่งจัดให้เป็น “วันสามเณรทั่วไทย
รวมใจเพือ่ ฟืน้ ฟูพระพุทธศาสนา” สามเณรจาก
ทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศนับแสนรูป เดินทางไป
พร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระธรรมกาย แล้วเข้า
ชมนิทรรศการ และภาพยนตร์ ๓ มิติ เรื่อง
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอก
ของโลก”
นิทรรศการเรื่องราวพุทธประวัติและการ
บ�ำเพ็ญบารมีในแต่ละชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ มีถงึ ๘ ห้อง และภาพยนตร์ ๓ มิติ
เรื่อง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
เอกของโลก” นอกจากจะให้ความรู้ในด้าน
พุทธประวัติแล้ว ยังสร้างแรงบันดาลใจให้
สามเณรทั้งหลายยึดถือเป็นแบบอย่างในการ
สร้างบารมีและการด�ำเนินชีวิต และก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจที่ตนเองได้ก้าวเข้าสู่เพศแห่ง
ผู ้ ท รงศี ล ที่ ด� ำ เนิ น รอยตามแบบอย่ า งของ     
พระอริยเจ้าทั้งหลาย
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www.kalyanamitra.org
32

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 33

www.kalyanamitra.org
33

หลังจากได้ชมนิทรรศการและภาพยนตร์ที่
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาแล้ว
สามเณรทัง้ หลายต่างตระหนักถึงคุณค่าและความ
ส�ำคัญของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น พร้อมกับรู้สึก
ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่
พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลก และต่าง
ตั้งใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
34 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ประจ�ำศูนย์อบรมฯ ท�ำให้สามเณรทัง้ หลายต่าง
มีความแกล้วกล้าอาจหาญขึ้นแสดงปาฐกถา   
สามเณรแกล้วกล้า
ที่สร้างความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่ผู้ฟัง
ประกวดแสดงปาฐกถา
และยังช่วยปลุกอุดมการณ์ของทุกคนในการ
แสดงสุนทรพจน์
ช่ ว ยกั น รั ก ษาและฟื ้ น ฟู พ ระพุ ท ธศาสนาให้
รุ่งเรืองดุจสมัยพุทธกาลหรือโบราณกาล
และประกวดสวดมนต์
ผู้ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ในการประกวด
กิจกรรมในภาคบ่าย หลังจากสามเณร แสดงปาฐกถาก็คือ สามเณรพฤก ชาตะปัทมะ
ฉันภัตตาหารเพลที่มีทานบดีผู้ใจบุญน�ำมา อายุ ๑๐ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟู
ถวายอย่ า งไม่ ข าดตกบกพร่ อ งแล้ ว มี พิ ธี       พระพุทธศาสนา เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร
เปิดงาน “วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟู แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรราหุล รางวัลรอง
พระพุทธศาสนา” ณ บริเวณศูนย์กลางพิธ   ี ชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ สามเณรเมธาสิทธิ    ์
สภาธรรมกายสากล โดยพระครูสมุห์ธานินทร์ สมรักษ์ อายุ ๑๐ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณร
ปฺุนนฺโท เป็นผู้กล่าวเปิดงาน จากนั้น ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.นครราชสีมา แสดง
เป็นการประกวดแสดงปาฐกถา “เรื่องความ ปาฐกถาเรื่องสามเณรสังกิจจะ รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับที่ ๒ คือ สามเณรภัคพล สมเนตร
ส�ำคัญของสามเณรต่ออายุพระพุทธศาสนา”
ด้วยการทุ่มเทฝึกฝนของพระอาจารย์ อายุ ๑๒ ปี จากศูนย์บรรพชาสามเณรฟื้นฟู
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พระพุทธศาสนา ธุดงคสถานชุมพร จ.ชุมพร
แสดงปาฐกถาเรื่องสามเณรคุณานันทะ
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การแสดงปาฐกถา
เป็นการแสดงสุนทรพจน์ “เรื่องสามเณรฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาได้อย่างไร” โดยสามเณร     
ณัชพล เรียนรังษี และสามเณรธนภูมิ ผลิตวานนท์
จากวัดพระธรรมกาย
ต่อจากนัน้ เป็นการท�ำกิจกรรมวัดความรู้
ทางพระพุทธศาสนา และการประกวดสวดมนต์
บทธั ม มจั ก กั ป ปวั ต นสู ต ร ซึ่ ง การประกวด      
ในครั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ   
ธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและ
ประธานมูลนิธธิ รรมกาย มีดำ� ริให้จดั ขึน้ เพือ่ ให้
สามเณรที่ บ วชแม้ เ พี ย งไม่ กี่ วั น แสดงความ
สามารถในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงแสดงเป็นครั้งแรก
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การประกวดสวดมนต์ฯ ครั้งนี้ เป็นการ
ประกวดแบบทีม โดยแบ่งเป็นทีมละ ๒๐ รูป
ผลการประกวดมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ทีมสามเณรจากศูนย์
เบญจธรรม กรุงเทพมหานคร
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๑ ที ม
สามเณรจากธุดงคสถานอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๒ ที ม
สามเณรจากธุ ด งคสถานอุ ทั ย แสง จั ง หวั ด
อุทัยธานี
สามเณรผู ้ เ ข้ า ประกวดทุ ก รู ป ในวั น นี      ้
ได้รบั มอบพระของขวัญ และทุนการศึกษาเพือ่ เป็น
ก�ำลังใจในการแสดงความสามารถ
ในช่วงเย็น สามเณรทั้งหลายทยอยเข้าสู่
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ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อนั่งสมาธิ
และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) แล้วร่วมกัน
จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา และพร้อมใจกัน
สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรก้องกังวาน
ทั่วลานธรรม ตอกย�้ำอุดมการณ์ของความเป็น
ชาวพุทธ และความเลือ่ มใสศรัทธาทีจ่ ะร่วมกัน
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า   
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หลังจากนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
เมตตาน�ำอธิษฐานจิต แผ่เมตตา และบูชา   
พระรัตนตรัย ก่อนทีส่ ามเณรทัง้ หลายจะแยกย้าย
กันเดินทางกลับสู่ศูนย์อบรมของตนในจังหวัด
ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
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ความปลาบปลื้มซึมลึก
ตรึกครั้งใดใจสว่างยากจะลืมเลือน
ขณะนีแ้ ม้สามเณรเดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ความปลาบปลืม้ ทีซ่ มึ ลึกเข้าสูก่ ลางใจของทุกรูป
ทุกคนอย่างยากจะลืมเลือน ท�ำให้เมื่อตรึกระลึก
นึกถึงเหตุการณ์นี้ครั้งใด จิตใจก็สุกใสสว่าง และ
เกิดความภาคภูมิใจว่า เราคือผู้มีส่วนในการท�ำสิ่ง
อัศจรรย์นี้ ซึ่งมิเพียงมีคุณค่าต่อผู้เข้าบรรพชา
เท่านัน้ แต่ในอนาคตจะส่งผลให้สงั คม ประเทศชาติ
และโลกทั้งโลกสงบร่มเย็นลงได้
อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินการทั้งหลายที่
ส�ำเร็จลงได้ดว้ ยดี มิใช่เกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นการร่วมมือกัน
ของหลาย ๆ บุ ค คลและหลาย ๆ องค์ ก ร            
จึงกล่าวได้ว่า “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงาน
เป็นของทุกคน”
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วันสามเณรทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟู
พระพุทธศาสนา
โอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
วันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ลูกสามเณรทีร่ กั ทัง้ หลาย วันนีล้ กู เณรผูม้ บี ญุ จากทัว่ ประเทศได้รบั การบรรพชา
เป็นสามเณรและได้มารวมตัวกันสร้างบารมี ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดียแ์ ห่งนี้
หลวงพ่อรู้สึกปลื้มปีติใจมากที่ได้เห็นลูกเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ  
๑. ได้ตงั้ ใจสัง่ สมบุญบารมีตงั้ แต่ยงั ตัวน้อย ๆ นีก้ เ็ ป็นความอัศจรรย์อย่างหนึง่
ในโลกนี้ และมิใช่เพียงล�ำพัง แต่มาพร้อม ๆ กันหนึ่งแสนรูปทั่วประเทศ ซึ่งน�ำ
ความปลาบปลื้มมาให้ทั้งโยมพ่อ โยมแม่ ครูบาอาจารย์ ลุงป้า น้าอา ทั้งแผ่นดินเลย  
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๒. ลูกเณรได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองให้เหมาะเป็นเนื้อนาบุญ ท�ำให้โยมได้มา
ตักบาตร ท�ำบุญกับเณรพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดในประเทศไทย
มาก่อน และไม่เคยเกิดในโลกนี้มาก่อนด้วย แต่ครั้งนี้ได้มาเกิดเพราะลูกเณรแท้ ๆ    
เลย ให้ลกู เณรปลืม้ ใจเถิดว่า ลูกเณรเป็นบุคคลประวัตศิ าสตร์ของโลกและพระพุทธศาสนา
ได้มาพร้อมใจกันสร้างบุญบารมีตั้งแต่ยังตัวน้อย ๆ
๓. ลูกเณรได้ท�ำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปด้วยในตัว เพราะ  
ทีพ่ ระพุทธศาสนาอยูม่ าได้ทกุ วันนีก้ เ็ นือ่ งจากมีพระ มีสามเณรบวชในพระพุทธศาสนา
จะบวชระยะสัน้ ระยะยาว ก็ได้ชอ่ื ว่าสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยกันทัง้ สิน้ ครัง้ นี้
ลูกเณรก็ได้มาท�ำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา แม้ในช่วงปิดเทอมนี้ก็ถือว่า      
ได้ท�ำหน้าที่แล้ว นี้เป็นความดีของลูกเณร
๔. ยิง่ ไปกว่านัน้ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นการแสดงว่า ลูกเณรเป็นผูม้ บี ญุ มาก โดยทีล่ กู เณร
ไม่รู้ตัว เพราะทั้งโลกนี้มีเด็กอายุน้อย ๆ เช่นเดียวกับลูกเณรอีกเป็นร้อยเป็นพันล้าน
แต่ที่จะกล้าตัดสินใจมาบวชอย่างลูกเณรมีไม่มาก ที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มานั่งกัน     
อยูท่ ลี่ านธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ รวมทัง้ ลูกเณรทีบ่ วชอยูต่ ามวัดต่าง ๆ ทัว่ ประเทศไทย
แสดงถึงความเป็นผู้กล้า ผู้มีบุญมากของลูกเณร บุญน้อย ๆ จะไม่กล้าจากบ้าน จาก
พ่อ จากแม่ มาบวชหรอก มาบวชเพื่อเป็นเนื้อนาบุญ มาบวชเพื่อให้ลุงป้า น้าอา          
ปู่ย่า ตายาย ได้ตักบาตรกัน มาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
๕. ลูกเณรได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เป็น   
ขั้นต้นก็ถือว่าบุญมาก ดีใจและภูมิใจเถิด  
(พระเดชพระคุณหลวงพ่อน�ำปฏิบัติธรรม)
ลูกเณรจะต้องหมั่นท�ำสมาธิอย่างนี้ตลอดเวลาที่ยังบวชอยู่ แม้กลับไปถึงวัด
โรงเรียน หรือศูนย์อบรมของเราก็ตาม  ให้ตงั้ ใจท�ำสมาธิเป็นประจ�ำตามทีพ่ ระอาจารย์
ท่านแบ่งเวลาให้ แม้เวลาอยู่ที่บ้านก็ต้องท�ำอย่างนี้ กลับไปถึงที่วัด กลับไปถึงศูนย์ฝึก
ก็ให้อยูใ่ นโอวาทของพระพีเ่ ลีย้ ง พระอาจารย์ให้ดี แล้วก็นงุ่ ห่มให้เรียบร้อยเหมือนอย่าง
วันนี้ แล้วลูกเณรต้องดูแลรักษาจีวร สบง ทีน่ งุ่ ทีห่ ม่ ให้ดี เพราะว่าสบง จีวร ทีล่ กู เณร     
นุ่งห่มเป็นเครื่องแบบของพระอรหันต์ พระอรหันต์และพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้   
เครื่องแบบคือชุดแบบนี้ใส่ปราบกิเลสจนกระทั่งได้ตรัสรู้
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ความในใจของเหล่ากอสมณะ
สามเณรอิสรา พัชระกุล อายุ ๑๔ ปี

ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ผมบวชแล้วพ่อแม่ภูมิใจ ผมได้ฝึกความอดทน ได้นั่งสมาธิ ได้ท�ำบุญ  
ให้ตนเอง พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงก็ดี ท�ำให้รู้สึกอบอุ่น
ในงานวันสามเณรผมมีความสุขมาก ได้เห็นความเพียรของผูท้ ตี่ งั้ ใจเป็น
พระพุทธเจ้า ผมชอบหนัง ๓ มิติ ท�ำให้ผมอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
สามเณรวัชระ พรมแพทย์ อายุ ๑๑ ปี

ศูนย์อบรมโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี
มาเป็นสามเณรท�ำให้รู้จักรับผิดชอบ ได้ฝึกตัว ได้ฝึกความสะอาด         
ความมีระเบียบ ความมีวินัย ท�ำให้ใจสะอาด เป็นคนดี
ไปดูนิทรรศการและหนัง ๓ มิติแล้ว ได้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเอาชนะมาร
ด้วยการสะสมบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ รู้สึกชอบตรงที่พระพุทธเจ้ามีฤทธิ์มาก          
ผมอยากเป็นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และรูส้ กึ ดีทเี่ ห็นสามเณรทัว่ ประเทศ    
มารวมตัวกัน
สามเณรปรมัตถ์ ทองแท้ อายุ ๑๓ ปี

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ผมได้นงั่ สมาธิทกุ วัน วันหนึง่ มีแสงวาบเข้าตา ตัง้ แต่นนั้ ผมตัง้ ใจฝึกสมาธิ
มากขึ้น เวลานั่งสมาธิผมนึกถึงหน้าโยมพ่อ โยมแม่ และอธิษฐานให้ท่าน         
ได้ขึ้นสวรรค์
วันรวมพลังสามเณรผมสนุกมาก ชอบดูหนังประวัติพระพุทธเจ้า ๓ มิติ
อลังการมาก ผมรู้สึกรักพระพุทธเจ้ามากครับ หากไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็
คงตกอยู่ในวัฏสงสารไปเรื่อยครับ อนุโมทนาบุญด้วยครับ
สามเณรชยุต โจบู้ อายุ ๑๒ ปี

ศูนย์อบรมวัดห้วยตองสัก ไซต์อบรมวัดดงดินแดง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ผมเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยเปลี่ยนศาสนาเลย ผมได้เรียนรู้
ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผมเข้าใจเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะมากขึ้น
กว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ     
ขนสรรพสัตว์ให้ออกจากความทุกข์ เข้าสู่พระนิพพาน
ผมรักพระพุทธเจ้าครับ เพราะพระพุทธเจ้าท�ำให้ผมรู้ทางสวรรค์ และ
ทางนิพพาน
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“อย่าขาดการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะขาดแม้เพียงวันเดียว ใจเราจะหยาบ
ท�ำให้ผังวิตกกังวลได้ช่อง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี

๕๘
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ชมห้องตัวอย่าง

พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

๐๘๑-๗๗๗-๓๒๒๒

“คิดแต่เรื่องดี ๆ พูดแต่เรื่องดี ๆ
และทำ�แต่เรื่องดี ๆ เดี๋ยวใจจะใสเอง”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ชาตรามือ หอม.. อร่อย ถูกใจผู้ดื่ม ชาตรามือดีที่หนึ่ง
ชาไทย ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ชาซีลอน ชาไข่มุก ชาชัก ฯลฯ
โทร. ๐-๒๖๗๓-๒๓๖๐, www.cha-thai.com
www.kalyanamitra.org
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“จะหยุดนิ่งได้ ใจต้องทิ้งทุกสิ่งหมดเลย
ต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ
หรือเรื่องราวอะไรต่าง ๆ ต้องไม่ผูกพันเลย”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : มาตา

หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก
ในประเทศญี่ปุ่น

“...งานที่พวกเราจะต้องท�ำต่อไปในอนาคตเป็นงานที่ส�ำคัญ เป็นงานสร้างสันติสุข
ให้เกิดขึ้นกับโลก เป็นสิ่งที่หลวงพ่อย�้ำอยู่เสมอว่า งานนี้สืบเนื่องมาจากมโนปณิธานของหลวงปู่
วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ที่ท่านมีความตั้งใจจะขยายธรรมกายไปทั่วโลก เพราะท่านเห็นคุณค่าของ
ธรรมกาย ว่าเป็นสิ่งประเสริฐ และเป็นสิ่งเดียวในโลกที่จะท�ำให้มนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงความสุข
ที่แท้จริง ท่านจึงตั้งมโนปณิธานอย่างนี้เรื่อยมา ตั้งแต่วันที่ท่านบรรลุธรรมจนกระทั่งวาระสุดท้าย
และได้มอบภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้สืบทอดผ่านกันมา โดยเฉพาะผ่านทางคุณยายของเรา แล้วก็มาถึง
หลวงพ่อและหมูค่ ณะ เพราะฉะนัน้ พวกเราจะต้องท�ำหน้าทีส่ บื ทอดเจตนานีต้ อ่ ไป จนกว่ามโนปณิธาน
ที่ตั้งใจเอาไว้จะบรรลุเป้าหมาย” (พระธรรมเทศนาพระเทพญาณมหามุนี ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔)
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๑

ย้อนไปเมื่อครั้งที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) ยังมีชีวิตอยู่ ท่านมุ่งมั่นสอนธรรมปฏิบัติ
แก่ประชาชนทั้งที่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ และส่งพระภิกษุ แม่ชี
ออกไปสอนธรรมปฏิบตั เิ กือบทุกจังหวัดในประเทศไทย ด้วยหวัง
ให้มหาชนทั้งหลายเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและได้พบกับ
ความสุขที่แท้จริง
ในครั้ ง นั้ น มี ผู ้ ค นสนใจมาร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรมและมี
ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นจ�ำนวนมาก ต่อมาบุคคลเหล่านี้
ได้ไปลงชื่อในสมุดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จัดไว้ที่วัดปากน�้ำ
ภาษีเจริญ เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าถึงธรรมหลายหมื่นคน

๒
กระแสการปฏิบัติธรรมแผ่ขยายไปอย่าง
กว้างขวางและคึกคัก จากในประเทศกระจายออกไป
ยังต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
และมีชาวญี่ปุ่นคนแล้วคนเล่าชักชวนกันเดินทาง
มาศึกษาธรรมปฏิบัติที่วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ ซึ่งเป็น
ดัชนีบ่งชี้ว่า ในประเทศญี่ปุ่นยังมีชาวญี่ปุ่นที่อยาก
ศึกษาธรรมปฏิบตั อิ ยูอ่ กี ไม่นอ้ ย แต่ไม่สะดวกในการ
เดินทางมายังประเทศไทย พระเดชพระคุณหลวงปู่
จึงมีด�ำริที่จะส่งพระภิกษุชาวญี่ปุ่นไปสอนธรรมปฏิบัติที่ประเทศญี่ปุ่น ดังที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่า
“...ฝรั่งมังค่ายังเข้ามาเป็นที่พึ่ง มาพึ่งพาอาศัย มา
เล่าเรียนศึกษา แล้วเอาไปประกาศ เวลานี้ก�ำลังไป
ประกาศอยู่ที่ลอนดอน ที่เรียกว่าประเทศอังกฤษ
ณ เวลานี้ก�ำลังไปประกาศอยู่ นี้มาน�ำเอาธรรม
วัดปากน�้ำไปประกาศ เหมือนอาจารย์ที่ไปสอนอยู่
วัดจันทร์ปะขาวนั่นแหละ ไปประกาศธรรมอย่างนั้น
แหละ เวลานี้ไปประกาศอยู่ประเทศอังกฤษโน่น
ต่อแต่นไี้ ม่ชา้ เท่าใดจะส่งไปญีป่ นุ่ อีกองค์หนึง่ มีวชิ ชา
แบบเดียวกัน...” (๑๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๗)
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ตั้งความปรารถนาไว้
ส� ำ หรั บ หมู ่ ค ณะวั ด พระธรรมกาย
ขณะนี้ไปสร้างวัดที่ประเทศญี่ปุ่นไว้เป็นจ�ำนวน
๑๐ วัด และศูนย์ปฏิบตั ธิ รรม ๑ แห่ง เพือ่ รองรับ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
ในประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ คณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์ จ าก
วัดพระธรรมกายยังร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง
หมู ่ บ ้ า นปฏิ บั ติ ธ รรมส� ำ หรั บ ชาวญี่ ปุ ่ น ไว้ ที่
วัดพระธรรมกายกุมมะ จังหวัดกุมมะ ซึง่ ถือเป็น
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรกในโลก
และท�ำพิธีเปิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี พ ระราชภาวนาจารย์
(หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เมตตาเดินทางไปเป็นประธานในพิธี
และมีพระภิกษุไปเป็นเนือ้ นาบุญจ�ำนวน ๕๓ รูป
มีสาธุชนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นกว่า ๔๐๐ ท่าน
ไปร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้

นอกจากส่งพระภิกษุไปประกาศธรรมแล้ว
พระเดชพระคุ ณ หลวงปู ่ ยั ง มี โ ครงการสร้ า ง
วัดไทยในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิม (นิกายเถรวาท)
แต่เนื่องจากท่านมรณภาพเสียก่อน โครงการ
จึงถูกระงับไปชั่วคราว

๓

ในยุคต่อ ๆ มา มีพระภิกษุผู้เป็น
ศิษยานุศษิ ย์ของพระเดชพระคุณหลวงปูจ่ ากวัด
ต่าง ๆ เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะและสร้างวัด
ในประเทศญีป่ นุ่ สมดังทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงปู่

๔

			
พิธีเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น
จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการ คือ
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๑. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ชาวญี่ปุ่นที่ไป
ปฏิบตั ธิ รรมและช่วยเหลืองานพระศาสนาทัง้ ใน
วัดพระธรรมกาย ๑๐ วัด และทีศ่ นู ย์ปฏิบตั ธิ รรม
๒. เพื่ อ ให้ ส าธุ ช นทั้ ง หลายมี โ อกาสสั่ ง สม
มหากุศลครั้งใหญ่ด้ว ยการทอดผ้าป่าสร้า ง
หมู่บ้านปฏิบัติธรรม
กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วย พิธีเปิดป้าย
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น (Thai Meisou
Village) โดยมี ป ระธานฝ่ า ยฆราวาส คื อ
กัลยาณมิตรพรสรร ก�ำลังเอก และกัลยาณมิตร
โมหงิ มิคิโอะ
จากนั้ น เป็ น พิ ธี ม อบใบประกาศ
เกียรติคุณ แก่ชาวญี่ปุ่นที่มีอุปการคุณช่วยงาน
พระศาสนา จ�ำนวน ๖๒ ท่าน โดยพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อเป็นผู้มอบ
ตามด้วย พิธีปลูกต้นไม้มหามงคล ใน
โอกาสนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อธิษฐานจิต
ว่า “ขอให้ร่มไม้มงคลต้นนี้ น�ำความเย็นกาย
เย็นใจมาสู่มหาชนทั้งหลาย ให้สถานที่นี้เป็น
สถานที่ ที่ เ หมาะแก่ ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ธ รรม
บุคคลใดได้มาปฏิบตั ธิ รรม ณ หมูบ่ า้ นปฏิบตั ธิ รรม
แห่งนี้ ขอให้เทวดาปกป้องคุม้ ครองรักษา ขอให้

บรรลุธรรมได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ขอให้ธรรมะ
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงแผ่ขยาย
ไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น ทั่วทั้งโลก โดยเร็วพลัน
เทอญ”
พิ ธี ถ วายสั ง ฆทานและพิ ธี ตั ก บาตร
น�ำบิณฑบาตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พิธที อดผ้าป่าสร้างหมูบ่ า้ นปฏิบตั ธิ รรม
ประธานในพิธี คือ กัลยาณมิตรพรสรร ก�ำลังเอก
				

๕

เนื่องในวาระเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
ชาวญี่ปุ่นแห่งแรก ซึ่งถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวได้เมตตา
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พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวและคณะสงฆ์
ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่น

แสดงพระธรรมเทศนาโดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี...้
ประเทศญีป่ นุ่ ถือได้วา่ เป็นผูน้ ำ� ทางด้าน
เศรษฐกิจในโซนเอเชีย เพราะบรรพบุรษุ ของคน
ญี่ปุ่นเข้าใจหลักการสร้างชาติให้มีความเจริญ
ว่าต้องเริ่มต้นจากการสร้างคนให้มีคุณภาพ
และสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือ วินัย ดังนั้นวินัย
จึงสร้างชาติให้เจริญรุง่ เรืองได้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นเอง
ได้ปฏิบัติตามหลักความสะอาด ความสุภาพ
ความเป็นระเบียบ ความตรงต่อเวลา อันจะ
น�ำพาจิตใจให้เป็นสมาธิในระดับเบื้องต้นได้
ในระดับหนึ่ง แม้จะยังไม่ได้นั่งสมาธิก็ตาม
ดังนั้น ถ้าหากคนญี่ปุ่นได้ฝึกสมาธิ
อย่างจริง ๆ จัง ๆ ก็จะท�ำให้ประเทศญีป่ นุ่ เป็น
มหาอ�ำนาจทางด้านจิตใจต่อไปในอนาคต
บั น ทึ ก ของผู ้ เ ข้ า ถึ ง วิ ช ชาธรรมกาย
รุ่นเก่าในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ได้บันทึกไว้
ว่า “วิชชาธรรมกายจะเจริญรุ่งเรืองได้ในผู้ที่มี
วินัยอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มี
วินัยหรือประเทศที่มีวินัย ซึ่งประเทศที่มีวินัยดี
ในโลกมีอยู่ ๒ ประเทศ ในทวีปเอเชีย คือ
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ประเทศญี่ปุ่น ในยุโรป คือ ประเทศเยอรมนี
ส�ำหรับประเทศญีป่ นุ่ เป็นประเทศทีม่ พี ทุ ธศาสนา
เป็นศาสนาหลักอยู่แล้ว ส่วนประเทศเยอรมนี
ยังนับถือศาสนาอื่นอยู่ ต่อไปในภายภาคหน้า
ถ้าจะเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปให้ทั่วโลก ก็ต้อง
ไปเริม่ กับประเทศทีม่ วี นิ ยั เคร่งครัดในยุคนัน้ ๆ”

ขณะนี้ ทั่วโลกยอมรับว่าทั้งประเทศ
ญีป่ นุ่ และเยอรมนีเป็นประเทศทีม่ วี นิ ยั เคร่งครัด
ดังนั้นการมาเปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้
จึงเป็นการท�ำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้
สั่งไว้ว่า “จะขยายวิชชาธรรมกายได้ ต้องขยาย
ไปยังประเทศที่มีวินัย”
				

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 55

www.kalyanamitra.org
55

๖
ตราบจนถึงวันนี้ ภารกิจสร้างโลกทัง้ ใบ
ให้ มี สั น ติ สุ ข ตามมโนปณิ ธ านของพระเดชพระคุณหลวงปูย่ งั คงเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้
และสามารถด�ำเนินการรุดหน้าไปได้ด้วยดีใน
ระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการริเริ่ม
สร้างหมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นขึ้น ซึ่งจะ
เป็นต้นแบบให้เกิดการสร้างหมูบ่ า้ นปฏิบตั ธิ รรม
ส�ำหรับประชาชนในประเทศต่าง ๆ ตามมาใน
อนาคต และจะช่วยให้มหาชนชาวโลกมีโอกาส
สัมผัสความสุขภายในกันมากขึ้น ซึ่งเท่ากับ
เป็นการปูทางให้ผู้คนอีกมากมายเข้ามาสานต่อ
มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในการ
สร้างสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติร่วมกัน จนกว่า
จะบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ มวลมนุษย์หลุดพ้น
จากความทุกข์ เข้าสู่นิพพานแดนเกษม
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อยากเป็นน�ำ้ หยดนิ่งติดปลายหญ้า 		
กลั่นเป็นก้อนเมฆใสโดยเร็วพลัน
		
ให้ส�่ำสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มกิน
ส่วนมนุษย์หยุดได้กลางกายา
		
							

ให้แสงฟ้าพาระเหยสู่สวรรค์
แล้วพาฉันโปรยปรายสายธารา
นกมีแรงโบยบินสู่เวหา
แสวงหาจนพบสบนิพพาน
(สุนทรพ่อ)
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คุณอิตะบะชิ

ครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อ
รูส้ กึ ว่าท่านยิม้ แย้มแจ่มใส
สูงใหญ่ สง่างาม ผิวพรรณ
ผ่องใส แม้ผมฟังภาษา
ไทยไม่ได้ แต่ทราบผ่าน
ผู้แปลว่า ท่านบอกให้พวก
เราขยันปฏิบัติธรรม นี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจ
ครับ
เมื่ อ วานนี้ ผมได้ ฟ ั ง การเทศน์ ข อง
หลวงพ่อ เรื่องการฝึกนิสัยด้วยกิจวัตรในชีวิต
ประจ�ำวัน ได้แก่ เรื่องการท�ำความสะอาด
การรักษาความเป็นระเบียบ การใช้คำ� พูดอย่าง
สุภาพ การท�ำกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้
เป็นประจ�ำทุกวัน ฝึกฝนซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีกหลาย ๆ ปี
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ นี้เป็นค�ำสอน
ของท่านที่ผมประทับใจครับ โอกาสที่จะได้ฟัง
การเทศน์สอนแบบนี้ไม่ค่อยมีในญี่ปุ่น จึงขอ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
พวกเราขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ
ธัมมชโยเป็นอย่างสูงด้วยครับ ที่เมตตาสร้าง
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมอั น ยอดเยี่ ย มแห่ ง นี้ ขึ้ น

ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้มีบุญชาวญี่ปุ่น
คุณมิคิโอะ

วั น นี้ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ให้ ม า
ร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด หมู ่ บ ้ า น
ปฏิบัติธรรม ผมมีโอกาส
ได้ พ บพระเดชพระคุ ณ
หลวงพ่ อ ทั ต ตชี โ วด้ ว ย
รู้สึกประทับใจในรอยยิ้มของหลวงพ่อมากครับ
วันนี้ผมยังได้รับโอกาสพิเศษร่วมกับท่าน ใน
การท�ำพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน ผมอยากจะกล่าว
ขอบคุณที่วันนี้ผมและครอบครัว ทั้งลูกและ
หลานของผมได้รับใบประกาศเกียรติคุณครับ
นอกจากนี้ ผ มอยากให้ ห มู ่ บ ้ า นปฏิ บั ติ ธ รรม
แห่งนีม้ ชี าวญีป่ นุ่ มาร่วมกันปฏิบตั ธิ รรมมาก ๆ
และจากนี้ไปครอบครัวของเราจะปฏิบัติธรรม
จนเข้าถึงความสุขภายในให้ได้ครับ
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และจะเผยแพร่การท� ำสมาธิไปให้คนอื่นให้
มากขึ้นครับ

และเมตตาถ่ายทอดวิธีท�ำสมาธิอันมีคุณค่าให้
พวกเราอีกด้วย

คุณคุวาบาร่า

คุณยาสึดะ

ฉันมาทีว่ ดั ตัง้ แต่อยูใ่ นท้อง
แม่เลยค่ะ ฉันกับแม่เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ร ่ ว มสร้ า งวั ด
ที่โตเกียว ฉันดีใจมากที่
เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกลุ่มแรก
ที่ได้มาวัด ตอนนี้ฉันเป็น staff ช่วยงานศูนย์
เผยแผ่ชาวญี่ปุ่นที่นิปโปริค่ะ คนญี่ปุ่นเป็นคนที่
เครียดง่าย ฉันก็เครียดง่ายและเอาความเครียด
ออกไปไม่ง่ายเลยเวลาที่ไม่นั่งสมาธิ
หมู่บ้านปฏิบัติธรรมที่นี่ดีมาก ๆ เลย
ค่ะ ทิวทัศน์งดงาม อากาศดี และมีพระอาจารย์
ที่สอนสมาธิให้พวกเราเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ
เวลามาปฏิบตั ธิ รรมทีน่ รี่ สู้ กึ ใจสงบมาก ลืมเรือ่ ง
ที่ท�ำให้ไม่สบายใจหมดเลยค่ะ ฉันอยากให้
ชาวญี่ปุ่นได้พบกันในสถานที่ดี ๆ เช่นนี้ และ
อยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

ผมภูมิใจมากที่ได้สร้างวัด
ขึ้นในจังหวัดกุมมะร่วมกับ
พวกเราทุกคน ผมคิดว่า
วัดนี้เป็นสถานที่หลอมรวม
วัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นเข้า
ด้วยกัน และเป็นที่ที่เกิดขึ้นได้ยากในญี่ปุ่นครับ
ในชีวิตประจ�ำวันที่ยุ่งเหยิง เมื่อได้มาที่นี่ ได้
ปฏิบัติธรรมร่วมกันและใช้เวลาในการด�ำเนิน
ชีวติ อย่างมีคณุ ค่า ท�ำให้ลมื ปัญหาทุกอย่าง ผม
อยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนได้สนิทสนมกัน เป็น
ทีท่ ไี่ ด้สนุกกับการท�ำใจว่าง ๆ การนัง่ สมาธิ และ
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ผมอยากให้คนทุกคนมา
ที่นี่ ไม่ใช่เพียงแต่คนญี่ปุ่นนะครับ

คุณโอซากะ

ผมมาวั ด พระธรรมกาย
ที่ ญี่ ปุ ่ น ได้ สิ บ กว่ า ปี แ ล้ ว
ตอนนี้ลูกชายผมบวชเป็น
สามเณรอยู่ที่ประเทศไทย
วันนี้ผมได้รับใบประกาศ
เกียรติคุณจากหลวงพ่อ ผมดีใจมากครับ และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ร้างสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม
ทีย่ อดเยีย่ มอย่างนี้ แค่จนิ ตนาการว่าจะมีคนมา
ปฏิบัติธรรมที่นี่กันอีกมากมาย ผมก็สุขใจมาก
ครับ และเพื่อให้หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งนี้
เกิดประโยชน์สงู สุด ผมอยากให้มชี าวญีป่ นุ่ และ
ชาวต่างประเทศมาใช้สถานที่นี้มาก ๆ และได้
ปฏิบัติธรรมกันจนกระทั่งใจใสสะอาดบริสุทธิ์
ครับ ผมเองก็ตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิให้มากขึ้น

คุณทากิซาว่า

ผมรู ้ สึ ก ประทั บ ใจพิ ธี
เปิดหมู่บ้านปฏิบัติธรรม
ในวั น นี้ ม ากครั บ ด้ ว ย
ความร่วมมือร่วมใจของ
ทุกท่าน สถานที่นี้จึงเกิด
ขึ้นได้ ต่อไปสถานที่นี้จะเป็นที่ปฏิบัติธรรม
ที่ยอดเยี่ยมที่สุด พวกเราชาวญี่ปุ่นรู้สึกดีใจ
มากครับ และผมขอเป็นตัวแทนของชาวญี่ปุ่น
กล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ
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“บุญไม่มีกิเลส คนมีกิเลส
เวลาเดือดร้อน ต้องนึกถึงบุญ
หาบุญได้ ใช้ให้เป็น หาเงินได้ ใช้เงินเป็น”
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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“การสร้างบารมีบางครั้งเราก็ต้อง
อดทน ต้องเหนื่อยยากลำ�บาก
เพราะถ้าเราไม่เหนื่อยยากลำ�บาก
เราจะได้บารมีมาจากไหน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

www.kalyanamitra.org

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต
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..บนเส้นทางธรรมทายาท..
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ลมร้อนในช่วงต้นคิมหันตฤดูของเดือน อยูเ่ ลย เป็นเพียงทุง่ นาฟ้าโล่ง ท่ามกลางผืนดิน
มีนาคมพัดพาสายลมแรง แสงแดดจ้า ไม้ดอก แตกระแหง ไม่มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแม้แต่ต้นเดียว
นานาพรรณหลากสี ส ดใสเริ่ ม ผลิ ด อกออกใบ
เบ่งบานรับฤดูกาลใหม่ ดอกกัลปพฤกษ์สีชมพู
“ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล
อ่อนหวาน กลิ่นหอมของดอกนนทรีลอยมา
ตามลม ต้นประดูด่ อกสีเหลืองเข้มทีย่ นื เรียงราย ใกล้หนทางพระนิพพาน เครื่องแบบนี้
นับร้อยต้น ท�ำให้บรรยากาศรอบบริเวณอุโบสถ เป็นชุดเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ
วัดพระธรรมกายในยามนี้ ประหนึง่ ต้อนรับเทศกาล พระอริยสาวกที่ท่านดับขันธปรินิพพาน
แห่งการฝึกฝนอบรมตนเองบนเส้นทางธรรม ไปแล้ว เป็นชุดสุดท้ายของทุก ๆ ชีวิต”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ของเหล่ากุลบุตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูห่ ลายโครงการ
ภายใต้ร่มเงาไม้เขียวครึ้ม สงบ ร่มรื่น
ประหนึ่งป่าประดู่ลายในครั้งพุทธกาล ยามนี้
น้อยคนนักจะรูว้ า่ เมือ่ กว่า ๔๐ ปีมาแล้ว พืน้ ดิน
ผืนเดียวกันนี้ ไม่ปรากฏความสมบูรณ์ให้เห็น
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ในครั้งนั้นมีชายหนุ่ม ๖๐ คน ท�ำการ
ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เอาตนเองเป็น
เครื่องทดสอบ ใช้หอ้ งแล็บ คือ กลดหลังน้อยและ
เสือ่ กกอีก ๑ ผืน พ�ำนักอยู่บนท้องนาอันเวิ้งว้าง
ณ ศูนย์พทุ ธจักรปฏิบตั ธิ รรม  (วัดพระธรรมกาย)
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ตั้งใจ
ฝึกฝนอบรมตนเอง รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
ฟังธรรมและปฏิบตั ธิ รรมวันละ ๖-๘ ชัว่ โมง  เพือ่
ค้นหาสาระแก่นสารอันจริงแท้ ว่าคนเราเกิดมา
ท�ำไม และอะไรคือเป้าหมายชีวิต ภายใต้ชื่อ
“ธรรมทายาท” ผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
หลังจากสมาทานธุดงค์ รักษาศีล และ
นั่งสมาธิวันแล้ววันเล่า ท่ามกลางลมร้อนใน
เดือนเมษายน น�้ำค้างเหน็บหนาวในยามค�่ำคืน
ไม่มไี ฟฟ้า น�ำ้ ประปา มีเพียงคบเพลิงต่างแสงนีออน
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๑๕ วันผ่านไป คนหนุ่มทั้ง ๖๐ คน แม้ผิวจะ
เกรียมแดดจนเข้มคล�้ำ แต่กลับแข็งแกร่งทั้งกาย
และใจ พวกเขาได้เรียนรู้ไม่เพียงในสิ่งที่อยากรู้
แต่ยังได้ความรู้อันประเสริฐที่มนุษย์ทุกคนพึงรู้
อีกมากมาย ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้เกิดมาใช้กรรม
แต่เกิดมาสร้างบารมี กลัน่ กาย วาจา และใจให้ใส
สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการท�ำทาน รักษาศีล และ
เจริญภาวนา ไถ่ถอนตนให้พ้นจากอ�ำนาจกิเลส
จนกว่าจะเข้าสู่ฝั่งพระนิพพาน  และการเข้าถึง
พระธรรมกาย คือ เป้าหมายชีวิตของพวกเรา
ทุกคน ความสุขและสันติภาพอันแท้จริงที่เรา
ทุกคนต่างแสวงหาไม่ได้อยู่นอกตัว แต่อยู่ใน
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กลางตัวของพวกเราทุกคน โดยไม่แบ่งแยก
เชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด
ความส�ำเร็จของโครงการอบรมธรรมทายาท
จากปากต่อปาก จากเพือ่ นสูเ่ พือ่ น จากพีถ่ งึ น้อง
ถ้อยค�ำชักชวนให้เข้ารับการอบรมในโครงการ
ได้แพร่สะพัดกระจายออกไป ผ่านกาลเวลาปีแล้ว
ปีเล่า ท�ำให้โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูป่ ระจ�ำปี
ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ มีเด็กและเยาวชน
ผ่านการอบรมนับหมื่นนับแสนคน จากเดิม
มีเพียงปีละหนึ่งโครงการ เพิ่มขึ้นเป็นกว่าสิบ
โครงการ ครอบคลุมกลุ่มเยาวชนและสาธุชน
ทุกระดับชั้น ตลอดจนทุกภูมิภาคทั่วโลก
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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ของวัดพระธรรมกายขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ปีแล้วปีเล่า
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ความโดดเด่นของโครงการบวชตัง้ แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน คือ สัมฤทธิผลของการฝึกคน
ให้เป็นคนดี ฝึกพระให้เป็นพระแท้ทโี่ ลกต้องการ
ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนารูปแบบหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เข้า
อบรมจากทุกภูมภิ าคทัว่ โลก ซึง่ มีความแตกต่าง
กันในทุก ๆ ด้าน ทัง้ วัยวุฒิ คุณวุฒิ การศึกษา
และวัฒนธรรม กลัน่ เป็นประสบการณ์กว่า ๔๐ ปี
แห่งการสร้างคนดี ที่มีการศึกษาเรียนรู้สืบทอด
เรื่อยมาถึงปัจจุบัน
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กุลบุตรผู้มีบุญ ไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลก ก็มีปัญญาเล็งเห็นคุณค่า
ของการบรรพชาอุปสมบท และฝ่ากระแสกิเลสมาบวชจนได้

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)
๒. โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
๓. โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
๔. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี
๕. โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๔
๖. โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๐
๗. โครงการสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๓
๘. โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๔
๙. โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ ชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ ๑
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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

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

เนื้อนาบุญอันอุดม
“พืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้ว   
ในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน�้ำถูกต้องตามกาล       
ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใด สักการะแม้
เล็กน้อยอันทายกท�ำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล     
ผู้มีคุณ ผู้คงที่ ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้    
ฉันนั้นเหมือนกัน” (ขุททกนิกาย ธรรมบท)
การสร้ า งบุ ญ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
ทุกชีวติ ทีเ่ กิดมาในสังสารวัฏ เพราะตราบใดทีย่ งั
ไม่หมดกิเลส ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด บุญที่
สั่งสมไว้ในแต่ละชาติ จะเป็นเสบียงให้เราได้
ใช้สอยตลอดการเดินทางอันยาวไกล ถ้าหาก
ขาดบุญแล้ว ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ตดิ ๆ ขัด ๆ ดังนัน้
ผู้มีปัญญาจึงหมั่นสั่งสมบุญไม่ให้ขาดแม้แต่
วันเดียว และที่ส�ำคัญต้องรู้จักเลือกเนื้อนาบุญ
อันอุดม คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
เพื่ อ ให้ ไ ทยทานของเราแม้ เ พี ย งนิ ด เดี ย ว
สามารถส่งผลมากมายไม่มีประมาณ ดุจดัง
ชาวนาทีไ่ ถหว่านธัญญาหารลงในเนือ้ นาดี แล้ว
ได้ผลกลับมาเกินควรเกินคาด

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๑,๒๗๑
รูป
8
อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๗๑ รูป ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์
เนื่องในโอกาสครบ ๗๑ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่
ซึ่งถือเป็นการหล่อหลอมความรัก ความสามัคคี และยืนหยัดในเจตนารมณ์ของความเป็น
มหาวิทยาลัยสีขาว พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอ�ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
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ตักบาตรพระ

๒,๖๐๐
รูป
8
เมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
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นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เมืองพัทยา สมาคมสมาธิเพือ่ การพัฒนาศีลธรรมโลก
คณะกัลยาณมิตรจังหวัดชลบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนในเมืองพัทยา วัดพระธรรมกาย และ
มูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีพระครู
วิจติ รธรรมสาร เจ้าคณะอ�ำเภอบางละมุง เป็นประธานสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลืม้ นายกเมืองพัทยา
เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาส พิ ธี ตั ก บาตรพระในโครงการตั ก บาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รู ป ฯ
ที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเป็นปีที่ ๗ แล้ว ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ท�ำบุญเมืองพัทยา สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนาและศีลธรรม และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย…
รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู

ภาพประกอบโคลงพระราชพงศาวดารเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงผนวช
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎฯ เป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๐ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริยร์ ชั กาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จกั รี
ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรง
พระเยาว์ ทรงฝากตัวเป็นศิษย์กับพระวันรัต (ทองอยู่) เพื่อเข้ารับการศึกษาเบื้องต้น ณ
ส�ำนักวัดระฆังโฆสิตาราม เดิมเรียกว่า วัดบางหว้าใหญ่ ครั้นเมื่อพระชันษาครบก�ำหนด
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สมเด็จพระบรมชนกนาถจึงโปรดเกล้าฯ ให้ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดาราม
ขณะนั้นยังทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร นับเป็น
นาคหลวงองค์แรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และถือเป็นราชประเพณีการผนวชพระบรมราชวงศ์
เป็นนาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สืบมา
พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตีขึ้น
ด้วยฝีพระหัตถ์ เดิมทรงท�ำเป็นพระแสงฝักไม้
ทารักสีด�ำ เคยทรงใช้เป็นพระแสงคู่พระหัตถ์
และพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้าบรมราชโอรส
สืบเนื่องกันมาหลายรัชกาล ถือเป็นพระแสง
ส�ำคัญของแผ่นดินองค์หนึ่ง

พ.ศ. ๒๓๔๙ พระองค์ทรงได้รับการ
สถาปนาเลื่อนยศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทีพ่ ระมหาอุปราช มีฐานะเป็นองค์รชั ทายาทสืบราชสมบัติ
เป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ล� ำ ดั บ ต่ อ ไป ซึ่ ง ในพระราชพิ ธี
อุปราชาภิเษกนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชพระราชทานพระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง พร้อม
มีพระราชด�ำรัสฝากพระพุทธศาสนา และพระราชทานพร
ให้พระองค์ทรงตั้งอยู่ในสุจริตธรรม ด้วยทรงหวังว่า
พระราชโอรสจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ปกครองบ้านเมือง
ให้ร่มเย็นเป็นสุข และยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
ยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า
ต่อมาในปี

เมือ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร ที่พระมหาอุปราช จึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และได้สืบทอด
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม ธ�ำรงไว้ซงึ่
พระพุทธศาสนา และให้ราษฎรในแผ่นดินตัง้ อยูใ่ นศีลธรรม โดยนับแต่ปแี รกของรัชกาล โปรดเกล้าฯ
ให้ตราพระราชบัญญัติเรื่องห้ามเลี้ยงไก่ นก ปลากัด เพื่อการพนัน และออกพระราชก�ำหนด
ห้ามสูบ ขาย หรือซื้อฝิ่น พร้อมก�ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด เพื่อให้พสกนิกรงดเว้น
จากอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ
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ในขณะเดียวกันทรงส่งเสริมให้ไพร่ฟ้า
ประชาราษฎร์ ทุ ก ชนชั้ น หมั่ น บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล
เป็นอาจิณ โดยพระองค์ทรงประพฤติตนเป็น
แบบอย่างในการให้ทาน รักษาศีล และไถ่ชวี ติ สัตว์
เป็นทานอย่างสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อคราว
ฟื ้ นฟู การประกอบพระราชพิ ธี วั นวิ สาขบู ชา
ซึ่งเลือนหายไปตั้งแต่สมัยอยุธยา โปรดเกล้าฯ
ให้ จั ด พระราชพิ ธี ต ามอย่ า งประเพณี ที่
ถื อ ปฏิ บั ติ กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเริ่ม
ในวันขึ้น ๑๔ ค�่ำ ถึงแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๖
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย
ทรงรักษาอุโบสถศีล และปรนนิบัติพระสงฆ์
ปล่อยนก ปล่อยปลา ห้ามเสพสุรา ห้ามฆ่าสัตว์
เวลาเพลให้ มี พระธรรมเทศนาในวัดราษฎร์
และพระอารามหลวง เวลาค�่ำให้ถวายประทีป
ตั้งโคม แขวนเครื่องสักการะ และเวียนเทียน
บูชาพระรัตนตรัย

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา จิตรกรรมฝาผนัง
วิหารพระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร

เมือ่ ครัง้ บ้านเมืองประสบภัยพิบตั คิ รัง้ ใหญ่จากอหิวาตกโรค ผูค้ นล้มตายหลายหมืน่ คน พสกนิกร
ต่างหวาดกลัวต่อมรณภัยที่ระบาดไปทั่วแว่นแคว้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
โปรดเกล้าฯ ให้ด�ำเนินการด้านการรักษาพยาบาลเพื่อเยียวยาโรคทางกาย และน�ำพิธีกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องเยียวยาสภาพจิตใจ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง พระราชพิธี
อาพาธพินาศ อัญเชิญพระบรมธาตุและพระแก้วมรกตออกแห่ พระราชาคณะประพรมน�ำ้ พระปริตร
ทัง้ ทางบกและทางน�ำ้ เพือ่ ขับไล่โรคร้าย ให้สวดพระพุทธมนต์ทวั่ พระนคร ส่วนพระองค์กท็ รงรักษา
อุโบสถศีล และให้ชีวิตสัตว์เป็นพระราชกุศล เพียงระยะเวลา ๑๕ วัน โรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คน
ไปจ�ำนวนมากก็หายไปจากพระนครอย่างอัศจรรย์
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การบ�ำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทาน
ในครั้ ง นี้ ยั ง เป็ น ที่ ม าของการสั ง คายนา
บทสวดมนต์แปลเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรก
ของกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้แปลบท
สวดมนต์เป็นภาษาไทย และให้เจ้านายรวมทั้ง
ข้าราชการฝ่ายในฝึกสวดมนต์ที่หอพระและ
พระทีน่ งั่ ไพศาลทักษิณทุกวันจนช�ำนาญ ถูกต้อง
ทัง้ อักขระและท่วงท�ำนอง กล่าวกันว่า ช่วงเวลา
กลางวันเจ้านายและข้าราชการฝ่ายในแบ่งหัดซ้อมสวดกันเป็นหมู่เป็นพวก ส่วนในเวลากลางคืน
พร้อมกันไปสวดถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในท้องพระโรงในเป็นประจ�ำทุกคืน
โดยมุ่งให้เกิดบุญกุศลมาคุ้มบ้านคุ้มเมืองให้ปลอดภัยจากอุปัทวันตรายต่าง ๆ และเพื่อรักษา
ประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ ประเพณีการสวดมนต์ทั้งค�ำบาลีและค�ำแปลเป็น
ภาษาไทยนี้ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน
พระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๓๓๑
หลังเสร็จสิ้นการสังคายนา

ในด้านการคณะสงฆ์ ทรงปรารถนาให้คณะ
พระภิกษุสามเณรมีความงามพร้อมทั้งด้านปฏิบัติและปริยัติ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของมหาชน
จึงทรงอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชให้แต่งหนังสือโอวาทานุสาสนีแจกจ่ายไปตามพระอาราม
ให้คณะสงฆ์ทั่วพระนครรับทราบข้อวัตรปฏิบัติอันสมควรแก่สมณะ และทรงยกมาตรฐานความรู้
ของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้แตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปิฎก โดยจัดระเบียบการสอนและ
การสอบพระปริยัติธรรมใหม่ จากเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาก�ำหนดหลักสูตรเป็นเปรียญ ๓ ขั้น คือ
เปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก มาเป็นระบบเปรียญ ๙ ประโยค ก�ำหนดหลักสูตรให้ยากขึ้น
ตามล�ำดับ และพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนสร้างคัมภีร์ใบลานเพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยในการ
ศึกษา นับว่าหลักสูตรการเล่าเรียนบาลีที่ปรับปรุงใหม่นี้ท�ำให้การศึกษาพระไตรปิฎกได้มาตรฐาน
และเจริญขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก
ทั้งยังมีรับสั่งให้ส�ำรวจตรวจสอบคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานหลวงที่ประดิษฐาน ณ หอพระ
มณเฑียรธรรมภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นหลังการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท�ำให้พบว่าคัมภีร์พระไตรปิฎกหลวงบางชุด
ได้สูญหายไป เนื่องจากในรัชกาลก่อนทรงอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรขอยืมคัมภีร์พระไตรปิฎก
ไปคัดลอกตามพระอารามต่าง ๆ ได้ แต่ภายหลังก็ไม่น�ำต้นฉบับส่งคืน และทางฝ่ายเจ้าพนักงาน
ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลก็มไิ ด้ตดิ ตามเรียกคืนมาให้ครบ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกหลวงขึน้
ซ่อมแซมฉบับทีส่ ญู หายไปจนครบบริบูรณ์ และสร้างคัมภีร์ใหม่ขนึ้ อีกฉบับ เรียกว่า ฉบับรดน�้ำแดง
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คัมภีร์ขนฺธวารวคฺคปาลิ สํยุตฺตนิกาย ฉบับรดน�ำ้ แดง ไม้ประกับลายทองจีนมีรูปสัญลักษณ์ประจ�ำ
รัชกาลเป็นรูปวงรี ตรงกลางเป็นภาพครุฑยุดนาค ขนาบด้วยฉัตร ๕ ชั้น พื้นที่ว่างเป็นลาย
ช่อกนกเปลวอยู่ที่ริมขวาและซ้ายของลานที่ใบปกรองและใบปกหลังของคัมภีร์แต่ละผูก

มีลักษณะเด่น คือ ใบลานปกหน้าและปกหลังตกแต่งด้วยลายรดน�้ำบนพื้นรักแดง ขอบลานทั้ง
๔ ด้าน ปิดทองทึบ กึ่งกลางขอบลานด้านยาวมีชาดล่องกลาง ที่รอยต่อของทองกับชาดมีเส้นด�ำ
คั่นเป็นขอบคิ้วทั้งสองข้าง
ตลอดรัชสมัย ๑๖ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรง
สืบทอดพระราชปณิธานและพระราชภารกิจน้อยใหญ่จากพระบรมชนกนาถ ทั้งในยามบ้านเมือง
ปกติสขุ และประสบเภทภัย ทรงน�ำค�ำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารแผ่นดิน
ปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับชั้นมีพื้นฐานศีลธรรมในใจ โดยทรงลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่         
ข้าราชบริพาร และจัดระเบียบการคณะสงฆ์ให้เป็นทีต่ งั้ แห่งความเลือ่ มใส ราชธานีในยุคของพระองค์
จึงมัน่ คงร่มเย็น เป็นยุคแห่งการฟืน้ ฟูดา้ นศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาให้วจิ ติ รตระการตาเป็นเกียรติยศ
ยิ่งของพระนครดั่งร่ายเฉลิมพระเกียรติว่า
“พระบาทบรมพงศ์ ลงทั่วท้าวถวายมือ ฦๅพระยศฟุ้งฟ้า หล้าศิระสยบ ลบสุรมลาย หายเศิก
เสี้ยนเสียราบ ทาบทุกทิศทั่วด้าว น้าวนครดาลเดช เขตขัณฑกว่ากว้าง ช้างเผือกผู้มากมี
พระนครศรีอยุธยิ่งแล้ว ฤๅทิพยรัตนกรุงแก้ว เกียรติล�้ำใดเสมอแลฤๅฯ”
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรตั น์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีรใ์ บลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ :
กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย.์ มกุฎกษัตริยานุสรณ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิชชิง่ , ๒๕๕๓.
ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร. วิวัฒน์การอ่านไทย. กรุงเทพฯ : ส�ำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๖.

80 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
80

“ชีวิตของคนเรามีแต่ร่อยหรอลงไปทุกวัน
รีบท�ำความดีให้มาก ๆ อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
เสียดายเวลาที
่ผ่านไป
ชีวิตของเราพลอยร่
บุคคลที่ควรบู
ชา คือเพราะมั
บุคคลทีน่มท�ีคำุณให้ความดี
ควรค่าแก่การระลึอยหรอไปด้
กนึกถึง วย”
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุได้บาสิ
แก่กผ้าจัูมีศนีลทร์สมาธิ
ปัญญา
คุณยายอาจารย์
ขนนกยู
ง สูงกว่าเรา
ผู้ให้ก�ำเนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

ตักบาตรเทโว
วัดปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
พุทธศักราช ๒๕๑๒
(อาคารที่เห็นในภาพ คือ หอพระไตรปิฎก)

นบุญญพฤษภาคม
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๒๕๕๘
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล
ยาวเทว อนตฺถาย
หนฺติ พาลสฺส สุกฺกํสํ
ความรู้เกิดแก่คนพาล
มันท�ำสมองของเขาให้เขว

ตฺตํ พาลสฺส ชายติ
มุทฺธํ อสฺส วิปาตยํ
ก็เพียงเพื่อความฉิบหาย
ย่อมฆ่าส่วนที่ขาวของคนพาลเสีย
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๔)

วิชาการความรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งควรรู้ ควรศึกษา
เป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้
แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้นมา
กลับน�ำมาใช้ในทางที่ผิด
แล้วบั่นทอนความดีของเขาเอง
ด้วยมิจฉาทิฐิที่เต็มในใจคนพาล
จึงท�ำให้วินิจฉัยผิด คิดผิด พูดผิด ท�ำผิด
น�ำทุกสิ่งที่มี น�ำความรู้ที่ได้ ไปสู่ความเสื่อมถอย
คนพาลยิ่งขยันมาก ยิ่งเสื่อมมาก
คนพาลยิ่งรู้มาก ยิ่งอันตราย
คนพาลย่อมแปลงทุกสิ่งไปสู่ความเดือดร้อน
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น...
ขออย่าเป็นเช่นนั้นเลย!
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๗

จรรยาข้อที่ ๓๐-๓๑
“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

๓๐

อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม
คนเราหากรักความก้าวหน้า
ไม่ว่าจะท�ำงานอยู่ทางโลก
หรือมาบวชเป็นพระอยู่ทางธรรม
งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีล
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
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๓๐. อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม

		

กับ อนึ่ง อย่าถือตัวเกินไป สิ่งใดควรท�ำต้องท�ำ  อย่าเลือกว่า
สิง่ นัน้ เป็นของทีห่ ยาบ เลวทรามท�ำไม่ได้ (เขาจะว่าขีค้ า่ ) ฤๅอายหน้า
แก่เพื่อนทั้งหลาย ซึ่งจะติเตียนว่าท�ำการที่เลวนั้นเลย ควรคิดว่า
การงานของเจ้านายที่จ�ำเป็น ฤๅผู้ท่ีควรท�ำสิ่งนั้นบกพร่อง ฤๅไม่
สามารถ ไม่พอทันการ เราก็ควรท�ำให้สำ� เร็จประโยชน์ของนาย ไม่ควร
ถือเกียรติยศอันเกินการไปนัก
เมื่อเราลงมือท�ำการเช่นนั้นได้ นายเราก็คงมีความยินดีและ
เห็นอกเห็นใจ เห็นความภักดีของเราเป็นอันมาก ฤๅก�ำลังการงานก็ดี
แขกเหลื่อทั้งหลายและเพื่อน ฤๅคนเสมอชั้นเราก็ดี เมื่อได้เห็น       
เราท�ำการทีต่ ำ�่ เลวอันไม่ควรทีเ่ ราจะพึงท�ำเช่นนัน้ แล้ว ฝ่ายแผนกท่าน
ผูด้ ฤี ๅท่านผูม้ บี รรดาศักดิจ์ ะสรรเสริญชมเชยเราว่ามีความจงรักภักดี
และมีความอุสาหะรักเจ้าขุนมูลนาย ฝ่ายแผนกคนชั่ว คนส�ำรวย    
ผิวเผิน ก็จะติฉนิ ว่าเราท�ำการงานเลวทราม ยกโต๊ะเก้าอีแ้ ละอะไร ๆ
ซึ่งเป็นของอันมิควรซึ่งเราจะกระท�ำ  เป็นไพร่ทาษเต็มที คนที่กล่าว
เช่นนี้และนึกเช่นนี้เป็นคนเลวเอง
เพราะฉะนั้น เราไม่ควรจะถือเอาถ้อยค�ำคนเลวติเตียนมาเป็น
อารมณ์ และเปรียบความให้เห็นได้ว่า คือเช่นท�ำงานการอะไรก็ดี  
ท่านเจ้าของงานและพวกท่านผู้ดี ๆ ออกรับแขกยิ้มแย้มแจ่มใส    
ยกโต๊ะ เก้าอี้ น�้ำร้อน หมากบุหรี่สิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่จำ� เป็นแก่ตัวท่าน
ต้องกระท�ำ ท่านท�ำให้ไม่มคี วามรังเกียจ อันเป็นทีส่ นิทชิดชมเช่นนัน้      
แขกผูท้ ไี่ ด้รบั ปฏิบตั คิ วามเอือ้ เฟือ้ เป็นอันดีเช่นนัน้ คนใดเลยจะปฏิเสธ
ได้วา่ จะไม่มคี วามยินดีและชืน่ ชมโสมนัศเล่า ขอให้คดิ ดูเถิด ถึงแม้วา่
สิ่งของที่เลี้ยงนั้น ตลอดกระทั่งอาหารจะเลวทรามสักหน่อย ท่านผู้
เป็นแขกรับเชิญทั้งหลายก็กลืนลง ฤๅบางทีทำ� ให้อาหารนั้นโอชารส
เป็นการพิเศษไปเสียอีก โดยความรับรองอันดีของเจ้าของงานฉะนัน้
ไม่ใช่ฤๅ
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คนเราหากรักทีจ่ ะมีความก้าวหน้า ไม่วา่ จะท�ำงานอยูท่ างโลก หรือมาบวชเป็นพระอยูท่ างธรรม
ก็ตาม งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีลถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
หลวงพ่อเองมีความเคารพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อย่างจับใจ ตัง้ แต่
วันแรกที่ได้พบท่าน ท่านบอกว่า ท่านเคารพบูชาธรรมความกตัญญูมาตลอด ดังนั้นพอได้ข่าวว่า
หลวงปู่วัดปากน�้ำสามารถสอนคนให้ปฏิบัติธรรมจนไปเห็นนรกสวรรค์ และไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ตาย
แล้วได้ ท่านจึงตัดสินใจออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินทองติดตัวมาเลย ทั้ง ๆ ที่ฐานะทางบ้านของ
คุณยายก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ท่านมุ่งมั่นที่จะไปเรียนวิชชาเพื่อพบพ่อที่ตายแล้วให้ได้ ท่านจึงคิดไป
หาเงินช่วยเหลือตัวเองข้างหน้า โดยไม่ยอมรบกวนขอเงินจากทางบ้าน
คุณยายเล่าให้ฟังต่อไปว่า ตลอดเวลาคุณยายหมั่นสอนตัวเองว่า
“เราออกจากบ้านมาครั้งนี้ เราจะต้องล�ำบากอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลย แต่ว่า
เมือ่ เราจะไปเอาธรรมะแล้ว ถึงล�ำบากอย่างไรก็ตอ้ งอดทน หางานท�ำรับจ้างเขาไป ดัน้ ด้นไปจนกว่า
จะได้พบหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ และให้ทา่ นรับเราเป็นลูกศิษย์ ระหว่างนีถ้ งึ แม้ไม่มงี านอะไรท�ำ รับจ้างเขา
เทหม้อเมล์ก็ยังดี เพราะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่ได้คดโกงใคร แต่จะไม่ยอมไปขโมยเขากินเป็น
อันขาด”
พวกเรารุ่นหลังคงจะไม่รู้จักหม้อเมล์ สมัยก่อนในกรุงเทพฯ ยังไม่มีส้วมซึม มีแต่ส้วมถัง
ท�ำเป็นถังแล้วมีไม้พาดไว้ส�ำหรับให้นั่งถ่ายบนถัง พอเช้าขึ้นเขาจะให้นักโทษไปรับเอาถังอุจจาระ
ตามบ้านต่าง ๆ ไปทิ้งและน�ำถังใหม่มาใส่ไว้แทน ถังอุจจาระเคลื่อนที่นี้เขาเรียกว่า ถังเมล์หรือ
หม้อเมล์
คุณยายท่านตั้งปณิธานไว้ดังกล่าว ท่านตัดสินใจละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางบ้าน
เพื่อแสวงหาธรรม ท่านตัดใจลงไปว่า ถ้าหากเงินทองขาดมือก็เตรียมใจแล้วที่จะรับจ้างเทถังเมล์
ปณิธานอันนี้ย่อมแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณยายที่จะแสวงหาธรรม
หลวงพ่อฟังคุณยายเล่าแล้วตื้นตันใจ ท�ำให้ความถือตัวของหลวงพ่อหมดไปได้ ขนาดท่าน
เป็นผู้หญิงและสมัยนั้นท่านยังเป็นสาว ท่านยังตัดใจเพื่อธรรมะ จะไปให้ถึงหลวงปู่วัดปากน�้ำ
ให้จงได้ หากจะต้องรับจ้างเทถังเมล์ก็ยอม หลวงพ่อจึงนึกถึงตัวเอง หากจะเข้าถึงธรรมะได้อย่าง
คุณยายก็จะต้องลดทิฐิมานะของตัวเองให้ได้
ดังนั้น พอเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง เวลาไปเรียนธรรมะกับคุณยายที่วัดปากน�้ำ เพื่อน ๆ ที่ไป
วัดรุ่นเดียวกันมีหลายคน พวกที่เขามีความรู้ทางด้านการครัวก็ไปท�ำครัว พวกที่มีความสามารถ
จัดดอกไม้ก็จัดดอกไม้ พวกที่มีความสามารถทางด้านเย็บปักถักร้อย เขาก็ไปท�ำผ้าม่าน ผ้าบังตา
กัน ส่วนตัวเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็เหลียวซ้ายแลขวาว่าจะหาบุญอะไรได้บ้าง หันไปเห็น
รองเท้าของคนทีม่ าวัดวางเกลือ่ นไปหมด คิดว่าคงจะเป็นบุญของเรา ถ้าได้จดั รองเท้าให้เป็นระเบียบ
จึงตัดสินใจรับบุญจัดรองเท้า
แต่กว่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกมาจัดได้นั้นยากจริง ๆ เพราะกว่าจะจัดรองเท้าได้ ต้องรอให้
คนอื่นเขาหลับตานั่งสมาธิกันก่อน เพราะกลัวว่าหากเขาเห็นเราจัดรองเท้า ก็จะมาดูถูกเราได้
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เราเป็นถึงนักเรียนนอก พ่อแม่เราก็มีฐานะดี มีหน้ามีตา เราเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียง ล้วนแต่เป็น
ความคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้น ความจริงแล้วไม่ได้มีใครรู้จักเราเท่าไรนัก แต่ก็เข้าข้างตัวเองก่อนว่า
ตัวเราส�ำคัญนัก ถ้าใครมาเห็นเราจัดรองเท้าก็จะดูถูกได้ หรือถ้าพ่อแม่มาเห็นเราท�ำอย่างนี้
ท่านคงจะเสียหน้า นึกไปกระทัง่ ว่า เจ้าของรองเท้าคู่นเี้ ป็นฮ่องกงฟุตหรือเปล่า เมื่อเอื้อมมือไปหยิบ
รองเท้าคูแ่ รกนัน้ มือมันหดกลับ ต้องจด ๆ จ้อง ๆ อยูถ่ งึ ๓-๔ ครัง้ กว่าจะตัดใจหยิบรองเท้าขึน้ มา
จัดได้ พอหยิบคู่แรกได้ มันก็ได้ตลอด ที่เหลืออีกกี่คู่ ๆ ก็จัดจนเรียบ จัดไปใจก็ฟูว่า วันนี้เรา
หมดทิฐิมานะแล้ว
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็รีบจัดให้เสร็จก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้น กลัวใครเขาจะรู้ว่าเราจัด จะเป็น
การเสียหน้า จัดเสร็จเรียบร้อยไม่กล้าให้ใครรู้ จนกระทัง่ เขาเลิกนัง่ สมาธิลงมาจากบ้าน เห็นรองเท้า
วางเป็นระเบียบ ได้ยินเสียงเขาพูดกันว่า
“แหม...ดีจังเลย วันนี้รองเท้าไม่เกลื่อน ไม่รู้ใครจัด ขออนุโมทนาด้วยนะ”
พอหลวงพ่อได้ยินเขาอนุโมทนาก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาทันที ตระหนักว่าเราท�ำถูกแล้ว แต่ก็ไม่กล้า
แสดงตัวให้ใครรูว้ า่ เป็นฝีมอื เราเอง การหักมานะลดความถือตัวได้สำ� เร็จในคราวนัน้ เป็นความภูมใิ จ
ของหลวงพ่อตลอดมา
การที่คนเราจะไม่เลือกว่างานต�่ำหรือสูง โดยอาศัยความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยาก ข้อนี้เป็นความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอินเดีย คนอินเดียแม้เป็นขอทานแต่จะไม่ยอม
ขโมย เพราะกลัวบาป ตรงกันข้ามกับคนไทย ยินดีจะปล้นเขากินแต่ไม่ยอมเป็นขอทาน อาชญากร
ในเมืองไทยจึงมีมากกว่าในอินเดีย โดยเฉพาะอาชญากรวัยรุ่นที่ไปท�ำโจรกรรมกันนั้นไม่ใช่เป็น
เพราะความยากจน แต่เพราะความฟุ่มเฟือย เลือกงาน ดูถูกว่างานนั้นไม่มีเกียรติ แต่ที่ไปขโมย
เขากินกลับไม่ดูถูกตัวเอง ความมีทิฐิมานะถือตัวอย่างไม่เข้าท่าด้วยการดูถูกงานเช่นนี้ ท�ำให้
คนไทยต้องตกงานกันมาก ไม่ใช่ไม่มีงานท�ำ แต่เลือกงานเกินไป แล้วจะมาโยนความผิดให้รัฐบาล
ก็ไม่ถูก ต้องต�ำหนิว่าขณะนี้คนไทยสอนลูกไม่เป็น สอนให้ลูกมีมิจฉาทิฐิ ดูถูกงาน นับว่าไม่ถูกต้อง
ควรแก้ไขค่านิยมกันเสียใหม่วา่ งานใดทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่ได้โกงเขา ไม่ได้ผดิ ศีล ต้องถือว่างานนัน้ มีเกียรติ
ถึงแม้จะเป็นงานขัดส้วมขัดห้องน�้ำก็ตาม
เมื่อปีก่อน มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผู้มีอันจะกิน อาจารย์เขา
ส่งมาอบรมที่วัด พวกนี้มาวันแรกอบรมยากจนหลวงพ่อต้องขอใช้ค�ำว่า “ดัดสันดาน” คือเมื่อมา
ถึงวัด กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครสักคนที่จะยอมล้างจาน หลวงพ่อจึงถามเขาว่า
“หนูท�ำไมไม่ลา้ งจานกันล่ะ”
“หนูล้างไม่เป็น”
“อ้าว! อยู่บ้านไม่เคยล้างเลยหรือ”
“ไม่เคยค่ะ”
“แล้วใครล้างล่ะ”
“คนใช้ลา้ งให้”
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“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ ใครล้าง”
“แม่ลา้ ง”
หลวงพ่อเลยนึกในใจว่า มันเห็นแม่เป็นคนใช้ จึงถามต่อไปว่า
“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ จะท�ำอย่างไรล่ะ”
“ไม่เคยเลย ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ต้องมีคนใช้อยู่ ถ้าคนใช้ไม่อยู่ก็ต้องมีแม่”
“งั้นดีแล้ว วันนี้คนใช้ก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ วันนี้ต้องล้างเอง”
ขนาดหลวงพ่อพูดอย่างนี้ แกก็ยังไม่ยอมล้าง หลวงพ่อจึงบอกไปว่า
“ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ไม่ล้างก็ได้ แต่หลวงพ่อขอแรงอีกนิดเดียว ช่วยเอาจานที่กินแล้วไปวาง
เรียงไว้ขา้ งถนน เรียงไว้เป็นตับเลยนะหนู ขอแรงหน่อย อีกสักพักเดียวหมามันก็มาเลียเองแหละ
พอหมามันเลียเกลี้ยงแล้ว พวกหนูก็เอาไปใช้ต่อก็แล้วกันนะ”
คราวนี้จึงยอมล้างจานได้ ขนาดจานข้าวที่ตัวกินเองยังดูถูกไม่ยอมล้าง เห็นว่างานล้างจาน
เป็นงานต�่ำ แล้วต่อไปจะท�ำอะไรได้ เด็กพวกนี้เกิดมาเพื่อดูถูกคน ดูถูกงาน เป็นเทวดามาจากไหน
กัน เด็กเหล่านี้จะเอาดีไม่ได้ถา้ ไม่แก้นิสัย หลวงพ่อจึงต้องดัดสันดานโดยวิธีนี้ ถ้าไม่ยอมล้างจาน
มื้อต่อไป ก็ต้องกินข้าวจากจานที่หมาเลีย เดี๋ยวเดียวก็เห็นเขาล้างกันเสร็จเรียบร้อย
จ�ำไว้วา่ อย่าสอนให้ลูกหลานหรือตัวเองเป็นคนดูถูกงาน เลือกงาน งานใดที่เป็นงานบริสุทธิ์
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น ใครจะว่าค่อนขอดอย่างไรไม่ต้องสนใจ ขอให้ตั้งใจท�ำไป แล้วเราจะ
ประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในที่สุด
		

๓๑

ผู้ดีคืออะไร
มีอายุยืนร้อยปี แต่ไม่เคยรักษาศีล ๕
โบราณท่านกล่าวว่า ยังไม่นับเป็นผู้ดี
เพราะผู้ดี หมายถึง ผู้ที่ประเสริฐด้วยการกระท�ำความดี
ดั่งค�ำโคลงโลกนิติ ว่า
๏ มีอายุร้อยหนึ่ง
ศีลชื่อปัญจางค์จัก
ขวบเดียวเด็กรู้รักพระตรัสสรรเสริญผู้

นานนัก
ไป่รู้
ษานิจ ศีลนา
เด็กนั้นเกิดศรีฯ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
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๓๑. ผู้ดีคืออะไร

		

อ้อ จะต้องอธิบายหรือแปลค�ำที่ว่าผู้ดีเสียสักหน่อย ไม่เช่นนั้น
บางทีจะเข้าใจผิดไป ถ้าเข้าใจผิดไปแล้ว เนื้อความที่กล่าวมาก็จะ
ไขว้เขว ไม่ตรงกับความประสงค์ในท้องเรือ่ ง เพราะค�ำพูดหรือเข้าใจใน
ค�ำว่าผู้ดียังมัวอยู่ มักเข้าใจกันไม่ตรงความก็มีมาก คือไปเข้าใจเสีย
ว่า ผู้ดีนั้นเป็นวงษ์ตระกูลไป ฤๅผู้มีบรรดาศักดิ์และมีทรัพย์ ที่ถูกอัน
แท้จริงไม่ใช่เช่นนั้น
ผู้ดี หมายความว่า ผู้ที่มีจิตร์เป็นกุศล ประกอบไปด้วยเมตตา
กรุณาแก่สตั ว์ และหลักถานมัน่ คงในอารมณ์ ถือเอาซึง่ ศีลห้าเป็นต้น
(สัปปุรษุ ) อย่างนีแ้ หละเป็นผูด้ ี ลูกเจ้าขุนนางนับเนือ่ งมาเช่นนัน้ เขา
เรียกว่าผู้มีวงษ์ตระกูลต่างหาก ค�ำที่ถูกไม่ได้ใช้ว่าผู้ดี ถ้าแม้ท่าน
ปฏิบัติการดีดังที่กล่าวแล้ว ก็ได้สมบัติผู้ดีเข้าอีกกระทงหนึ่ง

ข้อนี้มีความต้องการที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า “ผู้ดี” ว่าหมายถึง
ผู้ที่กระท�ำความดี ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะร�่ำรวย หรือมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียง
หากแต่ผู้ใดมีจิตที่เป็นกุศล มีความเมตตากรุณาและรักษาศีล ๕ ได้ครบถ้วน ประกอบแต่กรรมดี
ผู้นั้นคือ ผู้ดี
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๗

จรรยาข้อที่ ๓๐-๓๑
“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

๓๐

อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม
คนเราหากรักความก้าวหน้า
ไม่ว่าจะท�ำงานอยู่ทางโลก
หรือมาบวชเป็นพระอยู่ทางธรรม
งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีล
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
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๓๐. อย่าคิดว่าการที่ตนต้องท�ำเป็นของเลวทราม

		

กับ อนึ่ง อย่าถือตัวเกินไป สิ่งใดควรท�ำต้องท�ำ  อย่าเลือกว่า
สิง่ นัน้ เป็นของทีห่ ยาบ เลวทรามท�ำไม่ได้ (เขาจะว่าขีค้ า่ ) ฤๅอายหน้า
แก่เพื่อนทั้งหลาย ซึ่งจะติเตียนว่าท�ำการที่เลวนั้นเลย ควรคิดว่า
การงานของเจ้านายที่จ�ำเป็น ฤๅผู้ท่ีควรท�ำสิ่งนั้นบกพร่อง ฤๅไม่
สามารถ ไม่พอทันการ เราก็ควรท�ำให้สำ� เร็จประโยชน์ของนาย ไม่ควร
ถือเกียรติยศอันเกินการไปนัก
เมื่อเราลงมือท�ำการเช่นนั้นได้ นายเราก็คงมีความยินดีและ
เห็นอกเห็นใจ เห็นความภักดีของเราเป็นอันมาก ฤๅก�ำลังการงานก็ดี
แขกเหลื่อทั้งหลายและเพื่อน ฤๅคนเสมอชั้นเราก็ดี เมื่อได้เห็น       
เราท�ำการทีต่ ำ�่ เลวอันไม่ควรทีเ่ ราจะพึงท�ำเช่นนัน้ แล้ว ฝ่ายแผนกท่าน
ผูด้ ฤี ๅท่านผูม้ บี รรดาศักดิจ์ ะสรรเสริญชมเชยเราว่ามีความจงรักภักดี
และมีความอุสาหะรักเจ้าขุนมูลนาย ฝ่ายแผนกคนชั่ว คนส�ำรวย    
ผิวเผิน ก็จะติฉนิ ว่าเราท�ำการงานเลวทราม ยกโต๊ะเก้าอีแ้ ละอะไร ๆ
ซึ่งเป็นของอันมิควรซึ่งเราจะกระท�ำ  เป็นไพร่ทาษเต็มที คนที่กล่าว
เช่นนี้และนึกเช่นนี้เป็นคนเลวเอง
เพราะฉะนั้น เราไม่ควรจะถือเอาถ้อยค�ำคนเลวติเตียนมาเป็น
อารมณ์ และเปรียบความให้เห็นได้ว่า คือเช่นท�ำงานการอะไรก็ดี  
ท่านเจ้าของงานและพวกท่านผู้ดี ๆ ออกรับแขกยิ้มแย้มแจ่มใส    
ยกโต๊ะ เก้าอี้ น�้ำร้อน หมากบุหรี่สิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่จำ� เป็นแก่ตัวท่าน
ต้องกระท�ำ ท่านท�ำให้ไม่มคี วามรังเกียจ อันเป็นทีส่ นิทชิดชมเช่นนัน้      
แขกผูท้ ไี่ ด้รบั ปฏิบตั คิ วามเอือ้ เฟือ้ เป็นอันดีเช่นนัน้ คนใดเลยจะปฏิเสธ
ได้วา่ จะไม่มคี วามยินดีและชืน่ ชมโสมนัศเล่า ขอให้คดิ ดูเถิด ถึงแม้วา่
สิ่งของที่เลี้ยงนั้น ตลอดกระทั่งอาหารจะเลวทรามสักหน่อย ท่านผู้
เป็นแขกรับเชิญทั้งหลายก็กลืนลง ฤๅบางทีทำ� ให้อาหารนั้นโอชารส
เป็นการพิเศษไปเสียอีก โดยความรับรองอันดีของเจ้าของงานฉะนัน้
ไม่ใช่ฤๅ
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คนเราหากรักทีจ่ ะมีความก้าวหน้า ไม่วา่ จะท�ำงานอยูท่ างโลก หรือมาบวชเป็นพระอยูท่ างธรรม
ก็ตาม งานทุกชนิดถ้าไม่ผิดศีลถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น
หลวงพ่อเองมีความเคารพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อย่างจับใจ ตัง้ แต่
วันแรกที่ได้พบท่าน ท่านบอกว่า ท่านเคารพบูชาธรรมความกตัญญูมาตลอด ดังนั้นพอได้ข่าวว่า
หลวงปู่วัดปากน�้ำสามารถสอนคนให้ปฏิบัติธรรมจนไปเห็นนรกสวรรค์ และไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ตาย
แล้วได้ ท่านจึงตัดสินใจออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินทองติดตัวมาเลย ทั้ง ๆ ที่ฐานะทางบ้านของ
คุณยายก็อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ท่านมุ่งมั่นที่จะไปเรียนวิชชาเพื่อพบพ่อที่ตายแล้วให้ได้ ท่านจึงคิดไป
หาเงินช่วยเหลือตัวเองข้างหน้า โดยไม่ยอมรบกวนขอเงินจากทางบ้าน
คุณยายเล่าให้ฟังต่อไปว่า ตลอดเวลาคุณยายหมั่นสอนตัวเองว่า
“เราออกจากบ้านมาครั้งนี้ เราจะต้องล�ำบากอย่างแน่นอน เพราะไม่มีเงินติดตัวมาเลย แต่ว่า
เมือ่ เราจะไปเอาธรรมะแล้ว ถึงล�ำบากอย่างไรก็ตอ้ งอดทน หางานท�ำรับจ้างเขาไป ดัน้ ด้นไปจนกว่า
จะได้พบหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ และให้ทา่ นรับเราเป็นลูกศิษย์ ระหว่างนีถ้ งึ แม้ไม่มงี านอะไรท�ำ รับจ้างเขา
เทหม้อเมล์ก็ยังดี เพราะเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่ได้คดโกงใคร แต่จะไม่ยอมไปขโมยเขากินเป็น
อันขาด”
พวกเรารุ่นหลังคงจะไม่รู้จักหม้อเมล์ สมัยก่อนในกรุงเทพฯ ยังไม่มีส้วมซึม มีแต่ส้วมถัง
ท�ำเป็นถังแล้วมีไม้พาดไว้ส�ำหรับให้นั่งถ่ายบนถัง พอเช้าขึ้นเขาจะให้นักโทษไปรับเอาถังอุจจาระ
ตามบ้านต่าง ๆ ไปทิ้งและน�ำถังใหม่มาใส่ไว้แทน ถังอุจจาระเคลื่อนที่นี้เขาเรียกว่า ถังเมล์หรือ
หม้อเมล์
คุณยายท่านตั้งปณิธานไว้ดังกล่าว ท่านตัดสินใจละทิ้งความสุขความสะดวกสบายทางบ้าน
เพื่อแสวงหาธรรม ท่านตัดใจลงไปว่า ถ้าหากเงินทองขาดมือก็เตรียมใจแล้วที่จะรับจ้างเทถังเมล์
ปณิธานอันนี้ย่อมแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวของคุณยายที่จะแสวงหาธรรม
หลวงพ่อฟังคุณยายเล่าแล้วตื้นตันใจ ท�ำให้ความถือตัวของหลวงพ่อหมดไปได้ ขนาดท่าน
เป็นผู้หญิงและสมัยนั้นท่านยังเป็นสาว ท่านยังตัดใจเพื่อธรรมะ จะไปให้ถึงหลวงปู่วัดปากน�้ำ
ให้จงได้ หากจะต้องรับจ้างเทถังเมล์ก็ยอม หลวงพ่อจึงนึกถึงตัวเอง หากจะเข้าถึงธรรมะได้อย่าง
คุณยายก็จะต้องลดทิฐิมานะของตัวเองให้ได้
ดังนั้น พอเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง เวลาไปเรียนธรรมะกับคุณยายที่วัดปากน�้ำ เพื่อน ๆ ที่ไป
วัดรุ่นเดียวกันมีหลายคน พวกที่เขามีความรู้ทางด้านการครัวก็ไปท�ำครัว พวกที่มีความสามารถ
จัดดอกไม้ก็จัดดอกไม้ พวกที่มีความสามารถทางด้านเย็บปักถักร้อย เขาก็ไปท�ำผ้าม่าน ผ้าบังตา
กัน ส่วนตัวเราไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยก็เหลียวซ้ายแลขวาว่าจะหาบุญอะไรได้บ้าง หันไปเห็น
รองเท้าของคนทีม่ าวัดวางเกลือ่ นไปหมด คิดว่าคงจะเป็นบุญของเรา ถ้าได้จดั รองเท้าให้เป็นระเบียบ
จึงตัดสินใจรับบุญจัดรองเท้า
แต่กว่าจะหยิบรองเท้าคู่แรกมาจัดได้นั้นยากจริง ๆ เพราะกว่าจะจัดรองเท้าได้ ต้องรอให้
คนอื่นเขาหลับตานั่งสมาธิกันก่อน เพราะกลัวว่าหากเขาเห็นเราจัดรองเท้า ก็จะมาดูถูกเราได้
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เราเป็นถึงนักเรียนนอก พ่อแม่เราก็มีฐานะดี มีหน้ามีตา เราเองก็เป็นคนที่มีชื่อเสียง ล้วนแต่เป็น
ความคิดเข้าข้างตัวเองทั้งนั้น ความจริงแล้วไม่ได้มีใครรู้จักเราเท่าไรนัก แต่ก็เข้าข้างตัวเองก่อนว่า
ตัวเราส�ำคัญนัก ถ้าใครมาเห็นเราจัดรองเท้าก็จะดูถูกได้ หรือถ้าพ่อแม่มาเห็นเราท�ำอย่างนี้
ท่านคงจะเสียหน้า นึกไปกระทัง่ ว่า เจ้าของรองเท้าคู่นเี้ ป็นฮ่องกงฟุตหรือเปล่า เมื่อเอื้อมมือไปหยิบ
รองเท้าคูแ่ รกนัน้ มือมันหดกลับ ต้องจด ๆ จ้อง ๆ อยูถ่ งึ ๓-๔ ครัง้ กว่าจะตัดใจหยิบรองเท้าขึน้ มา
จัดได้ พอหยิบคู่แรกได้ มันก็ได้ตลอด ที่เหลืออีกกี่คู่ ๆ ก็จัดจนเรียบ จัดไปใจก็ฟูว่า วันนี้เรา
หมดทิฐิมานะแล้ว
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก็รีบจัดให้เสร็จก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้น กลัวใครเขาจะรู้ว่าเราจัด จะเป็น
การเสียหน้า จัดเสร็จเรียบร้อยไม่กล้าให้ใครรู้ จนกระทัง่ เขาเลิกนัง่ สมาธิลงมาจากบ้าน เห็นรองเท้า
วางเป็นระเบียบ ได้ยินเสียงเขาพูดกันว่า
“แหม...ดีจังเลย วันนี้รองเท้าไม่เกลื่อน ไม่รู้ใครจัด ขออนุโมทนาด้วยนะ”
พอหลวงพ่อได้ยินเขาอนุโมทนาก็รู้สึกใจฟูขึ้นมาทันที ตระหนักว่าเราท�ำถูกแล้ว แต่ก็ไม่กล้า
แสดงตัวให้ใครรูว้ า่ เป็นฝีมอื เราเอง การหักมานะลดความถือตัวได้สำ� เร็จในคราวนัน้ เป็นความภูมใิ จ
ของหลวงพ่อตลอดมา
การที่คนเราจะไม่เลือกว่างานต�่ำหรือสูง โดยอาศัยความบริสุทธิ์เป็นเกณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ท�ำได้
ยาก ข้อนี้เป็นความแตกต่างระหว่างคนไทยกับคนอินเดีย คนอินเดียแม้เป็นขอทานแต่จะไม่ยอม
ขโมย เพราะกลัวบาป ตรงกันข้ามกับคนไทย ยินดีจะปล้นเขากินแต่ไม่ยอมเป็นขอทาน อาชญากร
ในเมืองไทยจึงมีมากกว่าในอินเดีย โดยเฉพาะอาชญากรวัยรุ่นที่ไปท�ำโจรกรรมกันนั้นไม่ใช่เป็น
เพราะความยากจน แต่เพราะความฟุ่มเฟือย เลือกงาน ดูถูกว่างานนั้นไม่มีเกียรติ แต่ที่ไปขโมย
เขากินกลับไม่ดูถูกตัวเอง ความมีทิฐิมานะถือตัวอย่างไม่เข้าท่าด้วยการดูถูกงานเช่นนี้ ท�ำให้
คนไทยต้องตกงานกันมาก ไม่ใช่ไม่มีงานท�ำ แต่เลือกงานเกินไป แล้วจะมาโยนความผิดให้รัฐบาล
ก็ไม่ถูก ต้องต�ำหนิว่าขณะนี้คนไทยสอนลูกไม่เป็น สอนให้ลูกมีมิจฉาทิฐิ ดูถูกงาน นับว่าไม่ถูกต้อง
ควรแก้ไขค่านิยมกันเสียใหม่วา่ งานใดทีบ่ ริสทุ ธิ์ ไม่ได้โกงเขา ไม่ได้ผดิ ศีล ต้องถือว่างานนัน้ มีเกียรติ
ถึงแม้จะเป็นงานขัดส้วมขัดห้องน�้ำก็ตาม
เมื่อปีก่อน มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกผู้มีอันจะกิน อาจารย์เขา
ส่งมาอบรมที่วัด พวกนี้มาวันแรกอบรมยากจนหลวงพ่อต้องขอใช้ค�ำว่า “ดัดสันดาน” คือเมื่อมา
ถึงวัด กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีใครสักคนที่จะยอมล้างจาน หลวงพ่อจึงถามเขาว่า
“หนูท�ำไมไม่ลา้ งจานกันล่ะ”
“หนูล้างไม่เป็น”
“อ้าว! อยู่บ้านไม่เคยล้างเลยหรือ”
“ไม่เคยค่ะ”
“แล้วใครล้างล่ะ”
“คนใช้ลา้ งให้”
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“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ ใครล้าง”
“แม่ลา้ ง”
หลวงพ่อเลยนึกในใจว่า มันเห็นแม่เป็นคนใช้ จึงถามต่อไปว่า
“แล้วถ้าคนใช้ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ จะท�ำอย่างไรล่ะ”
“ไม่เคยเลย ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ต้องมีคนใช้อยู่ ถ้าคนใช้ไม่อยู่ก็ต้องมีแม่”
“งั้นดีแล้ว วันนี้คนใช้ก็ไม่อยู่ แม่ก็ไม่อยู่ วันนี้ต้องล้างเอง”
ขนาดหลวงพ่อพูดอย่างนี้ แกก็ยังไม่ยอมล้าง หลวงพ่อจึงบอกไปว่า
“ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร ไม่ล้างก็ได้ แต่หลวงพ่อขอแรงอีกนิดเดียว ช่วยเอาจานที่กินแล้วไปวาง
เรียงไว้ขา้ งถนน เรียงไว้เป็นตับเลยนะหนู ขอแรงหน่อย อีกสักพักเดียวหมามันก็มาเลียเองแหละ
พอหมามันเลียเกลี้ยงแล้ว พวกหนูก็เอาไปใช้ต่อก็แล้วกันนะ”
คราวนี้จึงยอมล้างจานได้ ขนาดจานข้าวที่ตัวกินเองยังดูถูกไม่ยอมล้าง เห็นว่างานล้างจาน
เป็นงานต�่ำ แล้วต่อไปจะท�ำอะไรได้ เด็กพวกนี้เกิดมาเพื่อดูถูกคน ดูถูกงาน เป็นเทวดามาจากไหน
กัน เด็กเหล่านี้จะเอาดีไม่ได้ถา้ ไม่แก้นิสัย หลวงพ่อจึงต้องดัดสันดานโดยวิธีนี้ ถ้าไม่ยอมล้างจาน
มื้อต่อไป ก็ต้องกินข้าวจากจานที่หมาเลีย เดี๋ยวเดียวก็เห็นเขาล้างกันเสร็จเรียบร้อย
จ�ำไว้วา่ อย่าสอนให้ลูกหลานหรือตัวเองเป็นคนดูถูกงาน เลือกงาน งานใดที่เป็นงานบริสุทธิ์
ถือว่าเป็นงานมีเกียรติทั้งสิ้น ใครจะว่าค่อนขอดอย่างไรไม่ต้องสนใจ ขอให้ตั้งใจท�ำไป แล้วเราจะ
ประสบความส�ำเร็จก้าวหน้าในที่สุด
		

๓๑

ผู้ดีคืออะไร
มีอายุยืนร้อยปี แต่ไม่เคยรักษาศีล ๕
โบราณท่านกล่าวว่า ยังไม่นับเป็นผู้ดี
เพราะผู้ดี หมายถึง ผู้ที่ประเสริฐด้วยการกระท�ำความดี
ดั่งค�ำโคลงโลกนิติ ว่า
๏ มีอายุร้อยหนึ่ง
ศีลชื่อปัญจางค์จัก
ขวบเดียวเด็กรู้รักพระตรัสสรรเสริญผู้

นานนัก
ไป่รู้
ษานิจ ศีลนา
เด็กนั้นเกิดศรีฯ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
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๓๑. ผู้ดีคืออะไร

		

อ้อ จะต้องอธิบายหรือแปลค�ำที่ว่าผู้ดีเสียสักหน่อย ไม่เช่นนั้น
บางทีจะเข้าใจผิดไป ถ้าเข้าใจผิดไปแล้ว เนื้อความที่กล่าวมาก็จะ
ไขว้เขว ไม่ตรงกับความประสงค์ในท้องเรือ่ ง เพราะค�ำพูดหรือเข้าใจใน
ค�ำว่าผู้ดียังมัวอยู่ มักเข้าใจกันไม่ตรงความก็มีมาก คือไปเข้าใจเสีย
ว่า ผู้ดีนั้นเป็นวงษ์ตระกูลไป ฤๅผู้มีบรรดาศักดิ์และมีทรัพย์ ที่ถูกอัน
แท้จริงไม่ใช่เช่นนั้น
ผู้ดี หมายความว่า ผู้ที่มีจิตร์เป็นกุศล ประกอบไปด้วยเมตตา
กรุณาแก่สตั ว์ และหลักถานมัน่ คงในอารมณ์ ถือเอาซึง่ ศีลห้าเป็นต้น
(สัปปุรษุ ) อย่างนีแ้ หละเป็นผูด้ ี ลูกเจ้าขุนนางนับเนือ่ งมาเช่นนัน้ เขา
เรียกว่าผู้มีวงษ์ตระกูลต่างหาก ค�ำที่ถูกไม่ได้ใช้ว่าผู้ดี ถ้าแม้ท่าน
ปฏิบัติการดีดังที่กล่าวแล้ว ก็ได้สมบัติผู้ดีเข้าอีกกระทงหนึ่ง

ข้อนี้มีความต้องการที่จะอธิบายให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของค�ำว่า “ผู้ดี” ว่าหมายถึง
ผู้ที่กระท�ำความดี ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีฐานะร�่ำรวย หรือมาจากตระกูลที่มีชื่อเสียง
หากแต่ผู้ใดมีจิตที่เป็นกุศล มีความเมตตากรุณาและรักษาศีล ๕ ได้ครบถ้วน ประกอบแต่กรรมดี
ผู้นั้นคือ ผู้ดี
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

แนวทางการด�ำเนินชีวิตให้ประสบ
ความส�ำเร็จของชาวพุทธเป็นอย่างไร?

QA

ANSWER
คำ�ตอบ

มนุษย์ทุกคนต่างก็หวังที่จะประสบความส�ำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แต่การจะด�ำเนินชีวิต
ให้ประสบความส�ำเร็จได้ มีหลักปฏิบัติเบื้องต้น ๒ ประการ คือ
ประการแรก ต้องแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
ประการสอง ด�ำเนินชีวิตไปตามเส้นทางที่ถูกต้องที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
การจะแก้ไขตนเองต้องเริ่มแก้ไขที่ใจ ใจบกพร่องเพราะมักท�ำไปตามอ�ำนาจกิเลส คือ
ถูกชักจูงให้ท�ำผิดด้วยอ�ำนาจของโลภ โกรธ หลง มีผลท�ำให้ชีวิตพบกับความทุกข์และอุปสรรค
ต่าง ๆ
การแก้ไขที่ใจจึงต้องวางเป้าหมายไว้ที่การน�ำใจกลับมาอยู่กับธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่
บริสุทธิ์มีอยู่ภายในตัวมนุษย์ทุกคน
ธรรมะภายในจะเข้าถึงได้เมือ่ ใจหยุดใจนิง่ เมื่อเข้าถึงธรรมแล้ว ก็อาศัยอานุภาพของธรรมะ
ขจัดกิเลสออกไปจากใจ
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ใจที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรม จึงจะรู้เห็น คิด พูด ท�ำ ไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม
ดีงาม ก่อให้เกิดความส�ำเร็จในชีวิตทุกช่วงตอน
ท�ำอย่างไรใจจะเข้าถึงธรรม?
ใจ ของพุทธศาสนิกชนต้องมี ศรัทธา คือ เชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค
พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี ๙ ประการ ดังปรากฏในบทสวดมนต์ว่า
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
อะระหัง เป็นพระอรหันต์ คือ หมดกิเลส ทีห่ มดกิเลสเพราะว่าพระองค์ทรงฝึกอบรมใจมาดี
จนกระทั่งใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอด ๒๔ ชั่วโมง เหมือนเอาไข่แดงไปใส่ไว้กลางไข่ขาว เอาใจ
ไปไว้กลางดวงธรรม ๒๔ ชัว่ โมง ตัง้ แต่วนั ตรัสรู้ ไม่เคยเคลือ่ นออกมาอีกเลย กิเลสมีเท่าไรถูกก�ำจัด
ให้หมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง
สัมมาสัมพุทโธ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ พระองค์ทรงทั้งรู้ ทั้งเห็น แทงตลอดในเหตุ
และผลของสรรพสิ่งทั้งหลายตรงตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เอง ไม่ต้องมีผู้สั่งสอน
วิชชาจะระณะสัมปันโน เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ทรงได้ “วิชชา” คือ ความรูท้ สี่ ามารถ
ก�ำจัดความมืดทีป่ ดิ บังครอบง�ำสรรพสัตว์ทงั้ หลายไม่ให้รเู้ ห็นความจริงของชีวติ ไปเสียได้ “จะระณะ”
คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางประจ�ำโลก ทรงประพฤติหนักแน่นมั่นคงต่อเนื่องเป็นเลิศ
สุคะโต เสด็จไปดี คือ พ้นจากกิเลสไปดีแล้ว ไม่มาอยู่ในกิเลสอีกแล้ว แล้วพระองค์เสด็จไป
ถึงไหนก็ทรงชวนชาวโลกให้ออกจากกิเลสอีกด้วย เสด็จไปถึงไหนก็ท�ำให้ชนที่นั่นพลอยดีไปด้วย
โลกะวิทู คือ รู้แจ้งโลก ทรงรู้สภาพความเป็นไปของโลกทั้งหมด สว่างจนเห็นแจ้งหมด ไม่มี
อะไรจะมาซ่อนเร้นอ�ำพรางได้อีก
อนุตตะโร ปุรสิ ะทัมมะสาระถิ เป็นสารถีฝกึ ผูท้ คี่ วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ ม สารถีสว่ นมากหมายถึง
นักฝึกม้า แต่พระองค์ทรงเป็นนักฝึกคน มีพระปรีชาญาณเฉลียวฉลาดในอันทีจ่ ะฝึกสอนคนให้เป็น
คนดีได้
สัตถา เทวะมะนุสสานัง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แม้แต่เทวดาก็ต้องมาให้
พระองค์ฝึก มนุษย์ทั้งหลายด้วย
พุทโธ เป็นพระพุทธเจ้า ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้ว พระสัพพัญญุตญาณของพระองค์สมบูรณ์
เต็มเปี่ยม เหมือนดอกบัวที่โผล่พ้นน�้ำออกมาแล้วก็คลี่กลีบบานอย่างสมบูรณ์ พระองค์สมพระทัย

QA

พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 93

www.kalyanamitra.org

ที่ได้ตั้งปณิธานมานานนับได้ ๒๐ อสงไขย แสนมหากัป ได้ตรัสรู้แล้ว และโปรดสรรพสัตว์ให้พ้น
ทุกข์ตามแล้ว
ภะคะวา เป็นพระผูม้ พี ระภาค พระองค์ทรงรูแ้ จ้งธาตุธรรมทัง้ ปวง ในเวลาฝึกศิษย์พระองค์จงึ
ทรงสามารถแจกแจงธรรมที่ยากแก่การเข้าใจออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ทีละน้อย ค่อย ๆ ป้อนเป็น
ภาค ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการน�ำไปปฏิบัติพอเหมาะพอสมกับสติปัญญาของศิษย์
ข้อดีของการมีศรัทธา
๑. ได้ตน้ แบบ คือ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยูใ่ นใจ จะน้อมน�ำท่านมาเป็นต้นแบบในระดับไหน
ก็เลือกเอาตามแต่ใจปรารถนา เพราะพระองค์ทรงด�ำเนินชีวิตได้ดีมาทุกระดับจนสมบูรณ์แล้ว
๒. ได้เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ในชีวิตต้องให้ได้ดีอย่างพระพุทธองค์ ตามเส้นทางชีวิตที่
พระองค์ทรงเดินไม่ว่าจะระดับไหนก็ตาม
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เป้าหมายชีวิตมนุษย์มี ๓ ระดับ
๑. เมื่อมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ต้องสามารถท�ำประโยชน์ตนและอยู่อย่างเป็นสุข หมายถึง
สามารถยืนบนขาของตัวเอง ตั้งหลัก ตั้งฐานะได้ จะท�ำส�ำเร็จได้ต้องอาศัยการด�ำเนินชีวิตตาม
ธรรม ๔ ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา อารักขสัมปทา กัลยาณมิตตตา สมชีวิตา
๒. ชีวิตหลังความตายอยู่อย่างเป็นสุข ต้องปิดทางไปนรกและเปิดทางไปสวรรค์ โดยอาศัย
การด�ำเนินชีวิตในปัจจุบันตามธรรม ๔ ประการ คือ ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา
๓. การบรรลุธรรมไปตามล�ำดับ ธรรมชั้นในสุด คือ นิพพาน เพื่อขจัดทุกข์ ก�ำจัดกิเลส
ไปสู่การไม่เกิดอีก ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็คือศรัทธาเดียวกันนี้ แล้วเป็น
หน้าที่ของทุกคนที่จะขวนขวายพาตนเองไปเข้าวัด ศึกษาธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจ
และเพิ่มพูนศรัทธาของตน เพื่อให้ใจมีความเลื่อมใสในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงจะเกิด
ฉันทะ และความตัง้ ใจด�ำเนินตามเส้นทางของพระบรมศาสดา สามารถเข้าใจธรรมทีล่ กึ ซึง้ ยิง่ ขึน้
จะเป็นเหตุให้ใจสว่างไสวด้วยธรรม มีธรรมคุ้มครอง
เมื่อนั้นการกระท�ำทางความคิด ค�ำพูด การกระท�ำทางกาย ก็จะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์
ดีงาม จะเป็นเส้นทางชีวิตเพื่อการสั่งสมบุญสร้างบารมี เพื่อการบรรลุธรรมตามพระพุทธองค์
เพื่อให้มวลมนุษย์ประสบความส�ำเร็จในชีวิตในทุกระดับตามความปรารถนาของเรานั่นเอง
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“พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ
ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพาน”
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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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

แก่นแท้ของวันวิสาขบูชา คือ อะไร?
คนทั่วไปมองว่า วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
เป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็ถูก แต่ถ้าจะให้
เกิดประโยชน์แก่ตัวเราจริง ๆ วันวิสาขบูชาควรเป็น
วันที่เราพิจารณาตัวเองว่า ขณะนี้เราก�ำลังด�ำเนิน
ชีวิตไปในเส้นทางใด แล้วเส้นทางนั้นจะน�ำเราไป
สุคติโลกสวรรค์หรือไปอบาย
การตรวจสอบว่า เราก�ำลังเดินถูกทางหรือ
ไม่ ท�ำได้โดยการเทียบกับบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุด
ในโลก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนกับเวลา
เราเจอของชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะกลม ๆ ซึ่งเราไม่รู้ว่า
กลมจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเอาของที่กลมดิ๊กมาเทียบ
เราก็จะรู้เลยว่า ของนั้นกลมหรือเบี้ยว เช่นเดียวกัน

วิสาขบูชา วันส�ำคัญของชาวโลก
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า แม้ตนเองไม่ได้เข้าวัด แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ใครเดือดร้อน ถือว่าใช้ได้แล้ว ซึ่ง
ความคิดแบบนี้ถือเป็นความประมาทอย่างยิ่ง แต่ถ้าเราดูเส้นทางการสร้างบารมีของบุคคลต้นแบบ
คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะพบว่า ทางที่เราเดินอยู่ตอนนี้ถูกหรือไม่ ถูกกี่เปอร์เซ็นต์
ดังนั้น วันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นวันที่เราควรจะดู
พระองค์ในฐานะบุคคลต้นแบบ แล้วพยายามด�ำเนินตามรอยบาทพระบรมศาสดา ถ้าอย่างนี้ชีวิต
ของเราจะมีแต่ความสุข ความส�ำเร็จ และความสว่างไสวทั้งภพนี้ภพหน้าตลอดไป

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ทรงเดินได้ถึง ๗ ก้าว เหตุการณ์นี้
เป็นจริงหรือไม่?
เรื่องนี้บางท่านคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่พระราชกุมารที่เพิ่งประสูติจะทรงเดินได้ เพราะเด็ก
ทั่วไปก็ยังเดินไม่ได้ นี้คือการคิดตามวิสัยคนทั่วไป แต่พระบรมโพธิสัตว์สร้างบารมีมาถึง ๒๐
อสงไขยกับแสนมหากัป บารมีเต็มเปี่ยมแล้ว เราเอาความคิดอย่างคนธรรมดาไปใช้กับพระองค์ไม่ได้
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เมื่อประสูติแล้วทรงเดิน ๗ ก้าวจริง ๆ และมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับจริง ๆ พอครบ ๗ ก้าว
พระราชกุมารก็ทรงชูนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจา (วาจาอันยิ่งใหญ่) ว่า “เราเป็นผู้เลิศ
ที่สุดในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ภพนี้เป็นภพสุดท้าย ภพใหม่
ส�ำหรับเราไม่มีอีกแล้ว” อาสภิวาจาที่ทรงกล่าวมานี้สะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ และ
บันทึกเอาไว้ทั้งในคัมภีร์พุทธประวัติ และพระไตรปิฎกของบาลีเถรวาท พระไตรปิฎกฉบับจีน
ฉบับญี่ปุ่น ข้อความนี้ในภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่า “เทนโจวเทนเกะ ยุยงะอิจิเนียว” แปลว่า “ทั้งบนฟ้า
คือในมวลหมู่เทพยดาทั้งปวง และใต้ฟ้า คือบรรดามวลมนุษย์ เราเป็นหนึ่งในโลก” ของภาษาจีน
ออกเสียงไม่เหมือนกัน แต่ตัวหนังสือตัวเดียวกัน
ในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้หรืออธิบายไม่ได้อีกมากมาย ตัวอย่างเช่น คนทรงที่ภูเก็ต
เวลาเทศกาลกินเจ เขาเอาหอกแทงเข้าไปในปาก เดินลุยไฟ ปีนบันไดดาบ ฯลฯ วันรุง่ ขึน้ แผลก็หาย
แบบนี้หมอจะอธิบายอย่างไร แต่ถ้าเราท�ำอย่างนั้นบ้าง บางทีเดือนหนึ่งยังไม่หายเลย แค่คนทรง
ยังสามารถท�ำสิ่งที่มนุษย์สามัญท�ำไม่ได้ อย่าว่าแต่พระบรมโพธิสัตว์ซึ่งสูงส่งกว่าอย่างเทียบกัน
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ตรองดี ๆ ก่อนที่จะสรุปอะไร

ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ ทำ�ไมต้องบำ�เพ็ญทุกรกิริยาถึง ๖ ปี
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องบำ�เพ็ญทุกรกิริยาแบบนี้หรือไม่?
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์ไม่ต้องบ�ำเพ็ญทุกรกิริยาและแสวงหาโมกขธรรมนาน
ถึง ๖ ปี บางพระองค์แค่ ๗ วัน บรรลุธรรมเลยก็มี ส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ต้องบ�ำเพ็ญ
ทุกรกิริยาถึง ๖ ปี กว่าจะตรัสรู้ธรรม เป็นเพราะวิบากกรรมที่ท�ำมาในอดีตชาติ เรื่องมีอยู่ว่า
ชาติหนึ่งพระองค์ฉลาดมาก พอไปเห็นคนที่ไม่ฉลาดก็ดูถูกเขาว่าหัวทึบ วิบากกรรมจึงติดตามตัวมา
ขนาดชาติสดุ ท้ายจะตรัสรูธ้ รรมแล้วยังต้องบ�ำเพ็ญทุกรกิรยิ าตัง้ ๖ ปี ล�ำบากแสนสาหัสกว่าจะตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได้

อริยสัจ ๔ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุคืออะไร?
อริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เริ่มจาก ทุกข์ ก็คือ ความทุกข์ ได้แก่ ความเกิด
ความแก่ ความตาย ซึ่งทุกคนต้องเจอแน่นอน ไม่มีใครไม่เกิด เมื่อเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องแก่
และต้องตายในที่สุด และยังมีทุกข์จรอีก เช่น ความเจ็บไข้ได้ป่วย การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ความไม่สบายกายไม่สบายใจต่าง ๆ สารพัดอย่าง
ความทุกข์มีสาเหตุมาจากอะไร? พระองค์ทรงพบว่า สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหา
ความทะยานอยาก เพราะมีความทะยานอยากจึงเกิดทุกข์ ถ้าไม่ทะยานอยากก็ไม่ทกุ ข์ ตัณหาความ
ทะยานอยากแบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ “กามตัณหา” ความอยากได้ “ภวตัณหา” ความอยากเป็น และ
“วิภวตัณหา” ความอยากที่จะไม่เป็นนั่นเป็นนี่
พระองค์ทรงดูต่อไปว่ามีทางพ้นทุกข์หรือไม่ ก็ทรงเจอว่ามีสภาวะที่เรียกว่า นิโรธ คือ
ความดับหรือความหยุด นี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์
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แล้วท�ำอย่างไรจะไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ ก็ต้องอาศัย มรรค คือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่ สัมมาทิฐิ
เห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ด�ำริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ มีสติชอบ และสัมมาสมาธิ มีสมาธิชอบ
มรรคมีองค์ ๘ คือ เส้นทางสายกลางที่หลีกเลี่ยงจากทางสุดโต่ง ๒ สาย คือ การหมกมุ่นในกามคุณ
(กามสุขัลลิกานุโยค) อันนี้หย่อนเกินไป ส่วนการทรมานตัวเอง (อัตตกิลมถานุโยค) ก็ตึงเกินไป
ต้องเดินตามเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) โดยอาศัยอริยมรรคมีองค์ ๘ ถึงจะเป็นหนทาง
สู่การพ้นทุกข์ได้จริง
เนื่องจากอริยสัจ ๔ เป็นธรรมที่เป็นแกนกลาง เราจึงยกสิ่งนี้ขึ้นมากล่าว แต่ในความเป็นจริง
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกไม่เฉพาะอริยสัจ ๔ แต่ทั้งขันธ์ ๕
อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย์ ๒๒ ปฏิจจสมุปบาท ทรงรู้หมด อีกทั้งสรรพความรู้ทั้งหลาย ทั้งใน
โลกนี้ โลกหน้า อดีต ปัจจุบัน อนาคต นรก สวรรค์ นิพพาน ทรงรู้หมด ทรงมีพระสัพพัญญุตญาณ
คือ ญาณทัสนะที่หยั่งรู้ความจริงของโลกและชีวิตทั้งมวล คือ รู้ทุกสรรพสิ่งในโลก ธรรมะใน
พระไตรปิฎกทีพ่ ระองค์ทรงสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่ใช่คดิ ไปสอนไป ความรูท้ กุ อย่างทีท่ รงสอน
ตลอด ๔๕ พรรษา เกิดขึ้นพรึ่บเดียวตั้งแต่ตอนตรัสรู้ธรรมแล้ว นี้คือความแตกต่างระหว่างการรู้
โดยใช้ความคิดกับการเห็นแจ้งด้วยญาณทัสนะจากสมาธิ
คนทัว่ ไปรูโ้ ดยใช้ความคิด นักวิทยาศาสตร์อยากจะรูอ้ ะไรก็ตงั้ สมมุตฐิ าน แล้วตัง้ กระบวนการ
วิจัย ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล สุดท้ายก็สรุปเป็นค�ำตอบ บางทีนึกว่าถูกแล้ว แต่อีก ๕๐ ปี บอกว่าผิด
ยกเลิกทฤษฎีเก่า ตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมา แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นแจ้งด้วยญาณทัสนะ
จากสมาธิ ไม่ได้เกิดจากความคิด เป็นความรู้ระดับที่เรียกว่า ภาวนามยปัญญา คือ ความเห็นแจ้ง
แทงตลอดด้วยญาณทัสนะ ความรู้อย่างนี้ถูกตลอด ไม่มีผิด และเป็นอกาลิโก ไม่ขึ้นกับกาลเวลา
จะกี่ล้านปีก็ถูกตลอด แล้วก็รู้หมดในเวลาแค่พรึ่บเดียว
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่มีค�ำตอบมากกว่าปัญหา ชีวิตพระองค์ไม่มีปัญหา เพราะ
ทุกปัญหามีค�ำตอบหมดแล้ว เวลามีใครไปกราบทูลถามปัญหา พระองค์ทรงตอบได้ทันที เช่น
มีผู้ถามว่า อะไรเป็นมงคลแห่งชีวิต? พอถามจบก็ทรงตอบครบ ๓๘ ข้อ รวดเดียวจบ ถ้าหากใช้
ความคิด ถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ได้แน่ แต่พระองค์ทรงตอบทันที และทรงจัดเป็นหมวดหมู่ เรียงล�ำดับ
ขั้นตอนเรียบร้อย แล้วกี่ล้านปีก็ถูกอย่างนั้นตลอดกาล เพราะทั้งหมดเกิดจากการเห็นแจ้งด้วย
ญาณทัสนะ ค�ำตอบมีรออยูแ่ ล้ว ใครถามก็ตอบได้เลย เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีพ่ ระองค์ตรัสรูใ้ นวันวิสาขบูชา
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก็คือความจริงของโลกและชีวิตทั้งมวลนั่นเอง

ก่อนเสด็จดับขันธปรินพิ พาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักธรรมอะไรไว้?
ในวันสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงฝากปัจฉิมโอวาทไว้ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ ง มีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา เธอทัง้ หลายจงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่ น
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” พูดง่าย ๆ ว่า เราต้องแก่ ต้องตายแน่นอน เพราะฉะนั้น
อย่าประมาท จะไม่ประมาทต้องท�ำอย่างไร ต้องเร่งบ�ำเพ็ญประโยชน์ตน คือ ตั้งใจสร้างความดี
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ให้เต็มที่ ทัง้ ทาน ศีล ภาวนา ทัง้ ศีล สมาธิ ปัญญา และให้บำ� เพ็ญประโยชน์ทา่ นด้วย คือต้องแนะน�ำ
คนอื่นให้ท�ำความดีตามไปด้วย ถ้าท�ำอย่างนี้ได้ ชื่อว่าไม่ประมาท ใครไม่ท�ำอย่างนี้ยังประมาทอยู่
จะเห็นได้ว่าชีวิตของพระองค์งามพร้อม เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนจริง ๆ ขนาดก�ำลัง
จะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน มีผมู้ าขอเข้าเฝ้ากราบทูลถามปัญหาธรรมะ พระสาวกไม่ให้เข้าไปรบกวน
พระองค์ทรงทราบก็อนุญาตให้เข้าเฝ้า แล้วทรงสอนธรรมะจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
เรียกว่าตลอด ๔๕ พรรษา ทรงบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยการสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์จริง ๆ

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกอยูท่ ปี่ ระเทศไทย คนไทยควรทำ�อย่างไร
ในฐานะชาวพุทธ?
การเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกนัน้ ไม่ได้เป็นเพราะการประกาศ ซึง่ เป็นแค่เปลือก
แต่ถ้าจะดูที่แก่น เราต้องนึกว่า ธรรมชาติของน�้ำย่อมไหลจากที่สูงลงไปที่ต�่ำ การที่เราจะเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกได้ กระแสพุทธธรรม วัฒนธรรมชาวพุทธ จะต้องหลั่งไหลจาก
ประเทศไทยไปสู่นานาอารยประเทศ นั่นคือพระพุทธศาสนาในประเทศไทยต้องเจริญรุ่งเรือง
ชาวพุทธต้องตัง้ ใจประพฤติปฏิบตั ธิ รรมให้เป็นแบบอย่างแก่ชาวโลก ให้เกิดเป็นสามัญส�ำนึกของคน
ทั้งโลกว่า ถ้าอยากจะศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ต้องมาประเทศไทย จะเรียนปริยัติต้องมา
ประเทศไทย จะปฏิบัติธรรมต้องมาประเทศไทย ถ้าอยากรู้ว่าชาวพุทธอยู่กันอย่างไรต้องมาดู
ชาวพุทธในประเทศไทย
แล้วตอนนี้วัตรปฏิบัติของเราเป็นแบบอย่างให้ชาวโลกได้หรือยัง? ถ้ามีคนอยากเรียนรู้
พระพุทธศาสนา อยากรู้ว่าเป็นชาวพุทธต้องท�ำอย่างไร พอเขามาถึงประเทศไทยแล้วเจอเรา
เราเป็นต้นแบบได้หรือ? ถ้าเป็นได้แสดงว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ท� ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
พระพุทธศาสนาของโลกจริง ๆ ถ้ายังไม่ได้ขอให้รีบตั้งใจปรับชีวิตของเราให้เป็นแบบอย่างให้ได้
ถ้าท�ำอย่างนี้ตัวเราเองก็จะได้ดีด้วย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวโลกได้ด้วย

ถ้าเราอยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นไปได้หรือไม่?
ฐานะของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นฐานะกลางที่ทุกชีวิตมีโอกาสเป็นได้ ก่อนที่
พระโพธิสัตว์จะตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเรา
แต่เมื่อเจอภัยเรือแตก ต้องแบกมารดาลอยคอแหวกว่ายอยู่กลางมหาสมุทรตั้ง ๗ วัน ท่านก็คิดว่า
ชีวิตนี้เป็นทุกข์ เกิดแรงบันดาลใจตั้งความปรารถนาพุทธภูมิ มีความมั่นใจว่าต้องมีทางพ้นทุกข์
และจะต้องไปแสวงหาให้เจอให้ได้ เมื่อเจอแล้วจะไม่พ้นทุกข์คนเดียว จะเอาหนทางนั้นมาสอน
ให้คนทั้งโลกรู้ตาม พ้นทุกข์ตามไปด้วย
ผู้ใดตั้งความปรารถนาอย่างนี้ เราเรียกว่า พระโพธิสัตว์ คือ สัตว์ผู้ปรารถนาพระโพธิญาณ
แต่ช่วงแรกยังเป็นอนิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่เที่ยงแท้ว่าจะตรัสรู้ ยังอาจล้มเลิกความตั้งใจได้
พระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้ต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวจริง ๆ กี่ภพกี่ชาติก็ไม่ยอมเลิกกลางคัน แม้บางชาติ
พลาดพลั้งขนาดไปตกนรก พอหลุดจากนรกขึ้นมาได้ก็ยังเดินหน้าสร้างบารมีต่อไป เมื่อบารมี
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เต็มเปีย่ มก็จะพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วได้รบั พุทธพยากรณ์วา่ บุคคลผูน้ ตี้ อ่ ไปจะตรัสรูธ้ รรม
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว เรียกว่า นิยตโพธิสัตว์ คือ พระโพธิสัตว์
ที่เที่ยงแท้ จะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน แต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ต้องสร้างบารมี
นานมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ต้องสร้างบารมีนานถึง ๑๖ อสงไขยกัป เมื่อบุญ
ในตัวเต็มที่แล้ว ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว ก็ยังต้องสร้างบารมีต่อไปอีก ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป
จึงได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฉะนั้น พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ แต่อยู่ที่ว่าเอาจริงหรือไม่ ตั้งใจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้
ก็เป็นพระโพธิสัตว์แล้ว แต่บารมียังอ่อน ๆ เป็นอนิยตโพธิสัตว์ไปก่อน ถ้าสร้างไปตลอดชีวิต
ชาติหน้าบารมีก็จะแก่ขึ้นมาอีกนิด สร้างบารมีตลอดต่อเนื่องร้อยชาติ บารมีก็แก่ขึ้นมาอีกหน่อย
สร้างอีกล้าน ๆ ชาติบารมีก็แก่ขึ้นเรื่อย ๆ จนได้เป็นนิยตโพธิสัตว์ แล้วสุดท้ายก็ตรัสรู้ธรรมเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกัน

มีข้อแนะนำ�อย่างไรที่จะช่วยให้ทำ�ความดีได้อย่างต่อเนื่อง?
ให้ดูอย่างวันพระ ที่ ๗ วันมีครั้งหนึ่ง เพราะว่าต้องเติมก�ำลังใจกันทุก ๗ วัน ไม่อย่างนั้น
อาจจะไปไม่รอด เหมือนชาร์จแบต ๗ วันครั้งหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนแบตของมนุษย์คุณภาพอ่อนลง
เพราะมีสิ่งที่ท�ำให้แบตรั่วเยอะ เช่น อบายมุขต่าง ๆ สื่อไม่ดีต่าง ๆ พลังงานที่สะสมเอาไว้รั่ว
ออกไปได้รอบด้าน ดังนัน้ ถ้าเราจะส�ำเร็จในการสร้างบารมีได้ เราต้องชาร์จแบตบ่อย ๆ โดยอาศัยกิจวัตร
ประจ�ำวัน เช่น เช้าตื่นขึ้นมาสวดมนต์ แล้วอาราธนาศีล ๕ ก่อนออกจากบ้าน ย�้ำทุกวันจะได้
ไม่พลาด กลางคืนก็ให้สวดมนต์แล้วนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืน ระหว่างกราบพระก็ให้เอาใจระลึกถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบครั้งที่หนึ่ง ระลึกถึงพระปัญญาธิคุณของพระองค์ กราบครั้งที่สอง
ระลึกถึงพระบริสุทธิคุณของพระองค์ กราบครั้งที่สาม ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ อย่างนี้
เป็นต้น แล้วตรวจสอบตัวเองทุกวันว่า วันนี้เราพลาดอะไรหรือไม่ ถ้าพลาดให้ปรับศูนย์ใหม่ พรุ่งนี้
จะต้องไม่พลาด และต้องดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ ให้ทาน รักษาศีล ท�ำภาวนาทุกวัน
โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจ ถ้าอย่างนี้เราจะสามารถสร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะเรา
ชาร์จแบตทั้งเช้าทั้งเย็น ถ้าจะให้แน่ใจก็ทำ� อย่างที่หลวงพ่อท่านสอน ทุก ๑ ชั่วโมง ขอ ๑ นาที
หลับตานิ่ง ๆ นาทีเดียวเท่านั้น เอาใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกาย อย่างนี้ไม่พลาด
วิสาขบูชาปีนี้ขอให้เป็นวันแห่งการตั้งหลักในการสร้างบารมีของพวกเราทุกคน ส�ำรวจตัวเอง
อีกทีว่า วิถีชีวิตที่ด�ำเนินอยู่ทุกวันนี้ตรงตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า การให้
ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนาของเราดีแล้วหรือยัง ถ้ายังให้เริ่มตั้งหลักใหม่ แล้ว
ชาร์จแบตบ่อย ๆ ทุกวัน ทั้งเช้าทั้งเย็น หรือถ้าชาร์จทุกชั่วโมงได้ก็ยิ่งดี
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบ�ำเพ็ญกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชา
ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรเปรียญธรรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

ทางสายกลาง
เส้นทางตรัสรู้ของพระพุทธองค์
วันเพ็ญ ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ นับเป็นวันส�ำคัญทีม่ หาบุรษุ เจ้าชายสิทธัตถะ
บ�ำเพ็ญเพียรทางจิต ณ ควงไม้ศรีมหาโพธิ์ จนกระทัง่ ตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ด้วยการด�ำเนินจิตตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา แต่ทว่าทางสายกลาง
ที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัตินั้น ไม่ได้บอกรายละเอียดของวิธีการและขั้นตอนไว้
ชัดเจนนักในพระคัมภีร์ บอกแต่เพียงลักษณะความหมายของมรรคมีองค์ ๘ เป็น
ข้อ ๆ จนกระทัง่ หลังจากการปฏิบตั โิ ดยเอาชีวติ เป็นเดิมพันของพระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร) เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว จึงได้ค้นพบว่า ทางสายกลางหรือ
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มัชฌิมาปฏิปทาอันประกอบด้วยมรรคมีองค์ ๘ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงค้นพบนั้น
แท้จริงแล้วมิได้หมายถึงข้อปฏิบตั หิ รือความประพฤติทวั่ ๆ ไปในชีวติ ประจ�ำวัน แต่
หมายถึงการฝึกใจทีด่ ำ� เนินไปตามมรรคมีองค์ ๘ ซึง่ พระมงคลเทพมุนไี ด้อธิบายไว้
ในพระธรรมเทศนา “เรือ่ งธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ว่า ...
นีท่ ไี่ ปถึงพระตถาคตเจ้าอย่างนี้ ไปถึงธรรมกายเช่นนี้ ไม่ได้ไปทางอืน่ เลย ไป
ทางปฐมมรรค ไปกลางดวงธรรมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปัญญา
ดวงวิมตุ ติ ดวงวิมตุ ติญาณทัสนะ
ดวงศีลคืออะไร ดวงศีลน่ะ คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
อริยมรรค ๓ องค์นี้ เรียกว่า ดวงศีล
ดวงสมาธิ สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ อริยมรรค อีก ๓ องค์
ดวงปัญญา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป เป็น ๘ องค์ ในอริยมรรคนัน้ ทัง้ สิน้
พระมงคลเทพมุนียังได้อธิบายถึงหลักในการปฏิบัติสมาธิหรือการฝึกใจตาม
เส้นทางสายกลางว่า การทีจ่ ะพบหนทางสายกลางได้ ต้องน�ำเอาใจให้เข้าถึงเฉพาะ
ซึง่ กลาง ซึง่ วิธกี ารเอาใจให้เข้าถึงมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้ ท่านสรุปว่า
คือ การท�ำใจให้ “หยุด” เพียงอย่างเดียว ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในพระธรรมเทศนา
“เรือ่ งธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ว่า ...
ไปหยุดอยู่ที่ศูนย์กลาง นั่นแหละได้ชื่อว่า มัชฌิมา มัชฌิมานะ พอหยุดก็      
หมดดี หมดชัว่ ไม่ดไี ม่ชวั่ กัน หยุดทีเดียว พอหยุดจัดเป็นบุญก็ไม่ได้ พอหยุดจัดเป็น
บาปก็ไม่ได้ จัดเป็นดีกไ็ ม่ได้ ชัว่ ก็ไม่ได้ ต้องจัดเป็นกลาง ตรงนัน้ แหละกลางใจ หยุด
ก็เป็นกลางทีเดียว นี้ที่พระองค์ให้นัยไว้กับองคุลิมาลว่า สมณะหยุด สมณะหยุด
พระองค์ทรงเหลียวพระพักตร์มา สมณะหยุดแล้ว ท่านก็หยุด นีต้ อ้ งเอาใจไปหยุด    
ตรงนี้ หยุดตรงนัน้ ถูกมัชฌิมาปฏิปทาทีเดียว พอหยุดแล้ว ก็ตงั้ ใจอันนัน้ ทีห่ ยุดนัน้
อย่าให้กลับมาไม่หยุดอีกนะ ให้หยุดไปท่าเดียวนั่นแหละ พอหยุดแล้วก็ถามสิว่า       
หยุดลงไปแล้วยังตามอัตตกิลมถานุโยคมีไหม ยินดีในรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส       
ตัวรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัส ยินดีไหม ไม่มี นัน่ กามสุขลั ลิกานุโยคไม่มี ล�ำบากยากไร้
ประโยชน์ไม่มี หยุดตามปกติของเขา ไม่มที างเขา ไม่มแี ล้ว เมือ่ ไม่มที างดังกล่าวแล้ว
นี่ตรงนี้แหละ ที่พระองค์รับสั่งว่า ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา พระตถาคตเจ้ารู้แล้ว        
ด้วยปัญญายิง่ ตรงนีแ้ ห่งเดียวเท่านัน้ (ตรงหยุดอยูท่ ศี่ นู ย์กลางกาย) ตัง้ แต่ตน้ นีแ้ หละ
จนกระทัง่ ถึงพระอรหัตผล
ดังนั้น หลักค�ำสอนที่พระมงคลเทพมุนีได้สอนสมาธิจึงมีถ้อยค�ำสั้น ๆ ว่า
“หยุดเป็นตัวส�ำเร็จ”
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“

ในการฝึกใจตามทางสายกลางด้วยการท�ำหยุดให้เกิดขึน้ นัน้ พระเดชพระคุณ
พระมงคลเทพมุนยี งั บอกไว้อกี ว่า ต้องเอาใจให้เข้าถึงเฉพาะซึง่ กลาง คือศูนย์กลางกาย
ฐานที่ ๗ ดังทีท่ า่ นอธิบายไว้วา่
กลางนีล่ กึ ซึง้ นัก ไม่มใี ครรูใ้ ครเข้าใจกันเลย ธรรมทีเ่ รียกว่า ข้อปฏิบตั อิ นั เป็นกลาง
น่ะ ในทางปฏิบตั ิ แปลว่า ถึงเฉพาะซึง่ กลาง อะไรถึง ต้องเอาใจเข้าถึงซึง่ กลางสิ เอาใจ
เข้าไปถึงซึง่ กลาง กลางอยูต่ รงไหน ในมนุษย์นม่ี แี ห่งเดียวเท่านัน้ ศูนย์กลางกายมนุษย์
ศูนย์กลางกายจึงมีความส�ำคัญในการฝึกใจตามเส้นทางสายกลาง เป็นหนทาง
ทีจ่ ะท�ำให้เข้าถึงพระธรรมกาย หากไม่ได้ฝกึ สมาธิโดยเอาใจไว้ทศี่ นู ย์กลางกาย และ
ด�ำเนินจิตเข้ากลางตรงศูนย์กลางกาย เราก็จะไม่พบค�ำว่าธรรมกาย

มัชฌิมา มัชฌิมานะ พอหยุดก็หมดดี หมดชัว่
ไม่ดีไม่ชว่ั กัน หยุดทีเดียว พอหยุดจัดเป็นบุญ
ก็ไม่ได้ พอหยุดจัดเป็นบาปก็ไม่ได้
จัดเป็นดีก็ไม่ได้ ชัว่ ก็ไม่ได้
ต้องจัดเป็นกลาง ตรงนัน้ แหละกลางใจ
หยุดก็เป็นกลางทีเดียว

”

ดังนั้น หากกล่าวโดยสรุป หลักการด� ำเนินจิตไปตามทางสายกลางหรือ
มัชฌิมาปฏิปทาจะเกิดขึน้ ได้เมือ่ เอาใจให้เข้าถึงเฉพาะซึง่ กลาง คือ ให้ใจหยุดนิง่ อยูท่ ี่
ศูนย์กลางกาย เมือ่ ท�ำได้เช่นนีจ้ งึ จะได้ชอื่ ว่า ปฏิบตั สิ มาธิฝกึ ใจตามทางสายกลาง และ
ผลแห่งการปฏิบตั นิ นั้ ก็คอื การเข้าถึงพระธรรมกาย ซึง่ หลังจากทีป่ ฏิบตั เิ ข้าถึงแล้ว
ท่านได้ตรวจหาหลักฐานในสิ่งที่ท่านค้นพบว่าตรงกับหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา
หรือไม่ ท่านก็พบหลักฐานเกีย่ วกับค�ำว่า “ธรรมกาย” ทีป่ รากฏอยูใ่ นคัมภีรพ์ ระไตรปิฎก
จึงท�ำให้มนั่ ใจในสิง่ ทีป่ ฏิบตั วิ า่ ถูกต้อง
การบังเกิดขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญวิสาขะ เมื่อ
ประมาณ ๒,๖๐๐ ปีทแี่ ล้ว เป็นประดุจดวงอาทิตย์อทุ ยั ทีโ่ ผล่ขนึ้ มาเพือ่ ขจัดความมืด
ให้แก่โลก เพราะพระองค์ทรงเปิดเผยเส้นทางสายกลาง ซึง่ เป็นทางสายเอกอันน�ำไปสู่
ความหลุดพ้นที่ผู้คนในยุคนั้นไม่เคยรู้จัก และเส้นทางสายกลางนี้แจ่มชัดขึ้นเมื่อ
พระมงคลเทพมุนีได้ปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และได้พิสูจน์แล้วว่า
เส้นทางสายกลางนัน้ เป็นเช่นไร
104 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org

วันวิสาขบูชานี้ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) จึงเป็นวันส�ำคัญที่พวกเราชาวพุทธ
จะมิได้รำ� ลึกถึงเพียงการประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พานของพระพุทธองค์เท่านัน้ แต่
เป็นวันทีพ่ วกเราควรปฏิบตั บิ ชู าด้วยการท�ำสมาธิดำ� เนินจิตไปตามเส้นทางสายกลาง
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพือ่ เป็นพยานการตรัสรูธ้ รรมของพระพุทธองค์ และยืนยัน
ว่า ค�ำสอนของพระพุทธองค์นนั้ เป็นอกาลิโก ไม่จำ� กัดด้วยกาล และรอคอยการพิสจู น์
ด้วยการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองของทุกคน
จากหนังสือ MD102 หลักการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
กิจกรรมประจ�ำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ระบบ ก (ทางไกล) รับข้อสอบและสอบปลายภาค
๓-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ระบบ ข (เข้าห้องสอบ) สอบปลายภาค ณ วัดพระธรรมกาย ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ส่งข้อสอบและการบ้าน				
๑๐-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
หลักสูตรสัมฤทธิบตั รพิเศษ : บูชาครูฯ-เราคือใคร-กัลยาณมิตรทีโ่ ลกต้องการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่				
๙ พฤษภาคม-๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

ที่สุดแห่งถ้อยค�ำ

“ถ้าใจใส ใจสบาย ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จ ถ้าใจอยู่ฐานที่ ๗ ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จอย่างสบาย ๆ”
ข้อความประโยคข้างต้น คือ ที่สุดแห่งถ้อยค�ำ ที่เป็นเคล็ดลับน�ำความส�ำเร็จมาสู่มนุษย์ได้
ทุกภารกิจ ซึ่งพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตาสอนลูก ๆ เสมอมา และสิ่งที่
จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมดวงใจให้ปรับเข้าสูโ่ หมดของความสบายก็ไม่ได้ซบั ซ้อนหรือกระท�ำได้ยากแต่
อย่างใด แค่ภาวนา “สัมมา อะระหัง” เรื่อยไป เดี๋ยวความส�ำเร็จอย่างสบาย ๆ ก็บังเกิดขึ้นแล้ว
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ดังตัวอย่างของนักสร้างบารมีผู้ไปท�ำหน้าที่ชวนบวชและสามารถพิชิตความลังเลหรือกิเลส
ในใจของชายแมน ๆ ให้ตัดสินใจมาบวชได้อย่างง่ายดาย

ยิ่งภาวนา ยิ่งสำ�เร็จ
พระประทีป กตทีโป

หลวงพี่เป็นผู้สนับสนุนทีมงานชวนบวช มีหน้าที่ดูแลเรื่องการกิน
การอยู่ของผู้ที่ออกไปชวนบวชในแต่ละวัน และสนับสนุนเรื่องรถ บางครั้ง
ก็มีโอกาสออกไปชวนบวชเองบ้าง
ทีมงานของเราท�ำหน้าที่ชวนบวชได้ใบสมัคร ๑๒๓ ใบ และมีคน
มาบวชจริง ๆ ถึง ๙๓ คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง ๗๕ เปอร์เซ็นต์
ของใบสมัคร
หลวงพี่กับทีมงานประชุมกันอยู่เป็นประจ�ำ จึงมีโอกาสทราบว่า ทีม
ทีเ่ ขาชวนบวชได้ผลดีนนั้ เขารักษาใจ ไม่เกีย่ วกับการพูดเก่งหรือมีวาทศิลป์
อะไรต่าง ๆ เลย แต่ละคนมีแต่หวั ใจและยึดหลักทีพ่ ระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ท่านบอกว่า “ถ้าใจใส ใจสบาย ท�ำอะไรก็ส�ำเร็จ ถ้าใจอยู่ฐานที่ ๗ ท�ำอะไร
ก็สำ� เร็จอย่างสบาย ๆ”
เพราะฉะนั้น ก่อนออกไปท�ำหน้าที่ แต่ละคนก็จะนั่งสมาธิกันตั้งแต่
ตอนเช้า ๘-๙ โมง นั่งทุกวัน และระหว่างที่นั่งรถออกไปชวนบวช เขาก็
จะภาวนา “สัมมา อะระหัง” ภาวนาไปเรื่อย ๆ เพลิน ๆ เวลาคนที่มี
หน้าที่ลงไปคุยชวนคนบวช คนที่ไม่ได้ลงไปคุยก็ภาวนา “สัมมา อะระหัง”
รักษาใจเป็นหลัก คนท�ำหน้าที่ก็ภาวนาไปด้วย ปรากฏว่า ทีมไหนขยัน
ภาวนา ทีมนั้นได้คนบวชมากที่สุด ทีมงานของหลวงพี่ใช้เวลาก่อนบวชแค่
เดือนเดียวสามารถชวนคนบวชได้ถึง ๙๓ คน

“สัมมา อะระหัง” ชวนบวชไม่ยาก
คุณทองล้วน พงศ์ศิริวิวัฒน์

ทุกครัง้ ทีล่ งพืน้ ทีจ่ ะภาวนา “สัมมา อะระหัง” ทัง้ ทีมค่ะ “สัมมา อะระหัง”
ตลอดเวลา ตอนแรกคิดว่าการที่เราจะไปชวนใครสักคนมาบวชคงเป็น
เรื่องยาก แต่พอถึงเวลาจริง ๆ แล้วไม่ยากเลย หากเรา “สัมมา อะระหัง”
ตรึกเชื่อมสายบุญกับครูบาอาจารย์ตลอดเวลา ท�ำใจให้ใส ๆ และตั้งใจ
ท�ำหน้าที่ ก็จะส�ำเร็จได้ไม่ยาก
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การที่เราจะชวนใครบวช สิ่งแรกที่จะพูดกับเขาก็คือ บวชไหมคะ?
โครงการนี้บวชฟรีนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บวชไหม? เราพูด
แค่นี้จริง ๆ ไม่ได้มีกลยุทธ์อะไรมากมายเลย เราถามแค่ว่าบวชไหมคะ?
น้องบวชไหมคะ? ลุงบวชไหมคะ? คนไหนที่อยากบวชเขาจะสนใจ แล้วก็
หันมามองเรา พอเราเห็นว่าเขาสนใจ เราก็เข้าไปคุยและถามว่ามีบัตร
ประชาชนไหม? ถ้าเขาบอกว่ามี ก็ถามว่าเขียนใบสมัครเลยได้ไหม?
กลยุทธ์การชวนบวชเราคิดว่าง่ายมาก คือ เราตรึกระลึกนึกถึง
ครูบาอาจารย์ตลอดเวลาด้วยการ “สัมมา อะระหัง” และใช้เครือ่ งนับดิจทิ ลั
“สัมมา อะระหัง” ทีหนึ่งก็กด ๑ ครั้ง ทั้ง ๓ ท่านในทีมงานเราก็ท�ำ
อย่างนี้ตลอดเวลา วันหนึ่งท�ำได้ประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ครั้ง ปลื้มนะ
ใจเราจดจ่ออยู่กับครูบาอาจารย์ และตรึก “สัมมา อะระหัง” ตลอดเวลา
ท�ำแบบนีแ้ ล้วการชวนบวชของเราง่ายมากเลยค่ะ

“สัมมา อะระหัง” จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย
แม่ชีบัวผัด กันทวิเดช

เวลาท�ำหน้าที่ก็ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ตั้งแต่นั่งรถจนไปถึง
จุดหมายปลายทาง
พอไปถึงก็เดินลงตามหมู่บ้าน แล้วก็ “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ
ถ้าเจอผู้ชายก็ชวนเลย ถ้ายังไม่เจอก็ “สัมมา อะระหัง” ไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดเลย
จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายก็ยังไม่กลับ แต่ก็ถึง
เป้าที่เราตั้งใจไว้ทุกครั้งค่ะ

ช่วงเวลานับจากนี้ของหมู่คณะยังต้องมีภารกิจส�ำคัญอย่างต่อเนื่องในการชักชวนกุลบุตร
หรือชายแมน ๆ ให้เข้ามาบวชศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโครงการต่าง ๆ รวมทั้ง
ชักชวนเยาวชนมาบวชเณรให้ครบล้านรูปตามโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวางไว้ ทั้งนี้      
เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และขจัดปัดเป่าความรุ่มร้อนทุกข์ล�ำเค็ญแก่ผู้คน          
บนโลกใบนี้ ดังนั้นผู้ท�ำหน้าที่ชวนบวชทั้งหลายจึงเปรียบเสมือนขุนรบที่ก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่ต้อง
เอาชนะกิเลสในใจของผู้คนให้ได้ ขุนรบที่เก่งกล้าต้องคู่กับกลยุทธ์ที่ดี ดังนั้นเวลาท�ำหน้าที             ่
ก็ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปเถิด นี่แหละคือสุดยอดแห่งกลยุทธ์ที่จะท�ำให้เป็นผู้ชนะทุกทิศ..
อย่างสบาย ๆ
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน
สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิทยาทัว่ โลก และแล้วพวกเราก็ได้
กล่าวค�ำว่า ชิตัง เม! เราชนะแล้ว
กั น อี ก วาระหนึ่ ง ในวั น ที่ ๒๒
เมษายน กับ ๒ Big Boon มหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัด และ
ตอกเสาเข็มอาคารบุญรักษา
คุณครูไม่ใหญ่ท่านปลื้มมาก ที่เห็น
ลูก ๆ “สร้างบารมีกันเป็นแล้ว” คือ ไม่มีข้อแม้
เงื่อนไข และอุปสรรค มองเป้าหมายเป็นหลัก!
พระปลื้มพระ พระปลื้มโยม โยมปลื้มพระ
พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือน
110 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดวงตะวันที่มีดวงเดียว... แม้อากาศวันนั้นร้อน
อบอ้าว โดยเฉพาะช่วงตอกเสาเข็ม ทุกคนก็
ไม่หวั่นไหว เอาบุญเป็นหลัก! แล้วพวกเรายัง
เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ชาวพุทธต่างแดน ที่
มาร่วมงานและมาดูงาน ๑๐ กว่าประเทศ กว่า
๗๐๐ รูป /คน ซึ่งต่างพากันทึ่งและอัศจรรย์ใจว่า
เราท�ำกันได้อย่างไร งานจึงเป็นระบบระเบียบ
และศักดิ์สิทธิ์
ด้วยความปลืม้ ของคุณครูไม่ใหญ่ ปลืม้
ที่ ไ ด้ ถ วายมหาสั ง ฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่ า วั ด
แก่เนื้อนาบุญ และปลื้มที่เห็นลูก ๆ ทุกคน
“ท�ำบุญเป็นกันแล้ว” ท่านให้พรแก่ลูก ๆ ว่า
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ให้ได้บุญเยอะ ๆ กันทุกคน และรีบไปรวยกัน
เยอะ ๆ ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของ
ทุกคน เราต้องรีบลุยสร้างบารมี เพราะเวลาของ
ชีวิตเหลือน้อยแล้ว ต้องไม่ประมาท
จากความส�ำเร็จในงานบุญ ๒๒ เมษายน
วันคุม้ ครองโลก การทุม่ เทสร้างอาคารบุญรักษา
และมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด คุณครูไม่ใหญ่
ท่านเห็นคณะสงฆ์มาเป็นเนือ้ นาบุญกันมากมาย
ท่านปรารถนาให้ลูกๆ ได้บุญใหญ่ จึงชวนลูกๆ
มาร่วมกันสร้าง โรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อผลิตอาหาร
ส�ำหรับงานบุญ และเพื่อยังมโนปณิธานของ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ให้สมปรารถนา คือ “มาวัดร้อยเลี้ยงได้ทั้งร้อย
มาวัดล้านเลี้ยงได้ทั้งล้าน” ซึ่งสามารถร่วมบุญ
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๑

มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งในวันนั้นเราจะมีพิธีบูชา
ข้าวพระ พิธบี วชอุทศิ ชีวติ สามเณรเปรียญธรรม
๑๒ รูป จุดประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็น
พุทธบูชา ปลืม้ บุญเก่า สร้างบุญใหม่ เพราะเรา
ได้เรียนรู้จากโรงเรียนอนุบาลว่า เราใช้บุญเก่า
ไปทุกอนุวินาที หมดบุญก็หมดลม หมดลมก็
หมดสิทธิ์ครอบครองร่างกายและทรัพย์สิน เรา
จ�ำเป็นต้องสร้างบุญเพิม่ เติมทุกวัน และสร้างบุญ
เพิ่มได้ด้วยกายมนุษย์เท่านั้น เป็นกายละเอียด
หมดสิทธิส์ ร้างบุญ ทีส่ ำ� คัญการท�ำบุญในบุญเขต
พระพุทธศาสนาสามารถอุทศิ บุญให้แก่หมูญ่ าติ
ได้ด้วย
ฝั น ในฝั น ฉบั บ นี้ เ รามาติ ด ตามเรื่ อ ง
ผีเปรตกันนะครับ

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/NmrX3Y http://goo.gl/EUxmgn
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ก ร ณี ศึ ก ษ า

ไม่เชื่อนรก-สวรรค์

๒๔-๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖

ตอนที่ ๑ จดหมายฉบับแรก
กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ผมชื่อนายแพทย์วุฒิพันธ์ เลาบริพัตร
เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เตี่ยกับแม่
ของผมเป็นคนจีน เตี่ยมาจากเมืองจีน ส่วนแม่
เป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทย เตี่ยเป็นคนที่ไม่
ท�ำบุญกับพระ แต่จะเน้นความกตัญญูต่อบิดา
มารดา เตี่ยเป็นคนที่แข็งแรงมาโดยตลอด แต่
ต่อมามีอาการแน่นที่ท้อง ลูก ๆ พาไปหาหมอ

ในเมืองทีโ่ คราช คุณหมอสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
ระยะสุดท้าย แต่ลูก ๆ ไม่เชื่อ จึงพาเตี่ยเข้ามา
รักษาในกรุงเทพฯ
วั น ที่ วิ นิ จ ฉั ย อาการเป็ น วั น ที่ มี ก าร
ประชุ ม แพทย์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นทางเดิ น
อาหารทั้งโรงพยาบาล ซึ่งผมกับพี่ชายที่เป็น
แพทย์ก็ได้เข้าไปร่วมฟังด้วย แพทย์ทุกคน
สรุปว่า เตี่ยไม่ได้เป็นมะเร็ง แต่เป็นนิ่วใน
พฤษภาคม ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 111
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ช่องนี้มีค�ำตอบช่องนี้มีคำ� ตอบ

ทางเดินน�้ำดี และได้เอานิ่วออกให้
อีก ๑ เดือนต่อมา เตี่ยมีอาการเหมือน
เดิม ลูก ๆ จึงพากลับมาหาหมออีก แต่คราวนี้
หมอที่กรุงเทพฯ คนเดิมบอกว่าเป็นมะเร็ง
ทางเดินน�้ำดีระยะสุดท้ายแล้ว
เตี่ ย เสี ย ชี วิ ต ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตลอดชีวิต
เตี่ยไม่เชื่อเรื่องนรก-สวรรค์ พี่สาวที่คอยดูแล
ใกล้ชิดเล่าว่า ก่อนเสียชีวิตประมาณ ๑ เดือน
เตี่ยเห็นคนตัวด�ำนุ่งผ้าสีแดงมายืนให้เห็น
หลั ง จากเตี่ ย เสี ย ชี วิ ต แล้ ว แม่ ก็ ม า
อยู่ที่กรุงเทพฯ ผมกับพี่สาวพยายามพาแม่ไป
ท�ำบุญที่วัดในวันบุญใหญ่ และพาไปถวาย
สั ง ฆทาน ผมพยายามสอนให้ แ ม่ ท� ำ สมาธิ
แต่แม่ท�ำไม่ได้ เนื่องจากหูไม่ได้ยินข้างหนึ่ง
อีกข้างก็ได้ยินไม่ชัด เวลาคุยต้องพูดดัง ๆ
หลาย ๆ ครั้ง และความจ�ำเสื่อมด้วย
ประมาณ ๑ เดื อ น ก่ อ นเสี ย ชี วิ ต
แม่ป่วยเป็นโรคปอดบวม ไม่รู้สึกตัวไป ๒ วัน
ตลอดระยะเวลาที่ป่วย แม่เห็นภาพผู้ที่เสียชีวิต
ไปแล้ว ภาพปลาและแมลงต่าง ๆ โดยที่พี่สาว
ที่ดูแลอยู่มองไม่เห็น ผมจึงนิมนต์พระมารับ
ปัจจัยทอดกฐินสร้างอาคารภาวนาที่บ้าน
หลั ง จากนั้ น แม่ มี อ าการดี ขึ้ น อย่ า ง
รวดเร็ว เดินได้ ทานข้าวได้แต่น้อยลง และ
ไม่เห็นภาพผู้ที่เสียชีวิตและภาพแมลงต่าง ๆ
ครั้ ง สุ ด ท้ า ยผมพาแม่ ไ ปวั ด ในวั น ที่
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒
สิงหาคม ตอนเช้าแม่ตื่นขึ้นมาตามปกติและ
หิวข้าว แม่กินข้าวได้มากกว่าทุกวันและบอกว่า
ง่วงนอน พี่สาวจึงให้แม่นอนเล่นสักพักใหญ่
112 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ต่อมาพีส่ าวเอะใจจึงไปดู พบว่าแม่เสียชีวติ แล้ว
ด้วยอาการสงบ
หลังจากส่งค�ำถาม
ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาดังนี้
เตี่ย ก่อนตายได้เห็น จ.น.ท. นุ่งหยักรั้ง
สีแดงมาหาเพื่อจะพาไปยมโลก
เมื่อ ๓ เฮือกแล้ว ก็หลุดออกมาจาก
กายหยาบ ได้อยู่กับครอบครัว ๑ วัน แล้ว
จ.น.ท. ก็พาไปยมโลกเลย ซึ่งท�ำให้เตี่ยตกอก
ตกใจมาก เพราะแต่เดิมไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์
ระหว่างทางได้เห็นคนที่ถูก จ.น.ท. ที่
หน้าตาน่าสะพรึงกลัวลากตัวมามากมาย และ
ได้เห็นไฟนรกยมโลกลุกโชน ได้ยินเสียงร้อง
คร�่ำครวญโหยหวนตลอดทาง ท�ำให้เตี่ยขาสั่น
ท�ำอะไรไม่ถูก จ.น.ท. ต้องฉุดกระชากลากตัวไป
แล้วไปรออยูท่ หี่ น้าโรงพิพากษา จนถึงคิวทีต่ อ้ ง
เข้าไป
กายเตี่ยล้อนจ้อน นั่งคุกเข่าต่อหน้า
พญายมราช และทีมงานในนั้นได้ตรวจสอบ
บัญชีบญุ -บาป พบว่าเตีย่ เป็นคนตระหนี่ ไม่เชือ่
บุญ-บาป และมักโกรธ ขี้หงุดหงิด สูบบุหรี่เป็น
อาจิณกรรม และผิดศีลข้ออื่นประปราย เช่น
ฆ่าสัตว์ท�ำอาหาร เป็นต้น จะต้องถูกพาไป
ลงโทษ
แต่บุญที่ลูกบวช และทุกบุญที่ลูกท�ำให้
ในสมัยทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยูค่ มุ้ ไว้ จึงถูกส่งตัวกลับ
มาโลกมนุษย์ เป็น “ผีเปรต” คือ กึ่งผีกึ่งเปรต
หิวโหย ผิวด�ำ ผิวแห้ง และเนื้อตัวเน่าเหม็น
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพ
ที่ดีขึ้น คือ ทรมานน้อยลง แต่ยังไม่พ้นกรรม ที่
ผิวเน่าเพราะชอบต�ำหนิในเรื่องการท�ำบุญกุศล
ของลูกและติเตียนพระ
แม่ ตอนก่อนตายได้เห็นกรรมนิมติ คือ
ญาติทตี่ ายแล้ว ปลาทีต่ วั เคยฆ่าท�ำอาหาร และ
แมลงที่ตัวฉีดยาฆ่า แต่ด้วยบุญที่ลูกพยายาม
ท�ำให้แม่ เพื่อให้แม่มีส่วนร่วมในบุญ จึงส่งผล
ท�ำให้แม่หลับไปอย่างสบายไม่ทรมาน
หลังจากตายแล้ว ด้วยบุญที่ลูกท�ำให้
หลังจาก ๗ วัน ท�ำให้แม่ไปเป็นเทพธิดาที่เกิด
ในวิมานทองของคนอื่น “ชั้นดาวดึงส์” เฟส ๓
ในฐานะ “บริวาร”
ที่ลูกเกิดในครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนา เพราะในอดีตชาติเป็นคน
มีนสิ ยั ใจร้อน ดือ้ และมีทฐิ มิ านะในช่วงวัยหนุม่
ไม่ชอบให้ใครแนะน�ำ เคยบวชสร้างบารมีกับ
หมูค่ ณะ แต่ตอ่ มาดือ้ และมีทฐิ มิ านะ จึงลาสิกขา
แล้วไปแต่งงาน ต่อมาได้เห็นโทษภัยในชีวิต
ฆราวาสจึงย้อนกลับมาเป็นผูน้ �ำบุญในหมูค่ ณะ
อีกด้วยใจที่ใสกว่าเดิม เพราะกรรมดื้อรั้นและ
มีทิฐิมานะจึงท�ำให้เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มี
ความเชื่อในพระพุทธศาสนา
ที่แพทย์ผู้ช�ำนาญโรควินิจฉัยโรคของ
เตี่ยผิดพลาด เพราะกรรมบดบัง คือ กรรมใน
อดีตชาติ มักโกรธ ฆ่าสัตว์ทำ� อาหารและไว้ขาย
กอปรกับหมดอายุขัยของท่านพอดี จึงท�ำให้มี
เหตุการณ์เช่นนี้
ตอนที่ ๒ จดหมายฉบับที่ ๒
เมื่อวานนี้เมื่อผมรู้ว่า หลวงพ่อจะเล่า

DMC

เคสเตีย่ แม่ของผม หัวใจผมเต้นโครมคราม ผม
ปิดคลินิก ไม่รับคนไข้ งดรวย ๑ วันครับ ผม
อัดเทปไว้เลย เพราะพี่น้องผมเป็นแบบเตี่ยแม่
ทั้งนั้น จะได้เอาไว้ให้พวกเขาฟัง
เรื่ อ งที่ คุ ณ ครู ไ ม่ ใ หญ่ เ ล่ า ให้ ฟ ั ง นั้ น
ตรงเผงจริง ๆ ครับ ตัวผมเองโดยอุปนิสยั ดือ้ มาก
ทิฐเิ ยอะ เป็นมาตัง้ แต่เด็ก อารมณ์รอ้ น แม้เข้าวัด
แล้ว ใครเตือนไม่ได้ จะหงุดหงิด ยัวะขึน้ มาทันที
ต้องรีบไปนัง่ สมาธิ แต่กย็ งั ไม่หาย เพราะเชือ้ ดือ้
ยังติดอยู่เต็มหัวใจ ในอดีตเป็นอย่างไร ชาตินี้
เหมือนกันเลย
ตอนผมไปกราบคุณยาย ผมสงสัยว่า
ท�ำไมคุณยายไม่ค่อยมองหน้าผม คงจะเห็นว่า
ผมดื้อ มีทิฐิมาก คุณยายจะสอนผ่านคนอื่น
พูดกับคนอื่นแล้วท�ำให้ผมได้คิด พอคุณครู
ไม่ใหญ่เล่ามาก็เหมือนตอกย�้ำนิสัยผม ท�ำให้
ผมเกิดแรงบันดาลใจว่าต้องแก้ไขนิสัยให้ได้
ไม่อย่างนั้นจะติดตัวข้ามชาติ จะต้องไปเกิด
ในครอบครัวมิจฉาทิฐิอีก
คุณครูไม่ใหญ่เล่าว่า ในอดีตผมเคย
บวช แล้วก็สึกออกมามีครอบครัว แล้วกลับไป
เป็นผู้น�ำบุญอีกครั้ง ชาตินี้ผมก็เคยบวชครับ
ตอนนั้นมีครอบครัวแล้ว บวชไปได้สักพักหนึ่ง
ไม่รเู้ ป็นอย่างไร คิดถึงครอบครัวมาก ๆ ก็เลย
สึกไป เสียดาย ชาตินี้คงต้องสั่งสมบุญให้มี
อัธยาศัยที่บวชไปได้นาน ๆ ครับ
ส�ำหรับเรื่องของเตี่ยนี่ผมประหลาดใจ
ที่สุด หลังจากที่เตี่ยตายไป เวลาผมนั่งสมาธิ
ผมจะได้กลิ่นเหม็นสุด ๆ เลยครับ เหม็นจน
แสบจมูก ผมได้กลิ่นอยู่คนเดียว แล้วหมา
แถวบ้านมันก็ส่งเสียงหอน หอนได้ทุกคืน เป็น
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DMC

ช่องนี้มีค�ำตอบ

ช่องนี้มีคำ� ตอบ

DMC
ที่ ลู ก ได้ ยิ น เสี ย งหมา
หอนและได้ ก ลิ่ น นั้ น
ก็ เ พราะเตี่ ย ที่ ต ายไป
วนเวียนอยู่แถว ๆ บ้าน
ที่ลูกพักอยู่ เพราะรู้ว่า
ลูกคนนี้ของท่านเท่านั้น
ที่จะช่วยท่านได้ เตี่ยจึง
เข้ามาใกล้ ๆ แล้วพยายาม
ทีจ่ ะส่งเสียง แต่ปากท่าน
เล็ก “เท่ารูเข็ม” ตัวผอมด�ำ
ผิวหนังเน่าเฟะ เพราะฉะนัน้
เสี ย งจึ ง ออกมาคล้ า ย
เสียงของแมลง ส่วนลูก
มีใจที่พอจะรับได้เวลาที่
นั่งสมาธิ จึงรับสัมผัสได้

อย่างนี้มา ๒ ปีแล้ว ตั้งแต่เตี่ยตาย พอคุณครู
ไม่ใหญ่บอกว่า เตี่ยไปเป็นผีเปรตมีกลิ่นตัว
เหม็น ผมจึงถึงบางอ้อ เมื่อผมท�ำบุญอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้ เดี๋ยวนี้กลิ่นก็จางลงแล้วครับ
ตอนที่ผมเขียนเรื่องราวส่งมา แฟนผม
บอกว่าไม่ตอ้ งเขียนมามาก เอาประเด็นส�ำคัญ ๆ
คุณครูไม่ใหญ่จะได้ไม่เสียเวลามาก ผมจึงเขียน
มาสั้น ๆ แต่ที่คุณครูไม่ใหญ่ฝันในฝันมาสิครับ
ตรงเป๊ะกับประเด็นส�ำคัญที่ผมไม่ได้เล่ามาเลย
เตีย่ เป็นคนมักโกรธ ขีห้ งุดหงิด ตระหนี่ สูบบุหรี่
เรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้เขียนเล่ามาเลย และเตี่ย
เป็นคนไม่เชื่อนรก-สวรรค์จริง ๆ
ส�ำหรับแม่ ผมก็กลัวว่าต้องไปนรก แม่
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ผิดศีลทุกข้อ ยกเว้นข้อ ๓ โดยเฉพาะข้อ ๔
จะผิดเป็นประจ�ำ ผมดีใจทีใ่ นช่วงท้ายชีวติ ของ
แม่ ผมได้พาท่านไปท�ำบุญ ช่วยปิดประตูอบาย
ให้ท่านได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบริวารบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ เฟส ๓ ก็ยังดี แต่ผมตั้งใจว่า
จะต้องสร้างบุญช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของ
ตนเองให้ได้
ตอนนี้ผมก�ำลังท�ำหน้าที่ชวนคนไปอยู่
ธุดงค์ปีใหม่ ตั้งใจเอาบุญให้ท่าน สิ่งที่คุณครู
ไม่ใหญ่เล่า ท�ำให้ผมกระจ่างแจ้งซาบซึง้ ผมจะ
แก้นิสัยตัวเองให้ได้ก่อนจะลาโลกและช่วยเตี่ย
ช่วยแม่ทุกวิถีทาง
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ช่องนี้มีค�ำตอบ
หลังจากส่งจดหมายไปอีกฉบับ
ก็มีคำ� ตอบจากโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาดังนี้

ที่ลูกได้ยินเสียงหมาหอนและได้กลิ่น
นัน้ ก็เพราะเตีย่ ทีต่ ายไปวนเวียนอยูแ่ ถว ๆ บ้าน
ที่ลูกพักอยู่ เพราะรู้ว่าลูกคนนี้ของท่านเท่านั้น
ที่จะช่วยท่านได้ เตี่ยจึงเข้ามาใกล้ ๆ แล้ว
พยายามที่จะส่งเสียง แต่ปากท่านเล็ก “เท่า
รูเข็ม” ตัวผอมด�ำ ผิวหนังเน่าเฟะ เพราะฉะนั้น
เสียงจึงออกมาคล้ายเสียงของแมลง ส่วนลูกมีใจ
ที่พอจะรับได้เวลาที่นั่งสมาธิ จึงรับสัมผัสได้
ที่หมาหอน เพราะหมาเห็นแล้วรู้สึก
กลัว เหมือนคนกลัวผี คือหนาว ๆ เสียวตัว
อย่างนั้นแหละ
เสียงคล้ายแมลงที่ได้ยินเป็นปี ๆ ก็คือ
เสียงของเตี่ยที่ผ่านปากเท่ารูเข็ม ซึ่งอยากจะ
สื่อสารกับลูก
จะช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตัวเองนั้น
ต้องสร้างถาวรวัตถุอย่างใดอย่างหนึง่ แล้วอุทศิ
ให้ ซึง่ ในช่วงนีก้ เ็ ห็นจะมีแต่ “หอฉัน” ทีเ่ ป็นบุญ
มหาศาล ซึ่งหอฉันนี้จะใช้เป็นถาวรวัตถุรองรับ
พระภิกษุ-สามเณรผูป้ ระพฤติธรรมถึง ๖,๐๐๐ รูป
มาขบฉันภัตตาหาร
วิธแี ก้ไขนิสยั ดือ้ และมีทฐิ มิ านะมากนัน้
ก็ ไ ม่ ย าก คื อ เมื่ อ รู ้ ตั ว ว่ า ดื้ อ หรื อ มี ม านะทิ ฐิ
ก็เลิกเสีย เท่านี้ก็หมดเรื่อง หรือเริ่มต้นจาก
การสืบสานวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ
คือ การมา “ขัดวิมาน” ที่วัดบ่อย ๆ ก็จะช่วย
ลดมานะทิฐิ ดื้อ ถือดีลงได้ ซึ่งกิจกรรมนี้
ก็มีอยู่เรื่อย ๆ

DMC

นิสัยดื้อ มีทิฐิมานะนี้ ติดตัวมาหลาย
ชาติแล้ว โดยมีอยู่ชาติหนึ่งเคยบวชเป็นพระ
เทศน์เก่งมาก เทศน์แบบมัน ๆ เฮ้ว ๆ หน่อย
เนื่องจากเป็นพระหนุ่ม ต่อมาพระอาจารย์ท่าน
ก็เลยเตือนให้เทศน์ให้มีหลักธรรมที่ท�ำให้เกิด
ความสลดสังเวชในชีวิต ในวัฏฏะหน่อย อย่า
เทศน์แค่เอามัน ตัวก็เลยโกรธ หาว่าพระเถระ
อิจฉาที่มีคนมาชื่นชอบตน เมื่อพระอาจารย์
เตือนบ่อยเข้าก็ทนไม่ได้ จึงเถียงไป พระเถระ
จึงห้ามไม่ให้ไปเทศน์ที่ไหนอีก และห้ามรับ
กิจนิมนต์ ตัวก็เลยโกรธ แล้วลาสิกขาไปมี
ครอบครัว
ต่อมาก็กลับมาใหม่ เมื่อเรียนรู้โลก
มากขึน้ ได้พยายามปรับตัวเอง แต่ยงั แก้ไม่หาย
แค่ดีขึ้นบ้างเท่านั้น เพราะฉะนั้นชาตินี้ต้อง
“หักดิบ” ท�ำตัวให้เหมือน “ผ้าขีร้ วิ้ เช็ดเท้า” หรือ
เหมือนโคเขาขาด คล้ายพระสารีบุตรนั่นแหละ
จึงจะแก้ได้ และเป็นประโยชน์ต่อตนเองที่จะ
ท�ำให้เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่าย ๆ
การท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรจะได้บริวาร
สมบัติเป็นหลักกับปัญญาบารมี จะช่วยท่าน
ทั้งสองได้นั้น ต้องสร้างถาวรวัตถุดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว แล้วอุทศิ เจาะจงไปให้ทา่ น หรือชวนลูก
ของเตี่ยแม่บวชให้ท่าน แต่อย่างไรก็ตามบุญที่
ท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรก็มีอานิสงส์ที่จะอุทิศไป
ให้ท่านได้บ้าง ให้ท�ำบ่อย ๆ แต่บุญโดยตรงก็
เป็นดังที่กล่าวมาแล้ว
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บทสัมภาษณ์เจ้าของ Case Study รายการชีวิตในสังสารวัฏ
นพ.วุฒพิ นั ธ์ : ต้องบอกอีกครัง้ ว่า อัศจรรย์
คุณครูไม่ใหญ่มาก ๆ ว่าท่านรู้ได้อย่างไร
เพราะผมไม่ได้เขียนเล่าในจดหมาย เช่น
นายแพทย์วุฒิพันธ์ เลาบริพัตร
เรือ่ งนิสยั ของเตีย่ นิสยั ของผมเอง และยัง
แพทย์ประจ�ำห้องตรวจประกันสังคม
มีเรื่องของแม่ที่คุณครูไม่ใหญ่บอกว่า แม่
รพ.แพทย์รังสิต
(เจ้าของเคส)
เห็นกรรมนิมิตที่แม่เคยฆ่าปลา ฉีดยา
ฆ่าแมลง ท่านรู้ได้อย่างไร นี้คืออาชีพ
ของแม่ในสังคมเกษตรกรรม ต้องจับปลา
มาฆ่ากิน บี้มด ตบยุง ฉีดยาฆ่าแมลง
นพ.วุฒิพันธ์ : เพราะบุญบวชของผมท�ำให้เตี่ยไม่ตกนรก เป็นแค่ผีเปรตซึ่งรับบุญได้ บุญบวชพระแรงมาก
ขนาดตอนผมบวชเตี่ยไม่อนุโมทนา แรก ๆ เตี่ยไม่ยอมให้บวช เตี่ยบอกผมว่า ถ้าแกบวชจะไปพังวัด
ที่เตี่ยให้ผมบวชเพราะขัดไม่ได้ ผมให้หัวหน้าศาลที่เตี่ยผมชอบมาขอให้ผมบวช เตี่ยเลยขัดไม่ได้
นพ.วุฒิพันธ์ : การจะช่วยเตี่ยให้พ้นจากการเป็น
ผีเปรตและช่วยให้แม่มีวิมานเป็นของตนเอง คุณครู
ไม่ใหญ่แนะน�ำให้ผมและพี่น้องท�ำบุญแบบจ�ำเพาะ
เจาะจงอุทิศไปให้ท่าน โดยเฉพาะบุญถาวรวัตถุ
ช่วงนั้นบุญสร้างหอฉันผมท�ำเต็มที่เลย แล้วท�ำหน้าที่
หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ และโมดูลวิหารคด
ผู้นำ� บุญชวนเพื่อนมาท�ำบุญหอฉัน ๑ M ท�ำทุกบุญ
ชวนทุกบุญ ใส่ชื่อเตี่ยกับแม่เจาะจงไปเลย ยิ่งท�ำบุญ เสียงผีเปรตเตี่ยยิ่งเริ่มห่าง โดยเฉพาะบุญโมดูล
วิหารคด จากท�ำเองด้วย บอกบุญด้วย ผมท�ำบุญโมดูลได้เกือบ ๒ M
นพ. วุฒิพันธ์ : ตั้งแต่เตี่ยตาย ผมไม่เคยฝันถึงเตี่ยเลย ได้ยินแต่เสียงและกลิ่น วันนั้นปีติในบุญโมดูลมาก
กลับถึงบ้านนอนหลับไป ประมาณตี ๔ ฝันว่า เตี่ยกับผู้ชาย ๒ คน ใส่เสื้อขาว ๆ เดินมาหา แล้วบอก
ว่า “จะไปแล้วนะ” พูดแค่นี้แล้วหันหลังเดินไปแบบไม่อาลัยอาวรณ์เลย ผมตื่นขึ้นมาดูนาฬิกา ตี ๔ และ
นั่งสมาธิต่อ เรื่องที่ฝันเหมือนเหตุการณ์จริง ๆ เหมือนไม่ได้ฝัน เหมือนเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ เตี่ยต้องได้บุญ
แล้ว หลังจากนั้นทุกวัน ๐๔.๓๐ น. ผมตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธิ จะได้กลิ่นนิดหนึ่ง ก็รู้ว่าเตี่ยมารับบุญ
ผมจะท�ำบุญบวชสามเณรล้านรูปปี ๒๕๕๙ วันละ ๒๐ บาท โดยใส่ชื่อเตี่ยและแม่ และทุกวันอาทิตย์ก็จะ
ไปวัดท�ำบุญอุทิศบุญให้เตี่ยกับแม่ ส�ำหรับ โรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี ผมถือว่าเป็นบุญพิเศษ
เหมือนอาคารบุญรักษา แม้เราตายไปแล้วก็ยังได้ท�ำบุญทุกวัน เราถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด
ได้ครั้งเดียว แต่สร้างโรงครัวเท่ากับเลี้ยงพระเณรทุกวัน บุญนี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับ

ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
116 อยู่ในบุญ พฤษภาคม ๒๕๕๘
www.kalyanamitra.org

The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน วิธูรบัณฑิต
00.00 น. *ผู้ออกแบบชีวิต
งานบุญวันอาทิตย์
*DOU for You
*ชาดก 500 ชาติ
ทบทวนบุญ / MV World of Peace
-ปฏิบัติธรรม
Scoop / MV / Spot
กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
01.00 น. World News
-เส้นทางบุญ
-สู้ต่อไป
*ข่าว DMC NEWS รอบวัน
-ปฏิบัติธรรมและโอวาท
*เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
-พระธรรมเทศนา
*เดินไปสู่ความสุข
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก *I like Chinese. / MV
*สุดยอดภาษากับ
*นานาเทศนา
04.00 น. *สู้ต่อไป
มหาเปรียญ
*DMC Variety
*ข้อคิดรอบตัว
*ทันโลกทันธรรม
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า / อาราธนาศีล
05.00-05.35 น.
สวดสรรเสริญพระธรรมกาย สวดสรรเสริญหลวงปู่ สวดสรรเสริญคุณยาย / วันพระ สวดธรรมจักร
05.45-06.40 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-01.50 น.
01.50-04.00 น.
04.00-04.30 น.
04.30-05.00 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 เนมิราช-มโหสถบัณฑิต
08.00-08.25 น.
*กฎแห่งกรรม (English Subtitle)
08.25-08.50 น.
*DMC Guide (Rerun เมื่อวาน)
08.50-10.00 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
10.00-10.10 น.
DMC NEWS
10.10-10.55 น.
เทปบันทึกโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา (เมื่อวาน)
11.00-11.15 น.
พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15-11.20 น.
Spot / MV
11.20-11.35 น.
ชาดก 500 ชาติ
DOU for You
ทบทวนบุญ / MV
I like Chinese.
11.35-11.45 น.
สวรรค์ + อานิสงส์
*สู้ต่อไป
ข้อคิดรอบตัว
*เดินไปสู่ความสุข *ทันโลกทันธรรม
11.45-11.50 น. *English with DELC Club
11.50-12.00 น.
MV / Spot
12.00-12.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
12.10-12.40 น.
กล้าดี Variety
*ผู้ออกแบบชีวิต
เคลียร์คัตชัดเจน
คิดใหญ่ใจดี
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
*สุดยอดภาษากับ
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน ภูริทัตชาดก
มหาเปรียญ
14.45-15.15 น.
*นานาเทศนา
*กฎแห่งกรรม (Chinese Subtitle)
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.
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.

สารคดีกระจกหกด้าน

*เคลียร์คัตชัดเจน (Rerun)

*คิดใหญ่ใจดี

*กล้าดี Variety (Rerun)
*DMC Variety

*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)

06.15 น.
06.15 น. ผลการปฏิบัติธรรม
DMC Time สุดสัปดาห์
06.45 น. *ข้อคิดรอบตัว
07.15 น. DMC NEWS
07.15 น. DMC News Sunday
07.30 น.
ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
07.45 น. *World News
การ์ตูนบุญโต
08.20 น. * ชาดก 500 ชาติ

เวลา
00.00-00.30 น.
00.30-00.45 น.
00.45-01.00 น.
01.00-01.30 น.
01.30-01.50 น.
01.50-04.00 น.
04.00-04.30 น.
04.30-05.00 น.
05.00-05.35 น.
05.45-06.40 น.
06.40-07.10 น.

07.10-07.25 น.
07.25-07.35 น.
07.35-08.00 น.
08.00-08.25 น.
08.25-08.50 น.
08.50-10.00 น.
10.00-10.10 น.
10.10-10.55 น.
11.00-11.15 น.
11.15-11.20 น.
11.15 น. ความดีสากล ถ่ายทอดสดพิธีงานบุญวันอาทิตย์ 11.20-11.35 น.
ณ สภาธรรมกายสากล
11.45 น. MV / Spot
11.35-11.45 น.
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
08.30 น. เส้นทางบุญ
11.45-11.50 น.
11.50 น. l like English.
(รอบรั้วโรงเรียนอนุบาล)
11.50-12.00 น.
09.30 น. ปฏิบัติธรรม
12.00-12.10 น.
10.30 น. พิธีบูชาข้าวพระ
(เฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือน) 12.10-12.40 น.
12.10 น. นานาเทศนา
12.40-13.05 น.
11.00 น. ถวายสังฆทาน
11.15 น. รายการเส้นทางบุญ
13.05-14.00 น.
(หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ) 14.00-14.10 น.
12.15 น. รายการสู้ต่อไป
14.10-14.15 น.
14.10 น. DMC Variety 13.30 น. ปฏิบัติธรรม
14.15-14.30 น.
14.30 น. รับของที่ระลึก / โอวาท 14.30-14.45 น.
14.40 น. DOU for You 15.45 น. พระธรรมเทศนา
14.45-15.15 น.
16.00 น. กิจกรรมสืบสาน
15.15-15.45 น.
วัฒนธรรมคุณยายฯ
15.00 น. ผู้ออกแบบชีวิต 17.10 น. พิธีบูชามหาธรรมกาย
เจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ 15.45-16.00 น.
17.30 น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
16.00 น.
18.15 น. สุดยอดภาษา
English with DELC Club
กับมหาเปรียญ
16.00-16.15 น.
16.05 น. สุดยอดภาษา
กับมหาเปรียญ

16.15-16.45 น.

17.05 น.
MV / Spot

16.45-17.10 น.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
21.00 น. *ความดีสากล
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์
23.00 น. *นานาเทศนา

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.

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

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

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

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

Wat Phra Dhammakaya Manchester

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

บูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญต้นเดือน หลังจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่า
สร้างวัด ภาคสายได้จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีป โดยมี กัลฯ ปิยาพร เป็นประธานกล่าวน�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด กัลฯ คณิตา ช่วยขุนทด เป็น
ประธานกล่าวน�ำถวายโรงครัว 71ปี พระเทพญานมหามุนี กัลฯ เพ็ญแข ทิมาทาน และ กัลฯ นิตยา ออตั้น เป็นประธานกล่าวน�ำถวาย
องค์พระประจ�ำตัวประจ�ำปี และ กัลฯ สุธีญา อุดมเดช เป็นประธานกล่าวน�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

บุญสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย โดยจัดให้มีพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษตักบาตรปีใหม่ รดน�้ำพระ รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ และออกโรงทานร้านอาหาร
รสเลิศ โดยสาธุชนชาวไทยได้มาร่วมบุญวันปีใหม่ไทยกันอย่างคับคั่ง

พิธีตอกเสาเข็มอาคารบุญรักษา เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558 กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ เดินทางมาร่วมพิธีถวาย
มหาสังฆทาน 30,000 วัด และพิธตี อกเสาเข็มและโปรยรัตนชาติเพือ่ สร้างอาคารบุญรักษา พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย สาธุชน
ทุกท่านได้รับความปีติเบิกบานใจเป็นอย่างมาก

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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พิธปี ดิ คอร์สสอนสมาธิ และพระพุทธศาสนา
คอร์สสอนสมาธิและพระพุทธศาสนา ซึ่งจัด
เป็นระยะเวลาถึง 10 สัปดาห์สำ� หรับชาวท้อง
ถิ่น ท�ำพิธีปิดไปเมื่อวันพุธและพฤหัสบดีที่
22-23 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งคอร์สนี้ท�ำให้
ชาวท้องถิ่นได้รับความรู้ ความเข้าใจในสมาธิ
และพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น

ท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2558 กัลฯ ฟ้าเรียต ยืนยง นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
เป็นเนื้อนาบุญในพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยเชิญชวนเพื่อนๆ กัลยาณมิตรกว่า 20คนมาร่วมท�ำบุญกุศลด้วย บรรยากาศเป็นไปอย่างเบิกบานใจ

สอนนักเรียนตัวน้อย โรงเรียนอนุบาล Maple เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ.2558 พระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสสโร และคณะเดินทางไป
สอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมาเปิ้ล ช่วงอายุ 2-5ขวบ มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกว่า 10 คนเหล่านักเรียนอนุบาลได้เรียนรู้พุทธประวัติ
และพระพุทธศาสนาเบื้องต้น บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นไปอย่างเบิกบานใจ

Lark Hill Primary School เยี่ยมศึกษาพุทธศาสนา และสมาธิ
ที่วัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา เหล่าครูและนักเรียน
ประถมเกรด5-6 กว่า 35คน จาก Lark Hill Primary School เดิน
ทางมาวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ เพื่อศึกษาพระพุทธศนา และ
ทดลองฝึกสมาธิ กิจกรรมในครั้งนี้ไมีพระอาจารย์นิโคลัส ฐานิสสโร
เป็นผู้ด�ำเนินการ และได้รับความร่วมมือกับคณะสงฆ์วัดพระธรรม
กายแมนเชสเตอร์ทุกรูป

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

งานวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลได้จัดงานสงกรานต์ประจ�ำปี 2558 ภายในงานเวลา
09.30 น. ทุกท่านได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใสใส และร่วมกันถวายต้นผ้าป่าสร้างวัด จากนั้นแมร์เยอร์ได้มาเปิดงานสงกรานต์ พร้อมกับชม
การแสดงร�ำไทย ภาคบ่ายเป็นพิธีสรงน�ำ้ พระ รดน�้ำขอพระผู้ใหญ่ และมีพิธีกราบเท้าพร้อมแม่ จากนั้นเป็นการประกวดนางสงกรานต์ และ
มอบรางวัล ในวันนี้ทุกท่านที่มาร่วมงานต่างปลื้มปีติ และมีความสุขกันทุกท่าน

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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วันคุ้มครองโลก และตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 สาธุชนร่วมพิธีถวายไทยธรรม 30,000 วัดพร้อมกับเวลา
ในประเทศไทย จากนั้นเป็นพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายสร้างอาคารบุญรักษา และโปรยรัตนชาติ จากนั้นได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
ในวันนี้สาธุชนที่มาร่วมงานต่างปลื้มปีติ และอิ่มเอิบในบุญกันถ้วนหน้า
พิธีบูชาข้าวพระ ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
สาธุชนร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับเวลาในประเทศไทย จาก
นั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
ภาคสาย พระสมุหพ์ ชิ ติ ฐิตชโย น�ำสาธุชนประกอบพิธี
ถวายเครือ่ งนอนและวอลเปเปอร์ ต่อด้วยพีธถี วายภัตตาหารเป็น
สังฆทาน และร่วมกันถวายจตุปจั จัยไทยธรรม จากนัน้ ทุกท่านได้
ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ในวันนีส้ าธุชน
ที่มาร่วมงานต่างปลื้มปีติ และอิ่มเอิบในบุญกันถ้วนหน้า

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 เมษายน วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558 วัด
พระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าสร้าง
วัดพระธรรมกายบาวาเรียประจ�ำเดือนโดยประธานเอก คือ กัลฯ
โสภา กูชเชอร์ และกลุม่ ธรรมชัย , กัลฯ ปวีณา ชูลส์, กัลฯ ทองใส
โนวัค และกลุ่มสวิต-อัลกอย สาธุชนร่วมบูชาเจดีย์และอธิษฐาน
จิตหน้ามหาธรรมกายเจดีย์จำ� ลอง ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
และปิดทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย

เทศกาลสงกรานต์ และปุพพเปตพลี วัน
อาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2558 จัดกิจกรรม
ท�ำบุญตามประเพณีในเทศกาลสงกรานต์
และพิธีบุปเพตพลีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ล่วงลับ
โดยมีชาวไทยและชาวท้องถิน่ เข้ามาร่วมงาน
กันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Tel. +(49)-8231-9574-530
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ปฎิบัติธรรมพิเศษ สวิตเซอร์แลนด์ ปฎิบัติธรรมพิเศษ วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดปฏิบัติธรรมพิเศษ ระหว่าง 17 – 19 เมษายน พ.ศ.
2558 เป็นรุ่นที่ 3 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ศูนย์กลั ฯ ไฮดีแ้ ลนด์ วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558 ศูนย์ปฏิบตั ธิ รรมไฮดีแ้ ลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดกิจกรรมศูนย์กลั ยาณมิตร
ปฏิบัติธรรม เพื่อสันติภาพโลก เนื่องใน
วันคุ้มครองโลก วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ประจ�ำสัปดาห์
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�ำ
สม�ำ่ เสมอ ครั้งนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นวันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 กัลยาณมิตรร่วม
พิธีบุญวันคุ้มครองโลกกล่าวค�ำถวายอาคารบุญรักษา ประกอบพิธี
กลั่นโลกแก้ว ฟังเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานแด่
พุทธบุตร 30,000 วัดทั่วประเทศ และ 323วัด 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คณะสงฆ์น�ำบูชาเจดีย์วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

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

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ณ มหานคร
แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดวันคุ้มครองโลก พิธีถวายมหาสังฆทาน 3 หมื่นวัด และ พิธีตอกเสาเข็มอาคารบุญรักษาต้น
สุดท้าย พิธีถวายเครื่องสักการบูชาเนื่องในวาระครบรอบสิริอายุ 71 ปีของพระเทพญาณมหามุนี น้อมน�ำถวายธูปเทียนแพ กัลฯ สิราพร
เว็ลช์ เป็นผู้น้อมน�ำถวายพานพุ่มดอกไม้ กัลฯ กาญจนา ทองค�ำพาณิชย์ พิธีถวายมหาสังฆทานโดย กัลฯ ณัฐาศิริ มลาเด็ค และกัลฯ
กนกวรรณ มิคซ์ พิธีกล่าวค�ำถวายคิลานเภสัชคือ กัลฯ สวรรค์ เทริลเลอร์ และ กัลฯ ปราณี ราบ

บ้านกัลยาณมิตร เมือง Limburg

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
Tel. +(49) 614-2833-0889
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วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกาย
แฟรงก์เฟิร์ต ณ มหานครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ หลังจากนั้นเป็นพิธีถวายลูกจุลนิมิตสีมาบาวาเรีย
พิธีกล่าวค�ำถวายกองทุนยานพาหนะแก้ว และกล่าวค�ำถวายกองทุนปัญญาบารมี เป็นต้น

บ้านกัลยาณมิตร เมือง Saarbrucken

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

วันคุ้มครองโลก เมื่อวันพุธที่ 22เมษายน พ.ศ.2558 ลูกพระธัมวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดพิธีงานบุญวันคุ้มครองโลก โดยมีประธานน�ำกล่าว
ถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร กัลฯ อุไร แก้วสมบัติ และ กัลฯ ปวีณา แก้วสมบัติ กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ เยี่ยม สืบสัน
และ กัลฯ จารุวรรณ สเตฟาน กองทุนปัญญาบารมี กัลฯ พัชรีพร วิเศษสมบัติ และ กัลฯ ทองสัน อันดรัชโค กองทุนผ้าป่า กัลฯ
หนึ่งฤทัย ครีกเกอร์ และ กัลไสว วีเดอร์

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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พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมวัดพุทธไฮล์บรอนน์จัดพิธีงานบุญบูชาข้าวพระ
โดยมีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร กัลฯ พีพัน Fiener และ กัลฯ สิรินะภา Funer กองทุนคิลานเภสัช
กัลฯ ไสว Wieder และ กัลฯ วารุณี สมบูรณ์ กองทุนปัญญาบารมี กัลฯ พรรณนา Rosswork กองทุนผ้าป่า กัลฯ หนึ่งฤทัย Kluger
และ กัลฯ อรันยา Stugie

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

งานบุญวันคุ้มครองโลก เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดกิจกรรมงานบุญ ภาคเช้า สาธุชนร่วมกัน
ปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาสักการะ หน้ารูปเหมือนพระเทพญาณมหามุนี ภาคสาย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายกองทุนยา
รักษาโรค และจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย

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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พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วันอาทิตย์ต้นเดือน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัด
กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสาย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีประธาน คือ กัลฯ กาญจนา
บุญเสนาะ และ กัลฯ มุกดา เวียนตระกูล จากนั้น เป็นพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย

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 และพิธีปุพพเปตพลี

งานบุญวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย

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

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

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

ภาพกิจกรรมปิดทองลูกนิมิตบาวาเรีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 สาธุชนได้ร่วมกันปิดทองนิมิตและถวายกองทุนต่างๆ

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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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 และพิธีสรงน�ำ้ พระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 เมษายน พ.ศ.2558

ค่ายเยาวชน V-Camp Change the World รุ่นที่ 1 วัดพระธรรมกายฮัมบูร์ก จัดโครงการค่ายเยาวชน V-Camp Change the World
รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคมถึง 3 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่น้องๆตามหลักความดี
สากลและหล่อหลอมเยาวชนเพื่อเป็นอาสาสมัครระดับโลก

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

139

ประมวลภาพงานบุญ 2 BigBoon พิธีถวายมหาสังฆทาน
30,000 กว่าวัดและพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย อาคารบุญรักษา
ในวันคุ้มครองโลก เมื่อวันพุธ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกายปารีส
140

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

Wat Phra Dhammakaya Paris

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

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

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

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

วัดพระธรรมกายปารีส
Tel. +(33) 01.64.68.38.33
Mobile: +(33) 06.88.25.82.06
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วัดพุทธบอร์คโด
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Tel. +(33) 05.56.49.26.90
Mobile: +(33) 06.85.17.70.22, +(33) 06.70.57.29.16

Wat Buddha Bordeaux

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

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

วัดพุทธตูลสู
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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

Wat Bouddha Toulouse

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

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

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

วันสงกรานต์ ประมวลงานบุญพิธที อดผ้าป่า
และพิธีกล่าวค�ำถวายมะตะกะภัตตาหาร
(พิธีปุพพเปตพลี) เนื่องในวันสงกรานต์ปี
ใหม่ไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.
2558 วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศ
เบลเยียม

22 เมษาวันคุ้มครองโลก ประมวลงานบุญพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 30,000 วัด และพระภิกษุ 323 วัด จาก 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพิธีตอกเสาเข็มต้นสุดท้าย สร้างอาคารบุญรักษา เนื่องในวันคุ้มครองโลกเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 วัดพระธรรมกาย
เบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
Tel.+(32) 5 33 94 909
+(32) 4 88 56 99 03
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บูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์และศูนย์ปฏิบัติธรรม
เนเธอร์แลนด์ ประมวลงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน
พิธีกล่าวค�ำถวายอาคารโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี , พิธี
กล่าวค�ำถวายถวายหนังสือธรรมะและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วัน
อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
ประเทศเบลเยียม และศูนย์ปฏิบัติธรรม เนเธอร์แลนด์

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

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

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
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

ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่น ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 14.0015.00 น. ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

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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ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่น ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 14.0015.00 น. ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

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

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

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

Wat Buddha Stockholm

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

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

งานบุญวันสงกรานต์ วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ.2558

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12
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พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่ Sunde Meditation Center At Stavanger

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

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน
กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Tel. : +(41) 031-7011-121
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ปฏิบัติธรรม ท�ำบุญบ้านกัลฯ ณ เมืองชวิซ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯจริยา ชวาร์เกอร์

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

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

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

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

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

Wat Phra Dhammakaya Austria

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

วัดพระธรรมกายออสเตรีย
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

วัดพุทธเวียนนา
164

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

Wat Buddha Vienna

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

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

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

พิธีสงกรานต์สงกรานต์ และปุพพเปตพลี วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดพุทธมอลต้าจัดพิธีเนื่องในวันสงกรานต์ ทอดผ้าป่า
สร้างวัด และพิธีปุพพเปตพลี สาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรม กล่าวค�ำอาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ตักบาตรอาหารแห้ง
และทอดผ้าป่าสร้างวัด โดยมีกัลฯคณิตา ช่วยขุนทดเป็นประธาน พิธีปุพพเปตพลีท�ำบุญอุทิศแก่หมู่ญาติ ปิดทองดวงแก้วจุลนิมิต ส�ำหรับ
พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย เยอรมนี สรงน�ำ้ พระและรดน�้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยประธานสมาคมคนไทยในมอลต้า
กัลฯณัฐวัฒน์ นพสมบูรณ์และภริยา ได้ให้เกียรติมาร่วมงานตลอดพิธี จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

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

พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพุทธมอลต้าจัดพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรม
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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

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธตูลูส

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
เจ้าภาพกองทุน

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

www.kalyanamitra.org

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ สมณชโย

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพุทธออสเตรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

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

วัดพุทธเวียนนา
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

ร่วมบุญกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ประจ�ำปี 2557 ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทวีปยุโรป

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
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ที่ปรึกษา
พระวิเทศภาวนาจารย์ วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโ)
พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
พระมหาดร.สมชาย านวุฑฺโฒ
พระครูสมุห์วิษณุ ปญฺาทีโป
พระครูธรรมธรอารักษ์ าณารกฺโข
พระครูใบฎีกาอ�ำนวยศักดิ์ มุนิสกฺโก
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,
พรรณนิภา ทองเต็ม, ปกรณ์ สิทธิวรนันท์

ท�ำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด

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

ถ้าเรานั่งสมาธิท�ำใจหยุดนิ่งสนิท จนเกิดแสงสว่าง
ขึ้นแวบหนึ่ง ซึ่งเป็นความสว่างภายในเมื่อใจพ้นจากนิวรณ์
บุญที่เกิดขึ้นจากความสว่างเพียงแค่แวบเดียวนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน�ำ้ ท่านกล่าวไว้ว่า มีอานิสงส์มากกว่า
สร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญเสียอีก
		 การสร้างสิ่งเหล่านี้ แม้จะต้องใช้ทรัพย์ ใช้ก�ำลังใจ
ในการตัดความตระหนี่ ใช้เวลานานในการก่อสร้าง อีกทั้ง
ยังต้องแก้ปัญหาทุกอย่างจนกว่าจะสร้างเสร็จ ถึงอย่างนี้ก็ยัง
ถือว่าได้อานิสงส์นอ้ ยกว่าการท�ำใจหยุดนิง่ เพียงแวบเดียว แล้ว
ความสว่างเกิดขึน้ เพราะการสร้างถาวรวัตถุยงั เป็นกามาวจร
คือ ยังส่งผลให้เราอยู่ในภพแห่งกาม แต่ความสว่างที่เกิดขึ้น
ภายในนัน้ เป็นต้นทางแห่งมรรค ผล นิพพาน เป็นทางหลุดพ้น
จากกิเลสอาสวะทั้งหลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่ต้อง
ท�ำทานวัตถุ ให้นั่งสมาธิอย่างเดียว เพราะบุญส่งผลกัน
คนละอย่าง
		 ดังนั้น นักสร้างบารมีที่ฉลาด ต้องหมั่นนั่งสมาธิควบคู่
ไปกับการท�ำทาน เพราะถ้าเราท�ำทานเอาไว้มากพอ ก็จะ
ส่งผลให้เรามีทรัพย์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับ
การท�ำมาหากิน และมีเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา
ได้สะดวกจนสามารถท�ำมรรค ผล นิพพานให้แจ้งนั่นเอง
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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
พระธรรมเทศนา
๘๖ ต�ำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๗ จรรยา 
ข้อที่ ๓๐-๓๑
๑๓๕ มรดกธรรม : ให้ดวงบุญนั้นช่วย
ปุจฉา-วิสัชนา
๙๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : แนวทางการด�ำเนินชีวิต
ให้ประสบความส�ำเร็จของชาวพุทธเป็นอย่างไร?
๙๖ ข้อคิดรอบตัว : วิสาขบูชา วันส�ำคัญของชาวโลก
๑๑๐ ฝันในฝัน : มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่อง
พระพุทธคุณ
๐๘ ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก : สลักไว้ในความ
ทรงจ�ำ วันคุ้มครองโลก...ด้วยบุญ
๓๐ ทบทวนบุญวันสามเณรทั่วไทย : วันสามเณร
ทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
e-mail : yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

ฉบับที่ ๑๕๑
ประจำ�เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๐ สร้างโลกแก้ว : หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก
ในประเทศญี่ปุ่น
๖๒ สร้างคนให้เป็นคนดี : ..บนเส้นทางธรรมทายาท..
๗๒ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : เนื้อนาบุญอันอุดม
๗๖ บทความน่าอ่าน : พระพุทธเลิศหล้านภาลัย...
รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ตักบาตรเทโว
๘๔ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล
๑๐๒ DOU ความรู้สากล : ทางสายกลาง เส้นทางตรัสรู้
ของพระพุทธองค์
๑๐๖ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ที่สุดแห่งถ้อยค�ำ
๑๑๘ ข่าวบุญในประเทศ
๑๒๐ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๓๖ บทบรรณาธิการ : ท�ำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุด
www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net
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