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

อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้น
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สุโข พุทธานัง อุปปาโท
การอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน�ำสุขมาให้
ดวงจันทร์ ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศ สว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยก�ำลังแห่งรัศมี
เฉกดังพระชินสีห์เมื่ออุบัติในโลก รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

กว่าชาวโลกทั้งปวง และจักขนเหล่าสรรพสัตว์
ออกจากห้วงทุกข์แห่งวัฏสงสาร
เมื่อเขาทราบเรื่องมหัศจรรย์เช่นนั้น
ก็มีจิตเลื่อมใส คิดที่จะท�ำการบูชาพระกุมาร
วิปัสสีโพธิสัตว์ โดยได้ท�ำการบูชาตามล�ำดับ
ใน ๓ ช่วงวัยของพระองค์ คือ ๑. ท�ำการบูชา
ในเวลาที่ พ ระองค์ ยั ง ทรงเป็ น พระกุ ม าร
๒. ท�ำการบูชาในช่วงทีพ่ ระองค์ทรงเจริญวัยขึน้   
๓. ท�ำการบูชาในช่วงทีพ่ ระองค์ทรงครองสมบัติ
แต่เสียดายทีท่ า่ นเสียชีวติ ลงก่อน ยังไม่ทนั เห็น
พระกุ ม ารเสด็ จ ออกผนวชและตรั ส รู ้ ธ รรม
เมื่อละโลกก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ จากนั้น
เวียนว่ายตายเกิดในสุคติภูมิอย่างเดียว
ในชาติสุดท้ายนี้ ท่านได้บังเกิดใน
ตระกูลหนึ่ง ครั้นอายุล่วงมาได้ ๘๗ ปี ได้เกิด
ความเลือ่ มใสในพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แล้วออกบวช
บ�ำเพ็ญเพียร ไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์ จากนั้นได้ระลึกชาติย้อนไปดู

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็น
บุคคลศักดิ์สิทธิ์และอัศจรรย์ แม้ขณะยังทรง
มิได้ตรัสรู้ก็ตาม ทรงมีพระประวัติที่งดงาม
หมดจด ไม่มใี ครเปรียบได้เลย ควรแก่การบูชา
อย่างยิง่ สมควรทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งราวของพระองค์
และน้อมจิตระลึกถึงเป็นพุทธานุสติแน่นแฟ้น
ในใจ เหมือนเรื่องของ พระชาติปูชกะเถระ
ผูไ้ ด้ทำ� การบูชาในความยิง่ ใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่ช่วงที่พระองค์เพิ่งประสูติ
ทีเดียว
ย้อนหลังไปในยุคพระวิปัสสีพุทธเจ้า
ท่ า นได้ เ กิ ด เป็ น ลู ก เศรษฐี เมื่ อ เติ บ โตขึ้ น
ได้ทราบเรือ่ งราวความมหัศจรรย์ของพระกุมาร
วิปัสสีโพธิสัตว์ว่า ขณะที่อุบัติด้วยรูปกายนั้น
เกิดแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วทุกทิศทุกทาง พื้น
แผ่นดิน ทะเล มหาสมุทร ภูเขา ก็หวั่นไหว
เหล่าโหราจารย์ได้พากันพยากรณ์พระกุมารว่า
ต่อไปพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าผูป้ ระเสริฐ
๐2 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ผลบุญในอดีต เมื่อเห็นด้วยญาณทัสนะชัดเจน
แล้ว จึงพรรณนาอานิสงส์การบูชานี้ว่า “...เมือ่
ถือก�ำเนิดในสุคติภูมิ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือ
มนุษย์ ย่อมโดดเด่นเลิศล�ำ้ กว่าใคร ๆ แม่นม
พี่เลี้ยงทั้งหลายดูแลบ� ำรุงรักษาเป็นอย่างดี
คอยเอาใจประคบประหงมตามที่ใจต้องการ
โดยไม่มใี ครท�ำให้ขนุ่ เคืองหรือขัดใจเลย อีกทัง้
ผลบุญแห่งการบูชาอย่างนี้ ยังท�ำให้ได้เกิด
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง และได้บรรลุ
ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ อภิญญา ๖...”
พุทธลักษณะที่น่าอัศจรรย์
เรื่องราวของพระวิปัสสีพุทธเจ้าในช่วง
ครองฆราวาสวิสัยนั้น จะขยายความเพิ่มเติม
จากข้างต้น เพื่อให้เข้าใจ เห็นภาพชัดขึ้น และ
เพิ่มความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เมื่อพระวิปัสสีโพธิสัตว์เสด็จออกจาก
พระครรภ์พระมารดา ทั่วหมื่นจักรวาลได้เกิด
แสงสว่างเจิดจ้ากว่ารัศมีเทวดานับประมาณ
มิ ไ ด้ และเกิ ด สะเทื อ นเลื่ อ นลั่ น ไปทั่ ว หมื่ น
จักรวาล พวกพราหมณ์พยากรณ์ได้กราบทูล
๐4 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘

พระเจ้าพันธุมา ผู้เป็นพระราชบิดาของพระโพธิสัตว์ว่า “ข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จง
ดีพระทัยเถิด พระราชโอรสของพระองค์ที่ได้
ประสูติแล้วจะทรงมีศักดิ์ยิ่งใหญ่ พระกุมารนี้
มีลักษณะมหาบุรุษครบบริบูรณ์ ๓๒ ประการ”
ความพิเศษของลักษณะมหาบุรษุ ๓๒ ประการ
ของพระวิปัสสีกุมารนี้มีมากมาย เช่น
ลักษณะพิเศษทางตา คือ ไม่วา่ กลางวัน
หรือกลางคืน สามารถทอดพระเนตรเห็นได้ไกล
ในรัศมี ๑ โยชน์ อีกทั้งไม่เคยต้องกะพริบ
พระเนตรเลย  ไม่เหมือนตาของคนทัว่ ไปทีต่ อ้ ง
คอยกะพริบบ่อย ๆ เพื่อหล่อเลี้ยงนัยน์ตา
ให้ชุ่มชื่นเสมอ ดังนั้นพระเนตรของพระองค์
จึงเป็นเหมือนนัยน์ตาของเทวดาชาวสวรรค์
ที่ไม่ต้องกะพริบ พระองค์จึงได้พระนามว่า
วิปัสสี แปลว่า ผู้เห็นแจ้งวิเศษ
ลักษณะพิเศษทางเสียง คือ ทรงเป็น
ผู้มีพระสุรเสียงกลมกล่อมไพเราะ เป็นที่ตั้ง
แห่ ง ความรั ก แก่ ผู ้ ไ ด้ ส ดั บ คล้ า ยเสี ยงของ
นกการเวกที่ป่าหิมพานต์ คือ เมื่อนกการเวก
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ใช้จะงอยปากจิกดืม่ น�ำ้ หวานในมะม่วงสุก มันจะ
กระพือปีกร้องดีใจเป็นอย่างมาก เสียงร้องนั้น
สามารถท� ำ ให้ สั ต ว์ ท้ั ง หลายที่ ไ ด้ ยิ น รู ้ สึ ก
เคลิบเคลิ้มแทบคุมสติไม่อยู่ สัตว์บางตัวก็
ทิ้งหญ้าที่คาบไว้เพื่อหยุดฟังเสียง สัตว์นักล่า
ขณะไล่ลา่ อยูก่ ช็ ะงักเท้าหยุดจังงัง สัตว์ทถี่ กู ล่า
ก็ทิ้งความกลัวตายชะงักนิ่งเช่นกัน แม้นก
ในอากาศก็เหยียดปีกไว้แล้วหยุดฟัง ส่วนปลา
ในน�ำ้ กระดิกครีบหยุดฟังเสียง แต่กระนัน้ ก็ตาม
พระสุรเสียงของพระองค์ยังไพเราะกว่าเสียง
นกการเวกหลายร้อยหลายพันเท่า  
เปีย่ มด้วยพุทธิปญั ญา พระวิปสั สีกมุ าร
ทรงมีความพิเศษตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ วันหนึง่
พระราชบิดาได้ประทับนัง่ ในศาลเพือ่ พิพากษาคดี
โดยทรงวางพระกุมารให้นั่งบนพระเพลา (ตัก)
แล้วท� ำการไต่สวนพิจารณาคดี พระกุมาร
ทรงใช้พระปัญญาพิจารณาคดีตามไปด้วย
ทรงทราบคดี นั้ น อย่ า งทะลุ ป รุ โ ปร่ ง หาก
อ�ำมาตย์พิจารณาตัดสินคนถูกให้กลายเป็น
คนผิด พระกุมารก็จะทรงเปล่งพระสุรเสียง

แสดงความไม่พอพระทัย สัญญาณนี้ท�ำให้
พระราชาต้องตรัสว่า “พวกท่านช่วยพิจารณา
คดีนี้อีกครั้งสิ” เมื่อพวกอ�ำมาตย์พิจารณาคดี
ใหม่อย่างรอบคอบ ท�ำให้การวินจิ ฉัยคดีถกู ต้อง
พอทรงเจริญวัย พระราชบิดาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างปราสาท ๓ ฤดู พระราชกุมารทรงเสวยสุข
สมบัติในปราสาทแต่ละหลังเป็นเวลา ๔ เดือน
ทรงครองฆราวาสวิสัยยาวนานถึง ๘,๐๐๐ ปี
เมื่อทรงเห็นเทวทูต ๔ จึงเสด็จออกผนวชด้วย
รถม้าและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ฝึกพุทธานุสติอย่างง่าย...ด้วยพุทธประวัติ
หากเรามีโอกาสท�ำการบูชาพระพุทธคุ ณ ในทางใดทางหนึ่ ง เหมื อ นการบู ช าของ
พระเถระองค์นี้ ย่อมจะได้อานิสงส์เหมือนกับ
ที่ท่านได้ เช่น หากเลื่อมใสการประสูติของ
พระองค์ จะได้อานิสงส์มีผู้เลี้ยงดูอย่างดี หรือ
หากเลื่อมใสการตรัสรู้ของพระองค์ จะได้
อานิสงส์ทำ� ให้มีสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การ
เจริญภาวนาและเข้าถึงธรรมอย่างง่ายดาย
เป็นต้น
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ปัจจุบันเราสามารถท�ำจิตให้เลื่อมใส
ในพระพุทธเจ้าได้โดยผ่านการฟัง การอ่าน
และการทบทวนประวั ติ ข องพระพุ ท ธเจ้ า
ทุกพระองค์เสมอ ๆ เมือ่ ซาบซึง้ ดีแล้ว เราจึงจะ
เกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดเป็นชาวพุทธ ขณะ

ที่อ่านก็ให้สร้างมโนภาพตามให้ชัดเจนจนติด
เข้าไปในใจประดุจเข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์นนั้ ๆ
จะท�ำให้พุทธประวัติที่เราได้ศึกษาเป็นการฝึก
พุทธานุสติ สามารถน้อมจิตภาวนาตรึกระลึกถึง
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย...

วิสาขบูชา วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิสาขบูชา.. เป็นวันประสูติ
ประสูติวันเพ็ญเดือนหก วิสาขปุณณมี จุติจากดุสิตบุรี ประสูติทรงเดิน ๗ ก้าวทันที
พระมหาบุรุษผู้เปี่ยมบารมีได้เปล่งอาสภิวาจา “เราเป็นผู้เลิศในโลก เป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก นี่เป็นชาติสุดท้าย ภพใหม่ของเราไม่มี”
วิสาขบูชา.. เป็นวันตรัสรู้
เพ็ญวันวิสาขมาส ทรงตั้งจิตอธิษฐาน “ตราบใดยังไม่บรรลุธรรมพระสัพพัญญุตญาณ
แม้เลือดและเนื้อในกายเหือดแห้งหายไปจะไม่ลุกจากบัลลังก์” มัชฌิมาปฏิปทา ท่านท�ำใจหยุดนิ่ง
ด�ำดิ่งเข้าสู่กลางของกลาง ได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วิสาขบูชา.. เป็นวันปรินิพพาน
ดวงจันทร์น�ำความสว่างเจิดจ้ากลางท้องนภา องค์พระศาสดาส่องธรรมสว่างกลางใจ
ก่อนจะปรินิพพาน ประทานปัจฉิมโอวาท “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา
ท่านทั้งหลายจงรีบท�ำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท”
๐6 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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Help for

เรื่องจากปก
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
ภาพ : วัลลภ เกียรติจานนท์

บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ
แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

ในประเทศเนปาล

๐8 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ข่าวใหญ่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา คือ ข่าวแผ่นดินไหว
ครัง้ ใหญ่ทปี่ ระเทศเนปาล ซึง่ ถือเป็นข่าวทีส่ ร้างความสลดและห่วงใยแก่ชาวโลก
โดยเฉพาะชาวพุทธที่ถือว่าประเทศเนปาลเป็นดินแดนแห่งการบังเกิดของ      
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มหาศาสดาเอกของโลก ทั้งนี้มลู นิธธิ รรมกาย
และวัดพระธรรมกาย โดยการน�ำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี        
(หลวงพ่อธัมมชโย) ได้สง่ ความช่วยเหลือทัง้ เครือ่ งอุปโภคบริโภค ความช่วยเหลือ
ด้านการแพทย์ แม้กระทั่งการฟื้นฟูด้านจิตใจด้วยการน�ำสวดมนต์และปฏิบัติ      
สมาธิภาวนาเพื่อการเยียวยาและเป็นก�ำลังใจแก่ผู้ประสบภัย เพื่อให้พวกเขา
มั่นใจว่ายังมีพวกเราที่คอยยืนหยัดเคียงข้างเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล จนกว่า
สถานการณ์จะกลับคืนเป็นปกติต่อไป

มิถุนายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ

www.kalyanamitra.org
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ธรณีพิโรธ
ภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิด
		
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเวลา
๑๑.๕๖ น. (เวลาในประเทศเนปาล) หรือ ๑๓.๑๑ น. (เวลา
ในประเทศไทย) ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวแมกนิจูด ๗.๘
ที่ประเทศเนปาล มีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเมืองโพคารา
และกรุงกาฐมาณฑุ ซึ่งถือเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุด
ในรอบ ๘๑ ปี ของเนปาล ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สนิ เป็นเหตุให้มผี เู้ สียชีวติ กว่า ๘,๐๐๐ คน
บาดเจ็บประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ขาดแคลนน�้ ำ และอาหารประมาณ
๓,๕๐๐,๐๐๐ คน (ข้อมูล ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘) และต่อมา
ยั ง เกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวแมกนิ จู ด ๗.๓ อี ก ครั้ ง ในวั น ที่
๑๒ พฤษภาคม
มูลนิธิธรรมกายได้ส่งทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี
พระอาจารย์ถาวร ถาวโร เป็นหัวหน้าทีมน�ำทีมงานลงพืน้ ที่
เปิดศูนย์ช่วยเหลือวัดและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้ ว ยการตั้ ง โรงทานประกอบอาหารแจกผู ้ ป ระสบภั ย
วันละ ๒ มื้อ มอบน�ำ้ ดื่มหลายแสนลิตร มอบถั่ว น�ำ้ มัน
ท�ำอาหาร สบูอ่ าบน�ำ้ สบูซ่ กั ผ้า ตัง้ จุดพยาบาล สร้างห้องสุขา
มอบเต็นท์ ผ้าห่ม พลาสติกปูรองนอน ฯลฯ
นอกจากนี้ มูลนิธธิ รรมกายส่งถุงยังชีพไปยังประเทศ
เนปาลด้วย โดยในถุงประกอบด้วยหน้ากากปิดจมูกส�ำหรับ
กันฝุ่น ยาสามัญประจ�ำบ้าน (ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย)
น�้ ำ ตาล โปรตี น ธั ญ พื ช ข้ า วหอมและกั บ ข้ า วพร้ อ ม
รับประทาน เวเฟอร์ บิสกิต เป็นต้น
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Sharing is great.
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ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์
และฟื้นฟูจิตใจ
พระอาจารย์ถาวรกล่าวว่า “เราหมุนเวียนเดินทาง
ไปช่วยเหลือชาวบ้านในที่ต่าง ๆ เช่นที่ Lalitpur, Kirtipur,
Khokana, Rasuwa, Thecho, Bungamati, Thasi,
Thaiba, Khumbari, Badegue, Hadegue, Dhading,
Dharmasthali, Sunakothi และขยายโรงทานไปยัง
หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ทีค่ วามช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถงึ ทีส่ ำ� คัญคือ
เราได้ช่วยเยียวยาจิตใจของพี่น้องชาวเนปาลด้วยการ
เจริญพระพุทธมนต์ แสดงธรรม น�ำนัง่ สมาธิ และประกอบ
พิธอี ทุ ศิ ส่วนกุศลแก่ผเู้ สียชีวติ ซึง่ ได้รบั การตอบรับทีด่ มี าก
จากชาวเนปาล”
นอกจากทีมงานจากมูลนิธธิ รรมกาย ประเทศไทย
ยั ง มี ที ม อาสาสมั ค รชาวเนปาลที่ เ คยบวชในโครงการ
บรรพชาสามเณร ๑,๐๐๐ รูป และคณะครู นักศึกษา
V-Star เนปาล ที่เคยผ่านการอบรมโดยการแนะน�ำของ
กัลยาณมิตรพรสรร ก�ำลังเอก มาสมทบอีกด้วย รวมยอด
ทีมงานอาสาสมัครเกือบ ๑๐๐ คน โดยตั้งชื่อทีมงาน
ว่า ทีมบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูจิตใจ มูลนิธิธรรมกาย
(Dhammakaya Disaster Relief and Rehabilitation
Team)

14 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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จุดโคมสันติภาพ
เพื่อส่งสันติสุข
หลั ง จากลงพื้ น ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
พี่น้องชาวเนปาลมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว
ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธี
เจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ และจุดโคม
สันติภาพ เพื่อส่งสันติสุขแก่ประชาชนเนปาล
ที่ วั ด Swayambhunath นครกาฐมาณฑุ
โดยมี พ ระเดชพระคุ ณ พระเทพโพธิ วิ เ ทศ
หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล
พร้ อ มด้ ว ยคณะพระธรรมทู ต ไทย อาทิ
พระวิ เ ทศโพธิ คุ ณ พระครู ป ริ ยั ติ โ พธิ วิ เ ทศ
16 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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พระครูนรนาถเจติยาภิรกั ษ์ คณะสงฆ์นานาชาติ
และชาวเนปาล กว่า ๒๐๐ รูป/คน เข้าร่วมพิธี
พิธเี ริม่ ขึน้ เมือ่ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลา
ท้องถิ่นเนปาล โดยพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศจุดเทียนที่อัญเชิญแสงสว่างมาจาก
ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาเจดีย์พุทธคยา
ประเทศอินเดีย
ในเวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญ
พระพุ ท ธมนต์ ต ามล� ำ ดั บ ดั ง นี้ ล� ำ ดั บ ที่ ๑
พระสงฆ์ไทย ล�ำดับที่ ๒ พระสงฆ์เนปาล
ฝ่ายเถรวาท ล�ำดับที่ ๓ พระลามะมหายาน
ล�ำดับที่ ๔ พระอานี (ลามะผู้หญิง) ล�ำดับที่ ๕
นักบวชทิเบตผู้หญิง ชาวอเมริกัน
จากนั้น พระสงฆ์นานาชาติร่วมกัน
จุดโคม และอธิษฐานจิตให้สันติสุขกลับคืนมาสู่
ประเทศเนปาล
www.kalyanamitra.org
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ปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้า ทุก ๆ พระองค์
ตลอดจนบารมี ธ รรมแห่ ง มหาปู ช นี ย าจารย์
อันมีพระเดชพระคุณหลวงปูว่ ดั ปากน�ำ้ ภาษีเจริญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นต้น ได้
โปรดส่งผลดลบันดาล อภิบาล ปกป้อง คุม้ ครอง
และรักษา ให้แผ่นดินเนปาลกลับคืนสู่สภาวะ
ปกติ ให้มีแต่ความสงบร่มเย็น และเป็นหนึ่ง
ในสังเวชนียสถานที่ให้อนุสติเกื้อกูลแก่เหล่า
มวลมนุ ษ ยชาติ ทั้ ง หลายให้ เ ข้ า ถึ ง สั น ติ สุ ข
อันไพบูลย์จากการเข้าถึงธรรมกายแห่งองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน
เทอญ

ขอแสดงความห่ ว งใย
ขอให้สุขสงบร่มเย็น
ในนามของเหล่าพุทธบริษัทแห่งวัด
พระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ตลอดจนเหล่า
กัลยาณมิตร และผู้น�ำบุญทั้งหลาย ขอแสดง
ความห่ ว งใยต่ อ พี่ น ้ อ งชาวเนปาลที่ ป ระสบ
ภัยธรรมชาติที่ไม่คาดคิดจนก่อให้เกิดความ
เสียหายทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมาย
และขอน้อมจิตอธิษฐาน อาราธนาบารมีธรรม
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระ18 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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“ละโลกไปแล้วต้องไปสู่ปรโลก ในปรโลกไม่มีการท�ำมาหากิน
เราจะเอาความเชี่ยวชาญในเมืองมนุษย์ไปใช้ในปรโลกไม่ได้
เพราะเขาไม่มีการท�ำมาหากิน เขาเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปเท่านั้น”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

เนเจอร์กิฟ คอฟฟี่พลัส ค�ำตอบสุดท้าย...ส�ำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน
โทร. ๐-๒๘๑๘-๓๕๐๐
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สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พ.สนิทวงศ์

บวชเถิดชายไทย

อย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง
“ฆราวาสคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี ส่วนบรรพชาเป็นโอกาสแสงสว่าง ผู้อยู่
ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียว เหมือนสังข์        
ทีเ่ ขาขัดดีแล้วโดยง่ายนัน้ ไม่ได้ ถ้าไฉนเราพึงปลงผมและหนวด ครองผ้าย้อมน�ำ้ ฝาด
ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิด”
(ม.ม. ๑๓/๖๖๙/๗๓๘)
นี้คือ ค�ำปรารภของเจ้าชายสิทธัตถะ หลังจากได้ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ
คนตาย และสมณะ ท�ำให้กระตุกความคิดของเจ้าชายให้ตนื่ จากการหลับใหลด้วยอวิชชา ทีเ่ คยคิดว่า
ชีวิตมีความสุขและเป็นนิรันดร์ ก่อนตัดสินใจออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรม เป็นหนทาง
แห่งการหลุดพ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏ

20 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ส่วนหนึ่งของ

พระรัตนตรัย
การบรรพชาอุปสมบท หรือเรียกสั้น ๆ ว่า
การบวช คือ การยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นหนทางสู่
พระนิพพาน เป็นสิง่ ทีก่ ระท�ำได้ยาก กว่าจะมีการบวช
ต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบหลายประการ ผู้บวช
จะต้องเป็นสัมมาทิฐิ ต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่พิการและ
เป็นชายเท่านัน้ การบวชนัน้ มีอานิสงส์มาก บุคคลใด
ได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาเลื่อมใส
จะได้อานิสงส์ ๖๔ กัป บิดามารดาได้อานิสงส์ ๓๒ กัป
บุคคลใดได้บวชบุตรของตนก็ดี บุตรของผู้อื่นก็ดี
ก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิ
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บวชแล้วเป็นคนสุกและสุข
โบราณเรียกคนที่บวชแล้วว่า ทิด (มาจาก
ค�ำว่า บัณฑิต แปลว่า ผูศ้ กึ ษาแล้ว) หมายถึง คนสุก
คือ กิเลสในตัวมันสุก ยังไม่ถึงกับหมดไป แต่อาศัย
การบ�ำเพ็ญตบะในเพศสมณะย่างกิเลสทัง้ โลภ โกรธ
หลง จนมันสุก คือมันไม่ดิบแล้ว ฤทธิ์มันอ่อนลงไป
มากแล้ว ในสมัยโบราณถ้าใครยังไม่บวชแล้วไปขอ
ลูกสาวใครเขา เขาจะไม่ยกให้ เพราะเขายังไม่ไว้ใจ
ว่าจะพาลูกสาวเขาไปดีได้หรือไม่ ต้องเคยบวชเรียน
มาก่อนจนเป็นทิดเขาถึงจะยกให้ ฉะนัน้ การบวชเรียน
อย่างนี้ถูกต้องที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุด เป็น
ธรรมเนียมไทยแต่โบราณมา ให้ช่วยกันรักษาต่อไป
เพื่อตัวของเราเป็นสุข เพื่อสังคมประเทศชาติ และ
เพื่อการจรรโลงพระพุทธศาสนาด้วย
22 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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เป็นพระไม่ใช่งา่ ย

ไม่ติดวัตถุมากเกินไป เพราะเคยสัมผัสแล้วว่า
ความสุขจริง ๆ นั้นเหนือกว่าสุขจากวัตถุมาก
แล้ ว เราจะแยกออกด้ ว ยว่ า ระหว่ า งค� ำ ว่ า
“ความจ�ำเป็น” กับ “ความต้องการ” ต่างกัน
อย่างไร แต่กว่าจะถึงขั้นนั้นได้ ต้องใช้เวลา
ฝึกตนอย่างน้อย ๓ เดือน จึงจะลึกซึ้ง

เป็นพระไม่มีอะไรง่าย ฉันอาหาร ๒ มื้อ
นั่งสมาธิ สวดมนต์ ท�ำกิจวัตร กิจกรรม แต่ก็
สบายใจ เป็นความสุขที่ไม่ได้อิงวัตถุ แต่เกิด
จากความสงบใจ ซึ่งเป็นสุขที่ประณีตกว่า
ความสุขทีอ่ งิ วัตถุ บวชแล้วท�ำให้ใจไม่ยดึ เกาะ
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บวช ๑๕ วัน กับบวช
๓ เดือน แตกต่างกัน

 	 ถ้าทางบริษัทให้ลาได้แค่ ๑๕ วัน ก็ลอง
คุยกับหัวหน้าว่า ขอเอาวันพักร้อน วันลาอะไร
ต่าง ๆ บวกเข้าไปด้วย อย่างน้อยขอให้ได้สัก
เดือนหนึง่ ก็ยงั ดี เพราะ ๑๕ วันสัน้ เกินไป ยังไม่ทนั
ได้อะไร แค่เพิ่งซ้อมบวช พอบวชได้ไม่กี่วัน
ก็ต้องสึกแล้ว เวลาเรียนธรรมะสั้นเกินไป ถ้า
ระยะสั้นจริง ๆ ต้องอย่างน้อย ๑ เดือนขึ้นไป
และระหว่างบวชให้ตั้งใจฝึกอย่างเต็มที่ ให้
รูว้ า่ เรามีเวลาน้อย จึงต้องฝึกอย่างเข้มข้นจริง ๆ
แล้วขอให้เลือกบวชที่วัดที่มีการอบรมกันเป็น
กลุ่มเป็นก้อน มีการอบรมอย่างเป็นระบบด้วย
อย่างนี้เวลาของเราในแต่ละวันจะได้รับการ
ฝึกฝนเรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ
อย่างเต็มที่

บางคนบอกว่าไม่มเี วลา ขอบวชระยะสัน้ ๆ
ได้ไหม แค่ ๗ วัน ๑๕ วัน ต้องคิดใหม่อย่างนี้
ว่า เวลาเราไปเรียนหนังสือ ๑๕ วัน กับเรียน
๓ เดือน ย่อมมีความแตกต่างกัน ถ้าได้บวช
๓ เดือน ก็จะได้ผลแห่งการบวชเต็มที่มากกว่า
ถ้าจะให้ดีควรจะบวช ๔ เดือนด้วย คือ ไปอยู่
เตรียมตัวก่อนเข้าพรรษาสัก ๑๕-๒๐ วัน แล้ว
บวชเข้าพรรษา ๓ เดือน ออกพรรษาแล้ว
อยู่รับกฐินก่อน และถ้าได้เดินธุดงค์ก่อนยิ่งดี
รวมแล้วทั้งหมดเป็น ๔ เดือน ครบหลักสูตร
อย่างนี้ดีที่สุด ได้ผลมากที่สุด
24 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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๖๔ กัป
บุญใหญ่แห่งการบวช

มาคอยหนุนให้ส�ำเร็จ หรือถ้าจะไปเผลอท�ำ
อะไรไม่ดีเข้าเพราะกิเลสเรายังไม่หมด บุญ
จะมาเตือนให้ส�ำนึกว่าไม่ดี ให้เลิกเสีย หรือ
เตือนให้เรารูส้ กึ ไม่อยากท�ำ เราคงเคยเห็นบางคน
ที่เกเร แต่สักพักเดียวก็เลิก เพราะส�ำนึกว่า
ไม่เอาดีกว่า นี้คือบุญบวชเก่ามาเตือน กระตุ้น
จิตส�ำนึกให้กู่กลับ แต่บางคนไปแล้วกู่ไม่กลับ
ก็มี เพราะขาดบุญจากการบวชนั่นเอง
ฉะนั้น ถ้าเราบวชแล้วบุญรักษาคุ้มครอง
ตัวเราไปได้ถึง ๖๔ กัปนั้นก็สุดคุ้ม เป็นบุญที่
บุญอย่างอืน่ เปรียบไม่ได้เลย ไปท�ำบุญตักบาตร
อุทศิ ส่วนกุศลให้พอ่ แม่กส็ บู้ วชไม่ได้ แต่กต็ อ้ ง
ท�ำบุญอื่นไปด้วย และการบวชก็ไม่ควรเว้น
เกิดเป็นชายมีโอกาสอย่างนี้แล้วให้รีบบวช
ฝึกตัวเอง เอาบุญให้พ่อแม่หมู่ญาติทั้งหลาย

การบวชนั้น ผู้บวชได้อานิสงส์ ๖๔ กัป
ท่านเปรียบว่า มีภูเขาหินลูกบาศก์แท่งทึบ
กว้าง ๑๖ กิโลเมตร ยาว ๑๖ กิโลเมตร สูง ๑๖
กิโลเมตร ทุก ๆ ๑๐๐ ปี เทวดาเอาผ้าทิพย์
บางเบาเหมือนควันไฟมาลูบ ๑ ครัง้ ภูเขาก็สกึ
ไปนิดหนึง่ ทุก ๆ ๑๐๐ ปี มาลูบครัง้ หนึง่ ลูบจน
ภูเขาค่อย ๆ สึกลงจนกระทั่งราบเสมอพื้นดิน
แบบนี้ถือว่านานมาก แต่กัปหนึ่งนานกว่านั้น
บวชครั้งเดียวได้บุญตั้ง ๖๔ กัป คือหมายถึง
ตลอดทั้ง ๖๔ กัป บุญจากการบวชจะคุ้มครอง
ตัวเรา จะท�ำอะไรก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่าง
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บวชแล้วได้อะไรบ้าง?
๑. ได้บญุ การบวชเป็นพระแท้เป็นทางมาแห่งบุญกุศลทีย่ งิ่ ใหญ่ ดังทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ถึงแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จนหมดป่าหิมพานต์ แล้วน�ำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถึง ๑,๐๐๐ พระองค์ กระท�ำดังนี้ทุกวัน ผลบุญจากการบูชานั้นก็ไม่เท่าผลบุญจากการบวช
เป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา”* บุญบวชเป็นพระแท้จงึ เป็นสุดยอดแห่งบุญทีม่ อี านุภาพมหาศาล
สามารถตัดรอนวิบากกรรมและดึงดูดความสุขความเจริญเข้ามาได้เป็นอัศจรรย์ บุญนี้จะช่วย
ปิดอบาย เปิดสวรรค์ ช่วยให้ผบู้ วชมีความเห็นถูกต้อง และได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเป็นเวลา
นานถึง ๖๔ กัป
๒. ได้ฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี การฝึกสมาธิเป็นการพัฒนาจิตให้สงบ ก่อให้เกิดพลังแห่ง
ความบริสทุ ธิ์ ซึง่ จะมีอานุภาพดึงดูดสิง่ ทีด่ งี ามเข้ามาในชีวติ ทัง้ คนดี ๆ ของดี ๆ และโอกาสดี ๆ
 	 ๓. ได้ความสุข ความอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใส เหมือนได้ผลัดชีวิตใหม่ ความสุขชนิดนี้
เป็นความสุขจากความปลอดกังวลทีเ่ กิดจากจิตทีผ่ อ่ งใส เพราะได้นงั่ สมาธิปฏิบตั ธิ รรมทุกวัน และ
เป็นความสุขที่เงินซื้อไม่ได้ แต่ได้ฟรี ๆ จากการบวช
๔. ได้ศึกษาค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน�ำไปเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิต และ
ได้รู้ว่า "เราเกิดมาท�ำไม?" "อะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต?" ท�ำให้การมาเกิดของเรา
ในชาตินี้ไม่สูญเปล่า
๕. ได้โอกาสทองในการแก้ไขนิสัยและได้สร้างภูมิคุ้มกันจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย รวมทั้ง
ได้หักดิบเลิกอบายมุขต่าง ๆ
๖. ได้เพื่อนกัลยาณมิตรใหม่ ๆ ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต
๗. ได้ความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรม
ครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีผลต่อความสงบร่มเย็นของประเทศชาติและโลกของเรา

*การบวชในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
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โครงการบวชแสน : ศาสนา สังคม
และประเทศชาติ ได้ประโยชน์อะไร?
การบวชพระนับแสนรูปย่อมสร้างกระแสความตื่นตัวในการฟื้นฟูประเพณีการบวช
กลับคืนมาอีกครัง้ หนึง่ และจะท�ำให้ปญั หาวัดร้างลดลงจนกระทัง่ หมดสิน้ ไป กลับกลายมาเป็น
วัดรุ่งทั้งแผ่นดิน ซึ่งจะมีผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มั่นคงเป็นปึกแผ่น และสามารถ
แผ่ขยายไปดับทุกข์ในใจของผู้คนได้มากขึ้น
  	 นอกจากนี้ การบวชครัง้ ละมาก ๆ จะช่วยสร้างครูสอนศีลธรรมขึน้ มาได้อกี เป็นจ�ำนวนมาก
เพื่อมาฟื้นฟูศีลธรรมในใจของผู้คนที่ก�ำลังเสื่อมลงทุกขณะให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
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ซึ่งจะมีผลให้ปัญหาสังคมที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของศีลธรรมลดน้อยลง นอกจากนี้
มหากุศลจากการอุปสมบทหมู่จะช่วยน�ำพาประเทศไทยให้ผ่านพ้นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันได้ในที่สุด ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองขึ้น
อย่างเป็นอัศจรรย์

ตื่นเถิด แล้วมาบวชกัน
การบวชมีคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง พ่อแม่ ครอบครัว พระพุทธศาสนา สังคม และ
ประเทศชาติ ดังนั้นตื่นเถิดท่านชายทั้งหลาย ทั้งชายไทยและชายชาวต่างชาติ สละเวลา
อันมีคา่ จัดสรรเวลาแห่งชีวิต มาหาคุณค่าของชีวิตด้วยการบวชเข้าพรรษากัน

โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒
(รุ่นเข้าพรรษา) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ กรกฎาคม - ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(รวม ๑๒๐ วัน) ณ ศูนย์อบรมประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ โดยมีพิธีบรรพชา (บวชเณร)
ในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดพระธรรมกาย และพิธีอุปสมบท
(บวชพระ) ณ วัดที่อบรมทั่วประเทศ สนใจสอบถามได้ที่ โทร. ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
www.kalyanamitra.org
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“ให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้า
บุญมากเท่าภูเขาเมื่อไร อะไร ๆ ก็ปิดไม่อยู่ บังไม่อยู่
ใคร ๆ ก็จะเห็นความดีของเรา”
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
			
ผู้ให้กำ�เนิดวัดพระธรรมกาย		
บริษัท วีชายน์ เทเลคอม จำ�กัด

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

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

www.kalyanamitra.org
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“บุญเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์
ที่จะบันดาลให้เกิดความสุข
ความส�ำเร็จในชีวิตในทุก ๆ ระดับ”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ไม่พลาด...ทุกงานบุญ

MT RESIDENCES

คอนโดหน้าวัดพระธรรมกาย

พร้อมอยู่ ปี

๕๘
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ชมห้องตัวอย่าง

พร้อมรับโปรฯ พิเศษ

๐๘-๑๗๗๗-๓๒๒๒

สงเคราะห์โลก
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

32 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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“กัลยาณมิตร” คือ คำ�ทีท่ รงพลัง อบอุน่
และอ่อนโยน ยากจะมีสญั ลักษณ์หรือถ้อยภาษา
ใดในโลกแทนคุณค่าและความหมายของคำ�นีไ้ ด้
ครบถ้วน
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่คับขัน สิ่งที่
ทุกคนต่างแสวงหาและต้องการ คือ “เพื่อนแท้”
ในชีวิต เพื่อนผู้ให้กำ�ลังใจ ชี้แนะแนวทาง และ
ประคับประคองให้ก้าวเดินต่อไปในหนทางที่
ถูกต้องดีงาม เฉกเช่นยามที่ชาวบ้านในหมู่บ้าน
โอโละบิน เมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ประสบภัยพิบตั จิ ากเหตุการณ์
ไฟไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้าน
กว่า ๗๐ หลังคาเรือน และมีผไู้ ด้รบั ความเดือดร้อน
กว่า ๑,๐๐๐ คน

ทันทีที่ทราบข่าวความเดือดร้อนและ
ความสูญเสียในครั้งนี้ เหล่ากัลยาณมิตรใน
ประเทศไทยต่างพร้อมใจกันหยิบยื่นความหวัง
และก�ำลังใจในยามร้างไร้หนทาง ก่อเกิดเป็น
สายใยแห่งมิตรภาพทีย่ ากจะลืมเลือน เมือ่ มูลนิธิ
ธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อ
ธัมมชโย) ได้ส่งผู้แทนไปมอบถุงยังชีพบรรจุ
เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น ข้ า วและอาหาร
พร้อมรับประทาน เวชภัณฑ์ จ�ำนวน ๒๐๐ ชุด เสื้อ
๑,๕๐๐ ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ในเบื้องต้น โดยเริ่มให้ความช่วยเหลือตัง้ แต่
วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังได้
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานร่ ว มกั บ หลวงพ่ อ
อินทญาณมหาเถระ วัดยิงเงะ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
เป็นการเร่งด่วน และจะยังคงให้ความช่วยเหลือ
ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

www.kalyanamitra.org
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“น�้ำ” ช่วยดับไฟ “น�้ำใจ” จากมูลนิธิธรรมกายช่วยดับทุกข์
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หลั ง จากได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ น�ำโดยรัฐมนตรีภูมิภาค
ตะนาวศรี อูเหมียกู ได้ท�ำพิธีมอบใบประกาศ
เกียรติคณุ ส�ำหรับบุคคลและองค์กรทีม่ อบปัจจัย
และสิ่ ง ของช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบภั ย ชาวทวาย
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ซึ่งมูลนิธิธรรมกาย
และวัดยิงเงะได้รบั มอบด้วย 			

ท่ า มกลางความมื ด มนไร้ ห นทางนั้ น
แสงสว่างยังมีอยู่ ธารน�้ำใจจากทั่วทุกสารทิศ
ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่
ผู้ประสบภัย แสดงให้เห็นถึงน�้ำใจของชาวพุทธ
ที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก ก่อให้เกิดขวัญ
และก�ำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขต่อไป

www.kalyanamitra.org
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“ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น
ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะ
รารู้ใ่มนสิ
ที่ถูกต้คอวรค่
งมากที
” กนึกถึง
บุคคลที่ควรบูจะช่
ชา คืวยให้
อบุคเคลที
ีคุณ่งความดี
าแก่่สกุดารระลึ
และยึดถือเป็นแบบอย่
างในการปฏิมหารั
บัติตตามนอุได้บาสิ
แก่กผ้าจัูมีศนีลทร์สมาธิ
ปัญญา
คุณยายอาจารย์
ขนนกยู
ง สูงกว่าเรา
ผู้ให้กำ� เนิดวัดพระธรรมกาย
สนับสนุนการพิมพ์

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

www.kalyanamitra.org
36

“การจะเข้าไปสู่ภายในต้องหยุดอย่างเดียว
หยุด คือ การเคลื่อนไป ยิ่งหยุดยิ่งเคลื่อนที่
ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่หยุด”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ทิพยาภรณ์อลังการ

อานิสงส์แห่งบุญจากการถวายผ้าไตร

www.kalyanamitra.org
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บุคคลส�ำคัญ
เรื่อง : มาตา

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

บุคคลส�ำคัญคู่งานพระศาสน์

38 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ท่านหนึง่ กล่าวไว้ว่า “หัวใจคนนัน้ เป็นของแปลก หัวใจของคน
บางคนใหญ่พอที่จะรองรับมนุษยชาติทั้งหมดเอาไว้ แต่ส�ำหรับคนบางกลุ่ม หัวใจของเขามีหน้าที  ่
เป็นเพียงปัม๊ น�ำ้ ขนาดจิว๋ คอยสูบฉีดโลหิตไปเลีย้ งแขนขาของตัวเองเท่านัน้ ไม่สามารถเป็นแหล่งผลิต
ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้แม้แต่น้อย”*
บุคคลส�ำคัญที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือ ผู้มีหัวใจประเภทแรก ที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์
และยืนหยัดอุทศิ ตนท�ำประโยชน์แก่ผอู้ นื่ ตลอดมาเป็นเวลาต่อเนือ่ งยาวนาน ด้วยการท�ำหน้าทีผ่ นู้ ำ� รถ
ผู้น�ำบุญ พาคนไปท�ำความดี

			๑
“ผู้น�ำรถ” กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ผู้น�ำบุญ
ที่ท�ำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรน�ำสาธุชนไปสั่งสม
บุญที่วัดพระธรรมกาย
ภารกิจของผู้น�ำรถเริ่มจากการชวนคน
ไปวัดให้ได้จำ� นวนหนึง่ ก่อน จากนัน้ จึงไปติดต่อ
หารถให้พอเหมาะกับจ�ำนวนคน และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง
ในขณะที่ เ ดิ น ทางไปวั ด ผู ้ น� ำ รถยั ง    
ท�ำหน้าที่สร้างบรรยากาศให้ทุกคนอยู่ในบุญ
ตลอดเส้นทาง ด้วยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า-เย็น เล่าธรรมะ พูดคุย
แนะน�ำให้เตรียมตัวท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัด

เมือ่ ถึงวัดแล้ว พวกเขายังคอยเอาใจใส่
แนะน�ำ  ดูแล อ�ำนวยความสะดวกแก่ทุกคน
อย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ และเป็นต้นบุญ
ต้นแบบที่ดีในทุก ๆ ด้าน
หลังเสร็จงานบุญ ผู้น�ำรถจะพาทุกคน
ไปขึ้นรถที่จุดจอดรถ ขณะเดินทางกลับก็กล่าว
อนุโมทนาบุญ พูดคุยยกใจทุกคนให้แช่มชื่น
เบิกบาน และเชิญชวนให้ไปวัดครั้งต่อไป
เรียกได้ว่าขณะท�ำหน้าที่ผู้น�ำรถ หาก
มิใช่เวลาหลับตาท�ำสมาธิแล้ว พวกเขาจะต้อง
ท�ำเพื่อคนอื่นเกือบตลอดเวลา

*เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. (๒๕๔๙). โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก. หน้า ๙๙.
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ใด ๆ แม้ในช่วงที่มีน�้ำท่วมครั้งใหญ่ พวกเขาก็
พยายามหาทางพาคนไปวัดจนได้ ซึ่งผลจาก
ความทุ่มเทเสียสละของผู้น�ำรถปรากฏให้เห็น
เป็นภาพสาธุชนจ�ำนวนมหาศาลที่ไปร่วมงาน
บุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกายครั้งแล้วครั้งเล่า
ดังนั้น ผู้น�ำรถจึงมิเพียงได้บุญกุศล
ติดตัวไปมากมายเท่านัน้ แต่ยงั ได้เพิม่ พูนบารมี
ทั้ง ๑๐ ทัศ อย่างก้าวกระโดดอีกด้วย รวมทั้ง      
ได้พัฒนาภาวะผู้น�ำและศักยภาพในด้านต่าง ๆ
		
เช่น ความกล้าหาญ มนุษยสัมพันธ์ วิสัยทัศน์
			๒
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเป็นผู้น�ำรถ    ความเสียสละ การให้อภัย ฯลฯ
จะต้องทุม่ เทเสียสละทัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลัง
     ๓
ทรัพย์ และก�ำลังสติปัญญา มากกว่าสาธุชน      
ส� ำ หรั บ แรงบั น ดาลใจในการเข้ า มา    
ทีไ่ ปวัดเองตามล�ำพังหลายเท่า แต่ทกุ คนก็ยนิ ดี
อุทิศตนท�ำหน้าที่กัลยาณมิตรผู้น�ำแสงสว่าง     ท�ำหน้าที่ผู้น�ำรถนั้น เกิดขึ้นเมื่อผู้น�ำรถเหล่านี้
ไปสู่ชาวโลกตลอดมาเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน ไปพบเห็นสภาพแวดล้อมภายในวัดพระธรรมกาย
โดยไม่ค�ำนึงถึงความยากล�ำบากและอุปสรรค ที่สะอาดสะอ้าน ร่มรื่น พระภิกษุ-สามเณร        
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นุ่งห่มเรียบร้อย มีเสขิยวัตรที่งดงาม พิธีกรรม
งานบุญเป็นระเบียบและพร้อมเพรียง บรรยากาศ
ก็เงียบสงบเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม
พวกเขาจึงน�ำสิ่งดี ๆ ที่ได้พบปะเจอะเจอในวัด
ไปเล่าสู่กันฟัง แล้วชักชวนกันไปวัด
ด้วยกุศลจิตที่ปรารถนาจะให้คนอื่น   
ได้พบสิ่งดี ๆ เหมือนที่ตนเคยพบมา ผู้น�ำรถ
กลุ่มแรกจึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ และต่อมา
ก็มผี นู้ ำ� รถตามมาอีกเป็นจ�ำนวนมาก จนกระทัง่
ในปัจจุบันมีผู้น�ำรถ ผู้ช่วย และผู้ประสานงาน
จัดรถกว่าพันคน และมีจุดออกรถกว่าพันจุด
สามารถพาคนไปท�ำบุญที่วัดพระธรรมกายได้
ครัง้ ละเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ กว่าครึง่
ของสาธุชนที่ไปสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกาย       
ใช้บริการของผู้นำ� รถ
		
๔
ตราบจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี
แล้ว ที่ผู้น�ำรถทั้งหลายพากเพียรท�ำหน้าที่      
อย่างไร้ข้อแม้เงื่อนไข หยัดสู้ฟันฝ่าอุปสรรค  
ต่าง ๆ และถึงแม้ในวันนี้หลายคนมีสังขารที่
อ่อนล้าลง แต่ใจยังคงแข็งแกร่ง พร้อมที่จะ    
ท�ำหน้าที่ “ผูน้ ำ� บุญ ผูน้ ำ� รถ ผูน้ ำ� สันติภาพโลก”
อุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีวัน
ปลดประจ�ำการ
ด้วยเหตุนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดพิธี
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น�ำรถขึ้น เมื่อ  
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี     
กองบริหารงานผู้น�ำรถเป็นผู้รับผิดชอบหลัก    
ในการด�ำเนินงาน และพระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว
เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน ทั้งนี้เพื่อ
เป็นขวัญก�ำลังใจ และเพื่อประกาศให้มหาชน      
ทัง้ หลายรับรูถ้ งึ คุณธรรมความดีงามของผูน้ ำ� รถ
เหล่านี้
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๕
โล่ประกาศเกียรติคุณที่มอบแก่ผู้น�ำรถ
ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ โล่
ประเภททีม และ โล่ประเภทบุคคล
ประเภทที่ ๑ โล่ประเภททีม มอบให้
จังหวัด จ�ำนวน ๑๖ จังหวัด ที่มีผู้น�ำบุญ ผู้น�ำรถ
ท�ำหน้าทีร่ ว่ มกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบระเบียบ
และมีความสมัครสมานสามัคคี จนกระทั่ง
มี ผ ลงานการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาอยู ่ ใ น  
ระดับต้น ๆ ของภูมิภาค โดยมีพระอาจารย์
ประธานส่ ง เสริ ม ศี ล ธรรมจั ง หวั ด เป็ น ผู ้ แ ทน      
ขึน้ รับโล่จากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
รายนามจังหวัดที่ได้รับโล่
๑. จังหวัดนครสวรรค์
๒. จังหวัดราชบุรี
๓. จังหวัดนครราชสีมา
๔. กรุงเทพมหานคร
42 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘

๕. จังหวัดเชียงใหม่
๖. จังหวัดจันทบุรี
๗. จังหวัดชลบุรี
๘. จังหวัดสุรินทร์
๙. จังหวัดอุบลราชธานี
๑๐. จังหวัดสระบุรี
๑๑. จังหวัดขอนแก่น
๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. จังหวัดกระบี่
๑๔. จังหวัดสงขลา
๑๕. จังหวัดกาญจนบุรี
๑๖. จังหวัดลพบุรี  
			๖
ประเภทที่ ๒ โล่ประเภทบุคคล มอบแก่
ผูน้ ำ� รถประเภทบุคคลยอดเยีย่ ม จ�ำนวน ๖๒ ท่าน
ซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นยอดกัลยาณมิตรผูน้ ำ� รถ น�ำพา
สาธุชนไปร่วมบุญทีว่ ดั พระธรรมกายทุกงานบุญ
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ทัง้ งานบุญวันอาทิตย์ตน้ เดือนและงานบุญใหญ่
ทุกงานอย่างตลอดต่อเนื่องอย่างน้อย ๒๐ ปี
รายนามบุคคลที่ได้รับโล่
๑.   ผู้น�ำรถทวี เต็มฤกษ์ขจร
๒.  ผู้นำ� รถธานี ทองสว่าง
๓.  ผู้น�ำรถอุทิศ ตันแก้ว   
๔.   ผู้นำ� รถวีระ ชินทะวัน
๕.  ผู้น�ำรถเอกราช สิริวัฒนาพิบูลย์
๖.   ผู้น�ำรถวิรุฬห์ เมธานราคุปต์
๗.   ผู้นำ� รถสมพงษ์ ทุมวงศ์
๘.  ผู้นำ� รถบุญคง ศรีธร
๙.  ผู้น�ำรถละเอียด นาคสินธุ์
๑๐. ผู้น�ำรถสุนิดา เหล่าสารคาม
๑๑.  ผู้นำ� รถภิญโญ มหาดไทย
๑๒. ผู้น�ำรถอ�ำนวย บุญลี
๑๓. ผู้นำ� รถรุ่งฟ้า แซ่อุ่น
๑๔. ผู้น�ำรถแฉล้ม สุขชัย
๑๕. ผู้น�ำรถกาญจนา แซ่ล้อ

๑๖.  ผู้น�ำรถเสาวลักษณ์ ปิ่นแก้ว
๑๗. ผู้น�ำรถจินดา คทาวุธพูนพันธ์
๑๘. ผู้น�ำรถพยอม รุ่งโรจน์
๑๙. ผู้น�ำรถกรุณา จันทร์สุก
๒๐.  ผู้น�ำรถอรุณวดี จึงจิรานนท์
๒๑.  ผู้น�ำรถรังสิมา วิสมล
๒๒. ผู้น�ำรถประยูร กว้างทะเล
๒๓. ผู้น�ำรถอารียา ใจเที่ยง
๒๔. ผู้น�ำรถสุนทรี ละแมนชัย
๒๕. ผู้น�ำรถมะลิ วงศาสนธิ์
๒๖. ผู้น�ำรถเกสินีย์ เพิ่มพูน
๒๗. ผู้น�ำรถบุญประภา งามเกียรติทรัพย์       
๒๘. ผู้น�ำรถวิวรรณ พรหมสูตร
๒๙. ผู้น�ำรถพรทิพย์ รุ่งกรุด
๓๐. ผู้น�ำรถเสาวคนธ์ เสงี่ยมศักดิ์
๓๑. ผู้น�ำรถกนกศมน เซ็นกลาง
๓๒. ผู้น�ำรถกิมเล้ง รางวัลดี
๓๓. ผู้น�ำรถมนัสนันท์ โอฬารฐิติคุณ
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๓๔. ผู้น�ำรถจินตนา พานิช
๓๕. ผู้นำ� รถสุกัญญา รักษาค�ำ
๓๖. ผู้นำ� รถพงศ์ลัดดา ป้านสุวรรณ
๓๗. ผู้น�ำรถวนิดา เชาว์ชาญ
๓๘. ผู้นำ� รถสมหมาย ไชยเนตร
๓๙. ผู้น�ำรถจันทรา ปลายเนิน
๔๐. ผู้นำ� รถนงคราญ แสงสุกวาว
๔๑. ผู้น�ำรถสมัย ใจเย็น
๔๒. ผู้นำ� รถกาญจนา รัตนโสภณ
๔๓. ผู้น�ำรถฉวีวรรณ ภิรมย์ชม
๔๔. ผู้น�ำรถเฉลิมพร เถระพันธ์
๔๕. ผู้น�ำรถวิมลวรรณ ทองศิลป์
๔๖. ผู้น�ำรถอารีย์ สุทธิธนภิญโญ
๔๗. ผู้น�ำรถถวล มุลทาเย็น
๔๘. ผู้นำ� รถอารีย์ ค�ำนารีย์

๔๙. ผู้น�ำรถปราณี จารุชาต
๕๐. ผู้น�ำรถจิราพร โศภิตธรรม
๕๑. ผู้น�ำรถจันทนา รินมุกดา
๕๒. ผู้น�ำรถสุทธินันท์ เกรียงเจริญศิริ
๕๓. ผู้น�ำรถพัชนี กองนิล
๕๔. ผู้น�ำรถสุวิมล ชัยวรนิจ
๕๕. ผู้น�ำรถปรางศิริ ศิริขันธ์
๕๖. ผู้นำ� รถสมปอง มะดารักษ์
๕๗. ผู้น�ำรถทองพูน ตั้งไพโรจน์
๕๘. ผู้น�ำรถนพพร อินอยู่
๕๙. ผู้น�ำรถกงใจ โสแสนน้อย
๖๐. ผู้น�ำรถอาภรณ์ กาญจนะ
๖๑. ผู้น�ำรถณัฏฐวดี ปริพัฒน์สกุล
๖๒. ผู้น�ำรถวิไล มณีวรรณ

					 ๗
สุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาบุญผูน้ ำ� รถทุกท่าน ทัง้ ทีป่ รากฏนามและมิได้ปรากฏนาม และขอชืน่ ชม
ที่ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตามค�ำสอนของคุณยายอาจารย์ฯ
ที่ว่า  “เราเกิดมาควรท�ำประโยชน์สักอย่างหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ท�ำให้ตัวเอง ถ้าท�ำให้ตัวเองได้     
แล้วยังท�ำให้คนหมู่มากได้ ชีวิตนี้เกิดมาก็คุ้มแล้ว”
ท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นแรงบันดาลใจในการท�ำความดี และเป็นต้นแบบ     
ให้ชาวโลกได้เห็นชัด ๆ ว่า “หัวใจของมนุษย์มไิ ด้มหี น้าทีเ่ ป็นเพียงปัม๊ น�ำ้ ขนาดจิว๋ ทีค่ อยสูบฉีดโลหิต
ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของตัวเองเท่านั้น”
44 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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อนุโมทนาบุญผู้น�ำบุญ ผู้นำ� รถ
โอวาทพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับผู้น�ำรถทุกท่าน ใครมารับบุญตรงนี้จะรู้ดีว่าต้องใช้ปฏิภาณกับ       
ความอดทนขนาดไหน เพราะหลวงพ่อเคยท�ำหน้าทีน่ มี้ าก่อนตอนยังไม่ได้บวช แต่คดิ ว่าจะเอาบุญก็อดทน
ท�ำไป เรื่องบุญนี้ลูกศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกรู้ดีว่า “บุญ” เป็นที่มาของความสุข ความส�ำเร็จ          
ความเจริญ และสิ่งที่ดีงามทุกชนิด และในกรณีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่ให้ยานพาหนะ
เป็นทานก็ดี ผู้จัดรถพาญาติโยมทั้งหลายมาวัด มาท�ำบุญก็ดี ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความสุข ความเจริญ     
ความส�ำเร็จแก่มหาชนคนมีบุญกันอย่างเต็มที่ ฉะนั้นผู้น�ำบุญผู้น�ำรถทั้งหลายพึงได้รับอานิสงส์นี้ เพราะว่า
ถ้าพวกเราไม่จัดรถมาให้ เขาเหล่านั้นก็จะไม่ได้บุญ หรือถ้าได้บุญก็ได้ยาก
วัดพระธรรมกายมีผู้มาร่วมบุญใหญ่ตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุดของประเทศ จากสุดตะวันตก
จนสุดตะวันออกของประเทศ ถ้าไม่มีการจัดรถมาอย่างดี อย่างเป็นระบบ ก็ยากที่ท่านเหล่านั้นจะมาได้
เพราะว่า งานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายแต่ละครัง้ รถติดยาวทัง้ ขาไปขากลับ ถ้าไม่จดั ระบบจัดน�ำรถกันมา
อย่างดี ผู้ที่มาร่วมงานยากที่จะมาถึง บางท่านมาได้เพียงครึ่งทางต้องตัดใจกลับดีกว่า เพราะว่า
รถติดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคต้น ๆ ที่เพิ่งสร้างวัด ถนนหนทางไม่ค่อยดี ระบบจราจรยังไม่ค่อยดี
ที่จอดรถยังไม่สมบรูณ์เหมือนขณะนี้ ถ้าไม่ได้ท่านผู้น�ำรถ ยากที่การจัดงานบุญใหญ่ของเราจะส�ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ดังนั้นการที่พวกเราช่วยกันจัดรถมาถือว่าได้สนับสนุนให้เกิดบุญใหญ่ท่วมประเทศ ท่วมโลก
กันเลยทีเดียว หลวงพ่อขออนุโมทนาด้วย
ผู้น�ำรถจัดรถมาให้พวกเราจ�ำนวนหมื่นจ�ำนวนแสนคนเวลาเราท�ำบุญใหญ่กัน พระภิกษุ-สามเณร
รวมทั้งลูกหลานของเราที่มาร่วมท�ำบุญกัน แค่ลูกหลานของเราบางปีก็ ๓ แสนคน จัดรถกันทีหืดขึ้นคอ
เพราะต้องท�ำเต็มที่เต็มก�ำลัง ใช้สติปัญญา อดตาหลับขับตานอน แล้วบางทีก็โดนเบี้ยวกลางทาง
อุบัติเหตุถึงชีวิตก็เคยมี ต้องแก้ไขสถานการณ์กันสุด ๆ จึงท�ำให้งานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกายลุล่วงมา
ด้วยดี ถ้าไม่ได้ผู้นำ� บุญผู้น�ำรถช่วยกันอย่างนี้จะได้บุญยาก จะได้บุญช้า แล้วในเมื่อได้บุญยาก ได้บุญช้า
ก็จะสุขช้า เจริญช้า ส�ำเร็จช้า เพราะว่าบุญ คือ ความสุข ความเจริญ ความส�ำเร็จ ก็เพราะได้พวกเรา
ผู้นำ� บุญผู้นำ� รถทั้งหลาย ความราบรื่นในการสร้างบุญต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น
คุณยายท่านเคยปรารภเรื่องนี้เอาไว้ว่า เมื่อท่านออกจากบ้านมานั้น การที่จะไปถึงหลวงปู           ่
จะเข้าไปท�ำวิชชากับหลวงปู่ ไม่มีบุญเข้าไม่ถึงเหมือนกัน ถ้าเป็นพระหรือเป็นผู้ชายง่ายกว่า แต่ท่านเป็น   
ผู้หญิง เป็นชาวไร่ชาวนา เกิดมาไม่เคยเข้ากรุงเทพฯ ฉะนั้นการที่จะมาฝากเนื้อฝากตัว มาเรียนธรรมะ
กับหลวงปู่ ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณยายเคยบอกว่า “กว่าจะมาถึงหลวงปู่ได้ ยายเหนื่อยแทบตาย เสียเวลา
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หลายปี” พอมาพบหลวงปู่ครั้งแรก หลวงปู่ก็ทักเชิงต�ำหนิว่า “เอ็งมาช้าไป” ซึ่งวันนั้นคุณยายมีความรู้สึก
ว่า เราก็ว่าเรามาเร็วแล้ว แต่หลวงปู่บอกว่ามาช้าไป เพราะว่าถ้าเร็วกว่านั้นจะท�ำให้การสร้างบารมีของ      
หมู่คณะก้าวหน้ากว่าที่เป็นอยู่อีกมาก ตอนคุณยายมาถึงก็ใกล้จะสงครามโลกครั้งที่สองแล้ว หลวงปู       ่
ต้องเข้าที่ตามตัวผู้ที่สร้างบารมีเป็นทีมร่วมกับท่านเพื่อมาแก้ไขสถานการณ์ แต่กว่าจะตามทีมมาได้ไม่ง่าย
เพราะสมัยนั้นการสื่อสารและการขนส่งไม่ง่ายเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้
อย่าว่าแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเลย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๔๙๘ หลวงพ่อเข้ากรุงเทพฯ      
ครั้งแรก ระยะทางจากกาญจนบุรีถึงกรุงเทพฯ แค่ ๑๒๐ กิโลเมตร ต้องเดินทางวันหนึ่งเต็ม ๆ ออกจาก
บ้านประมาณ ๖ โมงเช้า มาถึงกรุงเทพฯ แถว ๆ โรงเรียนสวนกุหลาบประมาณ ๕ โมงเย็น แต่เดี๋ยวนี้   
รถวิ่งชั่วโมงเดียวถึงแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง การเดินทางจึงหนักหนาสาหัสกว่านี้
กว่าคุณยายจะมาถึงหลวงปู่ กว่าจะเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเรียนวิชชาธรรมกายกับหลวงปู่ จึงเสียเวลา     
เป็นปี ๆ
ด้วยเหตุน้ี ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ คุณยายจึงปรารภกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  
คุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราว่า “ยายถูกต�ำหนิว่ามาช้าไป เพราะฉะนั้นยายอยากจะได้บุญใหญ่ในการจัดรถ    
น�ำสาธุชนมาสร้างบุญ” ในสมัยนั้นอย่างที่พวกเราทราบกัน ทุนเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายเริ่มต้นที่       
๓,๒๐๐ บาท เพราะฉะนั้นการจัดรถฟรีมาวัดจึงเป็นเรื่องใหญ่ แต่คุณยายบอกว่าอยากได้บุญ หลวงพ่อ
ก็บอกว่าอยากได้บุญนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็หาทางจัดรถฟรีรับญาติโยมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเลย   
การบอกบุญในเรื่องการจัดรถจึงเริ่มต้นขึ้น แม้จะยากอย่างไรก็ตาม แต่ไม่เคยสะดุดหยุดชะงักแม้สักครั้ง
ท�ำให้ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัด ลูกหลานของเรา พวกเด็ก ๆ นักเรียนนักศึกษาจึงมาวัดได้ ซึ่งเด็กเหล่านี้     
มาจากต่างจังหวัด รายได้น้อย ถ้าไม่ได้รถฟรีอย่างนี้คงมาไม่ถึงวัด เพราะวัดเราในสมัยนั้นอยู่ไกลเต็มที
แต่ด้วยด�ำริของคุณยายที่อยากจะย่นหนทางให้พวกเราได้บุญเยอะ ๆ เข้าถึงธรรมได้เร็ว ๆ คุณยาย      
จึงก�ำหนดให้มีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา แล้ววัดพระธรรมกายก็เลยได้รวบรวมนักสร้างบารมีรุ่นเยาว์จนกระทั่ง
มาถึงรุ่นยาวในวันนี้
คุณยายเคยบอกว่า “ยายจะเอาบุญย่นหนทางมาวัด ย่นหนทางสร้างบุญ ย่นหนทางสร้างบารมี
ย่นหนทางเข้าถึงพระธรรมกาย ย่นหนทางแตกฉานวิชชาธรรมกาย และย่นหนทางไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรม
ได้เร็ว ๆ” คุณยายตัง้ ผังส�ำเร็จของบุญนีไ้ ว้วา่ “ใครมาเป็นผูน้ ำ� บุญน�ำรถมาช่วย ใครตัง้ กองทุนยานพาหนะ
ให้ได้บุญเยอะ ๆ ให้สุขเร็ว ๆ  เจริญเร็ว ๆ เข้าถึงพระธรรมกายเร็ว ๆ แล้วก็รวยเร็ว รวยทันใจ รวยทันใช้
ไปทุกภพทุกชาติ และติดตามหลวงปู่ ติดตามคุณยาย มาสร้างบารมีไม่ให้ตกไม่ให้หล่นจนกระทั่ง
ถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคน”
หลวงพ่ออยากจะฝากไว้สักนิดว่า บุญบารมีทั้งหลาย นอนเฉย ๆ ไม่ได้นะ ใครที่ไม่เคยมาร่วมบุญ
จัดยานพาหนะ ลองมาร่วมบุญกับเขาดู โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใครทีอ่ ยากจะฝึกความอดทนต่อการกระทบกระทัง่
มาฝึกเป็นผู้น�ำรถเถิด ใครอยากเพิ่มขันติบารมี มาสมัครเป็นผู้น�ำรถแล้วจะได้ขันติแน่ ๆ ใครอยากได้
ปฏิภาณมาสมัครเลย หลวงพ่อเคยท�ำงานตรงนี้มาก่อน ได้มาเยอะเลย...
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รู้สึกนึกคิด

“ท�ำหน้าทีน่ ำ� รถไปวัดพระธรรมกายได้เงินเดือน
เท่าไร” ตอบว่า “ไม่เคยได้ ออกเองทุกอย่าง
ครูบาอาจารย์ท่านสอนดี ท่านสอนให้เราเป็น   
ผู้ให้ ไม่ใช่คอยแต่จะรับอย่างเดียว”

ผู้น�ำรถทวี เต็มฤกษ์ขจร
(อายุงาน ๓๓ ปี)
จุดออกรถคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
ท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ น� ำ รถดู แ ลสาธุ ช นตาม      
ค� ำ สอนของพระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ ที่ เ คย   
บอกว่า “การท�ำหน้าทีผ่ นู้ ำ� รถทีด่ ตี อ้ งเล่าธรรมะ
และพูดยกใจสาธุชนให้อยูใ่ นบุญตลอดเส้นทาง
เวลาไปถึงวัดเขาจะได้ปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้น”     
นอกจากนีก้ อ่ นออกเดินทาง ท่านให้ขอบารมีธรรม
มหาปูชนียาจารย์ให้เดินทางปลอดภัยทั้งไป  
และกลับ
คุณยายอาจารย์ฯ เคยเล่าอานิสงส์   
ของการไปวัดทุกวันอาทิตย์ว่า “เป็นผู้ต่ออายุ
พระพุทธศาสนา จะท�ำให้เราเป็นผู้มีอายุขัย
ยืนยาว พบความสุขทุกคืนวัน”
ผู้น�ำรถพยอม รุ่งโรจน์
(อายุงาน ๒๙ ปี)
จุดออกรถอ�ำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี

ผู้น�ำรถจินตนา พานิช
(อายุงาน ๒๓ ปี)
จุดออกรถอ�ำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
จากค� ำ สอนของพระเดชพระคุ ณ    
หลวงพ่อที่ว่า “เราดีลำ� พังไม่ได้” จึงท�ำหน้าที่
ชวนญาติ พี่ น ้ อ ง คนใกล้ ตั ว และคนรู ้ จั ก          
ไปท�ำบุญที่วัด ตลอดเวลา ๒๓ ปี ที่เราทุ่มเท     
ท� ำ หน้ า ที่ เป็ น เวลาแห่ ง ความสุ ข ที่ ผ ่ า นไป    
อย่างรวดเร็ว
เราได้ดูแลเขา ชวนให้เขารู้ในสิ่งที     ่
เรารู้ เป็นผู้ให้โดยไม่คิดหวังสิ่งใดตอบแทน เรา
ไม่ท้อ ไม่ถอย ไม่ยอมแพ้ เราจะสู้ต่อไป เพราะ
ยังมีคนอีกมากมายไม่รจู้ กั วัด ไม่มโี อกาสเข้าวัด
เหมือนเรา เราจะท�ำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยใจที่มี
ความสุข

ความประทับใจของผู้ใช้บริการรถ

ท�ำหน้าที่ผู้น�ำรถภูธร เวลาเจอกันทีไร
ใจปลืม้ แม้อดหลับอดนอนก็ไม่เฉา อย่างงานบุญ
มาฆบูชา เราไปถึงวัดเช้ามืด กลับถึงบ้านก็    
เช้ามืด พระเดินบิณฑบาตพอดี
ตลอดระยะเวลา ๒๙ ปี ท�ำทุกหน้าที่
ท�ำทุกบุญที่วัดให้มา ไม่ว่าจะเป็นบุญในพื้นที่
บุ ญ จั ด รถ ตามคนบวชพระ บวชสามเณร       
ท�ำทุกโครงการไม่มีเว้นวรรค เคยมีคนถามว่า

คุณภาณุ วงษ์วรสันต์
ขึ้นรถที่จุดออกรถคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
ประทั บ ใจในความเป็ น กั น เองของ    
ผู้นำ� รถที่มีอัธยาศัยไมตรี บนรถมีการสวดมนต์
ท�ำวัตรเช้า-เย็น เล่าธรรมะตลอดการเดินทาง
ขณะอยูท่ วี่ ดั ก็นงั่ สมาธิรวมกลุม่ กันเป็นทีม ดูแล
ซึ่งกันและกันตลอด อยากให้รักษาธรรมเนียม
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ปฏิบตั   ิ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความ ปฏิบัติธรรม เป็นต้น
เอื้ อ อาทร มี จิ ต ใจดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น ตลอด       
คุณนภัสสร สุขประเสริฐ
ไปครับ
ขึ้นรถที่จุดออกรถอ�ำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
คุณกฤษณชน อรุณรัมย์  
ไปวั ด กั บ ผู ้ น� ำ รถได้ รั บ ความสะดวก   
จุดออกรถอ�ำเภอสอยดาว
เป็นอย่างดี รถผ่านหน้าบ้านและส่งกลับถึงบ้าน
จังหวัดจันทบุรี
ประทับใจที่ผู้น�ำรถโทร.ชวนไปท�ำบุญ ผู้น�ำรถจุดนี้และจุดอื่น ๆ ที่เคยร่วมเดินทาง   
ล่วงหน้าทุกอาทิตย์ต้นเดือน และให้ไปชวน     มาด้วยเป็นกันเองดี เขาแจ้งข่าวสารงานบุญ
ของวัด ให้ข้อมูลทุกอย่างดีมาก
คนอื่น ๆ ไปวัดด้วยกัน
อยากให้คนไปวัดทุกวันอาทิตย์ ไป   
ขณะเดิ น ทางมี ก ารท� ำ วั ต รเช้ า -เย็ น
บอกอานิสงส์ของการบูชาข้าวพระ บนรถมี เติมบุญให้ตัวเอง ให้ประเทศชาติ เป็นก�ำลังใจ
บริการอาหาร เครื่องดื่ม ผู้น�ำรถเป็นคนดีมาก ให้หลวงพ่อ เป็นก�ำลังใจให้กันและกันค่ะ
คอยช่วยเหลือเรื่องอื่น ๆ ด้วย เช่น ชวนไป
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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
www.kalyanamitra.org
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ยาน�ำ้ แก้ไอ ตราไอยรา

เรื่องเล่าจาก IDOP
เรื่อง : IDOP Team

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่

ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ ๑

(IDOP MYANMAR #1)
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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูธ่ รรมทายาท
นานาชาติ (International Dhammadayada
Ordination Program) หรือที่รู้จักกันในนาม
IDOP นั้ น เป็ น โครงการที่ จั ด บวชให้ แ ก่        
ชาวต่างชาติเป็นประจ�ำทุกปี ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๖
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ชาวต่างชาติมโี อกาส
ศึกษาธรรมะ ฝึกนั่งสมาธิ และเรียนรู้วิธีการ
เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง ซึ่งในแต่ละปี
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก

ในปีนี้ ทางกองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ส�ำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดให้มี
การอบรมธรรมทายาทนานาชาติรุ่นแรกของโลกแก่ชาวเมียนมาร์ จ�ำนวน ๒๕ รูป ระหว่างวันที่
๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพ-       
สุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ยังความปลื้มปีติยินดีแก่
พระภิกษุบวชใหม่และญาติโยมชาวเมียนมาร์ที่มาร่วมงานทุกท่าน

www.kalyanamitra.org
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โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกท่ามกลางความปีติยินดีของผู้ปกครองและญาติมิตร
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ความในใจจากตัวแทนพระธรรมทายาทชาวเมียนมาร์
พระโซว่ อากา ท่น วรวํโส อายุ ๒๙ ปี
ก่อนบวช พระโซว่ อากา ท่น วรวํโส ท�ำหน้าที่ดูแลอุปัฏฐาก
หลวงพ่ออินทญาณะ ท่านกล่าวเปิดใจว่า ...
ผมทราบข่าวการบวชพระโครงการไอดอปเมียนมาร์จาก                
หลวงพ่ออินทญาณะ ท�ำให้ผมรู้สึกสนใจและอยากมาบวชเป็นพระ     
ที่เมืองไทยครับ สิ่งที่แตกต่างไปจากบ้านของผม คือ การบวช
ที่เมืองไทยต้องมีการอบรมก่อนเป็นเวลา ๑-๒ สัปดาห์ ต้องฝึก       
เตรียมตัวหลายอย่าง และเป็นการฝึกทีด่ มี าก ผมจะน�ำไปปฏิบตั แิ ละ
ถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
เมื่อบวชแล้วผมก็ได้นั่งสมาธิ ท�ำให้ใจนิ่งสงบ ท�ำให้ผมรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วมากจริง ๆ     
ถึงแม้ว่าสิ้นสุดโครงการอบรมแล้ว ผมยังอยากเรียนรู้ความเป็นพระให้ลึกซึ้งกว่านี้ ผมจึงตัดสินใจ
บวชต่ออีก ๑ พรรษา และอยากช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ครับ
สุดท้ายนี้ ผมอยากขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่เปิดโอกาส
ให้มีโครงการบวชดี ๆ และอยากให้จัดบวชส�ำหรับชาวเมียนมาร์ต่อไปทุกปีครับ

พระเพียว แต๊ะ ไคน์ จรณธโร อายุ ๒๕ ปี
พระเพียว แต๊ะ ไคน์ จรณธโร เกิดในครอบครัวที่มีพร้อม      
ทุกอย่าง คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ ท�ำให้ท่านพูดภาษา
อังกฤษได้ และในโครงการนีท้ า่ นก็เป็นล่ามช่วยพระอาจารย์แปลด้วย
ท่านกล่าวว่า
เมื่อก่อนผมเป็นคนดื้อมาก เอาแต่ใจตัวเอง ไม่เชื่อฟังพ่อแม่
แต่พอผมมาบวชที่เมืองไทย ท�ำให้ผมกลับตัวกลับใจได้ ส�ำนึกใน
พระคุณของพ่อแม่มากยิง่ ขึน้ ทางด้านพระอาจารย์พระพีเ่ ลีย้ งก็ดแู ล
พวกผมดีมาก ตั้งแต่ก่อนบวชจนกระทั่งบวชเป็นพระ ที่นี่สอนเน้นเรื่องการนั่งสมาธิ รวมทั้งต้องฝึก
ความมีระเบียบด้วย ตั้งแต่การลุก นั่ง ยืน เดิน กราบ ไหว้ ฝึกความเป็นอยู่ทุกอย่าง ผมชอบเรื่อง
ความสะอาดมาก เพราะสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิต ต้องท�ำให้เป็นนิสัย
ผมขอเชิญชวนให้ชาวเมียนมาร์มาบวช พระที่เมืองไทยทุกรูปยินดีต้อนรับ
สุดท้ายนี้ ผมอยากบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยว่า ผมตั้งใจบวชอยู่ต่อ เพื่อฝึกตัว
และนั่งสมาธิครับ
www.kalyanamitra.org
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ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ทีผ่ า่ นมา ทีมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมูธ่ รรมทายาทนานาชาติ
(IDOP) ทุม่ เทท�ำหน้าทีต่ งั้ แต่การประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวต่างชาติมาบวช การเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ เพือ่ จัดท�ำหลักสูตรและปรับปรุงระบบการอบรมให้เหมาะสมกับชาวต่างชาติ ตลอดถึงการพัฒนา
สถานที่ การดูแลความเป็นอยู่และระบบการศึกษาให้พระที่อยู่ต่อหลังจบโครงการ ฯลฯ จนกระทั่ง          
ในปัจจุบันนี้มีกุลบุตรจากประเทศต่าง ๆ ผ่านการบรรพชาอุปสมบทในโครงการนี้เป็นจ�ำนวน         
ถึง ๕๐๐ ท่านแล้ว และในปัจจุบันมีพระภิกษุบวชอยู่ต่อที่วัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาธรรมะกว่า     
๓๐ รูป จาก ๑๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งการบวชของธรรมทายาทเหล่านี้มีคุณค่าและมีความหมายมาก
ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชาวโลกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบ้านเกิด
ของพวกท่าน ส่วนผู้ที่ลาสิกขาออกไป ก็ได้แนวทางที่ถูกต้องในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติของตนต่อไป  
ส�ำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์ซึ่งเริ่มขึ้นเป็น      
ครั้งแรกในปีนี้ จะยังคงจัดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้กุลบุตรชาวเมียนมาร์ผู้มีใจรักและเทิดทูน
พระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีโอกาสบวชฝึกฝนตนเองกับโครงการที่มีความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ และมีหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี โดยทีมงานของวัดพระธรรมกาย  
ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีความรักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น และพร้อมที่จะดูแลรักษาไว้เป็น
มรดกคู่โลกสืบไป
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ข่าวดี
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมูธ่ รรมทายาทนานาชาติ
รุน่ ที่ ๑๓ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔๒ วัน) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษกับภาษาจีน
โครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ภาคภาษาอังกฤษ (IDOP Novice 2015) จะจัดอบรม
ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๗ วัน)
ทั้ง ๒ โครงการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง     
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สนใจสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
www.ordinationthai.org
Email : english@ordinationthai.org
Phone : ๐๘-๖๘๘๖-๕๓๒๖
www.kalyanamitra.org
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บทความพิเศษ
เรื่อง : พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)
และคณะนักวิจัย DIRI

หลักฐานธรรมกาย
ในคัมภีร์พุทธโบราณ
(ตอนที่ ๑)

“

การบังเกิดขึน้ ของดวงอาทิตย์ยอ่ มขจัดความมืดมิดให้หมดสิน้ ไปได้
ฉันใด การบังเกิดของเอกบุรุษ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยังประโยชน์
ให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติ ในอันที่จะขจัดมลทิน คือ ความมืดบอดในใจ
ให้หมดสิน้ ไปได้ฉนั นัน้ เพราะความรูอ้ นั บริสทุ ธิท์ เี่ กิดจากการประพฤติธรรม
ตามค�ำสัง่ สอนของพระองค์จะน�ำพาให้มวลมนุษย์มดี วงปัญญาบริสทุ ธิ์ ด�ำเนิน
ชีวิตไม่ผิดพลาด และอยู่รอดปลอดภัยอย่างผู้มีชัยชนะในวัฏสงสาร

”

วันเพ็ญวิสาขปุรณมีบูชานี้ ถือว่าเป็นวันดีที่สุดในโลกวันหนึ่ง เพราะเป็นวันที่ท�ำให้เรา           
ได้นอ้ มร�ำลึกถึงพระคุณอันสูงส่งของพระพุทธองค์ ผูท้ รงสัง่ สมบุญบารมีมายาวนานถึง ๒๐ อสงไขย
กับแสนมหากัป จนมีบุญบารมีเต็มเปี่ยม ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ 
เดือน ๖ เมื่อราว ๒,๖๐๐ ปีก่อน
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ตามคติของชาวพุทธเถรวาท พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ตรงกันในวันเพ็ญ
ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖  ซึ่งต่อมาชาวพุทธเรียกวันนี้ว่า “วันวิสาขปุรณมีบูชา” จึงกล่าวได้ว่า วันเพ็ญ
วิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงอุบัติด้วยพระกายทั้งสอง คือ ในวันประสูติทรงอุบัติด้วย   
พระรูปกาย ณ สวนลุมพินี และในวันตรัสรูท้ รงอุบตั ดิ ว้ ยพระธรรมกาย ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ1์
เป็นวันที่ “ธรรมกาย” คือกายแห่งการตรัสรู้ธรรมบังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธันดรนี้
การบังเกิดขึ้นของพระพุทธองค์ผู้ทรงรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวง ทั้งวิชชา ๓ วิชชา ๘
อภิญญา ๖ ปฏิสมั ภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ และจรณะ ๑๕ เป็นต้นนัน้ มีความหมายและทรงคุณค่า
อย่างจะนับประมาณมิได้  เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการก�ำจัดอวิชชา คือ ความไม่รู้ ที่เป็นอันตราย
และมหันตภัยของทุกชีวิต
พระพุทธองค์ผทู้ รงบริบรู ณ์ดว้ ยองค์คณุ ทัง้ ๓ ประการ คือ พระมหากรุณาธิคณุ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ทรงสอนให้เราละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจให้ผ่องใส ด้วยการประพฤติธรรม    
ซึ่งจะเป็นทางน�ำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ในที่สุด ทรงสอนให้เราทราบว่า ในกายของเรา คือ อัตภาพ
อันมีขนาดกว้างศอก ยาววา หนาคืบนี้ มีอริยมรรค คือ หนทางสายกลางทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารตรัสรูธ้ รรม
ภายในด้วยธรรมจักษุ คือ ตาแห่งธรรมกาย ทีเ่ ห็นแจ้งทุกอย่างได้ตามความเป็นจริง และญาณทัสนะ
คือ ความรู้แจ้งของธรรมกายที่เป็นเครื่องส่องน�ำทางสู่การตรัสรู้ แล้วจะก่อให้เกิดความเข้าใจว่า
คนเราเกิดมาท�ำไม อะไรคือเป้าหมายและแก่นสารของชีวติ อันจะน�ำไปสูก่ ารดับกิเลสและดับทุกข์
โดยสิ้นเชิง  

คัมภีร์พุทธโบราณอันล�ำ้ ค่าอายุราว ๒,๐๐๐ ปี ที่รอคอยการศึกษาจากนักวิจัยสถาบันดีรี
1

ดังที่มีอธิบายไว้ในฎีกาพระวินัย ชื่อ สารัตถทีปนี ภาค ๑ ข้อ ๑๕๔ หน้า ๓๒๖ ว่า “พระพุทธเจ้าทรงบังเกิด
ด้วยพระรูปกายที่สวนลุมพินี และทรงบังเกิดด้วยพระธรรมกายที่ควงต้นโพธิ์”
www.kalyanamitra.org
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ตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี ที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่าง ๆ
ผ่านยุคเฟื่องฟู และถดถอยไปตามกาลเวลา หลายประเทศกลายเป็นอดีตเมืองพุทธ ในขณะที่    
บางประเทศยังสามารถรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ได้อย่างมัน่ คง ด้วยเหตุนคี้ ำ� สอนในพระพุทธศาสนา
จึงกระจัดกระจายอยู่ตามดินแดนต่าง ๆ และมีความแตกต่างกันบ้างตามความผันแปรของสังคม
ชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเข้าใจทีส่ มบูรณ์ในนิยามของค�ำว่า “ธรรมกาย” และการปฏิบตั ธิ รรม
เพื่อให้เข้าถึง “พระธรรมกาย” ได้เลือนรางไป ก่อให้เกิดความคลุมเครือหรือคลาดเคลื่อนจาก    
ค�ำสอนดั้งเดิม

“

สถาบันดีรีได้ทำ� สัญญาความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำหลายแห่งในต่างประเทศเพื่อการศึกษา
คัมภีร์เก่าแก่ในพระพุทธศาสนา

”

ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันดีรีกับมหาวิทยาลัยออสโล ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
โดยท่านศาสตราจารย์เจนส์ บราวิค (คนที่สามแถวหลังนับจากขวามือ) เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่ม
โครงการศึกษาคัมภีร์โบราณที่มีอายุเกือบ ๒,๐๐๐ ปี
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พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ    
ในการรักษาและสืบทอดค�ำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงด�ำริให้จัดตั้ง
สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (Dhammachai International Research Institute - DIRI       
สถาบันดีรี) ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อท�ำหน้าที่ในการ
ค้นคว้าหาหลักฐานค�ำสอนดัง้ เดิมของพระพุทธศาสนา ซึง่ กระจัดกระจายอยูต่ ามนิกายและประเทศ
ต่าง ๆ โดยให้ศึกษาค้นคว้าวิจัยความเป็นมา จนกระทั่งสามารถย้อนยุคไปถึงสมัยพุทธกาล และ
จะได้เก็บรักษาหลักฐานค�ำสอนเหล่านัน้ ไว้สำ� หรับเผยแพร่สบื ต่อไป เพือ่ ยืนยันสัจธรรมของธรรมะ
ที่เป็น “อกาลิโก” คือน�ำสมัยตลอดกาลโดยไม่จ�ำกัดเวลา และเพื่อเป็นพยานยืนยันว่า ทุกคนที่
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะสามารถเข้าถึง “พระธรรมกาย” ที่มีอยู่ภายในตัว
และเข้าถึงความสุขแท้จริงที่มีอยู่ภายใน

ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันดีรีกับมหาวิทยาลัยเคลานียา ประเทศศรีลังกา

สถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI) ได้ด�ำเนินงานในการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กร
และนักวิชาการในระดับนานาชาติ ที่ท�ำงานเกี่ยวเนื่องกับคัมภีร์พุทธโบราณหรือค�ำสอนดั้งเดิม      
ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งการพัฒนานักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันฯ เพื่อการวิจัย
ค้นคว้าและการเผยแผ่ควบคู่กันไป
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“พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (ล่าสุด) ของสถาบันดีรีกับศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยศาสตราจารย์ ดร. ริชาร์ด กอมบริช
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับโลก ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘”

การลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันดีรีกับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
สหรัฐอเมริกา ในโครงการศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนายุคต้น
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การลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันดีรี
กับมหาวิทยาลัยโอทาโก นิวซีแลนด์

สถาบันดีรีได้ท�ำสัญญาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำหลายแห่งในต่างประเทศเพื่อการ
ศึกษาคัมภีรเ์ ก่าแก่ในพระพุทธศาสนา การฝึกอบรมนักวิจยั เกีย่ วกับการอ่านอักษรและภาษาโบราณ
ที่ใช้บันทึกคัมภีร์พุทธ และการสนับสนุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาทีมงานวิจัย เป็นต้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวได้แก่ มหาวิทยาลัย
วอชิงตัน กรุงซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ มหาวิทยาลัย
ลอนดอน ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศ
นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยโคตมะ ประเทศอินเดีย เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาอักษรและ
ภาษาโบราณทีใ่ ช้จารึกคัมภีรพ์ ทุ ธในประเทศไทยด้วย การด�ำเนินงานของสถาบันฯ ได้นำ� มาซึง่ การ
ค้นพบหลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณในหลายภาษาจากหลายภูมิภาค เป็นเครื่องรับรอง
ความรู้อันบริสุทธิ์ในการเข้าถึงพระธรรมกาย ดังจะได้นำ� เสนอต่อเนื่องในฉบับต่อ ๆ ไป
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“โลกอยู่ได้ด้วยการให้ การให้เป็นความสุขอันวิเศษ
เราจะรู้จักความสุขชนิดนี้ได้ต่อเมื่อเราได้ให้”
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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๓
โครงการ
บวชพระทุกเดือน
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๑๗ พ.ค.๕๘ - ๗ มิ.ย.๕๘
๑๔ มิ.ย.๕๘ - ๕ ก.ค.๕๘
๑๒ ก.ค.๕๘ - ๒ ส.ค.๕๘
๑๖ ส.ค.๕๘ - ๖ ก.ย.๕๘
๑๓ ก.ย.๕๘ - ๔ ต.ค.๕๘
๑๑ ต.ค.๕๘ - ๑ พ.ย.๕๘
๑๕ พ.ย.๕๘ - ๖ ธ.ค.๕๘
๑๓ ธ.ค.๕๘ - ๓ ม.ค.๕๙

ติดตอ ๐๘-๘๐๐๖-๒๐๗๒, ๐๘-๑๙๐๕-๓๗๗๔

ลูกผูหญิง…หัวใจพระ
โครงการ
บวชอุบาสิกาแกว
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๒-๑๙ เม.ย. ๕๘
๑๗-๒๔ พ.ค. ๕๘
๑๔-๒๑ มิ.ย. ๕๘
๑๒-๑๙ ก.ค. ๕๘
๑๖-๒๓ ส.ค. ๕๘
๑๓-๒๐ ก.ย. ๕๘
๑๑-๑๘ ต.ค. ๕๘
๑๕-๒๒ พ.ย. ๕๘
๑๓-๒๐ ธ.ค. ๕๘

ติดตอ ๐๘-๗๓๕๒-๐๗๘๑, ๐๘-๒๔๔๑-๓๔๕๕
ศูนยการศึกษาเขาแกวเสด็จ อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี
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สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

หยุด นิ่ง เฉย

ทางด่วนในการเข้าถึงพุทธรัตนะ
การจะเข้าถึงพระธรรมกายได้ต้อง “หยุด” อย่างเดียว
การฝึกให้หยุดใช้หลัก คือ ต้องสบาย
ฝึกใจให้สบาย ๆ ให้บริสุทธิ์ ผ่องใส
ถ้าใจทิ้งทุกสิ่ง ก็จะหยุดนิ่งอยู่ตรงกลาง
กลับเข้าสู่ที่ตั้งดั้งเดิมของใจ คือ ฐานที่ ๗
ถ้าเมื่อไรน�ำใจเข้าสู่ที่ตั้งดั้งเดิมได้ จะเข้าถึงพระธรรมกาย
พระเทพญาณมหามุนี (๑๐ ม.ค. ๔๒)
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๑
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
ก่ อ นอื่ น ขอเท้ า ความถึ ง การเดิ น ทาง       โดยใช้ชื่อโครงการว่า “SEE Peace Fellowship”
ไปจัดปฏิบัติธรรมของทีมงานพีซเรฟโวลูชัน         ค�ำว่า SEE ย่อมาจาก South Eastern Europe
เสี ย ก่ อ น คราวนี้ ที ม งานไปจั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม หรือประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านนั่นเอง
ให้เยาวชนบอลข่าน ที่ Ohrid Convention         
เยาวชนที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการในคราวนี              ้
Center เมือง Ohrid ประเทศมาเซโดเนีย มีทั้งหมด ๒๓ คน จาก ๑๐ ประเทศ เป็นชาย    
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๒
๕ คน หญิง ๑๘ คน
เยาวชนกลุ ่ ม นี้ แ ม้ มี พื้ น ฐานความรู          ้
จากการอยู่ร่วมกันได้ไม่กี่วัน ทีมงานก็
รู้สึกประทับใจในความน่ารักของเยาวชนชุดนี  ้ ทางด้านพระพุทธศาสนาไม่มากเมื่อเทียบกับ       
ที่มีนิสัยเรียบร้อย ยิ้มง่าย เป็นมิตร และตั้งใจ ชาวยุโรปทั่วไป แต่เมื่อมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม
ร่วมกันแล้ว พวกเขาก็กระตือรือร้นที่จะรู้จัก
นั่งสมาธิ
พระพุ ท ธศาสนาให้ ม ากขึ้ น โดยตั้ ง ค� ำ ถาม      
มาถามพระอาจารย์มากมาย ซึ่งพระอาจารย์      
ก็เมตตาตอบให้ทุกข้อจนกระจ่างแจ้ง
ตัวอย่างค�ำถาม...
• พระมี วิ ถี ชี วิ ต อย่ า งไร? มี วั น หยุ ด        
พักผ่อนไหม?
• ท�ำไมจึงตัดสินใจบวช จะบวชไปตลอด
ชีวิตไหม?
• ท�ำไมพระต้องห่มจีวรสีนี้? (ค�ำถาม         
ยอดฮิต)
• แต่ ล ะนิ ก ายในพระพุ ท ธศาสนามี
ความเชื่อมโยงกันอย่างไร?
• พระพุทธศาสนาเชือ่ เรือ่ งอ�ำนาจพิเศษ
(Magic) ไหม?
• คิดอย่างไรกับเรือ่ งชีวติ หลังความตาย?
• การไปนรกสวรรค์อยูท่ กี่ รรมจริงหรือ?
• เราสามารถเอาจิตออกจากร่างแล้ว
ท่องเที่ยวไปในอีกมิติได้จริงไหม?
• สมาธิเกิดขึ้นได้อย่างไร?
• สมาธิช่วยให้เรามีโทรจิตได้ไหม?
• สมาธิช่วยลบความทรงจ�ำที่เลวร้าย     
ได้ไหม?
• สมาธิชว่ ยแก้ความซึมเศร้าและปัญหา
อื่น ๆ ทางจิตได้ไหม?
• สมาธิแก้โรคมะเร็งและท�ำให้เซลล์
เรียงตัวใหม่ได้จริงไหม?
• จะปล่อยวางได้อย่างไรเวลาพลัดพราก
จากคนรัก?
www.kalyanamitra.org
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• บนโลกนี้มีคนที่เข้าถึงธรรมอยู่บ้าง หยุดนิง่ ทีศ่ นู ย์กลางกาย และทะเลแห่งความคิด
ไหม?
ก็สงบลง ไม่มีคลื่นลมใด ๆ ผิวน�้ำนิ่งกระจ่าง
ฯลฯ
แสงสว่างเกิดขึ้นจากกลางท้อง และแผ่ขยาย
๓
อย่างพรึบพรับ บางครัง้ เห็นท่อสว่างทีก่ ลางกาย
ส� ำ หรั บ เรื่ อ งการปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น จาก ด้วย”
ประสบการณ์การจัดปฏิบตั ธิ รรมในต่างประเทศ
อีกคนบอกว่า “ฉันสัมผัสถึงพลังงานที่
มาหลายประเทศ ทีมงานพีซเรฟโวลูชันพบว่า       เกิดขึน้ ตรงหน้าแล้วแผ่กระจายไปทัว่ ทัง้ ร่างกาย
ผู้ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่    รู้สึกว่า ตัวเคลื่อนไหวแบบลอย ๆ ทั้งที่ใจฉัน    
ทั้งชายและหญิง ส่วนใหญ่มีผลการปฏิบัติธรรม นิ่งเฉย”
ทีด่ ี เช่น ตัวเบา ตัวลอย เห็นแสงสว่าง ผ่อนคลาย
เยาวชนจาก เซอร์เบีย “ใจผมสบายมาก
มีความสุข ฯลฯ แม้วา่ หลายคนเพิง่ เคยนัง่ สมาธิ ผ่อนคลาย มีความสุข และเห็นแสงสว่าง กระทัง่
เป็นครั้งแรกก็ตาม
เห็นตัวเองอยู่ในดวงแก้วที่กลางกาย”
เยาวชนบอลข่าน ๒๓ คนนี้ก็เช่นกัน     
เยาวชนจาก บอสเนีย “รูส้ กึ ตัวเบาเหมือน
แม้ เ คยผ่ า นการนั่ ง สมาธิ อ อนไลน์ ม าเพี ย ง         ลอยได้ทุกรอบที่นั่ง มีอยู่รอบหนึ่งรู้สึกนิ่งแน่น  
ไม่กี่วัน แต่ผลการปฏิบัติธรรมนับว่าดีทีเดียว   ที่กลางกายมากและนานกว่าทุกที และยังเห็น
เราลองมาดูประสบการณ์ของพวกเขากันดีกว่า แสงสีฟ้าที่นำ� ความอบอุ่นมาให้ด้วย”
เยาวชนจาก บัลแกเรีย เล่าให้ฟังว่า    เยาวชนจาก โครเอเชีย “ฉันรู้สึกสบาย
“ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของฉัน คือ การที่ใจฉัน ผ่อนคลาย รู้สึกตัวใหญ่และเล็กในเวลาเดียวกัน
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บางทีก็ไม่รู้สึกถึงร่างกาย บางทีกลับรู้สึกว่า     
ตัวขยายออกไปได้เรือ่ ย ๆ และเห็นแสงสีตา่ ง ๆ
ในท้อง เริม่ ต้นจากวงกลมสีชมพูออ่ น กลายเป็น
สีแดงจากด้านล่างของพีระมิดไปถึงสีเหลือง    
บนยอด บางทีเห็นเป็นสีฟ้าอ่อนเกือบขาว”
เยาวชนจาก ตุรกี “เวลาที่นั่งสมาธิจะ   
ผ่อนคลาย เบาสบาย และไม่กังวลอะไรเลย
ท�ำให้ลืมปัญหา เหตุการณ์เลวร้าย ความทรงจ�ำ

ที่ไม่ดี และภาระหน้าที่ต่าง ๆ เพราะลืมตัวเอง
ไปเลย ลืมทุกสิ่งทุกอย่าง หลุดออกจากกรอบ
ของความคิด”
เยาวชนจาก สโลเวเนี ย “แม้ รู ้ สึ ก ว่ า
ร่างกายเพลีย ๆ แต่ใจกลับตืน่ ตัวและผ่อนคลาย
อย่างที่สุด ไม่มีความคิดอะไรผ่านเข้ามาเลย
รู้สึกตัวลอย ๆ เบามาก ๆ”

คนนี้นึกถึงตัวเองอยู่ภายใน
สักพักตัวขยายใหญ่ไปจน
คลุมโลก กระทัง่ รูส้ กึ ว่าโลกกลาย
เป็นศูนย์กลางกายของตัวเขา
เกิดความรักและปรารถนาดี
ต่อผู้อื่นอย่างมากมายขึ้นเอง

คนนี้สัมผัสถึงพลังงาน
ที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย
กระทั่งแผ่ขยายออก
สู่บรรยากาศรอบข้าง

คนนี้รู้สึกตัวหาย เวลาแผ่เมตตารู้สึกตัวเบาและสามารถ
แผ่กระแสแห่งความเมตตาออกจากศูนย์กลางกายได้

คนนี้บอกว่ารู้สึกมีความสุขอย่างสมบูรณ์และสงบ

คนนี้รู้สึกสบายมากที่กลางท้อง มีพลังงานแผ่ขยายออกไป

คนนี้นั่ง ๆ ไปรู้สึกว่าพระอาทิตย์ส่องแสงมาที่ศีรษะ
ลงไปถึงกลางท้อง
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๔
อะไรท� ำ ให้ ค นที่ เ พิ่ ง เคยนั่ ง สมาธิ มี ผ ล
การปฏิบัติธรรมที่ดีขนาดนี้?
เรื่องนี้พระอาจารย์ตอบว่า “เพราะใจ   
เขาใส และท�ำตามวิธีการอย่างถูกหลักวิชชา     
ไม่คาดหวังประสบการณ์ พวกเขาไม่รู้จักค�ำว่า  
พระธรรมกายด้วยซ�้ำ  แต่เขาเอาใจไปวางไว้ที่    
ฐานที่ตั้งของใจอย่างสบาย ๆ ผ่อนคลาย และ
หวังว่าจะได้แค่เพียงความสุขจากการท�ำสมาธิ”
ด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลย พวกเขาจึง     
ท�ำตามค�ำแนะน�ำของพระอาจารย์ที่บอกให้
เอาใจไปวาง ณ ฐานที่ตั้งของใจอย่างสบาย ๆ
ผ่อนคลาย โดยไม่ต้องคิดอะไรเลย ปรากฏว่า
นัง่ สมาธิไปแค่ไม่กนี่ าที (ประมาณ ๓๐-๕๐ นาที)
ส่วนใหญ่ก็ได้ประสบการณ์ที่ดีกันแล้ว
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๕
ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีของชาวต่างชาติ
ในประเทศต่าง ๆ ทุกเพศ ทุกวัย นับจ�ำนวน
ไม่ถว้ น เป็นสิง่ ยืนยันค�ำสอนของพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อที่ว่า “ให้วางใจนิ่ง ๆ ท�ำตัวให้สบาย
ท�ำใจให้สงบ อย่าลุ้น อย่าเร่ง อย่าเพ่ง อย่าจ้อง
เมื่อวางใจได้ถูกส่วน เดี๋ยวจะพบแสงสว่าง
พบดวงธรรมอย่างง่าย ๆ”
นอกจากมีประสบการณ์ที่ดีหลากหลาย  
รูปแบบกันทั่วหน้าแล้ว ชาวต่างชาติบางคนก็
สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่าย ๆ  
ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าว่า
“หลวงพ่ อ สั ง เกตดู ช าวต่ า งประเทศ       
คนหนึ่ง เขาเข้ามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมจนกระทั่ง
เข้าถึงพระธรรมกายในตัว หลวงพ่อชอบประโยค
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กิจกรรมแรกเป็นการแบ่งปันขนมจากประเทศตัวเอง

ทุกคนชอบเป่าดวงแก้วที่ท�ำให้มีความสุข
เหมือนเด็ก ๆ

ที่เขาบอกว่า เขาแค่วางใจนิ่งเฉย ๆ อย่างที่
หลวงพ่อแนะน�ำ  โดยไม่ต้องท�ำอะไร วางใจไว้
ตรงนั้นก็เป็นอันเสร็จภารกิจแล้ว วางเฉย ๆ
จะเกิดท่อกลวงใส ๆ เป็นท่อแก้ว แล้วใจก็วืด
เข้าไปถึงองค์พระเลย องค์พระที่ใสเป็นเพชร  
เขาใช้ค�ำภาษาอังกฤษว่า Superhighway to
the diamond Buddha แปลว่า ทางด่วน       
ในการเข้าถึงพุทธรัตนะ น่าอัศจรรย์ใจไหม?      
ได้ชอ่ งทางตรงกลางเป็นท่อกลวง ๆ ที่เกิดขึ้น
เมื่อเอาใจวางเฉย ๆ โดยไม่ต้องท�ำอะไร...
“ชาวต่างประเทศได้ง่าย เพราะเขาไม่รู้
อะไรมาเลย เหมือนซื้อตั๋วไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่อง   
มาก่อน เขาฟังแล้วเขาก็ท�ำตามอย่างง่าย ๆ

แค่ท�ำตัวให้สบาย ๆ ท�ำใจให้สงบ เดี๋ยวก็จะพบ
แสงสว่าง พบดวงธรรมอย่างง่าย ๆ...” (๒๖ ก.พ. ๔๕)
๖
ที่ชาวต่างชาตินั่งสมาธิได้ดี เข้าถึงธรรม
ได้ง่าย เพราะพวกเขามีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่
เราหลายคนไม่มี คือ ความอินโนเซนต์ ดังนั้น
เวลานั่งสมาธิ ถ้าเราท�ำใจให้ใส ให้สบาย ๆ
ให้อินโนเซนต์เหมือนเด็ก ไม่เครียด ไม่กังวล
ท�ำเฉย ๆ เหมือนไม่รู้อะไรมาก่อนเลย ไม่นาน
ใจก็จะหยุด แล้วจะพบแสงสว่าง พบดวงธรรม
และถ้าท�ำต่อไปอย่างสม�่ำเสมอแล้ว ในที่สุด
ก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายใน จบดอกเตอร์
ทางธรรม
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ตักบาตรพระ

๑,๒๓๔
รูป
8

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

บรรเทาภัย ปกป้องไทย

อ�ำเภอเมือง
จังหวัดก�ำแพงเพชร

ด้วยพลังบุญ

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ
รวมทั้งประเทศไทย ไม่วา่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ไฟไหม้ น�้ำท่วม ฯลฯ เป็นประดุจ
สัญญาณเตือนว่า โลกก�ำลังก้าวไปสูย่ คุ เสือ่ มลง
ทุกที ภัยเหล่านี้นอกจากเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
แล้ว ทางพระพุทธศาสนายังกล่าวว่าเกิดจาก
กิเลสของมนุษย์ดว้ ย คือ “ถ้ามนุษย์หนาไปด้วย
ราคะ โลกจะฉิบหายด้วยน�้ำ ถ้ามนุษย์หนาไป
ด้วยโทสะ โลกจะฉิบหายด้วยไฟ ถ้ามนุษย์หนา
ไปด้วยโมหะ โลกจะฉิบหายด้วยลม”
เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น ในอดี ต กาล
พุ ท ธศาสนิ ก ชนจะพากั น นุ ่ ง ขาวห่ ม ขาว          
เข้าวัดท�ำบุญ ส�ำหรับในยุคปัจจุบัน เราควรน�ำ
ภู มิ ป ั ญ ญาชาวพุ ท ธนี้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นเชิ ง
ป้ อ งกั น โดยไม่ ต ้ อ งรอให้ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น      
เสียก่อน ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะก่อให้เกิดพลังบุญ      
มาบรรเทาและปกป้องเภทภัยแก่บ้านเมือง   
ของเราก็คือ การท�ำบุญตักบาตรครั้งใหญ่กับ           
พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยูเ่ ป็นประจ�ำ 

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร
ประธานฝ่ายฆราวาส
72 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘

www.kalyanamitra.org
72

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดก�ำแพงเพชรร่วมกับ   
หน่วยราชการจังหวัดก�ำแพงเพชรจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม         
ไทยสิริจิตอุทยาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษา
เจ้าคณะจังหวัดก�ำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพัฒนราษฎร์บำ� รุง เป็นประธานสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดษุ ดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และดร.เทิดศักดิ์ ปัญญาจิราธิวัฒน์
ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดก�ำแพงเพชร เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน
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ตักบาตรพระ

๑๐,๐๐๐
รูป
8
เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
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นางสาวปราณี สัตยประกอบ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ประธานฝ่ายฆราวาส
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ปีที่ ๔ บริเวณ
หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพือ่ ถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ
ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีตักบาตรครั้งนี       ้
มีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ (ในขณะนั้น)   
เป็นประธานสงฆ์ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
www.kalyanamitra.org
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บทความน่าอ่าน
เรื่อง : Tipitaka (DTP)

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดประจ�ำรัชกาลที่ ๑
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่
จนได้รับยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
นบุญญมิกรกฎาคม
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แผ่นดินที่ ๓ ของกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหากษัตริยไ์ ทยในราชวงศ์จกั รี
ถือเป็นยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของ
พระองค์พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก เนื่อง
ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนา
ทรงรักษาศีล บ�ำเพ็ญทาน บ�ำรุงคณะสงฆ์ สร้างและ
ปฏิสังขรณ์พระอารามไว้เป็นจ�ำนวนมาก จนมีค�ำพังเพย
กล่าวกันมาว่า “ในรัชกาลที่ ๑ นั้น ถ้าใครเข้มแข็งใน
การศึกสงคราม ก็เป็นคนโปรด ในรัชกาลที่ ๒ ถ้าใคร
เป็นจินตกวี ก็เป็นคนโปรด ในรัชกาลที่ ๓ ถ้าใครใจบุญ
สร้างวัดวาอาราม ก็เป็นคนโปรด”

พระราชศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาปรากฏเด่นชัดในพระราชจริยวัตร ดังเช่น ในปี         
พ.ศ. ๒๓๘๔ มีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงฟังการแปลพระไตรปิฎกติดต่อกัน     
เป็นเวลา ๒๕ วัน เมื่อทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรรูปใดมีความรู้พระไตรปิฎกถึงขั้นเปรียญ
เอก โท ตรี และจัตวา จึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงด้วยความห่วงใยเกรงพระพุทธศาสนา         
จะเศร้าหมองว่า
“กระท� ำ ซึ่ ง พระพุ ท ธศาสนาให้ เ หมื อ น
สระโบกขรณี มีดอกปทุมชาติเกิดคอยกันเป็น
ชัน้ ๆ ชัน้ ทีม่ ดี อกอันบานแก่ แลชัน้ มีดอกอันแก่
พึงจะบาน พึงจะแย้มกลีบแลเกสร ทีม่ ดี อกอ่อน
พึงจะผุด พระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วย
พระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้น ๆ
ดังนี้แล้ว อันว่ากลีบสุคันธรส คือ คุณธรรม
ก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลม แลตามลม”
ดังนี้แล้วทรงให้การสนับสนุนการเรียน
พระปริยตั ธิ รรมของพระภิกษุสามเณรเป็นพิเศษ
โปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ โรงเรียนสอนพระปริยตั ธิ รรม
ในพระอาราม มีการสอบพระบาลีสนามหลวง
อย่างเคร่งครัด พระราชทานพัดยศและถวาย
กรกฎาคม
มิถุนายน๒๕๕๗
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นิตยภัตเป็นประจ�ำทุกเดือนแก่พระมหาเปรียญประโยคต่าง ๆ พระสงฆ์ทสี่ อบไล่ได้เป็นเปรียญและ
ได้เลื่อนเป็นที่พระราชาคณะแล้ว ถ้าโยมบิดามารดาตกทุกข์หรือเป็นทาสผู้อื่น ก็จะพระราชทาน
พระราชทรัพย์ไถ่ตัวให้เป็นอิสระ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรผู้ทรง      
ความรูน้ เี้ อง ท�ำให้พระสงฆ์สามเณรทัง้ ในกรุงและตามหัวเมืองตัง้ ใจเล่าเรียนพระไตรปิฎกมากยิง่ ขึน้
กว่าแต่ก่อน
ในรัชสมัยของพระองค์มกี ารสร้างพระไตรปิฎกมากฉบับกว่าทีผ่ า่ นมา และได้รบั การยกย่องว่า
อักขระมีความถูกต้องครบถ้วนยิง่ กว่าฉบับทีส่ ร้างในรัชกาลก่อน ๆ เพราะเหตุทที่ รงให้การสนับสนุน
ทัง้ การศึกษาภาษาบาลีและอักขระอืน่ ๆ ได้แก่ อักษรสิงหล และอักษรมอญ ควบคูก่ นั ไปเพื่อประโยชน์
ในการปริวรรตถ่ายถอดภาษาบาลีที่จารลงในใบลานด้วยอักษรมอญและสิงหลให้เป็นอักษรขอม
อย่างถูกต้องแม่นย�ำ และยังโปรดเกล้าฯ ให้แปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยอีกด้วย
ตัวอย่างการปริวรรตถ่ายถอดภาษาบาลี จารค�ำว่า “เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา”
แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า
เอวมฺเม สุตํ ข้าพเจ้า ( คือพระอานนท์ ) ได้ฟังมาแล้วอย่างนี้
เอกํ สมยํ ภควา สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า …..
อักษรสิงหล
อักษรมอญ
อักษรขอม

เหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่ ๔) ทรงผนวชอยู่ ทรงรับเป็นธุระ
ตรวจสอบคัมภีร์พระไตรปิฎกที่มีในแผ่นดิน เมื่อทรงทราบว่าคัมภีร์ใดมีเนื้อความผิดแปลกหรือ  
ไม่ครบบริบูรณ์ ก็ทรงให้เสาะหาคัมภีร์จากต่างประเทศมาเทียบเคียงและเสริมส่วนที่ขาดหาย      
ให้สมบูรณ์
นบุญญมิกรกฎาคม
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โปรดเกล้าฯ ให้สมณทูตไปอัญเชิญคัมภีร์พระไตรปิฎก
จากลังกามาสูส่ ยามถึง ๒ คราว ครัง้ แรกไปกับเรือก�ำปัน่ หลวง
ชื่อจินดาแก้ว ขอยืมคัมภีร์พระไตรปิฎกกลับมา ๔๐ คัมภีร์
ใช้เวลาคัดลอก ๑ ปี จึงแล้วเสร็จ และครัง้ ที่ ๒ เป็นการเดินทาง
เพื่อน�ำคัมภีร์ชุดแรกไปส่งคืน พร้อมขอยืมคัมภีร์กลับมา   
จากลังกาอีก ๓๐ คัมภีร์ ขณะเดียวกันหากคัมภีร์ใดไม่มี     
ในลั ง กา ก็ ท รงให้ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ช าวสิ ง หลแลกเปลี่ ย น          
ไปคั ด ลอกได้ เป็ น การค้ น คว้ า แลกเปลี่ ย นความรู ้ ท าง   
พระพุทธศาสนาและเจริญสัมพันธไมตรีระหว่าง ๒ ประเทศ
ให้ แ น่ น แฟ้ น ขึ้ น ทั้ ง ยั ง โปรดเกล้ า ฯ ให้ พ ระสงฆ์ ม อญ          
ช่วยเสาะหาและน�ำคัมภีรพ์ ระไตรปิฎกฉบับรามัญเข้ามาร่วม
ตรวจสอบอีกทางหนึง่ ด้วย จึงเป็นเหตุให้มคี มั ภีรพ์ ระไตรปิฎก
จากต่างประเทศเข้ามาสู่แผ่นดินสยามมากขึ้น
คัมภีรใ์ บลานทีส่ ร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ นอกจากถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ยังถือว่ามีความประณีต
งดงามอย่างยิ่ง
ฉบั บ รดน�้ ำ เอกมี ก ารตกแต่ ง
หรือเขียนด้วยลวดลายรดน�ำ้ บนพืน้ รักด�ำ
ที่ใบลานปกหน้าและปกหลังด้วยความ
พิ ถี พิ ถั น เป็ น คั ม ภี ร ์ ที่ ง ดงามประณี ต
ยิ่งกว่าคัมภีร์ใด ๆ ตั้งแต่การเลือกใบลาน
ที่เนื้อเนียนอ่อน ช่างจารที่มีฝีมือเป็นเลิศ
ตลอดจนผ้าห่อคัมภีร์ ล้วนเป็นของที่
บรรจงท�ำด้วยฝีมืออันวิจิตรทั้งสิ้น

นอกจากนี้ยังทรงสร้างพระไตรปิฎกส�ำหรับหอหลวง ๕ ฉบับ คือ ฉบับรดน�้ำเอก ฉบับรดน�้ำโท
ฉบับทองน้อย ฉบับชุบย่อ ฉบับอักษรรามัญ และทรงสร้างพระไตรปิฎกจบใหญ่สำ� หรับพระราชทาน
พระอารามหลวงอีก ๒ ฉบับ คือ ฉบับเทพชุมนุม พระราชทานไว้ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
และฉบับลายก�ำมะลอ พระราชทานไว้ ณ วัดราชโอรส
กรกฎาคม
มิถุนายน๒๕๕๗
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คั ม ภี ร ์ ใ บลานหลวงฉบั บ เทพชุ ม นุ ม
ฉบับทองทึบ จารด้วยอักษรขอม ปกหน้าตกแต่ง
ลายรดน�้ำบนพื้นรักด�ำ เขียนเป็นภาพเทวดา
มาประชุ ม กั น ในท่ า นั่ ง พนมหั ต ถ์ มี พั ด รู ป
พุ ่ ม ข้ า วบิ ณ ฑ์ คั่ น สั บ หว่ า ง พื้ น หลั ง เป็ น ลาย
ดอกพุดตานใบเทศ กึ่งกลางปกมีอักษรขอม
บอกชือ่ คัมภีร์ “พระปาฬีทฆิ นิกาย สีลขนฺธวคฺค
ผูก ๑” อยู่ภายในกรอบ

ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ การค้าขายเจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองปราศจาก
สงคราม ถือเป็นยุคทองทีจ่ ะท�ำนุบำ� รุงบ้านเมืองให้กลับมาสวยงามเหมือนเมือ่ ครัง้ กรุงเก่า ศาสนสถาน
เป็นสถาปัตยกรรมหนึง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความเจริญนัน้ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๓ ทรงบูรณปฏิสงั ขรณ์
วัดวาอารามเมื่อครั้งต้นแผ่นดินรัชกาลแรก และทรงสร้างวัดขึ้นใหม่ที่วิจิตรงดงามเลอค่าสมกับ   
เป็นศรีแห่งแผ่นดิน อีกทั้งไม่ละเลยคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎกหลากหลายอักษร        
ถูกน�ำมาปริวรรตถ่ายทอดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และจัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม
ถื อเป็น คุณูปการอย่า งยิ่งต่อวงการการศึกษาพระบาลีและคณะสงฆ์ไ ทย สมกั บที่ ท รงเป็ น            
อัครศาสนูปถัมภก เจริญตามรอยบาทของพระมหากษัตริย์ไทยแต่ครั้งโบราณกาล
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. กรมการศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร                 
แห่งประเทศไทย, ๒๕๕๑.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และวิรตั น์ อุนนาทรวรางกูร. คัมภีรใ์ บลานฉบับหลวงในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ :      
กรมศิลปากร, ๒๕๔๖.
ส�ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คู่มือบทโทรทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ             
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ.
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ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
เรื่อง : ชา อุ่น

การอบรมธรรมทายาทรุ่นบุกเบิก

“ รุ่นทนทายาท”

ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕

นบุญญมิกุถมุนภาพั
ธ์ ๒๕๕๘
82 อยูอยู่ใ่ในบุ
ายนน๒๕๕๘
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ส่องธรรม ล�้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

ยินดี ในความไม่ประมาท
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
อภพฺโพ ปริหานาย
ภิกษุยินดีในความไม่ประมาท
เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อม

ปมาเท ภยทสฺสิ วา
นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก
หรือเห็นภัยในความประมาท   
ชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานทีเดียว
(ขุ.ธ.๒๕/๑๙)
ความประมาทเป็นมหันตภัยร้าย
ที่มักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คนเรามักมองข้าม
อย่าคิดว่าเล็กน้อย อย่าคิดว่าไม่เป็นไร
รูรั่วเล็ก ๆ เชื้อไฟเพียงนิด ยาพิษเพียงหน่อย คร่าชีวิตคนมานับไม่ถ้วน
ความประมาทแม้นิดเดียว อาจเพียงวินาทีเดียว
ก็สามารถท�ำลายสิ่งต่าง ๆ มานักต่อนักแล้ว
ความประมาทจึงเป็นทางเสื่อม เป็นสิ่งที่พึงหลีกหนี
ความไม่ประมาทเป็นเกราะคุ้มครองภัย
ความไม่ประมาทเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ
ความไม่ประมาทเป็นยาครอบจักรวาลขนานแท้
ความไม่ประมาทเป็นทางไม่เสื่อม ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อม
ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ไกลจากความเจริญ
ผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ใกล้พระนิพพานอันเป็นบรมสุข
ดังนั้นเราจึงควรเห็นภัยในความประมาท
และยินดีในความไม่ประมาทเถิด
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“ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่สูงส่ง
น่าเคารพ กราบไหว้
เทิดทูนบูชา
น่าปลื้มปีติและภาคภูมิใจ”
พระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

สนับสนุนการพิมพ์
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ตำ�รับยอดเลขา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ต�ำรับยอดเลขา

จากคัมภีร์ “จรรยาบ่าว”
วิธีฝึกผู้น�ำในยุค ร.ศ. ๑๓๑
ตอนที่ ๑๘

จรรยาข้อที่ ๓๒-๓๓
“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

๓๒

อย่าประพฤติดังภาษิตว่า
“มั่งมีดีหอม ช่วยกันตอมกิน”
เมื่อเราได้ดีจากเจ้านายสนับสนุน
ก็ไม่ควรลืมพระคุณท่าน
แม้ท่านตกยากจนล้มละลาย
ก็ไม่น�ำความตกต�่ำของท่าน
มาบดบังความดีที่ท่านท�ำไว้กับเรา
มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนเนรคุณ
เสียชาติเกิดที่เป็นมนุษย์
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๓๒. อย่าประพฤติดังภาษิตว่า “มั่งมีดีหอม ช่วยกันตอมกิน”

		

อีกประการหนึง่ เราเป็นบ่าวเป็นข้าท่าน ควรจะคิดในข้อนีด้ ว้ ย
คือเจ้านายเรามีบุญวาศนาอยู่ เราก็ได้พึ่งบุญบารมี ได้รับความศุข
และส่งเสิมแนะน�ำอุดหนุนให้เราได้รับเกียรติยศ และคุณประโยชน์
อันใดก็ดี ข้อนี้เราต้องคิดถึงพระเดชพระคุณเป็นอันมาก ครั้นเมื่อ
ท่านตกยากเสื่อมยศเราก็ควรรฦกถึงคุณ บูชาคุณ อย่าละเลยให้
เสือ่ มเสียความกตัญญูไป จะสนองคุณท่านด้วยอาการอย่างไร ทีค่ วร
ที่ชอบก็ต้องกระท�ำไป อย่าให้เป็นดังความว่า “มั่งมีดีหอม ช่วยกัน
ตอมกิน ฉิบหายวายวอด เอาตัวรอดสิ้น” เช่นนี้ได้จึงจะเป็นที่   
สรรเสริญของเทพยดาและมนุษย์ ซึ่งจะนับว่าเราบริสุทธิ์ประเสริฐ  
ในความกตัญญู

จรรยาข้อนีอ้ ธิบายความได้วา่ เมือ่ เราได้ดเี พราะการสนับสนุนของเจ้านาย ก็ไม่ควรลืมพระคุณ
ท่าน ถึงแม้ท่านจะปลดเกษียณพ้นจากอ�ำนาจหน้าที่ไปแล้ว หรือแม้ท่านจะตกต�่ำจนถึงล้มละลาย
ในภายหลัง ก็อย่าน�ำเรื่องความตกต�่ำในเรื่องส่วนตัวของท่านมาบดบังคุณความดีท่ีท่านเคยท�ำไว้
กับเรา มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนเนรคุณ อกตัญญู ไม่รู้คุณคน
คนที่เนรคุณ ชาติน้ีใครเขาจะมาท�ำคุณกับเรา ฉะนั้นตั้งแต่โบราณจึงมีค�ำเปรียบเทียบที่
ค่อนข้างรุนแรงส�ำหรับคนที่เนรคุณว่า สุนัขมันยังรู้คุณน�้ำข้าวน�้ำแกงที่เราเลี้ยงมัน แต่คนที่เนรคุณ
ผู้ที่เคยเลี้ยงดูให้การสนับสนุน โดยมาดูถูกเหยียบย�่ำท่านภายหลัง โบราณท่านว่า คน ๆ นั้นเลว
ยิ่งกว่าสุนัขเสียอีก
ดังนั้น เราเกิดมาเป็นคนในชาตินี้จึงอย่าให้ใครมาดูถูกได้ ใครที่ถูกต�ำหนิอย่างนี้นับว่า
เสียชาติเกิด ถ้าไม่อยากให้ใครมาต�ำหนิได้ว่าเสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ก็ต้องมีความกตัญญู
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๓๓

อย่าประพฤติดังภาษิตว่า
“ปลาผุดเอาเบ็ดหย่อน”
อย่าเป็นคนที่คิดแต่จะได้จะเด่นจะดังให้รวดเร็ว
โดยไม่นึกถึงคุณธรรม
ไม่นึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ
คนที่เห็นแก่ได้โดยลืมผู้มีคุณ
เมื่อถูกใช้จนหมดประโยชน์
ย่อมถูกเขี่ยทิ้ง
กลายเป็นคนตกงานไร้ที่พึ่ง
เพราะคนเขารู้เช่นเห็นชาติแล้วว่า
“อกตัญญู”
๓๓. อย่าประพฤติดังภาษิตว่า “ปลาผุดเอาเบ็ดหย่อน”

		

อีกหย่างหนึ่ง นายก็ยังไม่ถึงล่มจมทรุดโทรมกระไรนัก เป็นแต่
เพียงแต่ทรง ๆ อยู่ แต่ไม่ใคร่มคี วามสามารถและผาดโผนปราดเปรือ่ ง
เช่นนายเขาทั้งหลายในชั้นเดียวกัน ถ้าเป็นบ่าวที่ใจคอไม่หนักแน่น  
ก็คดิ ถอนหัวหานายใหม่ ที่มคี วามสามารถและผาดโผนต่อไปด้วยใจ
ไม่ดี และไม่มีความหนักแน่นประดุจ “พรานเบ็ดเห็นปลาผุดที่ไหน     
ก็เที่ยวเอาเบ็ดหย่อน” ฤๅได้รับผลที่เพ่งหมายช้าไปหน่อย ก็มีจิตร์
ร้อนรนกระสับกระส่ายคิดจะหานายใหม่เหมือนกัน
อาการเช่นนีม้ กั จะมีชมุ เพราะปรารถนาจะดีเร็วเกินไป การทีด่ ี
เร็วเกินไปนั้น ก็ไม่สู้หลักถานมั่นคงนัก การที่จะดีและชั่วย่อมจะเป็น
ได้ตามคราวตามสมัย ประเดี๋ยวเลยชั่วกว่าเก่าก็มีถมไป เช่นกับเรา
จะหาผลประโยชน์อันใดที่มีก�ำไรมากให้รวยเร็ว แต่ผลอันนั้นย่อม
คลอนแคลน ไม่สู้หลักถานอันใด ผลที่ได้น้อยพอควร ผลอันนั้นย่อม
มั่นคงหลักถานกว่าเช่นนี้เป็นธรรมดา
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เพราะฉะนัน้ เห็นว่าควรจะมีใจหนักแน่น และมีความพยายาม
อดทน เช่นคนโบราณกล่าวเปรียบไว้ว่า “ฝนทั่งเป็นเข็ม” จนได้      
ตั้งวงษ์ตระกูลยืดยาวมาเช่นนั้นจึงจะควร และคนชั้นเก่าเขามีความ
พากเพียรมาก ตกทุกข์ได้ยาก ก็ไม่ใคร่จะทิ้งมูลนาย ล่มหัวจมท้าย
มาด้วยตลอดบุตร์และนัดดา ความอุสาหะก็น่าชมเชย ถึงกับหัดเป็น
เสมียนเขียนหนังสือด้วยใบพาย และถือหีบหมาก ถือร่มตามนาย
เป็นต้น เขายังไม่ทอดทิง้ สู้ทนทานเอาเป็นการเป็นงานดิบดีไปได้กม็ ี
เป็นอันมาก มีจนบัดนีก้ ม็ ดี ว้ ยความอุสาหะ ฉะนัน้ เหตุใดเราก็เป็นคน
ควรจะกระท�ำเช่นเขาได้เหมือนกัน

จรรยาข้อที่ ๓๓ นีต้ อ่ เนือ่ งกับข้อที่ ๓๒ คือนอกจากจะเป็นคนกตัญญูไม่ลมื พระคุณผูท้ มี่ พี ระคุณ
ยังต้องไม่เป็นคนใจรวนเรด้วย ไม่ใช่คิดแต่จะได้ จะเด่นดังให้รวดเร็วโดยไม่นึกถึงคุณธรรม ท�ำงาน
กับนายคนนี้ยังไม่เห็นวี่แววของความก้าวหน้า ก็คิดจะเปลี่ยนงานใหม่เสียแล้ว ไม่รู้จักอดทน
คนเรานั้น เมื่อท�ำดีต้องได้ดีอย่างแน่นอน แต่เมื่อบุญยังไม่ส่งผลก็ต้องรอเวลา เปรียบเสมือน
ผลไม้ที่ยังไม่สุก ถึงแม้จะไปเด็ดมาบ่มก็ไม่หวานสนิท สู้อดทนให้ถึงเวลาที่สมควรจะดีกว่า ฉะนั้น
การเปลี่ยนงานบ่อย ๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่ดี เพราะแสดงถึงความเป็นคนจับจด ใจรวนเร ไม่รู้จักอดทน
ข้อนี้รวมผู้ที่เปลี่ยนสามีหรือเปลี่ยนภรรยาบ่อยด้วย
หลวงพ่อเคยมีเพือ่ นหลายคนทีม่ คี วามสามารถในการท�ำงานมาก เรียนจบจากต่างประเทศมา
ได้ศึกษาเทคโนโลยีของเขามา แต่เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ก็มีทีท่าว่าจะลืมนายคนเดิมซึ่งเป็น
ผู้หาทุนให้ไปเรียน เพราะมีนายคนใหม่ที่เขาเสนอเงินเดือนสูงกว่า
คนประเภทนี้เมื่อไปอยู่ที่ใหม่และได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้เขาเต็มที่จนเขาเข้าใจดีแล้ว อีกไม่
นานเขาก็ปลดออก เพราะไม่มีประโยชน์อันใดแก่เขาอีก คราวนี้เมื่อตกงานก็หาที่พึ่งไม่ได้ เพราะ
คนเขารูเ้ ช่นเห็นชาติแล้วว่า เป็นคนไม่มคี วามกตัญญูกตเวที เป็นคนไม่ซอื่ ตรง บุคคลเช่นนีจ้ ะตกต�ำ่
ตลอดชีวิต
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

ผมเป็นเจ้าของกิจการผลิตสินค้า        
อุปโภคบริโภค ตั้งใจด�ำเนินกิจการ   
อยูบ่ นความถูกต้อง ผมจะท�ำอย่างไร
ให้ส�ำเร็จสมความตั้งใจ?
ANSWER

คำ�ตอบ

“ความถูกต้อง” ทีค่ ณุ ยึดเป็นหลักในการท�ำงานของคุณนัน้ มาจากค�ำว่า “สัจจะ” ซึง่ แปลว่า
ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ นั่นก็หมายความว่า ต้องท�ำแต่สิ่งที่ถูกต้อง
เมือ่ ครัง้ พุทธกาล เคยมีหวั หน้ายักษ์เป็นผูต้ งั้ ค�ำถามถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ท�ำอย่างไร
ให้มีชีวิตอยู่ก็เป็นสุข ตายแล้วก็ไปสวรรค์” พระองค์ตรัสตอบว่า “ผู้มีศรัทธา เชื่อในค�ำสอนของ
พระอริยเจ้า แล้วมีความประพฤติ ๔ ข้อ คือ ๑. มีสัจจะ ๒. มีทมะ ๓. มีขันติ ๔. มีจาคะ ผู้มี
ศรัทธาและมีธรรมครบ ๔ อย่างนี้ มีชีวิตอยู่ในโลกก็มีความสุข ตายไปก็ไปสวรรค์”
ธรรมเรื่องที่ ๑ สัจจะ เป็นธรรมที่ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ถ้ารู้ความหมายเพียงแค่
“ความถูกต้อง” ยังไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจมากพอจะน�ำไปปฏิบัติได้ ถ้าแปลในลักษณะที่เอาไป
ฝึกด้วย ใช้งานด้วย สัจจะนั้นแปลว่า ความรับผิดชอบ เมื่อท�ำอะไรขึ้นมาแล้ว ถ้าผิดก็ต้องรับผิด
ถ้าถูกก็รับความดีความชอบไป
บูรพาจารย์ของเราท่านแยกออกมาให้ดูว่า ความถูกต้องที่คุณจะต้องรับผิดชอบท�ำนั้นมีอยู่
๕ เรื่อง ไม่ใช่เรื่องเดียว
• รับผิดชอบต่อหน้าที่ ต้องท�ำให้ครบทุกหน้าที่ที่มี
• รับผิดชอบต่อการงาน หน้าที่แต่ละอย่างมีการงานที่ต้องท�ำมากมาย งานต่าง ๆ ที่ท�ำ
ขึ้นมาต้องท�ำให้ได้ดีถึงระดับดีที่สุด
• รับผิดชอบต่อค�ำพูด ในการดูแลกิจการนั้นคุณไม่ได้ท�ำเองทุกเรื่อง คุณต้องให้คนอื่นมา
ช่วยท�ำ ฉะนั้นค�ำพูดของคุณที่สั่งงานไปต้องให้ชัดเจน
• รับผิดชอบต่อบุคคล คุณมีบคุ คลทีต่ อ้ งรับผิดชอบ ทัง้ บุคคลต่าง ๆ ในการปกครองรวมถึง
ลูกค้าของคุณด้วย
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• รับผิดชอบต่อความดีของตัวเอง คือ บุญบาปที่จะเกิดกับคุณ รวมทั้งนิสัยดี ๆ หรือนิสัย
เลว ๆ ที่จะเกิดกับคุณ
ยกตัวอย่างการท�ำงานของคุณ จะสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น หน้าที่ของคุณต้องไปควบคุม
ดูแลให้วิจัยแล้ววิจัยอีก ทดลองแล้วทดลองอีก ให้ได้ผลแน่นอน จึงจะยอมให้มีการผลิตออกมา
จ�ำหน่าย ส่วนในงานผลิต คุณก็ต้องติดตามรักษาคุณภาพให้สม�่ำเสมอ ต้องก�ำกับดูแลลูกน้อง
ทุกระดับให้ท�ำงานให้ดีท่ีสุด เพื่อรักษาชื่อเสียงของยี่ห้อเอาไว้ ฉลากสินค้าทุกตัวอักษรก็ต้อง
รับผิดชอบ เพราะมันคือค�ำพูดของคุณ ถ้าท�ำไม่ดีก็คือการไม่รับผิดชอบทั้งต่อลูกค้า ต่อบุคลากร
ต่อบริษัท สุดท้ายก็ต่อบุญบาปของตัวเอง
นีค้ อื ธรรมเรือ่ งที่ ๑ คือ สัจจะ ทีใ่ ช้คำ� ว่ารับผิดชอบหรือความถูกต้อง ซึง่ จะส�ำเร็จได้กต็ อ่ เมือ่
ทั้งคุณและลูกน้องต้องฝึกให้ตัวเองมีความซื่อสัตย์ถึง ๕ สถาน
ความรับผิดชอบเพื่อความถูกต้องนี้ต้องฝึกจากการงานที่ท�ำและต้องท�ำให้เป็นนิสัย โดย
ประการส�ำคัญจะต้องมีความส�ำนึกในเรื่องความดี ความชั่ว เรื่องบุญ เรื่องบาป ให้เป็นนิสัย
การมีความส�ำนึกในความรับผิดชอบเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นนิสัย นั่นคือลักษณะของผู้มี
“ศรัทธา” เชื่อในค�ำสอนของพระอริยเจ้าแล้ว เพราะถ้ายังไม่เชื่อว่ามีบุญ มีบาป มีนรก มีสวรรค์
มีชีวิตหลังความตาย ก็จะไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของการกระท�ำของตนว่าจะเป็นบุญหรือบาป
คนที่ไม่เชื่อ ไม่มีศรัทธา จะไม่ทุ่มเทรับผิดชอบมาถึงตรงนี้
ธรรมเรือ่ งที่ ๒ ทมะ ในขณะทีท่ ำ� การงานด้วยความรับผิดชอบตามหลักสัจจะอยูน่ นั้ คุณธรรม
หนึ่งจะเกิดตามมาคือ ทมะ ซึ่งแปลว่า ฝึก แปลว่า ข่ม
๑. ฝึกนิสัยดี ๆ ขึ้นมาใหม่ เมื่อก่อนเราอาจจะท�ำงานอะไรยังไม่ดีเท่านี้ แต่วันนี้ถึงคราวจะ
ต้องสร้างธุรกิจให้เป็นหนึ่ง จึงต้องฝึกต้องท�ำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น ยกตัวอย่างเช่น แม้ตอนนี้สินค้าใน
ตลาดของเราถือเป็นที่หนึ่งแล้ว แต่เมื่อค�ำนึงว่า เมื่อต่างประเทศรุกเข้ามา สินค้าของเราก็อาจจะ
ร่นถอยลงมาเป็นอันดับ ๓ อันดับ ๔ ได้ เมื่อคาดการณ์เห็นอย่างนี้ ก็มีความจ�ำเป็นจะต้องฝึกกัน
ต่อไป ต้องท�ำทุกอย่างให้ดีที่สุด ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไปไม่หยุดยั้ง
๒. ต้องข่มนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ให้หมดไปด้วย เพราะนิสัยไม่ดีต่าง ๆ คือข้อบกพร่องที่ท�ำให้
การด�ำเนินธุรกิจเกิดความเสียหาย เกิดอันตรายได้
เพราฉะนั้น เราก็ต้องฝึกบุคลากรทั้งองค์กรให้มีใจคิดและฝึกไปในแนวทางเดียวกัน
การพัฒนาถึงจะก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ขณะเดียวกันก็ระวังป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายตามหลัง
อีกด้วย
ธรรมเรื่องที่ ๓ ขันติ คือ ความอดทน การท�ำงานทุกงานนั้นต้องมีความอดทน ถ้าไม่มี
ก็เติบโตต่อไปไม่ได้
ขันติมี ๔ ลักษณะ แบ่งเป็น ๓ ทน ๑ อด คือ
• ทนต่อความยากล�ำบาก ได้แก่ ทนแดด ทนลม ทนฝน ยิง่ เป็นเจ้าของต้องลงไปตรวจงาน
ดูกิจการของเราเอง
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• ทนต่อทุกขเวทนา ได้แก่ ทนป่วย ทนไข้ ถ้าไม่เจ็บหนักก็ต้องออกไปติดตามดูการท�ำงาน
ของลูกน้อง ถ้าปล่อยปละอาจมีบางสิ่งรอดหูรอดตาไปแล้วเสียหายได้
• ทนต่อการกระทบกระทั่ง เพราะการปกครองคนหมู่มากย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน
เกิดขึ้นบ้าง ก็ต้องทนต่อลูกน้อง ทนค�ำบ่น ทนค�ำนินทา
• อดใจต่อการยั่วเย้าของกิเลส เช่น อดใจต่อค�ำชม ค�ำสรรเสริญต่าง ๆ ถ้าเผลอตัวไปกับ
ค�ำชื่นชมต่าง ๆ เราอาจประเมินก�ำลังศักยภาพของตนผิดพลาดได้ ความประมาทเป็นหนทาง
แห่งความเสื่อม
ธรรมเรื่องที่ ๔ จาคะ คือ เสียสละ ในขณะทีท่ ำ� งานไปและพยายามฝึกสัจจะ ทมะ และขันติ
ไปด้วย ก็มีเรื่องที่ต้องการความเสียสละของเราเกิดขึ้นตามมา
การเสียสละเกิดขึ้นหลายประการ ได้แก่
• สละเวลา สละเวลาหลับเวลานอน บางครั้งต้องติดตามงานให้เสร็จจนถึงดึกดื่น หรือ
บางครั้งต้องถูกปลุกแต่เช้าไปดูแลแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• สละความรู้ความสามารถ ความรู้ความสามารถบางอย่างหวงไม่ได้ เมื่อต้องการคนมา
ช่วยงานแบ่งเบาภาระงานต้องให้ความรู้แก่เขา และบางทีความรู้ที่เป็นความลับของเราจะรั่วไหล
ไปบ้าง ก็คงต้องยอมสละ
• สละอารมณ์ ต้องสละอารมณ์เสียอารมณ์บูดทั้งหลายจากการท�ำงาน จากความเห็น
ไม่ตรงกัน ฯลฯ หากจะท�ำให้การสละอารมณ์ตรงนี้ได้ง่าย ก็ต้องฝึกนั่งสมาธิให้บ่อย ๆ
• สละทรัพย์สิ่งของ ถึงเวลา ถึงจังหวะโอกาสที่เหมาะสม ก็มีรางวัลเตรียมไว้ให้แก่ลูกน้อง
คนท�ำงานด้วย ตอบแทนน�้ำใจที่เขายอมท�ำงานติดตามเรา ให้เราได้ใช้สอยให้ทำ� งาน
ธรรมทัง้ ๔ ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ เมือ่ ฝึกท�ำงานไปจะเกิดตามกันมา
เป็นชุด จึงจะเกิดเป็นนิสัยขึ้นมา ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่แยกเป็น ๔ เรื่อง เปรียบเสมือน
เพชรเม็ดหนึง่ มีทงั้ สีสวย เนือ้ แกร่ง น�ำ้ ดี สะท้อนแสงแวววับ มันไม่ได้แยกออกมาอย่างใดอย่างหนึง่
โดยจุดเริ่มต้นต้องเป็นคนที่มีศรัทธา เชื่อค�ำสอนของพระอริยเจ้า เชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อบุญบาป
โลกนี้โลกหน้ามีจริง
เมื่อคุณคิดจะด�ำเนินกิจการบนความถูกต้อง ให้ล�ำดับความส�ำคัญของคุณภาพสินค้า
มาก่อนก�ำไร นัน่ คือเริม่ ต้นการท�ำงานด้วยสัจจะ เป็นการเริม่ ต้นทีถ่ กู ทางแล้ว แต่จำ� เป็นต้องศึกษา
ให้เข้าใจรอบด้านว่า ความถูกต้องประกอบด้วยความรับผิดชอบถึง ๔ ด้าน และธรรมชาติของ
ความรับผิดชอบเหล่านี้จะท�ำได้สมบูรณ์จะต้องฝึกทมะ ขันติ และจาคะให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย
ดังนัน้ ถ้าคุณท�ำได้เช่นนี้ กิจการก็จะเจริญเติบโตยัง่ ยืนได้ ทรัพย์กม็ งั่ คัง่ ชีวติ ก็มนั่ คง สมบูรณ์
ด้วยมิตรสหาย ลูกน้องบริวาร และเป็นชีวิตที่ได้สั่งสมบุญ ละเว้นจากบาปอกุศล จึงเป็นชีวิต
ที่อยู่ในโลกอย่างเป็นสุข ตายแล้วก็ไปสู่สวรรค์
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“บุคคลที่เคารพในธรรม
มีอานิสงส์ คือ เมื่อปฏิบัติธรรมจะเข้าถึงธรรมได้ง่าย
จะเป็นประเภทปฏิบัติสะดวก ตรัสรู้ได้รวดเร็ว”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

บริษัท ศิริชิน จ�ำกัด ๒๙/๑๐, ๑๗, ๑๙ หมู่ ๒ ต.บึงทองหลาง อ.ล�ำลูกกา
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐ โทร. ๐-๒๙๙๕-๒๒๔๓ ถึง ๔, ๐-๒๙๙๗-๔๓๕๕ ถึง ๖, www.sirishin.com
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ข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย านวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

พระพี่เลี้ยง
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย มีความเป็นมา
และวัตถุประสงค์อย่างไร?
วัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้ผู้บวชได้ศึกษาธรรมะสมกับเป็นชาวพุทธจริง ๆ และเป็นการ
ฟื้นธรรมเนียมไทยแต่โบราณที่ชายไทยเกิดมาชาติหนึ่งต้องบวช การบวชเป็นตัวรักษาศีลธรรม       
ในสังคมไทย แต่หลัง ๆ มาธรรมเนียมนี้เริ่มจางลง อาจเป็นเพราะคนมีงานยุ่งขึ้นและภารกิจมากขึ้น
สมัยก่อนท�ำไร่ไถนาอยู่ในชุมชนเล็ก ๆ อย่างไรก็ต้องบวช ถ้าไม่บวชสังคมไม่ยอมรับ ช่วงบวช      
คนอื่นก็รับช่วงงานแทน ถือว่าเป็นงานในครอบครัว ช่วยกันได้ แต่ปัจจุบันไปท�ำงานตามบริษัท      
ห้างร้านต่าง ๆ บางทีก็เกรงใจเพื่อนร่วมงาน หลัง ๆ เลยกลายเป็นบวช ๗ วัน ๑๕ วัน ว่างตอนไหน
ก็บวชตอนนั้น ธรรมเนียมบวชเข้าพรรษาในเมืองจึงเริ่มจางลง นี้อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้คนห่าง
พระพุทธศาสนา ศีลธรรมในสังคมก็เลยลดระดับต�่ำลงมา ท�ำให้มีปัญหาสังคมมากมายอย่างที่เห็น
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ในปัจจุบัน เราจึงต้องฟื้นธรรมเนียมนี้ขึ้นมา ซึ่งผู้บวชก็ได้ประโยชน์ ได้ธรรมะกลับไป และอนาคต
ก็จะเป็นหลักของครอบครัวได้ คนโบราณถ้ายังไม่บวชเขาไม่ให้แต่งงาน ไปขอลูกสาวใครเขาก็ไม่ให้
เพราะว่ายังไว้ใจไม่ได้ ยังเป็นคนดิบอยู่ ถ้าบวชแล้วเขาเรียกว่า “ทิด” (คนสุก) บวชแล้วแม้กิเลส  
ยังไม่หมด แต่อย่างน้อยกิเลสก็สุก คือ ถูกย่างด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ที่ปฏิบัติระหว่างบวช           
ท�ำให้พอจะอุ่นใจได้ว่า ถ้ายกลูกสาวให้แล้วจะดูแลคุ้มครองลูกเขาได้ และมีหลักธรรมยึดเหนี่ยว
ประจ�ำใจ ส่วนในแง่ทสี่ งั คมได้กค็ อื ความสงบร่มเย็น มาตรฐานศีลธรรมในสังคมสูงขึน้ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการน�ำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พระพุทธศาสนาด้วย บวชแล้วทุกระดับชั้นได้ประโยชน์หมด
ฉะนั้นจึงต้องฟื้นธรรมเนียมบวชขึ้นมา
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทราบข่าวว่าหลาย ๆ วัด โดยเฉพาะวัดในกรุงเทพฯ แต่ก่อน     
เมื่อ ๑๐-๒๐ ปีที่แล้ว ก่อนเข้าพรรษาคนต้องมาจองกุฏิกันเลย เพราะว่ากรุงเทพฯ มีคนเยอะ ใครมา
จองก่อนได้ก่อน ถ้าจองช้ากุฏิเต็มก็หมดสิทธิ์บวช ต้องไปหาวัดอื่น ปีหนึ่งมีพระบวชเข้าพรรษา
๔๐-๕๐ รูป ตอนนี้เหลือ ๒ รูป บางวัดไม่มีเลย กุฏิว่างเป็นแถว หลวงพ่อบอกว่านี้คือสัญญาณ
อันตราย ต้องฟื้นธรรมเนียมการบวชกลับมาให้ได้ ขืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปจ�ำนวนพระจะลดลง      
เรือ่ ย ๆ ชาวบ้านจะห่างวัดไปเรือ่ ย ๆ สุดท้ายแล้วพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร สังคมไทยจะเป็น
อย่างไร

ท�ำไมต้องมีพระพีเ่ ลีย้ ง? โครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ต้องใช้พระพีเ่ ลีย้ ง
กี่รูป?
“พระพีเ่ ลีย้ ง” พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าเหมือน “พระพีช่ าย” นัน่ เอง เพราะผูบ้ วช
เพิ่งมาบวชใหม่ ไม่ทราบว่าต้องท�ำอย่างไรบ้าง จึงต้องมีพระพี่เลี้ยงคอยแนะน�ำดูแลอย่างใกล้ชิด
พระอาจารย์ท่านจะได้สอนภาพรวม สมมุติว่าศูนย์อบรมหนึ่งมีพระประมาณ ๑๐๐ รูป พระอาจารย์
มีประมาณ ๒-๓ รูป พระพี่เลี้ยงอีกประมาณ ๔-๕ รูป อัตราส่วนราว ๆ ๑ ต่อ ๒๐ ช่วยกันดูแล
แนะน�ำรายละเอียดทุกอย่าง เช่น การครองจีวร การวิกัปจีวร วินัยสงฆ์ ใครสงสัยอะไรจะได้ถาม
จากพระพี่เลี้ยง อัตราส่วน ๑ ต่อ ๒๐ ถ้าบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป พระพี่เลี้ยงก็ประมาณ ๕,๐๐๐ รูป

พระพี่เลี้ยงจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมต่างจากพระธรรมทายาททั่วไป
อย่างไรบ้าง?
เนือ่ งจากจะต้องไปเป็นพีเ่ ลีย้ งคอยแนะน�ำผูอ้ นื่ ดังนัน้ จึงต้องอบรมก่อน เป็นธรรมทายาทก่อน
และบวชก่อนราว ๆ หนึ่งเดือน จะได้มาฝึกฝนตัวเองก่อน ศึกษาพระวินัยก่อน เวลาที่ธรรมทายาท
เข้ามาอบรมจะได้มีความรู้พอที่จะแนะน�ำได้ในเบื้องต้น แล้วในระหว่างพรรษาก็ฝึกไปด้วยกัน     
เหมือนพี่กับน้องฝึกควบคู่กันไป แต่แปลกที่ว่าพอมีจิตส�ำนึกว่าเราคือพี่เลี้ยง ความตั้งใจจะมากขึ้น
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ถ้ามาบวชทั่วไปจะรู้สึกว่ารับผิดชอบแค่ตัวเองก็พอ แต่ถ้าเป็นพระพี่เลี้ยงจะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ    
ตัวเองและพระที่ตัวเองดูแลอยู่ด้วย ฉะนั้นความตื่นตัวผิดกัน ส�ำนึกความรับผิดชอบตรงนี้จะท�ำให้
พระพี่เลี้ยงส�ำรวมเป็นพิเศษ เพราะว่ามีพระน้อง ๆ คอยดูอยู่ เพราะฉะนั้นพระพี่เลี้ยงจะมีการฝึก
ตัวเองแบบก้าวกระโดด เพราะสติและความตื่นตัวจะมากเป็นพิเศษ และจะมีพระธรรมทายาท     
รูปนั้นรูปนี้ถามค�ำถาม พระพี่เลี้ยงก็ต้องตอบ ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องไปถามพระอาจารย์ ท�ำให้ม     ี
ความเข้าใจธรรมะมากขึ้นไปอีก
ฉะนั้นพระพี่เลี้ยงจะมีการฝึกตัวที่เข้มข้นกว่าธรรมทายาททั่วไปอย่างน้อย ๒ เท่า เรียกว่าใช้
เวลาอย่างคุ้มค่า เวลาที่พระพี่เลี้ยงอบรมทั้งหมดจริง ๆ ประมาณ ๖ เดือน อบรมก่อนเดือนกว่า
ธรรมทายาทมาบวชอีก ๔ เดือน รวมได้ประมาณ ๕ เดือนครึ่ง เสร็จจากอบรมแล้วสรุปงานอีก     
ครึ่งเดือน รวมแล้วประมาณ ๖ เดือน ซึ่ง ๖ เดือนนี้จะได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เหมือนกับเข้าหลักสูตร
เร่งรัด ได้บุญไปมหาศาล ผู้มาบวชธรรมทายาทได้บุญในการฝึกอบรมตัวเองก็มหาศาลแล้ว แต่    
พระพี่เลี้ยงได้ ๒ ต่อ ฝึกตัวเองแล้วต้องดูแลพระรูปอื่นด้วย อานิสงส์ในปัจจุบัน คือ ความรู้       
ความเข้าใจธรรมะจะมีมากกว่า รวมเอาความเข้าใจของพระ ๒๐ รูปไว้ เพราะเวลาสงสัยทุกรูปจะมาถาม
พระพี่เลี้ยง พระพี่เลี้ยงก็จะต้องรู้อะไรให้มากกว่า แล้วยังมีผลบุญก็คือ ท�ำให้ภพต่อไปจะเป็นคนที่
มีพวกพ้องบริวารมาก ท�ำอะไรมีคนสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลเต็มไปหมด แล้วพวกพ้องแต่ละคน
เป็นคนเก่งและดีทงั้ นัน้ เพราะว่าตัวเองเกือ้ กูลพระธรรมทายาททีต่ งั้ ใจมาปฏิบตั ธิ รรม ท�ำเหตุอย่างไร
ก็จะได้ผลอย่างนั้น ดูแลเขาเป็นอย่างดี แน่นอนว่าตัวเองก็ต้องมีพวกพ้องบริวารที่เป็นคนดี มีฝีมือ          
มีก�ำลังบุญมาก แล้วก็เกื้อกูลกันท�ำความดีไปตลอดทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้นการบวชเป็น           
พระพี่เลี้ยงคุ้มมาก ๆ มาบวชเถิด ไม่อย่างนั้นจะเสียดาย และขอฝากไว้ว่า เรามีประมาณ ๑,๐๐๐
ศูนย์อบรม ศูนย์อบรมหนึ่งต้องการพระพี่เลี้ยงประมาณ ๕ รูป ขอฝากภารกิจแห่งประวัติศาสตร์นี้
ไว้กับพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์อบรม พระธรรมทายาทรุ่นที่ผ่าน ๆ มา และผู้น�ำบุญทั้งหลาย ให้
ช่วยกันชวนพระพีเ่ ลีย้ งให้ได้อย่างน้อยศูนย์อบรมละ ๕ รูป เพือ่ ท�ำให้โครงการฯ ประสบความส�ำเร็จ
ด้วยดี

มาศึกษาธรรมะในช่วงอายุมากล�ำบากไหม? คนบวชเยอะวุ่นวายไหม?
อายุบวชพระถือตามพระวินัยก็คือ ๒๐ ปีขึ้นไป จนถึงประมาณ ๖๐ ปี บางท่านเกษียณ
แล้วอยากจะบวช มาได้เลย อายุถึง ๖๕ ปีก็ได้ ถ้าสุขภาพแข็งแรงก็มาได้ ถือตามพระวินัยเป็นหลัก
พอบวชแล้ว อายุ ๕๐-๖๐ ปี ก็ดูหนุ่มขึ้น เพราะฉะนั้นมาเถิด รุ่นที่ผ่าน ๆ มาเขาก็ไหวกัน ขอแค่
เป็นผู้ที่สุขภาพพื้นฐานแข็งแรง ไม่เป็นภาระของส่วนรวมในการดูแล
การมาบวชด้วยกันเป็นหมูใ่ หญ่ ๆ มีขอ้ ดีเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือ ถามว่าเราดูหนังสือเอง
ทีบ่ า้ นคนเดียวกับมาเข้าห้องเรียน เรียนกันทีละ ๔๐-๕๐ คน อย่างไหนดีกว่า ตอบว่าเรียนในห้องเรียน
ได้ผลกว่า เพราะว่ามีความพร้อมเพรียง มีวินัย ถ้าดูหนังสือเองที่บ้าน เดี๋ยวก็ไปเดินเล่น เดี๋ยวก็  
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เข้าเน็ต บางทีกไ็ ปเล่นเกม ความตัง้ ใจจะหย่อนเพราะไม่มวี นิ ยั หมูค่ ณะ ไม่มพี ลังหมูม่ าช่วย ถ้าบวช
คนเดียวก็เหมือนกัน ประโยชน์ที่ได้ก็ไม่ค่อยเต็มที่ แต่ถ้ามาทีหนึ่งเป็นร้อย มีพระอาจารย์
พระพี่เลี้ยง มีระบบ มีหลักสูตรทุกอย่างชัดเจน ถึงเวลาสวดมนต์มาพร้อมกันหมด กิจวัตรลงตัว
เหมือนโรงเรียน เพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติและการศึกษาจะดีกว่า ไม่ต้องกลัวว่ามาเยอะ
แล้วจะวุ่นวาย ที่ยุ่งเป็นเพราะไม่มีวินัย ถ้ามีวินัยไม่ยุ่ง โรงเรียนมีนักเรียน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน
ยังไม่ยุ่งเลย เขาแบ่งเป็นชั้นเป็นห้อง ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบ
อยากจะฝากทุก ๆ ท่านว่า เคยไหมที่อยากจะปรับปรุงนิสัยตัวเอง อยากตื่นเช้า อยากเป็น
คนตรงต่อเวลา บางคนเคยสูบบุหรี่ เคยติดเหล้า ติดเกม ก็อยากจะเลิก อยากจะท�ำสิ่งที่ดี ๆ แต่
ตั้งใจอยู่ได้วันสองวันก็เลิก รู้สึกว่าสภาวะไม่เอื้ออ�ำนวย ท�ำให้ล้มลุกคลุกคลาน ท�ำไม่ได้สักที       
ถ้ามาบวชโอกาสเหมาะที่สุดเลย เพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ดึงไปในทางเสียไม่มี รอบ ๆ ตัวมีแต่      
สิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งนั้น ถ้าใครอยากปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น แต่สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อ จังหวะโอกาส     
ไม่ให้ บวชครั้งนี้ขอบอกว่าโอกาสดีที่สุด เพราะเราได้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมทุกวัน ใจเรา
ก็จะละเอียด อยู่ในบุญ สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีใครชวนเราไปในทางเสียเลย มีแต่เรื่องดี ๆ แล้วเรื่อง
ตรงต่อเวลาก็แก้ได้ เพราะต้องตื่นเช้าอยู่แล้ว เราจะได้ตื่นตี ๔ ครึ่งทุกวัน ตลอด ๑๒๐ วัน กลับบ้านไป
ก็แค่รักษาสิ่งดี ๆ นี้ไว้เท่านั้น เราจะได้ทำ� ความดีอย่างต่อเนื่อง ๑๒๐ วัน ถือเป็นการปฏิรูปตัวเอง     
ครั้งใหญ่ เพราะฉะนั้นบวชครั้งนี้จะให้ประโยชน์แก่ตัวเราอย่างมหาศาล ใครตั้งใจจะพัฒนาตัวเอง
จะยกเครื่องครั้งใหญ่ มาเถิดไม่ผิดหวัง
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ตอนไปเดินธุดงค์มีธรรมทายาทหลายรูปเล่าให้ฟังว่าเกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนา      
มากขึ้น บางทีเดิน ๆ ไปมีโยมเห็นพระเดินมาแดดก�ำลังร้อน เขาอาราธนามาพักแล้วก็รีบขวนขวาย
ไปหาน�้ำมาเลี้ยง เขาเป็นชาวบ้านชาวสวน ฐานะไม่ได้ร�่ำรวย แต่เขาไปหาพวกน�้ำอัดลมอะไร        
ต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้มาเลี้ยงพระเป็นร้อยเลย คิดเป็นมูลค่าหลายบาทเหมือนกัน แต่เขาท�ำ         
ด้วยความเบิกบาน แล้วอาราธนาว่า “ปีหน้ามาอีกนะครับ” เขาปลื้มใจที่ได้ท�ำบุญ พระที่มาเล่า
บอกว่าฐานะเราดีกว่าเขา แต่ยังไม่เคยคิดจะท�ำบุญแบบเขาเลย ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่า จากนี้ไปเรา
จะต้องมีน�้ำใจต่อทุกคนให้มากกว่านี้ จะต้องท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้มากกว่านี้
บางรูปไปเดินธุดงค์เจอทีเด็ด มีพระรูปหนึ่งชื่อพระกิตติพันธ์ คุณธโช ผ่านการอบรม
ธรรมทายาทเสร็จเรียบร้อย ท่านก็ไปเดินธุดงค์ ไปกันประมาณ ๕๐ รูป ไปพักทีว่ ดั บุญบางสิงห์ จังหวัด
ปทุมธานี รุ่งเช้าก็แยกสายบิณฑบาต สายท่านมี ๕ รูป รองเจ้าอาวาสวัดนั้นเมตตาน�ำให้ ออกไป
แต่เช้ามืด รองเจ้าอาวาสท่านบอกว่า “ถ้าเห็นอะไรให้นิ่ง ๆ เฉย ๆ ไว้นะ” พระธรรมทายาทก็บอก
“ครับ” แล้วก็เดินกันไป
ออกจากวัดไม่นานมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เห็นอุบาสิกาตั้งโต๊ะเตรียมใส่บาตรอยู่ใต้ต้นโพธิ์
เป็นเจ้าแรกตั้งแต่ฟ้าสาง ไปถึงก็ใส่บาตร มีข้าวสวยถุงหนึ่ง ไข่เป็ดต้มฟองหนึ่ง แกงถุงหนึ่ง เตรียม
ไว้ ๖ ชุด ราวกับรู้ว่าจะมีพระ ๖ รูป ผู้หญิงใส่เสื้อสีขาว ผิวก็ขาว ปกติพระรับบาตรจะไม่มองหน้า
โยม แต่วันนั้นบรรยากาศดูแปลก ๆ ท่านเลยเหลือบมอง ก็เห็นตากลมสวยแต่ไม่กะพริบเลย ท่าน
บอกว่าขนลุกซูเ่ ลย พอรับบาตรเสร็จก็เดินไป พอเดินคล้อยหลังไปแค่ไม่กเี่ มตร พระข้างหลังกระซิบ
บอกให้ลองเหลียวไปดูสิ พอเหลียวไปดูปรากฏว่าไม่มีใครแล้ว โต๊ะที่ใส่บาตรก็ไม่อยู่แล้ว หายไป
หมดเลย แล้วมาเปิดดูในบาตร ปรากฏว่าทั้งข้าวสวย ทั้งไข่เป็ดต้ม และแกงก็หายไปด้วย เหลืออยู่
แค่ข้าวสารถุงหนึ่ง เหลืออยู่ ๑ ถุงทุกรูปเหมือนกันหมดเลย ถามรองเจ้าอาวาสที่น�ำทางว่าท�ำไม   
เป็นอย่างนี้ ท่านก็ยิ้ม ๆ แล้วบอกว่า “ธรรมดา”
ธรรมทายาทกิตติพนั ธ์บอกว่า “โอ้โฮ! นีเ่ ราตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรมแล้วมาจาริกเดินธุดงค์ ขนาดเทพธิดา
ยังมาใส่บาตรเลยหรือ” พอกลับมาถึงวัด ท่านก็มานั่งนับข้าวสารได้ ๒,๘๘๗ เม็ด พอดมดู        
ปรากฏว่ามีกลิ่นหอมอ่อน ๆ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น มีประสบการณ์แปลก ๆ มากมายในหมู่ธรรมทายาท
ที่เดินธุดงค์ไปทั้งประเทศ เรียกว่าเป็นความประทับใจ เพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้บวชขอให้มาเถิด
โดยเฉพาะถ้ามาเป็นพระพีเ่ ลีย้ ง จะได้บุญอีกเป็น ๒ เท่า ไม่แน่อาจจะได้พาธรรมทายาทไปบิณฑบาต
และอาจจะไปเจอสิ่งดี ๆ ด้วยตัวเองก็ได้
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“วิชชาธรรมกายเป็นสุดยอดแห่งวิชชา และเป็นวิชชาที่แท้จริง
ที่จะท�ำให้เราพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
สนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน
โดยส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. ๐-๒๕๕๒-๕๒๑๕ แฟกซ์. ๐-๒๕๕๑-๒๖๘๔

สนับสนุนการพิมพ์

หจก.ซี.เอส.ไอที ซิสเต็มส์
ห้างเดอะมอลล์บางแค The Mall Bangkhae ๒๗๕ ม.๑ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๘๐๓-๘๕๔๗, ๐-๒๘๐๓-๘๓๓๖ จ�ำหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ก Acer Asus, LCD MONITOR ACER
ASUS SAMSUNG LG, PRINTER EPSON CANON HP, HARDDISK SEAGATE HITACHI SAMSUNG.
RAM DDR DDR II DDR III (400/533/667/800) Asus Gigabyte Asrock
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DOU ความรู้สากล
เรื่อง : พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ. ๙

กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ได้ยาก ๔ ประการ คือ “การได้เกิด
มาเป็นมนุษย์กน็ บั ว่ายาก การด�ำรงชีวติ อยูข่ องเหล่าสัตว์กน็ บั ว่ายาก การทีจ่ ะได้ฟงั
สัทธรรมก็นบั ว่ายาก การทีพ่ ระพุทธเจ้าทัง้ หลายจะเสด็จอุบตั ขิ นึ้ ก็ยงิ่ ยาก”
ใน ๔ ประการนี้ อาจกล่าวได้ว่า การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้น
เป็นการยากยิ่ง เพราะผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้จะต้องผ่านการเป็นพระโพธิสัตว์
ทีต่ งั้ ความปรารถนาจะหลุดพ้นจากทุกข์ดว้ ยตนเอง และต้องการให้คนอืน่ พ้นทุกข์ดว้ ย
แต่เพียงแค่การตัง้ ความปรารถนายังไม่เพียงพอ จะต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยการสัง่ สม
พุทธการกธรรม คือ บารมีทงั้ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับบารมี อุปบารมี และปรมัตถบารมี
จนครบถ้วนทัง้ ๓๐ ทัศ ซึง่ บุคคลทีต่ งั้ ความปรารถนาและจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้
จะต้องมีจติ ใจทีย่ งิ่ ใหญ่ อุปมาได้ดงั นี้
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๑. หากห้วงจักรวาลกว้างใหญ่ ไกลถึงหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่ร้อย
ห้าสิบโยชน์ เต็มไปด้วยหนามแหลม พระโพธิสัตว์จะมีหัวใจยิ่งใหญ่ที่จะเดินลุย
ด้วยเท้าเปล่าไปจนสุดปลายทาง
๒. หากห้วงจักรวาลนี้เต็มไปด้วยถ่านเพลิงที่ร้อนระอุ ท่านก็จะเดินไปด้วย
เท้าเปล่าให้ถึงจุดหมายปลายทาง
๓. หากห้วงจักรวาลเต็มไปด้วยภูเขาเหล็กลุกเป็นเพลิงตลอดเวลา ระหว่าง
ซอกเขาเต็มไปด้วยน�้ำทองแดงร้อนแรง ท่านก็จะว่ายแหวกน�้ำทองแดงข้ามไป
ให้ถึงจุดหมายปลายทาง ข้ามห้วงหมื่นจักรวาลไปให้ได้
อุปมานี้ชี้ให้เห็นถึงความยาวนานและอุปสรรคของบุคคลที่ตั้งเป้าหมาย
จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเจอและผ่านพ้นไปให้ได้ ดังนัน้ ในระหว่างการสร้างบารมี
เพื่อเป็นพระพุทธเจ้า เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่นิพพานนั้น จึงมีทั้งผู้สร้างบารมี
จนกระทัง่ บารมีเต็มเปีย่ มได้เป็นพระพุทธเจ้า หรืออาจจะเปลีย่ นเป้าหมายปรารถนา
สาวกภูมิ
ดังนัน้ ผูท้ สี่ ร้างบารมีเพือ่ เป็นพระพุทธเจ้า หรือทีเ่ รียกว่า พระโพธิสตั ว์ จึงมีอยู่
๒ ประเภท คือ อนิยตโพธิสตั ว์ ได้แก่บคุ คลทีต่ งั้ เป้าหมายจะเป็นพระพุทธเจ้า แต่
ยังไม่แน่วา่ จะได้เป็นพระพุทธเจ้า ยังมีโอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นเป้าหมายการสร้างบารมีได้
และ นิยตโพธิสตั ว์ ได้แก่บคุ คลทีจ่ ะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน โดยมีเครือ่ งรับประกัน
คือ การได้รบั พุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าหลาย ๆ พระองค์ ทีพ่ ระโพธิสตั ว์นนั้
ไปเกิดเจอ ซึ่งระยะเวลาของการสร้างบารมีนั้นก็ยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วน
โดยท่านแบ่งระยะเวลาการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละประเภทไว้ดงั นี้
ประเภทพระพุทธเจ้า
ปัญญาธิกพุทธเจ้า
สัทธาธิกพุทธเจ้า
วิรยิ าธิกพุทธเจ้า

ด�ำริในพระทัย
๗ อสงไขย
๑๔ อสงไขย
๒๘ อสงไขย

เปล่งวาจา
ได้รบั พุทธพยากรณ์
๙ อสงไขย ๔ อสงไขย แสนมหากัป
๑๘ อสงไขย ๘ อสงไขย แสนมหากัป
๓๖ อสงไขย ๑๖ อสงไขย แสนมหากัป

การจะสร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้านัน้ ต้องสร้างอย่างยาวนาน สัง่ สมบารมี
ทัง้ ๓๐ ทัศ จนครบถ้วนบริบรู ณ์ และท�ำอย่างเอาชีวติ เป็นเดิมพันยากทีจ่ ะหาผูใ้ ดท�ำได้
ยกตัวอย่าง ทานบารมี ไม่เพียงแต่ทรัพย์สมบัตทิ พี่ ระโพธิสตั ว์ให้ทานออกไปประดุจ
คว�ำ่ หม้อซึง่ จัดเป็นทานบารมีเท่านัน้ ในระดับอุปบารมีและปรมัตถบารมีทา่ นกล่าว
ไว้วา่ พระองค์ตอ้ งควักดวงตาให้เป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ตัดศีรษะให้
เป็นทานมากกว่าผลมะพร้าวในพืน้ ปฐพี ถวายเลือดให้เป็นทานมากกว่าน�ำ้ ในมหาสมุทร
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ถวายเนือ้ ให้เป็นทานมากกว่าแผ่นดินในทวีปทัง้ ๔ และต้องสัง่ สมบารมีอนื่ ๆ ทีเ่ หลือ
อย่างยิ่งยวดด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดังนั้นกว่าจะบังเกิดพระพุทธเจ้าขึ้น
สักพระองค์หนึง่ จึงเป็นเรือ่ งทีย่ ากมาก เมือ่ เป็นเช่นนี้ ในช่วงแต่ละกัปทีผ่ า่ นไปจึงมี
บางกัปทีเ่ ป็นสุญญกัป คือ ไม่มพี ระพุทธเจ้าบังเกิดขึน้ เป็นช่วงทีว่ า่ งเปล่าจากมรรค
ผล นิพพาน ยุคนีม้ นุษย์จะไปสุคติเท่าเขาโค ไปอบายเท่าขนโค แต่ในบางยุคก็เป็น
อสุญญกัป คือ มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึน้ ซึง่ แต่ละกัปมีจำ� นวนพระพุทธเจ้าเกิดขึน้
ไม่เท่ากัน บางยุคมี ๑ พระองค์ เรียกว่า สารกัป บางยุคมี ๒ พระองค์ เรียกว่า วรกัป
บางยุคมี ๔ พระองค์ เรียกว่า สารมัณฑกัป บางยุคมี ๕ พระองค์ เรียกว่า ภัททกัป
(ภัทรกัป)
กัปของเราเป็นกัปที่เจริญที่สุด มีพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ซึ่งในขณะนี้
มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึน้ ๔ พระองค์แล้ว คือ พระกกุสนั ธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้าซึง่ เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปจั จุบนั
ส่วนพระพุทธเจ้าองค์สดุ ท้ายในภัทรกัปนี้ คือพระศรีอริยเมตไตรย์ ซึง่ จะมาบังเกิด
ในยุคต่อจากนีไ้ ปอีก ๑ อสงไขยเศษ
นับเป็นความโชคดีของพวกเราทีเ่ กิดมาทันยุคกึง่ พุทธกาล ทีแ่ ม้พระพุทธเจ้า
เสด็จปรินิพพานไปแล้ว แต่พระสัทธรรมค�ำสอนยังคงถูกจารึกไว้ในพระไตรปิฎก
และยังมีผสู้ บื ทอด คือ พระภิกษุทที่ รงศีล ทรงธรรม อีกทัง้ ยังมีพระพุทธปฏิมาเป็น
ตัวแทนของพระองค์ เราได้ผา่ นความยากประการหนึง่ มาแล้ว คือ การได้เกิดเป็นมนุษย์
ทั้งยังมีลมหายใจอยู่ซึ่งเป็นความยากประการที่สอง และยังโชคดีที่อยู่ในยุคที่ยังมี
พระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ยนิ ได้ฟงั ค�ำสอน ซึง่ ก็นบั ว่าเป็นการยากอีกประการหนึง่
ดังนัน้ ชีวติ ของเราในภพชาตินจี้ ะไม่ไร้ผลเลย หากเราได้ใช้โชคดีทเี่ รามีอยูน่ หี้ นั มาศึกษา
และปฏิบตั ธิ รรมให้เต็มที่
ในช่วงเทศกาลนีเ้ ป็นเดือนแห่งการเตรียมตัวบวชในภาคเข้าพรรษา จึงนับเป็น
โอกาสดีของสุภาพบุรษุ ทุกท่าน ทีจ่ ะได้มาใช้ความโชคดีของการเกิดเป็นชาย เข้ามา
ใกล้ชดิ พระพุทธองค์ดว้ ยการบวชศึกษาหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า และน�ำมา
ปฏิบตั ใิ ห้คมุ้ ค่าสมกับทีเ่ ราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา

เรียบเรียงจากหนังสือ GL204 ศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กิจกรรมประจ�ำภาคเรียน
ประกาศผลสอบประจ�ำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
102 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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“บุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้
บุญจะไปตัดรอนบาปให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย ถ้าตายก็ไปดี”
โอวาทพระเทพญาณมหามุนี วิ.
(หลวงพ่อธัมมชโย)

“ใครทีบุ่เคยพลาดพลั
เหมือคนต้
้นคดแต่
คคลที่ควรบูช้งามาแล้
คือบุวคกลั
คลทีบ่มตัีควุณได้ความดี
วรค่นาไม้
แก่ทกี่ตารระลึ
กนึกปถึลายตรง
ง
นนีา้เงในการปฏิ
ป็นบุคคลทีบ่นัต่าิตยกย่
และสง่
งามสูงกว่าเรา
และยึดถือบุเป็คนคลเช่
แบบอย่
าม ได้องแก่สรรเสริ
ผู้มีศีลญสมาธิ
ปัญาญา
เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญที่พ้นจากหมู่เมฆ”
พระเทพญาณมหามุสนันี บ(หลวงพ่
สนุนการจัอดพิธัมมพ์มชโย)
วารสารอยู่ในบุญ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน โดย
ส�ำนักงาน ซีเอสการบัญชี รับจดทะเบียน ท�ำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
โทร. 02-552-5215 Fax. 02-551-2684
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อานุภาพ “สัมมา อะระหัง”
เรื่อง : พระบริบูรณ์ ธมฺมวิชฺโช

“สัมมา อะระหัง”
คือ ยาวิเศษของชีวิต

คนโบร�่ำโบราณกล่าวไว้ว่า “สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน” ซึ่งเป็นค�ำที่ถา่ ยทอดมา
จากประสบการณ์จริงในการประพฤติปฏิบัติของผู้คนในอดีต ซึ่งก็เป็นผลเช่นนั้นจริง ๆ แม้แต่    
ในปัจจุบนั การภาวนาก็ยงั มีผลอันมหัศจรรย์แก่ชวี ติ มนุษย์ราวกับได้กนิ ยาแสนวิเศษกันเลยทีเดียว
ดังเรื่องราวตัวอย่างของนักภาวนาเหล่านี้....

104 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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แม่มณีหายป่วย
กัลยาณมิตรมณี แก้วดวง จังหวัดสุโขทัย

ดิฉนั ชือ่ มณี แก้วดวง ชอบนัง่ สมาธิหลับตาภาวนา “สัมมา อะระหัง”
ไปเรื่อย ๆ ดิฉันป่วยเป็นมะเร็ง ตอนที่เป็นแรก ๆ ยังไม่รู้ตัว พอดีตกเลือด
มาก ๓-๔ กระโถน แต่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดและไม่รู้ว่าเป็นมะเร็ง พอไปตรวจ
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี หมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่ ๓ จะขั้นที่ ๔ แล้ว
แต่ใจเรายังดีอยู่ ดิฉันจึงบอกหมอว่า “ก็ยังดีนะ ยังเหลืออีกตั้งขั้นหนึ่ง”
แล้วดิฉันก็ขอหมอไปเที่ยวเกาหลีก่อน แล้วจะกลับมาให้รักษา
พอกลับมา ดิฉันก็ไปให้หมอรักษา หมอสั่งฉายแสง ๒๘ ครั้ง          
ให้คีโม ๔ ครั้ง ฝังแร่อีก ๔ ครั้ง ตอนที่ฝังแร่และให้คีโมอยู่นั้น เขาก�ำลัง
โปรยดอกดาวรวยกัน ดิฉันเลยขอไปโปรยดอกดาวรวย หมอถามว่า         
“ยังจะไปโปรยอีกหรือ ไม่เจ็บไม่ปวดบ้างหรือคะ” ดิฉันบอกว่า “ไม่ค่ะ”     
ที่จริงคนไข้ที่ให้คีโมต้องมีอาการอาเจียน คลื่นไส้ แต่ดิฉันไม่มีอาการเลย
เพราะดิฉันภาวนา “สัมมา อะระหัง” เรื่อยมา
ตอนที่หมอให้คีโม ดิฉันก็ไม่กลัว ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปด้วย
ทุกลมหายใจ ก�ำลังใจยังดีอยู่เหมือนเดิม เพราะไม่เจ็บไม่ปวด ใจอยู่กับ
“สัมมา อะระหัง” ๒๔ ชั่วโมง จะเดินไปไหนหรือจะท�ำอะไรก็ภาวนา   
“สัมมา อะระหัง” ไปด้วย
มีหลวงพีร่ ปู หนึง่ บอกว่า คนทีส่ ขุ ภาพดีเขาภาวนา “สัมมา อะระหัง”
วันละ ๕๐๐ ครั้ง แต่คนเป็นมะเร็งถ้าอยากหายต้องภาวนาวันละ ๑,๕๐๐
ครั้ง ดิฉันบอกว่า “แค่ ๕๐๐ ครั้ง ยังไม่ค่อยจะครบ นี่จะต้อง ๑,๕๐๐ ครั้ง
เชียวหรือคะ” ตอนหลังดิฉันภาวนาไปด้วย กดเครื่องนับดิจิทัลไปด้วย       
พอมาดูอีกทีได้ตั้งพันครั้ง
ช่วงนั้นพอดีดิฉันเข้ากะนั่งสมาธิตามโครงการของหลวงพ่อ ๓ กะ
เช้า-บ่าย-เย็น พร้อมกับภาวนา “สัมมา อะระหัง” ไปด้วย ตอนนั้นภาวนา
ได้วันละ ๓,๐๐๐ ครั้ง เดี๋ยวนี้ได้ ๕,๐๐๐ ครั้งแล้ว ดิฉันภาวนาทุกวัน        
ทุกลมหายใจ ถึงแม้จะคุยกับใคร เสียง “สัมมา อะระหัง” ก็ออกมาจาก
ศูนย์กลางกายตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ขณะนี้หมอยืนยันว่า ดิฉันหายแล้ว ร่างกายปกติดีทุกอย่าง แค่มีนัด
ว่า ๑ ปี ให้เข้าไปตรวจร่างกายครั้งหนึ่ง “สัมมา อะระหัง” นี่ดีจริง ๆ ค่ะ
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๑ ล้านภาวนา เขาทำ�ได้ เราก็ทำ�ได้
ธีรวัฒน์ จันทายุวัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ผมเป็นคนใจร้อน พอได้ฟังเรื่องราวจากคนที่อยู่ข้างวัด ที่เขาภาวนา
“สัมมา อะระหัง” ก็อยากลองดูว่าจะท�ำได้ไหม แรก ๆ ผมท�ำไปโดยไม่คิด
อะไร ภาวนา ๑,๐๐๐ ครั้งบ้าง ๒,๐๐๐ ครั้งบ้าง ตอนหลังมาคิดว่า เขาท�ำได้
เราก็น่าจะท�ำได้ จึงตั้งจิตอธิษฐานบอกหลวงปู่ว่า “ลูกไม่มีอะไรจะถวาย      
ลูกตั้งใจจะภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ล้านครั้งให้ได้” ผมเริ่มภาวนาตั้งแต่
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน แล้วท�ำส�ำเร็จตามเป้าพอดีเหมือนกัน
ปกติผมนั่งสมาธิ เช้า-เย็น แรก ๆ นั่งไม่ค่อยนิ่ง แต่พอไปที่โรงงาน
ผมก็กดเครื่องนับ “สัมมา อะระหัง ๆ” ไปเรื่อย ๆ บางวันได้เป็นหมื่นครั้ง
ท�ำให้เวลานัง่ สมาธิรสู้ กึ ว่านิง่ เร็วขึน้ นิง่ มากขึน้ ด้วย และนัง่ ได้นานขึน้ ปกติ
นั่งแค่ ๑๐-๑๕ นาที ก็ปวดขาแล้ว
เมือ่ ก่อนนี้ ตอนทีผ่ มยังไม่ได้ภาวนา ผมหายใจขัด ๆ แต่ตอนหลังหายใจ
ดีขึ้น คล้าย ๆ กับเป็นโรคหัวใจ หมอบอกว่า มันจะจี๊ด ๆ ตามร่างกาย
แต่พอผมฝึกภาวนาก็เหมือนกับว่าร่างกายเราได้พักผ่อนเต็มที่
ปกติผมไม่คอ่ ยเชือ่ เรือ่ งการนัง่ สมาธิเท่าไร แต่ตอนหลังผมตัง้ นาฬิกา
ไว้เลย ตี ๔ ต้องตื่นขึ้นมา ผมจะตั้งนาฬิกาไว้ ๒ ครั้ง คือ ตี ๔ กับตี ๕ ครึ่ง
ผมเริ่มนั่งตั้งแต่ตี ๔ ถ้าไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาครั้งที่ ๒ ผมก็จะไม่ลุกขึ้น
ตอนออกไปท�ำงาน ผมรู้สึกว่า ร่างกายแข็งแรงขึ้น ไม่เพลียเลย และ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างชัดเจนก็คอื ใจนิง่ ขึน้ ปกติผมเป็นคนใจร้อนมาก จะ
ท�ำอะไรต้องเอาให้ได้ แต่พอได้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” ใจเย็นขึ้นมาก
ไม่ว่าจะท�ำอะไรก็จะนึกถึงผลได้ผลเสีย ซึ่งแต่ก่อนท�ำอะไรไม่เคยคิดเลย
ผู้อ่านทุกท่านครับ ผมอยากให้ทุกท่านท�ำครับ ท�ำแล้วดีจริง ๆ ดีกับ
ตัวเราเองและคนรอบข้าง อย่างน้อยสุขภาพจิตเราก็ดขี นึ้ นิสยั เราจะเปลีย่ น
ไป อย่างผมเป็นคนใจร้อน เดี๋ยวนี้ผมใจเย็นขึ้น แต่ผมก็จะพัฒนาตัวเองให้
ใจเย็นมากกว่านี้ครับ
วันใดที่เรารู้สึกว่าชีวิตพบกับความไม่สบายกายไม่สบายใจ อย่าปล่อยใจให้เกาะเกี่ยวอยู่กับ
ความฟุ้งซ่าน หงุดหงิด หรือระทมทุกข์ เพราะเราจะไม่มีวันออกจากทุกข์ได้เลยถ้าเราไม่ยอม     
ปล่อยวาง และวิธีท่ีดีที่สุดก็คือ ถ้าความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดขึ้น นั่นแสดงว่าเราเริ่มป่วย
แล้ว เมื่อรู้ว่าป่วยก็ต้องกินยา และยาที่ดีที่สุดของชีวิตในขณะนี้ ที่ไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ และได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่าดีจริง ๆ ก็คือ ยาภาวนา “สัมมา อะระหัง” นั่นเอง
106 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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ฝันในฝัน
เรื่อง : หัวหน้าชั้น วินิช พันธุ์วิริยรัตน์ uwinich@gmail.com

คอลัมน์นี้เฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเท่านั้น

วิสาขบูชา วันชิตัง เม

สวัสดีครับ! นร.อนุบาลฝันในฝัน
วิทยาทั่วโลก วันวิสาขบูชา คือ
วันแห่งชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ “เราเป็น
ผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุด
ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในโลก การเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้าย
ภพใหม่ตอ่ ไปไม่มสี ำ� หรับเรา” (พระพุทธองค์ทรง
เปล่งอาสภิวาจาในวันประสูติ ณ สวนลุมพินวี นั
ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖)
		
ครัง้ ที่ ๒ “แม้เนือ้ และเลือดจะแห้งเหือด
108 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘

ไปหมดสิน้ เหลือแต่หนัง เอ็น และกระดูกก็ตาม
ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ตราบนั้นเราจักไม่ลุกจากบัลลังก์นี้” (ทรงตั้ง
สัตยาธิษฐานใต้ตน้ พระศรีมหาโพธิ์ ก่อนจะตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๖)
ครั้งที่ ๓ “ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือน
เธอเป็ น ครั้ ง สุ ด ท้ า ยว่ า สั ง ขารทั้ ง หลายมี
ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยัง
ความไม่ประมาทให้ถงึ พร้อมด้วยเถิด” (ประทาน
ปัจฉิมโอวาทก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ
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สาลวโนทยาน ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�ำ่ เดือน ๖)
ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น
คุณปู การอย่างยิง่ ต่อชาวโลกทีต่ า่ งต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ทุกข์ทรมานในสังสารวัฏอันหาเบือ้ งต้น
ท่ามกลาง และเบื้องปลายไม่ได้ ทรงสอนให้
ชาวโลกพ้นทุกข์ตลอด ๔๕ พรรษา โดยไม่เคย
หยุดพัก 		
บารมีที่สั่งสมมา ๒๐ อสงไขยกับเศษ
แสนมหากัป “๔๕ ปี” กับ “อสงไขย” ต่างกัน
มากเหลือเกิน แต่ถ้าพวกเราช่วยกันท�ำหน้าที่
เผยแผ่ การทุ่มเทของพระองค์ก็ไม่สูญเปล่า
ขุนพลชวนบวชทั้งหลาย พร้อมหรือยัง
ครับที่จะไปเชิญชวนชายแมน ๆ เข้ามาบวชใน
รุน่ เข้าพรรษา ๖ กรกฎาคม-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เพื่ อ ช่ ว ยกั น สร้ า งศาสนทายาทสื บ ทอดอายุ
พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนาน
หลั ง จากที่ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
ปรินิพพาน มีค�ำสอนเป็นศาสดาแทนพระองค์

และถูกสืบทอดต่อ ๆ กันมาด้วยพระอรหันต์
พระมหาเถระ พระเถระ พระภิกษุ จนมาถึง
ปัจจุบนั กว่า ๒,๖๐๐ ปี พระสงฆ์คอื ค�ำตอบ! ผูน้ ำ�
ขุนพลชวนบวช คือ บุคคลที่จะท�ำให้ค�ำตอบนี้
เกิดขึ้นจ�ำนวนแสนในพรรษานี้
ชีวติ สมณะเป็นเพศสุดท้ายในสังสารวัฏ
คื อ ก่ อ นเข้ า พระนิ พ พานทุ ก ชี วิ ต ต้ อ งบวช
ดังนัน้ การทีเ่ ราท�ำหน้าทีช่ วนชายแมน ๆ มาบวช
ในรุน่ เข้าพรรษาทีจ่ ะถึงนี้ เท่ากับว่าเราได้สงั่ สม
บุญบารมีที่เรียกว่า “เนกขัมมบารมี” ในชาตินี้
หากเราไม่มีโอกาสบวชจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
การท� ำ หน้ า ที่ ช วนบวชจึ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ เรา
เพื่อผังการบวชในภพชาติต่อไปจะได้หนาแน่น
บวชแล้วก็ไม่ลาสิกขาระหว่างทาง ซึ่งจะเป็น
เหตุให้การด�ำเนินชีวิตของเราผิดพลาดและ
มีความทุกข์ ดังเรื่องราว Case Study ต่อไปนี้

รับชมรูปแบบ Video ผ่านทาง Application QR code ในมือถือ และ Tablet

http://goo.gl/JA05cI

Case
Study
ก ร ณี ศึ ก ษ า

คนระลึกชาติ

๑๘ มกราคม ๒๕๔๙

กราบนมัสการคุณครูไม่ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง
ลูกเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๔ ในช่วงทีว่ ดั ถูกกล่าวหาว่าโกงทีด่ นิ
ชาวนา เมือ่ ได้ยนิ ข่าวร้าย ๆ เกีย่ วกับพระศาสนา
ในฐานะที่ ลู ก เป็ น ชาวพุ ท ธซึ่ ง เคารพศรั ท ธา
ในพระรัตนตรัย ลูกจึงไม่อยากจะเชื่อตามที่
ใคร ๆ เขาว่ากัน ก็เลยตัดสินใจมาวัดเพือ่ พิสจู น์
ความจริงค่ะ หลังจากได้มาวัดแล้ว ไม่เพียงแต่
ลูกจะมั่นใจว่า วัดนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่ข่าว
น�ำเสนอเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ที่ส�ำคัญกว่านั้น

คือ ลูกยังได้มาเจอวัดที่ถูกใจ เพราะยังไม่เคย
เห็นวัดไหนสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
เท่ากับที่นี่เลยค่ะ นับแต่นั้นมาลูกก็เลยมาวัด
เป็นประจ�ำค่ะ และเมื่อหลวงพ่อเปิดโรงเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยา มีเรื่องราวของ Case
Study ทีน่ า่ ศึกษามากมาย ลูกจึงขอส่งเรือ่ งราว
พิเศษเกี่ยวกับตัวเองและลูกสาวมากราบขอ
ความเมตตาคุณครูไม่ใหญ่ชว่ ยฝันในฝันด้วยค่ะ
ตั ว ของลู ก วั น แรกที่ ลื ม ตาดู โ ลก
ก็ต่างจากคนทั่ว ๆ ไป เพราะตอนที่คลอดจาก
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ท้องแม่ แม่ได้เล่าให้ฟังว่า ลูกยื่นเท้าสองข้าง
ออกมาก่อน พร้อมกับมีสายรกพันคอและล�ำตัว
พะรุงพะรังไปหมด
เมื่ออายุได้เพียง ๒ ขวบ ขณะก�ำลัง
วิ่งเล่นตามละแวกบ้าน ลูกเผอิญเข้าไปในบ้าน
หลังหนึง่ ซึง่ อยูใ่ กล้กนั ลูกเห็นป้าคนหนึง่ ซึง่ เป็น
เจ้าของบ้าน เพียงแค่เห็นลูกก็รู้สึกคุ้นเคยมาก
เหมือนเป็นญาติที่คุ้นกันเป็นพิเศษ ขณะก�ำลัง
นึกว่าเคยเห็นป้าคนนี้ที่ไหน ทันใดนั้นภาพ
เหตุการณ์ในอดีตก็ค่อย ๆ ผ่านเข้ามาในห้วง
ความคิด เห็นเป็นล�ำดับเรื่องราวที่ชัดเจนมาก
ราวกับว่าเพิ่งจะผ่านพ้นเหตุการณ์เหล่านั้นมา
ได้ไม่นาน จนพอจะปะติดปะต่อเป็นเรือ่ งเป็นราว
ว่า ในอดีตชาติลูกเคยเกิดเป็นลูกสาวคนเล็ก
ของป้าคนนั้นนั่นเอง พออายุได้เพียง ๗ ขวบ
วันนัน้ เป็นวันพระ ลูกกับเพือ่ นผูห้ ญิงอีกคนหนึง่
ก�ำลังช่วยกันเก็บดอกบัวในสระหลังบ้านเพื่อ
เตรียมตัวจะไปท�ำบุญที่วัด ลูกเห็นว่ามีดอกบัว
อยู่ ๓ ดอก เลยคิดว่าจะเก็บให้หมดทุกดอกเพือ่
จะได้ครบองค์แห่งพระรัตนตรัย แต่ปรากฏว่า
บั ว ดอกสุ ด ท้ า ยอยู ่ ไ กลมากจนสุ ด จะเอื้ อ ม
ขณะที่ ลู ก กั บ เพื่ อ นก� ำ ลั ง ช่ ว ยกั น เอื้ อ มไปดึ ง
ก้านบัวดอกสุดท้าย แต่โชคร้ายเพราะที่สระน�ำ้
บริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ลาดลึกลงไป จึงท�ำให้
เราสองคนต้ อ งพากั น กอดคอจมน�้ ำ ตายไป
พร้อมกัน
หลังจากตายแล้ว ญาติกเ็ อาร่างของลูก
ไปเผา ลูกจะเข้าร่างตัวเองก็ทำ� ไม่ได้ ได้แต่เฝ้า
ยื น ดู ร ่ า งของตั ว เองถู ก เผา ลู ก เฝ้ า วนเวี ย น
อยู่ในวัด ๓ วัน ขณะที่ลูกเองยังไม่รู้เลยว่า
จะไปไหนดี พอลูกเห็นผูห้ ญิงคนหนึง่ ถือคานหาบ
110 อยู่ในบุญ มิถุนายน ๒๕๕๘
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เดินตรงมาตักน�้ำที่สระน�้ำหน้าวัด ลูกก็เลย
ตัดสินใจกระโดดขึ้นหลังของเธอไปโดยที่เธอ
ก็ไม่รู้สึกตัว แล้วในที่สุดก็ได้มาเกิดเป็นลูกสาว
ของผูห้ ญิงคนนัน้ ซึง่ ก็คอื แม่ของลูกในชาตินคี้ ะ่
ลูกเล่าเรื่องนี้ให้ญาติ ๆ ฟังว่า ลูกเป็น
ลูกสาวของป้าคนนัน้ แรก ๆ เขาก็ไม่เชือ่ หาว่า
ลูกยังเป็นเด็กก็พูดไปเรื่อยเปื่อย แต่เมื่อลูก
ยืนยันว่า ลูกจ�ำได้แม่นย�ำว่าคนในบ้านหลังนี้
ใครชื่ออะไร เกี่ยวข้องกันอย่างไร และข้าวของ
ในบ้านชิ้นไหนเป็นของใคร หรือแม้แต่เงินที่พ่อ
(ในชาตินั้น) แอบเอาไปซุกไว้ที่ขื่อบ้านโดยที่
ไม่บอกใครเลยยกเว้นลูกเพียงคนเดียว ลูกก็
สามารถพิสจู น์วา่ เป็นจริงตามนัน้ ทุกอย่าง ในทีส่ ดุ
ทุกคนก็เชื่อว่าลูกสามารถระลึกชาติได้จริง ๆ
ลูกแปลกใจตัวเองว่า ตัง้ แต่เป็นเด็กเล็ก
อายุยังไม่ถึง ๗ ขวบ ลูกมีความรู้สึกอยากบวช
อยูต่ ลอดเวลา ในใจคิดแต่เพียงว่าอยากเกิดเป็น
ผูช้ าย ไม่อยากเป็นผูห้ ญิงเลย เพราะอยากบวช
แต่ก็บวชไม่ได้ ยิ่งเมื่อย่างเข้าวัยรุ่นอายุราว
๑๔-๑๕ ปี ลูกยิ่งอายมาก ๆ เลยค่ะ เพราะเริ่ม
มีประจ�ำเดือนแล้ว ลูกคิดว่า ท�ำไมเราถึงต้อง
มีประจ�ำเดือนด้วย? คิดมากจนถึงขั้นอยากจะ
ไปผูกคอตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไป ยิ่งพอรู้ว่า
ต้องเป็นอย่างนี้ทุกเดือนก็เอาแต่ร้องห่มร้องไห้
ฟูมฟายอยู่นาน ๓ วัน ต้องหลบซ่อนด้วย
ความอาย อายจนแทบแทรกแผ่นดินหนีเลยค่ะ
ลูกอาการหนักมากจนแม่ตอ้ งพาลูกไป
หาหมอ ไม่ใช่หมอสามัญประจ�ำบ้านนะคะ แต่
ว่าเป็นหมอไสยเวทประจ�ำหมู่บ้านค่ะ พ่อหมอ
บอกกับแม่ว่า “ลูกเอ็งมันผีเข้า” แล้วพ่อหมอก็
เต็มใจช่วยรักษาให้ โดยบดพริกไทยให้ละเอียด
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ใส่ไปในหลอดปากกา จากนัน้ ก็เอามาพ่นใส่ทาง
จมูกของลูก บางครั้งก็คั่วพริกให้ไหม้แล้วคว้า
ศีรษะของลูกก้มลงสูดกลิน่ จะได้สำ� ลักควัน เพือ่
จะได้ไล่วิญญาณผีร้ายที่มาเข้าสิงร่างลูก บางที
ถึงขนาดคว้าหวายฟาดเสียจนหลังแตก ขาแตก
เลือดไหลซิบไปทั้งตัว ลูกเจ็บปวดทรมานมาก
แต่ก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ก็ได้แต่ร้องตะโกนว่า
“โอ๊ย ไม่ไหวแล้ว”
แม่พาลูกไปรักษาด้วยไสยเวทนาน ๗ ปี
แต่ลูกก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น ในที่สุดเมื่อลูก
อายุได้ ๒๒ ปี พ่อหมอก็เลยแนะน�ำญาติของลูก
ว่า ถ้ารักษาด้วยไสยเวทยังไม่หายก็ให้ลอง
เปลี่ยนวิธีใหม่ ให้จับลูกแต่งงานไปเลย เผื่อว่า
จะหายขาดได้บ้าง ลูกก็เลยจ�ำใจต้องแต่งงาน
ไปโดยปริยาย
พอแต่งงานได้เท่านั้น แทนที่อะไร ๆ
จะดีขึ้นมาบ้าง แต่ซ�้ำร้ายกลับกลายเป็นว่าเพิ่ม
ความทุกข์กายทุกข์ใจมาอีกหลายสิบเท่า เพราะ
เพียงผ่านไปอาทิตย์แรก เราสองสามีภรรยา
ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เสียแล้ว เพียงเพราะสาเหตุ
ที่ลูกมี Hymen (เยื่อพรหมจารี) ที่เหนียวมาก
ไม่ยอมขาด ก็เลยร้อนไปถึงคุณหมอต้องใช้
กรรไกรตัด ถึงได้มาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
ตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกันไม่เคยเลยที่ลูกจะมี
ความสุขแม้ในยามหลับนอน ลูกรังเกียจเรื่อง
เหล่านี้มาก บางครั้งถึงกับช็อก จนสามีต้อง
พาไปหาหมอ ชีวิตของลูกอับเฉาได้แต่รอวันที่
จะแยกทางกันไปค่ะ
ลูกถูกสามีขนื ใจจนกระทัง่ มีลกู ด้วยกัน
๓ คน ลูกแต่ละคนกว่าจะคลอด กว่าจะเลี้ยงดู
มาได้ ก็ยากล�ำบากเหลือเกินค่ะ ลูกบางคนเกิด
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ก่อนก�ำหนดเป็นเดือน ๆ ลูกตั้งท้องลูกชายคน
แรกแค่ ๘ เดือน ลูกสาวคนกลางแค่เพียง ๗
เดือน ส่วนลูกชายคนเล็กกลับอุ้มท้องนานถึง
๑๐ เดือน โดยที่ลูกทุกคนไม่เคยได้ดื่มนมจาก
แม่เลยแม้แต่หยดเดียวค่ะ จ�ำต้องเลี้ยงลูกด้วย
นมกระป๋องแทน เพราะหมอบอกว่า ตัวลูกเป็น
ผูห้ ญิงทีแ่ ปลกมาก ไม่มเี ซลล์ทจี่ ะกลัน่ กรองมา
เป็นน�้ำนม
ลูกมีพสี่ าว ๓ คน แต่ละคนไม่มใี ครยอม
สละโสดเลยสักคนเดียวยกเว้นตัวลูก ต่างคน
ต่างอยูค่ นเดียวตามล�ำพังก็เลยรูส้ กึ เหงา ลูกจึง
ตัดสินใจยกลูกชายคนแรกให้พี่สาวคนโตไว้ให้
อยู่เป็นเพื่อน และต่อมาก็ยกลูกชายคนสุดท้อง
ให้พี่สาวคนรอง ส่วนพี่สาวอีกคนจะขอลูกสาว
คนกลางไปเลี้ยง แต่ลูกไม่ยอม เพราะตั้งใจว่า
จะเหลือไว้เลี้ยงดูเองบ้าง
หลังจากคลอดลูกคนสุดท้องได้ไม่นาน
สามีก็ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนขาหักและ
สมองพิ ก ารไปส่ ว นหนึ่ ง ลู ก ต้ อ งรั บ หน้ า ที่
ปรนนิบัติดูแลสามีอย่างหนักตลอด ๕ ปี แม้
บางครั้งท้อใจแต่ก็ทนสู้ไปค่ะ พออาการของ
สามีเริ่มดีขึ้น ลูกก็ปล่อยให้สามีมีผู้หญิงใหม่
และพามาอยู่ที่บ้านได้ตามใจชอบ ไม่เคยคิด
ต่อว่าอะไรเลย เพราะคิดว่าเป็นความสุขของ
เขา บางครั้ ง ลู ก ก็ เ ป็ น ฝ่ า ยหามาให้ เ ขาเอง
เพราะอยากให้เขาได้ภรรยาใหม่ที่ดีกว่าตัวลูก
และตั้งแต่นั้นมาลูกก็เต็มใจหย่าให้ แต่ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ที่มาอยู่ด้วยกันกับเขามักอยู่กันได้
ไม่นาน สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไป จะมีก็แต่
ภรรยาคนที่ ๑๐ ซึง่ เป็นคนสุดท้ายทีอ่ ยูก่ นั มาได้
จนถึงทุกวันนี้
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หลังจากแยกทางกันแล้ว ลูกก็หันหน้า
เขาวัดปฏิบัติธรรมเรื่อยมา ปัจจุบันลูกอายุ
๕๕ ปีแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง เป็นมา
สารพัดโรค ทัง้ โรคภูมแิ พ้ โรคหอบ โรคกล้ามเนือ้
หัวใจท�ำงานไม่พอ โรคนอนไม่หลับ ฯลฯ จึง
ไม่ได้มาวัดเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่ทุกวันนี้
ลูกก็ยังนุ่งขาวห่มขาวอยู่กับบ้าน อยู่ล� ำพัง
ตัวคนเดียว รักษาศีล สวดมนต์ และนั่งสมาธิ
ทุกวันไม่เคยขาดเลยค่ะ บางวันก็นั่งธรรมะไป
จนถึงเช้า สว่างทั้งภายในภายนอกเลยค่ะ และ
ที่สำ� คัญลูกติดตามชมช่อง DMC เป็นนักเรียน
อนุบาลฝันในฝันวิทยาพันธุ์แท้ลูกพระธัมฯ ค่ะ
ลูกสาวคนกลาง เป็นลูกคนเดียวที่ลูก
เลี้ยงดูมาด้วยตัวเองตั้งแต่เล็กจนโต ลูกคลอด
ลูกสาวคนนี้ภายหลังจากพี่ชายของลูกถูกยิง
เสียชีวิตได้เพียงปีเดียว พออายุได้เพียง ๓ ขวบ
ลูกสาวพยายามบอกกับลูกว่า “ฉันเป็นพี่ชาย
ของแม่นะ” ยิ่งซักไซ้ไล่เลียง ลูกสาวก็บอกว่า
เธอเป็นพี่ชายของลูกซึ่งถูกเพื่อนสนิทยิงตาย
เนื่องจากไปห้ามไม่ให้เพื่อน ๆ ทะเลาะกัน ก็
เลยรับลูกกระสุนแทนเพือ่ น พอตายแล้วก็ได้ยนิ
แต่เสียงร�่ำไห้ของแม่ที่พูดสั่งเป็นท�ำนองว่า ให้
ตัวเขามาเกิดใหม่เป็นลูกของน้องสาว ซึ่งก็คือ
ตัวลูกเอง ลูกสาวเล่าเรื่องเดิม ๆ ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า
อยู่นานเป็นเดือน ๆ จนเมื่ออายุได้ประมาณ
๕ ขวบ ก็ค่อย ๆ ลืมเรื่องทุกอย่าง แล้วจากนั้น
ก็ไม่เคยพูดถึงอีกเลย ลูกแปลกใจว่าเด็กตัวเล็ก
จะรู้เรื่องที่พี่ชายถูกยิงตายได้อย่างไร แต่ก็มี
อะไรหลายอย่างที่ทำ� ให้มั่นใจว่า เธอเป็นพี่ชาย
ของลูกจริง ๆ เพราะเท่าที่สังเกตดู ลูกสาว
หน้าตาเข้ม ตาดุเหี้ยม มีอุปนิสัยคล้ายผู้ชาย
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คือ ชอบเล่นมีด เล่นปืน กล้าหาญ เป็นคนตรง
ไม่เคยกลัวใคร พอโตขึ้นลูกสาวก็หันมาเอาดี
ทางอาชีพต�ำรวจ เข้ารับราชการในหน่วยสืบสวน
สอบสวนประจ�ำกองปราบมานานถึง ๑๓ ปีแล้ว
เมือ่ หลายปีทผี่ า่ นมา ลูกสาวได้รบั รางวัลต�ำรวจ
ปราบปรามยาเสพติดดีเด่น และปีถดั มาก็ได้รบั
รางวัลต�ำรวจดีเด่นอีก ปัจจุบันลูกสาวอายุ ๓๒
ปีแล้ว แต่ยงั ครองตัวเป็นโสด แล้วก็ยงั ไม่คดิ จะ
แต่งงานเลยค่ะ
หลังจากส่งค�ำถาม
ไปกราบเรียนถามคุณครูไม่ใหญ่แล้ว
ก็มีค�ำตอบจากโรงเรียนอนุบาล
ฝันในฝันวิทยาดังนี้

๑. ทีล่ กู บอกว่าสามารถระลึกชาติได้นนั้
ก็เป็นเรื่องจริง ซึ่งเกิดจากเหตุ ๒ ประเภท คือ
๑. ตายปุ๊บก็มาเกิดเลย ไม่ได้วนเวียนอยู่นาน
๒. เกิดจากบุญเก่าทีเ่ คยอธิษฐานว่าให้ระลึกชาติ
ได้ตั้งแต่เกิด
๒. ตัวลูกและเพื่อนผู้หญิงที่มากอดคอ
จมน�้ำตายในชาติก่อน เพราะในอดีตก็เกิดเป็น
เพื่อนกัน เล่นซนด้วยกัน โดยเอาแมวไปโยนน�้ำ
เพื่อให้มันว่ายน�้ำ แต่มันว่ายไม่ได้ มันก็จม
น�้ำตาย เป็นต้น วิบากกรรมนี้มาส่งผล
๓. เพื่อนผู้หญิงตายแล้วไปเกิดเป็น
เทพธิดาบริวารของเทพบุตรองค์หนึ่งบนชั้น
ดาวดึงส์ เฟส ๒ ด้วยบุญที่จิตเลื่อมใสใน
พระรัตนตรัยตอนก่อนตาย ซึ่งต่างจากลูก
ที่ ก ่ อ นตายตกใจทุ ร นทุ ร ายไม่ มี ส ติ จึ ง ได้
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๑

๓

๒

๔

ด�ำเนินชีวิต ไม่ค่อยท�ำภาวนา ศีลข้อ ๓ ก็
ย่อหย่อน ได้แต่ทำ� ทาน
๘. ดังนัน้ เมือ่ ก่อนตายจิตฟุง้ ซ่านจึงได้
ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ระยะหนึ่งก็จุติ
ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นหญิงบ้าง เป็นชายบ้าง
จนมาเป็นเด็กผู้หญิงที่จมน�้ำตาย
๙. และได้กลับมาเจอหมูค่ ณะใหม่ดว้ ย
บุญทีเ่ คยท�ำกับหมูค่ ณะมา และระหว่างเวียนว่าย
ตายเกิดก็มีทุกข์เพราะการครองเรือนมาหลาย
ชาติ แต่ก็พลาดมีครอบครัวทุกที
๑๐. ลูกต้องถูกหมอไสยเวทรักษาอย่าง
ทารุณ เพราะชาติทจี่ ตุ ลิ งมาเป็นมนุษย์ชาติหนึง่
ได้นบั ถือหมอไสยเวท เคยให้หมอไสยเวทรักษา
ลูกหลานของตนเองด้วยอาการทารุณอย่างนี้
วิบากกรรมนี้มาส่งผล
๑๑. ร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคประจ�ำตัว
สารพัด เช่น โรคภูมแิ พ้ โรคหอบ โรคกล้ามเนือ้
หัวใจท�ำงานไม่พอ และโรคนอนไม่หลับ เพราะ

มาเกิดเป็นมนุษย์
๔. ตัวลูกได้เกาะท้องแม่ไปบ้านจริง
โดยเหมือนหลับไป แต่เวลาจะเกิดเป็นมนุษย์
ก็ตอ้ งผ่านบิดาก่อน โดยตัวลูกหลับและตกภวังค์
แล้ ว เข้ า ไปอยู ่ ที่ ศู น ย์ ก ลางกายของบิ ด า
แล้วบังคับบิดาดึงดูดให้เข้าไปหามารดาเพื่อ
ประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบและเกิดมาเป็น
มนุษย์
๕. เวลาคลอด ลูกเอาเท้ายื่นออกมา
ก่ อ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งผิ ด ปกติ นิ ด หน่ อ ยที่ ท� ำ ให้
คลอดยาก ล�ำบากแม่ แต่ไม่มีวิบากกรรมอะไร
๖. อยากเป็นผูช้ าย อยากบวช ไม่อยาก
เป็นผู้หญิงเลย เพราะในพุทธันดรที่ผ่านมา
ได้เป็นผู้ชาย ได้ออกบวชกับหมู่คณะ โดยเป็น
ทหารของพระราชาองค์ทอี่ อกบวช ได้ออกบวช
ตามพระราชาอยู่ระยะหนึ่ง
๗. ภายหลังลาสิกขาออกไปเพราะ
ทนภรรยาเก่ารบเร้าไม่ได้ และประมาทในการ

๕

DMC

๗

๖
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๑๐

แรงงานสัตว์ที่ยังเล็กอยู่ เช่น ลูกวัวที่ยังไม่โต
ลากเกวียน ที่คลอดเกินก�ำหนดเพราะชอบ
ขังสัตว์ไว้ในคอกหรือกรงนาน ๆ
๑๖. ทีไ่ ม่มนี ำ�้ นมให้ลกู ดืม่ เพราะให้สตั ว์
หย่านมเร็ว คือ เวลาวัวคลอดลูกก็จะขายแม่วัว
ไปก่อน ส่วนลูกวัวก็หดั ให้มนั กินหญ้าก่อนเวลา
๑๗. ที่ต้องมาดูแลสามีพิการเพราะ
กรรมทีเ่ คยเชียร์เพือ่ นให้ไปท�ำร้ายคนทีท่ ะเลาะ
กันจนเขาบาดเจ็บเกือบพิการ วิบากกรรมนี้
มาส่งผล
๑๘. ที่ลูกสาวระลึกชาติได้นั้นก็เป็น
เรื่องจริง ที่พี่ชายถูกยิงตายเพราะเป็นคู่อาฆาต
กันมาหลายชาติโดยผลัดกันฆ่า เมือ่ ตายใหม่ ๆ
ก็มาหาน้องสาว แล้วก็มาเข้าบิดาตอนที่พ่อแม่
ประกอบธาตุธรรมกัน ไม่ได้กระโดดเกาะมา
แบบตัวลูก แต่เดินตามมา
๑๙. บางคนระลึกชาติได้ตอนเด็ก แต่
พอโตขึน้ ก็ลมื เพราะตายปุบ๊ ก็มาเกิดเป็นมนุษย์

เศษกรรมขณะที่ เ ป็ น ทหารพระราชาองค์ ที่
ออกบวชได้ทรมานข้าศึกด้วยวิธีการต่าง ๆ
๑๒. กับชาติทจี่ ตุ ลิ งมาจากดาวดึงส์กไ็ ด้
ฆ่าสัตว์ท�ำอาหารบ้าง ใช้แรงงานสัตว์มากไป
บ้าง จึงท�ำให้วิบากกรรมที่เคยทรมานสัตว์
และใช้แรงงานสัตว์ในชาติตา่ ง ๆ มารวมส่งผล
มากมาย
๑๓. ลูกไม่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต
ครอบครัวและรังเกียจชีวิตการครองเรือนมาก
เยื่อพรหมจารีเหนียวมากต้องใช้กรรไกรตัด
คลอดลูกก็ก่อนก�ำหนดและเกินก�ำหนด น�ำ้ นม
ก็ไม่มีให้ลูกดื่ม และต้องมารับภาระดูแลสามี
ที่พิการอีก
๑๔. เพราะเศษกรรมกาเมเจ้าชู้ของลูก
สมัยเป็นผู้ชาย เคยบังคับผู้หญิงคนหนึ่งให้มา
เป็ น ภรรยา ซึ่ ง ผู ้ ห ญิ ง คนนั้ น ก็ มี ค วามรู ้ สึ ก
เหมือนลูกในชาตินี้
๑๕. ที่คลอดลูกก่อนก�ำหนดเพราะใช้

๑๓

๑๕

๑๔
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๑๗

๑๙

๑๘

๒๐

มาเกิดเป็นลูกสาวของลูกในชาตินี้
๒๓. ลูกสาวตั้งใจท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตาย
อยู่เรื่อย ๆ ก็ถือว่าผ่อนหนักเป็นเบา แต่ก็
ขึ้นอยู่กับผู้ตายอยู่ในภูมิที่รับบุญได้หรือไม่
หรือแม้อยู่ในภพภูมิที่รับได้ เขาจะยอมรับบุญ
แล้วอโหสิกรรมให้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
๒๔. คนที่ ถู ก ลู ก สาวท� ำ วิ ส ามั ญ ฆาตกรรมมักจะไปอยูใ่ นมหานรกเป็นส่วนใหญ่
ซึ่ ง เป็ น ภพภู มิ ที่ รั บ บุ ญ ไม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น ถ้ า ย้ า ย
ไปอยู่ในฝ่ายที่ไม่ต้องท�ำอย่างนี้ก็จะไม่ต้อง
มีวิบากกรรมดังกล่าว แต่ถ้าไม่ย้ายฝ่ายก็ต้อง
สั่งสมบุญให้มาก ๆ
๒๕. ตัวลูก ลูกชายทัง้ สอง ลูกสาว เคย
มีกรรมร่วมกัน โดยเคยสร้างบุญร่วมกันและเคย
เกื้อกูลเอื้อเฟื้อกันมาในอดีต
๒๖. ลูกกับลูกสาวได้อยูร่ ว่ มกัน แต่ตอ้ ง
ยกลูกชายให้ไปอยู่กับพี่สาว เพราะในอดีต
ลูกชายทั้งสองเคยเป็นลูกของพี่สาวทั้งสองคน

เลย แต่ไม่มบี ญุ ทีไ่ ด้อธิษฐานจิตให้ระลึกชาติได้
กอปรกับไม่มีความผูกพันกับภพชาติที่ผ่านมา
จึงท�ำให้เมื่อโตขึ้นก็ลืม
๒๐. แต่บางคนก็ไม่ลืม โดยเฉพาะ
ตัวลูก เพราะตัวลูกได้อธิษฐานจิตให้ระลึกชาติ
ได้ แต่บญุ มีกำ� ลังส่งให้ระลึกได้ชาติเดียว อีกทัง้
มีความผูกพันกับชาติในอดีตอีกด้วย
๒๑. ลูกสาวของลูกเป็นต�ำรวจหญิง
เมือ่ พุทธันดรทีแ่ ล้วไม่ได้เป็นทหารของพระราชา
องค์ที่ออกบวช ได้พลัดพรากจากหมู่คณะมา
หลายพุทธันดรแล้ว ทีม่ อี ธั ยาศัยชอบเป็นต�ำรวจ
เพราะในสมัยที่เป็นผู้ชายได้เป็นราชบุรุษ คือ
ต�ำรวจในยุคนั้น จึงติดนิสัยมา
๒๒. บางครั้งมีความจ�ำเป็นต้องท�ำ
วิ ส ามั ญ ฆาตกรรม อย่ า งนี้ ก็ มี อั น ตรายใน
วัฏสงสาร เพราะผู้ที่เรายิงตายก็จะจองเวร
ผูกเวรเราได้ คล้ายกับที่พี่ชายลูกถูกคู่อาฆาต
มาหลายชาติติดตามมาทันแล้วก็ยิงตาย แล้วก็

๒๑
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๒๓

๒๒
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๒๕

๒๖

๒๗

อยู่หลายคน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะสร้างปัญหาให้
แก่คนที่เป็นแม่ ส่วนสามีก็ขี้เมาและเจ้าชู้ จึง
เบื่อหน่ายในการครองเรือน เมื่อท�ำบุญแล้ว
ก็มักจะอธิษฐานว่าอย่าได้มีสามีมีลูกอีกเลย
เพราะน�ำมาแต่เรือ่ งร้อนใจ จึงท�ำให้ชาตินไี้ ม่ได้
ครองเรือน
๒๘. ลูกชายทั้ง ๒ ปัจจุบันคือหลาน
ในชาตินั้นของตัวลูก ซึ่งลูกมักจะชวนให้หลาน
ทั้ง ๒ ได้ท�ำบุญร่วมกับตัวลูก และสอนให้
กลับเนื้อกลับตัว ชาตินี้ก็เลยมาเป็นลูกชาย
ของลูก แต่กต็ อ้ งยกให้ไปเป็นลูกของพีส่ าวทัง้ สอง
๒๙. ส่วนตัวลูกและลูกสาวได้มาอยู่
ร่วมกันก็เพราะเคยเป็นพี่น้องกัน และเคย
เป็นญาติและเป็นแม่ลกู กันมา จึงมีความผูกพัน
กันมากกว่าลูกชาย จึงได้มาอยู่ร่วมกันอีก
ในชาตินี้
๓๐. ลูกชายทัง้ สองและลูกสาวเคยสร้าง
บารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภท
ตามอารมณ์ จึงท�ำให้บางชาติกเ็ จอกัน บางชาติ
ก็ไม่เจอกัน พลัดพรากกันมายาวนาน ดังนั้น
ชาติต่อไปก็อย่าให้พลัดพรากจากกันอีกเลย
๓๑. ชาติน้ีมาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจ
สร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิต
ตามติดไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลย

๒๙

๓๐

๓๑

โดยในชาตินั้นลูกชายทั้งสอง คนหนึ่งเกิดเป็น
ลูกชายของพี่สาวคนโต อีกคนหนึ่งเป็นลูกชาย
ของพี่สาวคนที่สอง
๒๗. ในชาติน้ันพี่สาวทั้งสองต่างมีลูก
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บทสัมภาษณ์ เจ้าของ Case Study
กอบทอง : พอได้ฟังฝันในฝันคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็หายสงสัย เชื่อมั่น
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก่อนหน้านี้ ๕๐ : ๕๐ ไม่มีใครให้ความมั่นใจกับเราได้
การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ให้ท�ำความดีเข้าไว้ ไม่ท�ำความชั่ว เกิดชาติ
ต่อไปจะได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ ชาตินี้มีความทุกข์มาก โดยเฉพาะทุกข์จาก
การครองเรือน จึงตั้งใจท�ำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ตามที่คุณครูไม่ใหญ่
กัลฯกอบทอง บุษสระเกษ ท่านบอก ท�ำบุญทุกครั้งอธิษฐานขอให้เป็นผู้ชาย ให้ได้บวช บวชแล้วก็ไม่สึก
ทุกวันพระก็ถือศีลแปด ท�ำให้ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขมาก โดยเฉพาะสุขจากการนั่งสมาธิ
กอบทอง : มีเรื่องหนึ่งที่ทำ� ให้แม่คนก่อนเชื่อว่าลูกกลับชาติมาเกิด คือ การท่องคาถา เป็นคาถา
ที่แม่คนก่อนให้ท่องประจ�ำ เราก็ท่องได้ พอตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังท่องได้ คือ “พระพุทธังสอง
พระธัมมังสาม พระสังฆังสี่ พระเมตตาห้า พระกรุณาหก พระมุทิตาเจ็ด พระอุเบกขาจงลงมา
ป้องกันอันตราย จงลงมาป้องกันห้อมล้อมข้าพเจ้าไว้ทงั้ กลางวันกลางคืน ขอให้หา่ งไกลจากข้าพเจ้า
ออกไปข้างละเจ็ดวา พระพุทธังสะระนังรักษา พระธัมมังสะระนังรักษา พระสังฆังสะระนังรักษา
พระพุทโธเมนาโถ พระธัมโมเมนาโถ พระสังโฆเมนาโถ” ซึ่งก็ท่องมาจนถึงปัจจุบัน
กอบทอง : เข้าพรรษานี้ อยากเชิญชวนชายแมน ๆ มาบวชเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ตอบแทน
คุณของพระศาสนา ตอนนี้พระศาสนาก�ำลังมีภัย ต้องมาช่วยกัน วัดพระธรรมกายมีการฝึกอบรม
ที่เพียบพร้อมทุกอย่าง
ม่วง : (เพื่อนในอดีต พี่สาวในปัจจุบัน) ฉันมีเพื่อนเล่นด้วยกัน คือ กาเหว่า
ผมด�ำ (คนกลับชาติมาเกิด) วันหนึ่งชวนกันไปเล่นที่สระหลังบ้าน ฉันไม่ได้
ไปเพราะเป็นไข้ พอ ๕-๖ โมงเย็น พ่อแม่เขาตามหา เจอที่สระน�ำ้ กาเหว่า
กับเพือ่ นจมน�ำ้ ตายกันทัง้ ๒ คน พอเขาจ�ำความได้กจ็ ะบอกว่า ชามดอกสวย
ชามกินข้าวของเขานี่ เวลาแม่คนก่อนเอารูปมาให้ดู เขาไปชีว้ า่ นีร้ ปู พ่อของฉัน
กัลฯม่วง จอดสันเทียะ ฉันจึงมีเพื่อนมาเกิดเป็นน้องสาว
จากเรื่องราวของ Case Study เพราะเจ้าของเคสเคยบวชกับหมู่คณะ จึงเป็นเหตุปัจจัย
ท�ำให้มาเจอหมู่คณะอีก ซึ่งก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต จึงได้ออกแบบชีวิตใหม่
ไปในเส้นทางสายเก่าที่เคยท�ำในอดีตชาติ ยังมีพี่น้องนักสร้างบารมีของเราอีกจ�ำนวนมาก ที่ลงมา
แล้วยังไม่ถึงหมู่คณะ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องไปตามหมู่คณะซึ่งมีจ�ำนวนนับล้านกลับมา
โรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงต้องสร้างให้เสร็จ เพื่อรองรับ
ญาติพนี่ อ้ งนักสร้างบารมีนบั ล้านทีจ่ ะมาถึง โรงครัวฯ นี้ จะเลีย้ งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
สาธุชนผู้มีบุญ และยังเลี้ยงถึงอดีตมนุษย์ที่อยู่ในปรโลกผ่านพิธีปุพพเปตพลี และเศษอาหารยังถึง
สัตว์เดรัจฉานด้วย ใครได้ร่วมสร้างโรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
คุณครูไม่ใหญ่บอกว่ามีอานิสงส์ได้ “อายุ วรรณะ สุขะ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ และ
บริวารสมบัติ (ถ้าเราไปชวนคนอื่นมาสร้างด้วย)” บุญใหญ่ขนาดนี้พลาดไม่ได้นะครับ!!
ใจสู้ชูนิ้วเดียว At last you win. ในที่สุดคุณก็ชนะ
www.kalyanamitra.org
117

มิถุนายน ๒๕๕๘ อยู่ในบุญ 117

The only one channel

ผังรายการ

เวลา

เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
* นำ�นั่งสมาธิ / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
00.00 น. เทปบันทึกภาพ
ทศชาติชาดก ตอน เวสสันดรชาดก
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 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
*ผู
อ
้
อกแบบชี
ว
ต
ิ
เคลี
ย
ร์
ค
ต
ั
ชั
ด
เจน
คิดใหญ่ใจดี
12.40-13.05 น.
*Scoop
*ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
13.05-14.00 น.
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น / อธิษฐานจิตบวชสามเณรล้านรูป
14.00-14.10 น.
DMC NEWS / ปฏิทินข่าว
14.10-14.15 น.
Spot / MV
14.15-14.30 น.
ชาดก 500 ชาติ
*สุดยอดภาษากับ
14.30-14.45 น.
ทศชาติชาดก ตอน นารทชาดก
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.
วัฒนธรรมคุณยาย
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

17.05 น.
MV / Spot

16.15-16.45 น.
16.45-17.10 น.
17.10-17.30 น.
17.30-17.50 น.
19.00 น. *ปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก
18.00-18.15 น.
19.30 น. ทันโลกทันธรรม
18.15-18.40 น.
20.00 น. *ผู้ออกแบบชีิวิต
18.40-19.10 น.
21.00 น. *ความดีสากล
21.30 น. เดินไปสู่ความสุข
19.10-22.00 น.
22.00 น. *DMC Time สุดสัปดาห์ 22.00-22.20 น.
23.00 น. *นานาเทศนา
22.20-24.00 น.

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

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

วัดวัพระธรรมกายอิ
ดพระธรรมกายอิตาลี
ตาลี
วัดพระธรรมกายออสเตรีย
วัดพุทธเวียนนา

วัดวัพุดพุทธเวี
ทธเวียนนา
ยนนา
Malta
Malta

วัวัดดวัพุดพุพุททธมอลต้
ทธมอลต้
ธมอลต้าา า
www.kalyanamitra.org

Malta
Malta

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

Wat Phra Dhammakaya London

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

งานบุญบูชาข้าวพระและวิสาขบูชา วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าประจ�ำเดือน มีเจ้าภาพผ้าป่า 3 คณะ ได้แก่ กัลฯ วาริน่า ติรธรรมเจริญ และ กัลฯ สุทธิพงศ์ ก�ำจัดภัย เป็นผู้น�ำ
กล่าวถวายผ้าป่าสร้างวัด กัลฯ วรณัน นิลวงศ์ และ กัลฯ พนินทร แก้วศรี เป็นผู้น�ำกล่าวถวายผ้าป่ากองทุนปัญญาบารมี กัลฯ ดวงกมล
ทะนุ น�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่ายานพาหนะ และในวันนี้สาธุชนได้พร้อมใจกันกล่าวค�ำถวายโรงครัวมหาทานโดยมี กัลฯ กัญยาณี หยิบกลาง
เป็นผู้นำ� กล่าว จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมี กัลฯ วรณัน นิลวงศ์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้น
เป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอน 4 รูป
ภาคสาย สาธุชนร่วมพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยเริ่มจากกล่าวค�ำถวายวิสาขประทีป โดย กัลฯ
เทียนชัย ชิตวิเชียรกุล และ กัลฯ อ�ำภา แช่มไพโรจน์ เป็นผู้น�ำกล่าว จากนั้นเจ้าภาพผู้มีบุญถวายโคมประทีปแด่คณะสงฆ์และจุดประทีป
ถวายเป็นพุทธบูชา และพร้อมใจกันเดินเวียนประทักษินรอบภายในโบสถ์วดั พระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ 3 รอบ เพือ่ ตรึกระลึก
ถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya London

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
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อุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีอุทิศส่วนบุญกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วง
ลับไปแล้ว ประจ�ำเดือนพฤษภาคม สาธุชนมาร่วมพิธีพร้อมน�ำภาพญาติผู้วายชนม์มาวางร่วมพิธีฟังคณะสงฆ์สวดพุทธมนต์ หลังจากนั้นจีง
เป็นพิธีถวายผ้าป่าสร้างวัด จากสาธุชนคนไทยที่เดินทางมาเยี่ยมวัดอีกด้วย

ชมรมลูกเสือ Sheerwater Scout Troop เยี่ยมชมวัด วัดพระธรรมกายลอนดอน ต้อนรับ เยาวชนชมรมลูกเสือ Sheerwater Scout
Troop ซึ่งขอมาชมวัดและศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาและสมาธิ โดยมีลูกเสืออายุตั้งแต่ 8-15 ปี 30 ท่าน และผู้ปกครอง 10 ท่าน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Manchester

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

วันวิสาขบูชา บูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบูชาข้าวพระ และวิสาขบูชาในวันจันทร์ที่ 1มิถุนายน พ.ศ.2558 เริ่ม
ต้นตัง้ แต่เวลา 03.30น. ด้วยการนัง่ สมาธิกลัน่ ใจให้ใ้ สบูชาข้าวพระฯ พร้อมเพรียงกันทัว่ โลกหลัง จากนัน้ ต่อด้วยพิธกี ล่าวค�ำถวายโคมวิสาข
ประทีปในเวลา 11.45น. โดยมีประธานกล่าวค�ำถวายโคมวิสาขะประทีปโดย กัลฯ ปิยาพร เวคฟิลด์ ประธานกล่าวค�ำถวายโรงครัว 71ปี
พระเทพญาณมหามุนีโดย กัลฯ ยัสมิน รัมซาวเอ้อ ประธานกล่าวค�ำถวายองค์พระประจ�ำตัวประจ�ำปีโดย กัลฯ ชนิดา มิลิแกน ประธาน
กล่าวค�ำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน น�ำกล่าวโดย กัลฯ สุธีญา อุดมเดช ต่อจากนั้นได้นั่งสมาธิกลั่นใจใสและร่วมกันจุดโคมวิสาขประทีป
บันทึกภาพเป็นประวัติศาสตร์พร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี น่าปลื้มปิติใจในการสร้างบุญปีใหม่ในครั้งนี้

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Tel. +(44) 0161-900-4424
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ตัวแทนภาคนครหลวง 7 ทอดผ้าป่าสร้างวัด เมื่อวันอังคารที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2558 พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต และคณะ
ตัวแทนภาคนครหลวง7 เดินทางมาเยีย่ มชมวัด และทอดผ้าป่าสร้าง
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

ร่วมงานผูกพันธสีมาบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
และเหล่ากัลยาณมิตร เดินทางไปร่วมงานบุญใหญ่ผูกพันธสีมาพระอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทุกท่าน
ต่างมีความปีติเบิกบานใจในบุญใหญ่ครั้งนี้

ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กัลฯ ธัญญกานต์ ไรท์ เดินทางมาท�ำบุญผ้าป่า เพื่ออุทิศแด่ กัลฯเจริญ
เอี่ยมฤทธิกุล ผู้ล่วงลับอันเป็นที่รัก

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle

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

พิธีบูชาข้าวพระ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระ
ธรรมกายประเทศไทย จากนั้นเป็นพิธีผ้าไตรทอดผ้าป่าสร้างวัด ประธานน�ำกล่าวค�ำถวายผ้าป่าสร้างวัด คือ กัลฯ วรรณพร คลอดิเนอร์
จากนั้นเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานน�ำกล่าวคือ กัลฯ อนงค์นาฎ แมนฟิลด์ และพิธีถวายโคมวิสาขประทีป ประธาน
น�ำกล่าวค�ำ คือ กัลฯ วรรณพร คลอดิเนอร์ ภาคสาย เป็นพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

คณะนครหลวงภาค7 ร่วมทอดผ้าป่า วันพุธที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 คณะนครหลวงภาค7 เดินทางจากประเทศไทย
เพื่อมาทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ทุกท่าน
ร่วมกันถวายจตุปจั จัยไทยธรรมและรับฟังความเป็นมาของวัด
พระธรรมกายนิวคาสเซิลจากพระสมุห์พิชิต ฐิตชโย

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Newcastle

Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle

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

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

125

คณะเจ้าภาพสหรัฐอเมริกา ร่วมทอดผ้าป่า วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะเจ้าภาพจากสหรัฐอเมริกา เดินทางมาทอดผ้าป่า
สร้างวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล และรับฟังความเป็นมาของวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลจากพระสมุห์พิชิต ฐิตชโย ต่างปลื้มปีติ และอิ่ม
เอิบในบุญกันถ้วนหน้า

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2558 วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดพิธีเวียนเทียนและถวายโคม
วิสาขประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ในเวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมพิธี ประธานสงฆ์
คือ พระริเวอร์ ภภฺทโก โดยมีประธานน�ำกล่าวค�ำถวายโคมวิสาขประทีป คือ กัลฯ นพรัตน์ จอนท์สัน กล่าวภาษาบาลี กัลฯ เอ็ดเวิลด์
จอนท์สัน กล่าวภาษาอังกฤษ และ กัลฯ ประไพ มินล้า กล่าวภาษาไทย จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมใจกันถวายโคมวิสาขประทีปและ
จตุปัจจัยไทยธรรม และรับฟังถึงความส�ำคัญของวันวิสาขบูชาเป็นภาษาอังกฤษ
จากนั้นในเวลา 19.00 น.ประกอบพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นประธานสงฆ์ได้
น�ำสาธุชนเดินเวียนประทักษิณรอบห้องปฏิบัติธรรม พร้อมกัน 3 รอบ

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
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Tel. +(49)-8231-9574-530

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

บูชาข้าวพระ 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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Bavaria

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

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

Tel. +(49)-8231-9574-530
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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

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระและวันวิสาขบูชา พิธีเริ่มในเวลา 04.30 น.ตามเวลาท้องถิ่น โดยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวค�ำ
บูชาพระรัตนตรัยและท�ำสมาธิเจริญภาวนาและตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ จากนัน้ ต่อพิธจี ดุ วิสาขประทีป โดยพระอาจารย์ได้น�ำสาธุชน
ผู้มีบูชาอธิษฐานจิตจุดโคมวิสาขประทีป ต่อจากนั้นพระอาจารย์ได้น�ำคณะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาและร่วม
กันถ่ายภาพหมูป่ ระวัตศิ าสตร์ วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิรต์ ณ มหานครแฟรงก์เฟิรต์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขอกราบอนุโมทนาบุญ
กับกัลยาณมิตรลูกพระเทพฯ ทั่วโลกมา ณ โอกาสนี้

www.kalyanamitra.org

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
www.kalyanamitra.org

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

บูชาข้าวพระและงานวันวิสาขบูชา เมือ่ วันจันทร์ที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 ลูกพระธัมฯวัดพุทธไฮล์บรอนน์จดั พิธงี านบุญบูชาข้าวพระและ
จุดวิสาขประทีป สาธุชนร่วมพิธีกล่าวค�ำถวายกองทุนต่างๆโดยมีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุนภัตตาหาร กัลฯ กนิษฐา
คงมงคล กัลฯ รัตนาพร กุนเท่อ กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ วารุณี สมบูรณ์ เจ้าภาพสร้างโรงทานฯ 71ปี กัลฯ พัชรีพร ชัล กัลฯ พรรณนา
Rosswog กองทุนผ้าป่า กัลฯ วนิดา เบนเนส กัลฯ ส�ำอาง โฮพมันน์ เจ้าภาพเทียนเอก กัลฯ จรัสศรี พอลมันน์ เจ้าภาพเทียนคู่ กัลฯ
สุมนรัตน์ เรนซ่า กัลฯ สุทิน คุมพัน กัลฯ วารุณี สมบูรณ์ กัลฯ ไสว วีเดอร์

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Heilbron

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

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

Tel. +(49) 713-4516-5651
+(49) 713-4516-5652
Fax. +(49) 713-4516-5650
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ท�ำบุญเปิดร้านนวดแผนไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กัลฯ สิรินยา ซุบเค่ จัดพิธีท�ำบุญฉลองร้านนวดแผนไทยใหม่ที่เมือง
สตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กล่าวค�ำถวาย ภัตตาหาร กัลฯ สมพิศ เมาเล่อ
ร์ และ กัลฯ กนิษฐา คงมงคล กองทุนคิลานเภสัช กัลฯวารุณี สมบูรณ์ และ กัลฯ พันทิพย์ การีรัตน์ กองทุนผ้าป่า กัลฯ สิรินยา ซุบเค่
และ กัลฯ ณัฐพล การีรัตน์ กองทุนปัญญาบารมี กัลฯ ไสว วีเดอร์ และ กัลฯ เยี่ยม ไคลด์

ท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
กัลฯ ปวีณา แก้วสมบัติ จัดพิธีขึ้นบ้านใหม่ที่เมืองสตุทท์การ์ท
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนิมนต์คณะพระอาจารย์จากวัดพุทธ
ไฮล์บรอนน์ โดยมีประธานน�ำกล่าวถวายกองทุนต่างๆดังนี้ กองทุน
ภัตตาหาร กัลฯ อุไร แก้วสมบัติ กองทุนคิลานเภสัช กัลฯ ปวีณา
แก้วสมบัติ กองทุนผ้าป่า กัลฯ ปวีณา แก้วสมบัติ

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
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Tel. (+49)033 708909888

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

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีถวายวิสาขประทีป เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
จัดกิจกรรมงานบุญ โดยในภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสาย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีประธาน คือ กัลฯ บุญสวง ฟรังค์ และ
กัลฯ กิตติยา ฟรังเค ต่อด้วยพิธีถวายวิสาขประทีป เป็นพุทธบูชา พิธีกล่าวค�ำถวายยานพาหนะแก้ว และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

Tel. (+49)033 708909888
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พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ ในวันวิสาขบูชา ภาคสาย ของวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป
โดยมีประธานเอก คือ กัลฯ ประสิทธิ์ พันธ์บุญ และ กัลฯ Armin Brummerhop ประธานรอง คือ กัลฯ ศิริพักตร์ สตริมเมอร์ และ
กัลฯ ณัฐวุฒิ เสริมสกุลชาติ ต่อด้วยพิธีเวียนประทักษิณ เนื่องในวันวิสาขบูชา

www.kalyanamitra.org

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

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

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

พิธีอุทิศส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2557 จัดพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีปุพพเปตพลี

งานบุญวันธรรมชัย วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จัดพิธีงานบุญวันธรรมชัย

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

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

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

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

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

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557
ทอดผ้าป่าเมือง Lauterbourg
ประเทศฝรั่งเศส

www.kalyanamitra.org

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

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

ภาพกิจกรรมปิดทองลูกนิมิตบาวาเรีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 สาธุชนได้ร่วมกันปิดทองนิมิตและถวายกองทุนต่างๆ

www.kalyanamitra.org

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

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Hamburg

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

พิธีบูชาข้าวพระ ถวายกองทุนบุญต่างๆ และบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันอาทิตย์ที่ 3พฤษภาคม พ.ศ.2558 วัดพุทธฮัมบวร์ก

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Hamburg

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก

Tel. +(49) 041-6382-6924
Handy: +(49) 176-3122-7488
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ประมวลภาพพิธแี ต่งตัง้ ฐานานุกรมใน พระวิเทศภาวนาธรรม ทีพ่ ระสมุหธ์ รี ะวิทย์ ธีรวิชโฺ ช และลูกพระธัมฯวัดพุทธฮัมบวร์ก ร่วมงาน
พิธีผูกพัทธสีมา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2558

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Paris

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

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

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Paris

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

อุทศิ ส่วนกุศล วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปฏิบตั ธิ รรมและอุทศิ ส่วนกุศลแด่ผลู้ ว่ งลับ

งานบุญวันธรรมชัย วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายปารีส
Tel. +(33) 01.64.68.38.33
Mobile: +(33) 06.88.25.82.06
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วัดพุทธบอร์คโด
142

Wat Buddha Bordeaux

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

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Bordeaux

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

วัดพุทธบอร์คโด

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

วัดพุทธตูลสู
144

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

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Bouddha Toulouse

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

วัดพุทธตูลสู

Tel. +(33) 05.67.08.54.72
Mobile: +(33) 06.58.27.32.29
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กิจนิมนต์ ประเทศอันดอร์ร่า วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2557 พระอาจารย์เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้กับโยมที่เมือง ปาส์ เดอร์ ลากาส
ประเทศอันดอร์ร่า โดยมีกัลฯ จ�ำปี บุญกลั่น และได้รับนิมนต์จากร้านอาหารชาวท้องถิ่นเพื่อสวดมนต์อีกด้วย

งานบุญวัดลาว วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม
พ.ศ.2557 วัดสว่าง ซึ่งเป็นวัดลาว นิมนต์
พระอาจารย์วัดพุทธตูลูส ไปร่วมงานบุญ
ผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างวัดใหม่ โดยมีชาวลาว
และชาวไทยจ�ำนวนมากไปร่วมงานบุญกัน

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
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Tel. +(32) 5 33 94 909
+(32) 4 88 56 99 03

Wat Phra Dhammakaya Benelux

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

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

www.kalyanamitra.org

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

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

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
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Tel. +(45) 46 59 00 72
Mobile : +(45) 42 59 00 72

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

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

www.kalyanamitra.org

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

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

www.kalyanamitra.org

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

วัดพระธรรมกายคอร์ซวั ร์ ลุสท์สโกว

www.kalyanamitra.org

Tel. + (45) 43 44 00 72
Mobile : + (45) 42 70 00 72
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วัดพระธรรมกายบูโรส
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Tel. : +(46) 33-418-724
Mobile : + (46) 739-130-332

Wat Phra Dhammakaya Borås

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

พิธีบูชาข้าวพระ และพิธีลอยกระทงธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Borås

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

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

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

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Stockholm

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

งานบุญบริวารกฐิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประมวลภาพพิธีงานบุญบริวารกฐิน วัดพุทธสตอกโฮล์ม

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Stockholm

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

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

Tel. +(46) 837-1973
Handy: +(46) 76-555-4925
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วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
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Tel. : +(47) 33 61 01 43
Mobile : +(47) 47 26 15 12

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Norway

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

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

ประมวลภาพงานบุญวันวิสาขบูชา และบูชาข้าวพระ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558

งานบุญพิธีสวดอภิธรรมบ�ำเพ็ญกุศลเจ็ดวัน อุทิศแด่ คุณ IVAR OPSAHL ระหว่างวันที่ 6 – 12 มิถุนายน พ.ศ.2558

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

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคม วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพระธรรมกายสวิต
เซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนพฤษภาคมพร้อมวัดพระธรรมกายประเทศไทย

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
วันพุธที่ 6 พฤษาภาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ได้จดั ปฏิบตั ธิ รรมคอร์สสมาธิให้
กับคนชาวสวิสโดยมี กัลฯ สมศักด์ จิระ เป็นผู้แปลภาษา

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

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

Tel. : +(41) 031-7011-121
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วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองบาเซิ่ล วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์
จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ จัดปฏิบัติธรรมบ้าน กัลฯ นกแก้ว กันเตอร์

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิต
เซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศไทยเดิน
ทางมาทอดผ้าป่ากันอย่างเบิกบานใจในบุญ

www.kalyanamitra.org

วัดพระธรรมกายอิตาลี
Tel. : +(39) 032-196-6954
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Wat Phra Dhammakaya Italy

Via Baraggiola 2, Vaprio d’Agogna (No) 28010
E-mail : dhammakaya_italy@hotmail.com

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Italy

Via Baraggiola 2, Vaprio d’Agogna (No) 28010
E-mail : dhammakaya_italy@hotmail.com

วัดพระธรรมกายอิตาลี

Tel. : +(39) 032-196-6954
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บูชาข้าวพระ ณ เมืองปิซ่า

www.kalyanamitra.org

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

Wat Phra Dhammakaya Austria

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Phra Dhammakaya Austria

Buddhistisches Meditationszentrum Linz

วัดพระธรรมกายออสเตรีย

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

Tel. : +(43) 073-220-7211
+(43) 0699-1720-6002
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ธุดงค์ปีใหม่ และบูชาข้าวพระ เมืองกราซ
วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
เหล่าลูกพระธัม เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย
จัดกิจกรรมธุดงค์ปีใหม่ สวดมนต์ข้ามคืน และ
ร่วมบูชาข้าวพระในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558
เพือ่ เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดว้ ยการ
สร้างบุญสร้างบารมี

www.kalyanamitra.org

วัดพุทธเวียนนา
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Wat Buddha Vienna

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

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Vienna

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

วัดพุทธเวียนนา

Tel. : +(43) 0223-547-513
Mobile : + (43) 0699-1736-7300
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บูชาข้าวพระต้นเดือนกุมภาพันธ์ วัดพุทธเวียนนา วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 วัดพุทธเวียนนา สาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรม
และบูชาข้าวพระ สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปฏิบัติธรรม ภาคสาย ร่วมกันท�ำพิธีเปิดหอฉันคุณยายอาจารย์มหา
รัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงหลังต่อจากนั้นเป็นการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

www.kalyanamitra.org

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

Wat Buddha Malta

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

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

www.kalyanamitra.org

Wat Buddha Malta

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

วัดพุทธมอลต้า

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

พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 วัดพุทธมอลต้าจัดพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรม

www.kalyanamitra.org
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ขอเชิญมนุษย์และเทวดาร่วมกันอนุโมทนา

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

วัดพระธรรมกายลอนดอน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กัลฯ สายสุฎา เชิดกลาง
กัลฯ ดวง เชิดกลาง
กัลฯ ชนิษพงศ์ เชิดกลาง
กัลฯ ชัชฎา ทัลบ็อท
กัลฯ ณรงค์พรต เหลาพิลา
กัลฯ ดร.คนึงนิจ การ์เน็ทท์
กัลฯ ทองศรี - พิมแก้ว ทรับบริดจ์
และครอบครัว
8. กัลฯ ทัศนีย์ สตรักเกิลส์ และครอบครัว
9. กัลฯ ธัญญกานต์ ไรท์
10.		 กัลฯ นภาพรณ์ ฟาร์โร
11.		 กัลฯ คิม-ฮอน ชาน
12.		 กัลฯ นงลักษณ์ ทองมูล
13.		 กัลฯ นิภารัตน์ - ชลดา พรรคพวก
14.		 กัลฯ บุญเรือง – เควิน เรสัน
		 และครอบครัว
15.		 กัลฯ ปริมวิไล ยังกลาง
16.		 กัลฯ เปรมสิณี – ริชาร์ด - ลอเรน
		 คล๊ากสัน
17.		 กัลฯ จ�ำเนียร บุญฟู
18.		 กัลฯ ฟ้าเรียต Harry Euro Edwards
19.		 กัลฯ มาลี แซ่เฮง
20.		 เด็กชายแมทธิว ปิยะพันธ์ วิลสัน
21.		 กัลฯ รัตนศิริ จอร์จ ไมค์ นิโคลสัน,
		 กัลฯ กชพรรณ ประดาอินทร์
22.		 กัลฯ รัชนก – ป๊อบอาย - สมชาย
		 โมโรเนย์
23.		 ร้านอาหารแสงไทย Thai Sunshine
		 และ กัลฯ อวัสดา - เดวิด - เบล - ตะวัน
		 เบนท์ลี่ย์
24.		 กัลฯ เลิศนภา Collin Amanda Siko
		 Luke Allen

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

www.kalyanamitra.org

14. กัลฯ จันทร์เพ็ญ ไฮล
15. กัลฯ จิตรา พูนสวัสดิ์
16. กัลฯ จ�ำเรียง เฮือเซ็ล และครอบครัว
17. กัลฯ จิรารัช เสงี่ยมศักดิ์
18. กัลฯ จิราพร ซานห์
19. กัลฯ จิราภรณ์ Härter และยุพารัตน์ เกิดด้วง
20. กัลฯ เจนปวรรณ Martin Krieg
21. กัลฯ แฉล้ม Kersten
22. กัลฯ ชงโค Endress และครอบครัว
23. กัลฯ ชนกนารถ พลเรือง และครอบครัว
24. กัลฯ ธีฆรัตน์ บลือเมล
25. กัลฯ ธารินทร์ ตุลสงวน
26. กัลฯ ณัฐพร ป้อมสุวรรณ
27. กัลฯ ณัฐวดี Alexander Helmut
ครอบครัว Knott
28. กัลฯ ดวงฤทัย มันส์เฟลด์
29. กัลฯ ตติมา,เคล้า,ทัสเซียน่า และอิเรน่า เลห์มัน
30. กัลฯ ถนอมจิตต์ เคร้าส์
31. กัลฯ ทอง ชื่นหมื่นไวย
32. กัลฯ ทองใบ เควิน มึนส์
33. กัลฯ ทองเหรียญ อันเดร ฟิชเชอร์
34. กัลฯ ทัย มิคฮาลคา
35. กัลฯ ทัศนีย์ ฮารานท์ และครอบครัว
36. กัลฯ นกเล็ก ชีนฮัมเมอร์
37. กัลฯ นงค์นารถ แตงบุตร Zejak
38. กัลฯ นวนแก้ว บัวแก้ว
39. กัลฯ นัลลิกา อัลแบร์ท
40. กัลฯ นาง ทองหนัก
41. กัลฯ นาง ไรนทาลเลอร์
42. กัลฯ บังอร คามินสกี้
43. กัลฯ บุญตา ควินส์ และ Horst Quinsz
44. กัลฯ บัวลอย Johann เฮียร์ชมันน์
45. กัลฯ ปทุม ฮัมเพิล
46. กัลฯ ปนัดดา คาสโซเก้
47. กัลฯ ปนัทดามาศ โชงรัมย์
48. กัลฯ ประสิทธิ์ เทียนสวัสดิ์
49.กัลฯ ประเทือง Stasiczek
50. กัลฯ ปรานอม สิงห์ค�ำ
51. กัลฯ ปิยาภรณ์ Markus Linus Theo-Krah
52. กัลฯ ผุสดี ถวิล และวันทนีย์ ทิพย์ศรีราช
53. กัลฯ พเยาว์ ไอแคร์
54. กัลฯ พเยาว์ ฮาร์ทึล เข็มทอง
55. กัลฯ พรสวรรค์ Fiegl และครอบครัว
56. กัลฯ พิมพร Anton เบ็ค
57. กัลฯ พิสิทธิ์ หมื่นแกล้ว
58. กัลฯ มัณฑนา เอห์เลอร์ส
59. กัลฯ รัชดาภรณ์ ป้อมสุวรรณ
60. กัลฯ ราตรี เคอนิก
61. กัลฯ ลออง นอยไมเออร์ และครอบครัว
62. กัลฯ ลักษมณ กันทะวงศ์ และMarkus Kern
63. กัลฯ ลักษมณ โวฟกัง อัวรบานสกี
64. กัลฯ ล�ำใย ชุสเตอร์ และด.ช.ดุสิต คันทะพรม
65. กัลฯ วรรณา Helbig และครอบครัว
66. กัลฯ วรางคณา อินทวงษ์ และครอบครัว
67. กัลฯ วิภาพร Josef Katharina พ่อโล้น แม่มณี
พลทองเมือง

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

34.		 กัลฯ ศิรินยา ซุบเค่ และครอบครัว

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

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอลต้า

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน
1.
2.
3.
4.

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

วัดพุทธฮัมบวร์ก
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายปารีส
เจ้าภาพกองทุน

วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

1. กัลฯ บัวไข – สุขศรี จันทร์ผาสุก
2. กัลฯ ทวีศักดิ์, กัลฯ แสงเพชร, กัลฯ อนุศักดิ์,
		 กัลฯ อโนลา
3. กัลฯ พิศมร แสงสุทธิ, กัลฯ มนิยม บุญฤทธิ์
4. กัลฯ เยาวภา วงวาชุง และครอบครัว
5. กัลฯ กินดาลาสิด - มยงสิด - นามิด พระยาผุย - นางพระยาแพงดี พิลาวัน
6. กัลฯ อบเชย เพชรปรียาวรรณ
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7. กัลฯ ค�ำ - น�ำ้ อ้อย - กิตติยา - มาลินี ประทุมทอง
8. กัลฯ พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เผ่าพงษ์สวัสดิ์
9. กัลฯ พ่อเผ่า - แม่จ�ำเริญ กุมนานันท์
10. กัลฯ Chiang Sitthiphone
11. กัลฯ สมทนะ - สวนนี เผ่าพงษ์สวัสดิ์
12. ครอบครัวเวียงไสว - ศรีสุวรรณ
13. กัลฯ ชาลิสา กงสันเทียะ
14. กัลฯ ศิรกาญจน์ สุดสะอาด
15. กัลฯ ถนอมวงค์ เค็งเคือ
16. กัลฯ อรุณวรรณ์ อนุรักษ์
17. กัลฯ ลินดา ปิสติส
18. กัลฯ Sabri, กัลฯ suthin, กัลฯ Azize,
		 กัลฯ maria, กัลฯ Hanime, กัลฯ besi
19.		 กัลฯ ดวงใจ ทองลา
20.		 กัลฯ รัตนภรณ์ แคชมอร์ และครอบครัว

วัดพุทธตูลูส

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

12.
13.
14.
15.

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

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพอุปถัมภ์

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกาย
คอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว
เจ้าภาพกองทุน

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

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

3.
4.
5.
6.
7.

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

เจ้าภาพกองทุน

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

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

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกองทุน

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

1. พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
2. พระภีรภัจจ์ อธิธมฺโม

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

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

เจ้าภาพกองทุน

1. พระมหานพดล เตชชโย
2. พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ สมณชโย

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

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

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

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

เจ้าภาพกองทุน

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

วัดพุทธออสเตรีย
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

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

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

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

วัดพุทธเวียนนา
เจ้าภาพกิตติมศักดิ์

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

ร่วมบุญกองทุนวารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป
เพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป ประจ�ำปี 2557 ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วทวีปยุโรป

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
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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 ๑๘ จรรยา 
ข้อที่ ๓๒-๓๓
๑๓๕ มรดกธรรม : พระพุทธเจ้าท่านคอยดู
ปุจฉา-วิสัชนา
๙๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : ผมเป็นเจ้าของกิจการ
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค...
๙๔ ข้อคิดรอบตัว : พระพี่เลี้ยง
๑๐๘ ฝันในฝัน : วิสาขบูชา วันชิตัง เม
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้น
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
๐๘ เรื่องจากปก : Help for Nepal
๒๐ สร้างคนให้เป็นคนดี : บวชเถิดชายไทย
อย่ามัวหลับใหลลุ่มหลง
๓๒ สงเคราะห์โลก : มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัย เมืองทวาย...
๓๘ บุคคลส�ำคัญ : พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้น�ำรถ บุคคลส�ำคัญคู่งานพระศาสน์
e-mail : yunaiboon@yahoo.com www.dmc.tv

ฉบับที่ ๑๕๒
ประจำ�เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๕๐ เรื่องเล่าจาก IDOP : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ ๑
๕๖ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกาย
ในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑)
๖๔ สร้างโลกแก้ว : หยุด นิ่ง เฉย ทางด่วนในการเข้าถึง
พุทธรัตนะ
๗๒ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : บรรเทาภัย ปกป้องไทย
ด้วยพลังบุญ
๗๖ บทความน่าอ่าน : พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ยุคทองแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : “รุ่นทนทายาท”
๘๔ ส่องธรรม ล�้ำภาษิต : ยินดีในความไม่ประมาท
๑๐๐ DOU ความรู้สากล : กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท
๑๐๔ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : “สัมมา อะระหัง”
คือ ยาวิเศษของชีวิต
๑๑๘ ข่าวบุญในประเทศ
๑๒๐ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๓๖ บทบรรณาธิการ : วิบากกรรมที่ท�ำให้บรรลุธรรมช้า
www.kalyanamitra.org www.dhammakaya.net

ร่วมอนุโมทนาบุญโดย
www.kalyanamitra.org

www.kalyanamitra.org

