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วันส าคัญในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา ท่ีเราชาว
พุทธรู้กันในนาม “วันมาฆบูชา” หรือ “วันจาตุรงคสันติบาต” ได้
เวียนมาบรรจบอีกวาระ นับเป็นวโรกาสท่ีพุทธศาสนิกชนจะได้
ร่วมกันบ าเพ็ญบุญเสริมกุศล เติมพลังความดี เติมบารมีแก่ชีวิต โดย
การให้ทาน รกัษาศลี เจริญสมาธิภาวนา เพือ่น้อมเป็นปฏิบัติบูชาแด่
พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกท้ังหลาย 
 วันน้ัน นับเป็นวันท่ีส าคัญยิ่งวันหน่ึงในหน้าประวัติศาสตร์
ของพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวาระท่ีพระอรหันตสาวกจ านวน 
๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกัน ณ เวฬุวันมหาวิหาร โดยมิได้นัด
หมายกัน และท่านเหล่าน้ันได้รับการอปุสมบทจากพระพุทธเจ้า
โดยตรง ซึ่งเรียกวา่ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” บรรจบกับวันน้ันเป็นวัน
เพ็ญเดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
โอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาท่ีนับว่าเป็นหัวใจของ
พระพุทธศาสนา คือ การละเว้นจากการท าความชั่วทุกประการ 
บ าเพ็ญความดี          และช าระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์
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พระวิเทศธรรมกวี  
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ในกาลสมัยน้ันี พระเจ้าพมิพิศาลมหาราชี ได้ทรงถวายี ี ี ี พระราช
อุทยานส่วนพระองค์ี ให้เป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาด้วยี
จึงนับว่าเหตุการณ์ท่ีได้บังเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาน้ันี เป็น
ประวัติศาสตร์ก้าวสําคัญยิ่งี และเป็นการประดิษฐานมั่นของ
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการด้วย 
 นับเป็นบุญลาภของเราชาวพุทธท่ีได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวัน
สําคัญยิ่งี ด้วยการน้อมระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมคําสอนของพระองค์ี พร้อมท้ังพระอริยสงฆ์สาวก
ท้ังหลายี ได้บําเพ็ญทานี รักษาศีลี และเจรญิภาวนาี พัฒนาชีวิตตาม
หลักธรรมคาํสอนของพระพุทธองค์ 
 ในอภิลักขิตสมัยวันมาฆบูชาี ๒๕๕๕ี คณะสงฆ์วัดพุทธา-
นุสรณ์ี ขออํานวยอวยพรให้สาธุชนทุกคนได้เจริญในพระธรรมของ
พระพุทธเจ้ายิ่งี ๆี ขึ้นไปี และประสบความสุขความเจริญี ความ
สมหวังในชีวิตีตลอดกาลนิรันดรีเทอญ 
 

 
 

ีีเจริญพร 
 

   ีีีีพระวิเทศธรรมกว ี
หัวหน้าสงฆ์ีวัดพุทธานุสรณ์ 

เมืองฟรีมอนท์ีีซานฟรานซิสโกีเบย์ีแอเรีย 
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ชีวิตนี้เท่านั้นท่ีจะน าไปสู่ความสวัสดี 

 ผูอ้ธิษฐานจิตปรารถนาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ีีีีีีีีีีีีีีี
พบพระพุทธศาสนาน้ันี คือี ผู้รับรองความสําคัญของชีวิตน้ีท่ีแม้จะ
น้อยนักว่า... 
 ชีวิตน้ีเท่าน้ันท่ีจะนําไปสู่ความสวัสดีมสีุขได้อย่างแท้จริงี
เพราะชีวิตน้ีเท่าน้ันท่ีพร้อมสําหรับการบําเพ็ญบุญกุศลทุกประการ 
 จะทําดีเพียงไร..ก็ทําได้ในชีวิตน้ีี จะทําดีสูงสุดจนเกิดผล
สูงสุดี คือี การปฏิบัติได้สําเร็จมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ได้สิ้นเชิงี
ไม่ต้องกลับเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป..ก็ทําได้ในชีวิตน้ีี หรือทําดี
เพียงเพื่อได้ถึงสวรรค์ีพ้นนรก..ก็ทําได้ในชีวิตน้ี 

 

 
 

สมเด็จพระณาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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 การตั้งจิตอธิษฐานี เพื่อไม่ให้หลงไปภพภูมิอื่นี หลังละโลก
น้ีไปแล้วี แต่เพื่อให้กลับมาสู่ภพภูมิมนุษย์โดยเร็วี และได้พบ
พระพุทธศาสนาีจึงเป็นความถูกต้องีพึงทําอย่างยิ่ง 
 

การเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุข 
 แม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติหน้า...ก็ต้องทําใจให้ไม่
มีความทุกข์เสยีตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันน้ี 
 ไม่ปรารถนาเป็นอะไรี ไม่ปรารถนาเป็นอย่างไรในชาติหน้า
ก็ต้องทําใจีคือทําใจไม่ให้เกาะเกีย่วข้องอยู่กับอะไรน้ันกับอย่าง 
น้ันี ตั้งแต่ในปัจจุบันชาติี จึงจะสมปรารถนาี ไม่เช่นน้ันก็จะสม
ปรารถนาไม่ได้ี การจะทําใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์...แม้
พอสมควรขณะใกล้จะดับจิตี คือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มี
ความสุขี ปราศจากความทุกข์ได้พอสมควรี แต่การจะสามารถทําใจ
ให้เป็นเช่นไรีในเวลาใกล้จะดับจิตน้ันีก็มิใช่จะทําได้ทันทีีโดยมิได้
มีความคุ้นเคยกับความรู้สกึเช่นน้ันมาก่อน 
 

ฝึกจิตให้คุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคล 
 ความคุ้นเคยกับความรู้สกึอย่างใดอย่างหน่ึงี คือี มีความรูส้ึก
อย่างใดอย่างหน่ึงเสมอๆี หรือบ่อยๆี เนืองๆเช่นี การท่องพุทโธไว้
ในใจเสมอีน่ันก็คือีความคุ้นเคยกับพุทโธีความคุ้นเคยกับบุคคลใด
ท่ีเคยให้ความเมตตาอุปการะีช่วยเหลือจะทําให้ใจนึกถึงบุคคลน้ัน 
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ีได้โดยอัตโนมัติเมื่อถึงคราวคับขันี ความคุ้นเคยกับความรู้สกึอย่าง
ใดอย่างหน่ึงน้ันก็เช่นกันอบรมไว้ให้คุ้นเคยกับความรู้สกึใดี เช่น
คุ้นเคยกับอารมณ์มีพระพุทโธี หรือคุ้นเคยกับการท่องพุทโธี เมื่อถึง
เวลาคับขันี ใจจะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรอ่ืนท่ีไม่คุ้นเคยี แต่
จะไปเกาะอยู่กับพระพุทโธท่ีเป็นยอดของสิริมงคลท้ังปวงี ย่อม
ได้รับสิริมงคลน้ันอันจํานําให้พ้นพาลภัยใหญ่น้อยี ความคุ้นเคยกับ
สิ่งมีมงคลจึงเป็นความสําคัญอย่างยิ่งทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติ
มาแล้วเป็นอันมากี นับภพชาติไม่ถ้วนมีความคุ้นเคยกับเรื่องราวี
หรืออารมณ์ต่างๆีมาแล้วมากมายีคุ้นเคยกบัเรื่องราวหรืออารมณ์ใด
มาก..ใจยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องใดี อารมณ์ใดมากมาแต่
อดีตชาติีผลของความยึดมั่นผูกพันน้ันจะนํามาสู่ภพชาติปัจจุบัน 
ภพชาติปัจจุบัน แสดงความผูกพนัในใจอดีตชาติ 

 ดูภพชาติของตนในปัจจุบันแล้วีก็พอจะเข้าใจว่าีอดีตน้ันตน
ผูกพันกับเรื่องใดีอารมณ์ใดมามากีดีหรือวา่ไม่ด ี
 ผู้ท่ีมีใจผูกพันอยู่กับการเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ี ทําทานการกุศลมา
มากในอดีตชาติีก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติีคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์
พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองี ผู้ท่ีมีใจผูกพนัอยู่กับการเอ้ืออาทรดูแล
รักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไข้ีและเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ี ได้ป่วย
มามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายีผู้อ่ืนีสัตว์อ่ืนีก็จะรู้ได้  
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จากปัจจุบันชาติี คือี ปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงี ไม่เจ็บไข้ได้
ป่วยี มีพลานมัยดีี อันนับเป็นลาภอย่างยิ่งี ผู้ท่ีมีใจผูกพันอยู่กับการ
ระวังรักษาีกายี วาจาี ใจีของตนให้สุภาพี อ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับ
ความอ่อนน้อมยกย่องี ไม่ล่วงเกินี ดูหมิ่นมามากในอดีตชาติี ก็จะรู้
ได้จากปัจจุบันชาติี คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงอันผู้อยู่
ในตระกูลสูงย่อมเป็นผู้ได้รับความเคารพี อ่อนน้อมยกย่องไม่ถูก
ล่วงเกินดูหมิ่นี เป็นไปเช่นเดียวกับท่ีตนเองได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อ่ืนเป็น
อันมากในอดีตชาติี ผู้ท่ีมีใจผูกพันอยู่กับการช่วยประคับประคองี
รักษาชีวิตผู้อ่ืนี สัตว์อ่ืนมามากในอดีตชาติี ไม่เบียดเบียนตัดรอน
ทําลายชีวิตอ่ืนี ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติี คือี ปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มี
อายุยืนีไม่ถูกตัดรอนีเบียดเบียนทําลายด้วยเหตุใดท้ังสิ้นีไม่ให้ต้อง
เป็นผู้มีชีวิตน้อยมีชีวิตสั้นี ผู้ท่ีมีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมา
มากในอดีตชาติี ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาตี คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มี
ปัญญาเฉลียวฉลาดีศกึษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายีเจริญดีในธรรม 
 

ผู้กระท ากรรมดี ย่อมได้เสวยผลของกรรมดี 

 ผู้ท่ีกําลังเสวยผลของกรรมดใีนอดีตชาติต่างๆีกันีเช่นได้เกิด
ในตระกูลสูงี สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองี มีร่างกาย
แข็งแรงีไม่ถกูเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บีอายุยืนหน้าตาผิวพรรณ
งามผ่องใสี หรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดี พึงน้อมใจเช่ือว่าเป็นผล
แห่งกรรมดีีท่ีได้ประกอบกระทําไว้แล้วเป็นอันมากในอดีตชาติี 
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แน่นอนี และแม้ปรารถนาจะเสวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปใน
อนาคตท้ังในอนาคตของปัจจุบันชาติและี ท้ังในอนาคตของภพชาติ
เบ้ืองหน้าท่ีพ้นจากภพชาติปัจจุบันไปแล้วี ก็พึงตั้งใจประกอบกรรม
ดีอันเป็นเหตุดีต่อไปให้มั่นคงสม่ําเสมอ 
 

ทุกชีวิตล้วนมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี 

 ผลของกรรมดีท่ีได้กระทํากันมาท่ีเป็นความคุ้นเคยกันมาแม้
จะสงวนรักษาไวใ้ห้สืบต่อกันมานานแสนนานต่อไปี ก็ต้องพยายาม
หนีผลของกรรมไม่ดีท่ีต้องได้กระทําแล้วทุกคนในอดีตชาติี ซึ่ง
มากมายนับภพชาติไม่ถ้วนและกรรมนั้นกําลังตามมาทุกคนล้วน
กําลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีี ติดตามมาเป็นผลของเหตุท่ีได้
ทํากันไว้ในอดีตชาติท่ีสบับซับซ้อนนับไม่ได้ 
 

กรรมส่งผลแก่ชีวิตในชาติปัจจุบัน 

 ลองนึกถึงภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่ีกาํลังแล่นไล่ทับเรา
อยู่ี ขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกแก้วแหวนเงินทองคันใหญ่กําลังแล่น
ตามี เพื่อจะยกแก้วแหวนเงินทองเหล่าน้ันให้เราด้วยี รถท้ังสองคน
น้ันกําลังขับแซงกันอย่างรวดเร็วี ผลัดกนันําผลัดกันตามนึกภาพน้ี
แล้วก็นึกถึงใจตนเองว่าี ยังมีใจท่ีจะต้องการแหวนเงินทองี หรือยังมี
ใจอยากได้อะไรอีกหรือี ในเมื่อรถลา่ชีวิตกําลังขับตะบึงติดตามมา
อย่างมุ่งมาดปรารถนาตัวเราเป็นเป้าหมายี กรรมไม่ดกีําลังตามส่งผล
แก่เราทุกคนแน่นอนีเปรียบผลไม่ดีนั้นดังรถบรรทุกท่ีกําลังตะบึงไล่ 

 

 



-๙- 
กวดเราอยู่จริงๆี ท่ียังไม่ทันบดขยี้เราก็เพราะกรรมปัจจุบันของเราท่ี
เรากําลังกระทําอยู่อาจจะมีแรงพาเราหนีไดทั้นี จะอย่างหวุดหวิดน่า
เสียวไส้ี เพยีงไรเราผู้ไม่มีตาพิเศษก็หารู้ไม่ี กรรมดีเท่าน้ันท่ีเป็นแรง
พาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีท่ีกําลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะน้ี 

 

มือแห่งอกุศลกรรม 

 เปรียบกรรมไม่ดีดั่งมือมารท่ีใหญ่โตมโหฬารทรงพลัง
มากมายีมือน้ันกําลังเอ้ือมมาจะตะปบเราีเพื่อลากเข้าไปขยีใ้ห้แหลก
เหลวหวุดหวิดจะจับปลายผมเราได้ไม่รูก้ี่ครั้งกี่หนี แต่เราก็ยังพ้นอยู่
ได้เพราะความบังเอิญี คือี เพราะบังเอิญได้ทํากรรมดีไว้มากพอเป็น
กําลังพาให้หลบหน้ีพ้นมือมารไปได้ี มีความสวัสดีอยู่ช่ัวครั้ง
ช่ัวคราวี แต่ใช่ว่ามือมารนั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม่ี กีว่ันกี่
เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติีมือมารจะติดตามตะครบุเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ด
เหน่ือยี คว้าผิดคว้าถกูีก็จะตามควา้ไม่ลดละีถ้าปรากฏเป็นภาพก็จะ
เป็นภาพท่ีน่ากลัวท่ีสุด 

เด็กที่ไร้เดียงสาี เพิ่งจะลืมตาเห็นโลกี เคยถูกนําไปฆ่าด้วย
ความเข้าใจผิดท่ีปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมาน้ีี ทําให้มารดาผู้รักลูก
เป็นชีวิตจิตใจแทบเป็นบ้าี ทําให้ผู้ท่ีนําไปฆ่าเพราะเข้าใจผิดต้อง
ได้รับโทษหนักีได้รับอาญาบ้านเมืองีและท้ังความโกรธแค้นีชิงชัง
ของผู้คนมากีหลายเรื่องน้ีช้ีชัดให้เห็นอํานาจท่ียิ่งใหญ่ของกรรมีแม้ 

 
 

 

 

-๑๐- 
นํากรรมมาร่วมพิจารณาก็จะเข้าใจไม่ได้เลยว่าี เรื่องเช่นน้ีเกิดขึ้นได้
อย่างไร 

เด็กคนหน่ึงถูกมุ่งทําลายี แต่เด็กคนน้ันกลับรอดปลอดภัยี
เด็กอีกคนหน่ึงเป็นท่ีห่วงใยทะนุถนอมี ดังแก้วตาดวงใจแต่กลับถูก
ทําลายตายไปี ท้ังสองยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาี เพิ่งมีเวลาเห็นโลกไม่กี่
วันี มือของกรรมนําเด็กท่ีมิได้เป็นท่ีมุ่งร้ายในปัจจุบันี ไปสู่อํานาจ
แห่งกรรมในอดีตี ซึ่งมิใช่เป็นกรรมของใครอ่ืนี แต่เป็นกรรมของ
เด็กคนน้ันเองท่ีต้องได้กระทําไว้แน่นอนในชาติใดชาติหน่ึงในอดีตี
ท่ีพ้นความรู้เห็นของปุถุชนท้ังหลายี แต่หาได้พ้นความรู้เห็นของ
ท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นปุถุชน 

 

กุศลกรรมเท่านั้นท่ีตัดรอนอกุศลกรรมได้ 

 กรณีทีมีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้นีเด็กตายแล้ว..พน้แล้วจากความ
เข้าใจของคนท้ังหลายีว่าเด็กคนน้ันไปีได้สุขีได้ทุกข์อยู่ในภพภูมิ
ใดีแต่เขาก็ได้เป็นอีกหน่ึงท่ีเตือนใจอย่างแรงให้กลัวกรรมเมื่อกรรม
จะให้ผลีคือเมื่อกรรมตามมาทันีก็ไม่มีอะไรจะยับยั้งได้ีนอกจาก
กรรมด้วยกันีคือีเมื่ออกุศลตามทันก็ต้องกุศลกรรมท่ีใหญ่ยิ่งกว่า
เท่าน้ันีท่ีจะตัดรอนอกุศลกรรมได้ีและช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหน่ึง
คราวหน่ึง 
 เรื่องของเด็กคนหน่ึงถูกมุ่งร้ายให้ถึงตายี แต่เด็กอีกคนหน่ึงท่ี
เป็นความรักสุดใจของพ่อแม่ี กลับต้องตายแทนี แม่คนหน่ึงท่ีเป็น
ฆาตกรต้องรับอาญาแผ่นดินีมีชีวิตท่ีทรมานในท่ีคุมขังีแม่คนหน่ึง  

 



-๑๑- 
ต้องเสียลูกรักเพียงชีวิตเพราะถกูเอาไปฆ่าผดิตัวี ต้องเศร้าโศกสุด
แสนไปนานนักี 

เด็กคนท่ีรอดตายอย่างน่าอัศจรรย์ท้ังท่ีตนน้ันถูกมุ่งร้ายี คง
เป็นท่ีรังเกียจของคนจํานวนไม่น้อยี ว่าเป็นเลือดเน้ือเช้ือไขหญิงใจ
ดําอํามหิตดูเกี่ยวข้องเรื่องน้ีท้ังหมดถึงี ๔ี ชีวิตี จะเห็นได้ชัดแจ้งว่าี
กรรมมีอํานาจใหญ่ยิ่งนักี ทุกชีวิตถูกอกุศลกรรมตามทันแน่แท้และ
ไม่มีกุศลกรรมความดีพอท่ีจะตัดรอนอกุศลกรรมให้ทันเวลาได้ี จึง
ประสบความทุกข์เดือดร้อนแสนสาหัสไปตามกัน 

 

มองให้เห็นความนา่กลัวของกรรม 

น้ีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ...พึงรอบคอบพิจารณาด้วยปัญญาของผู้
นับถือพระพุทธศาสนาี ให้เห็นความน่ากลวัของกรรมี ให้เห็นความ
น่าสลดสังเวชี เมื่อผู้ใดผู้หน่ึงต้องตกอยู่ในอุ้งมื้อท่ีร้ายแรงแห่งกรรม
และเราเองก็มีมือกรรมตามตะครุบอยู่เหมือนกันี ไม่อาจเห็นได้ด้วย
ตาก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นด้วยใจี และพยายามหนีให้เต็มด้วย
สติปัญญาี อย่าให้ถึงวันท่ีต้องตกอยู่ในอุ้งมือท่ีแข็งแกร่งแห่งกรรม
ร้ายี ผู้ท่ีเกิดมาดีมีสุขสมบูรร์ในภพชาติน้ีี ี ก็มิใช่ว่าไม่มีมือแห่ง
อกุศลกรรมตามตะครุบอยู่..มีแน่ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมตาม
ตะครุบอยู่แน่ี แต่ในขณะเดียวกันี ทุกคนก็มีมือแห่งอกุศลกรรมเป็น
ผู้ช่วยอยู่ี มือแห่งกุศลกรรมนั้นี ถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆี ก็ต้องเปรียบ
กับเท้ามีมือผู้ร้ายติดตามตะครุบอยู่ีจะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเท้าวิ่งให้ 

 

  

-๑๒- 
เร็วที่สุดเท่าท่ีจะเร็วได้ี น่ันก็คือต้องทําบุญกุศลี คุณงามความดีให้
มากท่ีสุดให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอี ความดีเท่าน้ันจะช่วย
ให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้ี แม้จะพ้นอย่างหวุดหวิดก็ต้องดีกว่าไม่
พ้นได้ีแม้จะพ้นอย่างหวุดหวิดก็ต้องดีกว่าไม่พ้น 
 

บุคคลพึงเชื่อในกรรมและผลของกรรม 

 ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรม...ท่ีน่ากลัวท่ีสุดตามตะครุบอยู่..
ไม่มีใครไม่มีี และมีกันคนละไม่น้อยด้วยี เพราะทุกคนได้ผ่านภพ
ชาติมาแล้วนับไม่ถ้วนียาวนานนักหนาีทําอะไรต่อมิอะไรกันมาเสีย
นักต่อนักี ท้ังกรรมดีและกรรมช่ัวสลับซับซ้อนกันอยู่และลืมกันเสีย
สิ้นแล้ว 
 ท้ังบางคนก็ยังไม่อยากเช่ือว่าี ได้เคยเกิดมาแล้วี ในอดีตชาติ
มากมายหลายชาติจนนับไม่ได้ี จึงยิ่งไม่นึกว่า...ได้เคยทํากรรมดี
กรรมชั่วมาก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชาติน้ีี การไม่นึกน้ี
แหละจะทําให้ประมาท...ไม่พยายามหนีผลแห่งกรรมไม่ดีและเมื่อ
กรรมไม่ดีตามมาทันถึงตัวเมื่อใดี กรรมนัน้ก็จะใช้อํานาจท่ีร้ายแรง
อย่างไม่เมตตาปรานีเลย 
 

สิ่งท่ีควรนึกไว้เสมอในชีวิตนี ้

 ก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมิของมนุษย์น้ีี ต่างก็ได้เป็น
อะไรมาแล้วมากมายีนับชนิดนับชาติไม่ได้ีีีีีีีีเป็นกันท่ังเทวดา 
 

 

 



-๑๓- 
สัตว์ใหญ่ีสัตว์เลก็รวมท้ังมนุษย์ีชายหญิงีคนมีีคนจนีคนสวยีคน
ไม่สวยีคนพิการีคนไม่พิการีอายุสั้นีอายุยาวีขาวีดําีไทยีจีนีแขกี
ฝรั่งี ต่างเคยมีเคยเป็นมาแล้วท้ังน้ันี แม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลด
สังเวชยิ่งนักีและอาจจะสละละวางความโลภีความโกรธีความหลง
ได้เป็นอันมาก 
 เห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัว...แล้วลองนึกว่าครั้งหน่ึงเราก็เคยเป็น
เช่นเดียวกันี เคยกระเซอะกระเซิงี เท่ียวหาอาหารกินี ถกูคนตีี ถูก
สุนัขด้วยกันกัดี ถูกใครท้ังหลายท่ีมาประสบพบผ่านี แสดงกิริยา
วาจารังเกียจเกลียดชังี ไม่ยอมแม้จะให้เข้าใกล้เพื่ออาศัยร่มเงากัน
แดดกันฝนี ก้อนอิฐก้อนหินก็ถูกทุ่มถูกขว้างใส่ให้ต้องถึงกับเลือด
ตกยางออกี ตกใจกลัวภัยนานาแต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็น
ใจ..ก็ทําไม่ได้อย่างมากก็ได้แต่เปล่งเสียงโหยหวนท่ีหามีผู้ใดเข้าใจ
ในทุกข์ร้อนไม่ 
 แม้ได้นึกไปในอดีตเช่นน้ี..สมมติตัวเองในภพชาติหน่ึงเป็น
เช่นน้ีนึกให้จริงจังเช่นน้ีก็จะเกิดความกลวักรรม..เพราะย่อมได้
ความเข้าใจได้ว่ากรรมไม่ดีแน่แท้ท่ีทําให้ชีวิตต้องเป็นเช่นน้ี 
 

สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกรรม 

 อย่าเป็นผู้ปฏิเสธเรื่องกรรมมี และการให้ผลของ
กรรมอย่างปราศจากเหตุผลีคืออย่าปฏิเสธดื้อีๆีว่าใครจะเคยเกิด 

 
 
 
 

 

-๑๔- 
เป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไมใ่ช่เราีเราไม่เคยเกิดเช่นน้ันแน่ีคนจะเกิด
มาเป็นสัตว์ไม่ได้ี สัตว์จะไปเกิดเป็นคนไม่ได้ี ...ไมม่ีเหตุผลี เป็น
ความเช่ือท่ีปราศจากเหตุผลี เป็นคนสมัยใหม่แล้วจะเช่ืออย่างน้ัน
ไม่ได้ี เพื่อความไม่ประมาที จงอย่าปฏิเสธโดยไม่รู้จริงเช่นน้ีี เพราะ
วันหน่ึงจะหนีไม่พ้นผลที่น่ากลัวของกรรม 
 เด็กบางคนวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานในโรงเรียนี อยู่ี ๆี ก็มี
ลูกปืนแล่นเข้าตัดชีวิต..ปลิดชีพจากโลกน้ีไปอย่างง่ายดาย 
 เด็กที่ตายไปแล้ว...ไปก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เรื่องหน่ึงี แต่
มารดาบิดาผู้ต้องสูญเสียลกูไปปุบปับี เป็นอีกเรื่องหน่ึงท่ีพึงพิจารณา
ให้เกิดควาเขา้ใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมี ว่าต้อง
เคยทําความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผูใ้ดมาก่อนแล้วในอดีตี จึง
ต้องมาได้รับความทุกข์แสนสาหสัจากผู้ท่ีไม่รู้จักหน้าตาี ผู้ท่ีไม่
ปรารถนาจะก่อทุกข์โทษภัยใดี ๆี เลยี และทุกคนมีโอกาสท่ีจะ
ประสบเหตุการณ์เช่นน้ันี เป็นไปได้ท่ีอยู่ดีี ๆี จะต้องสูญเสียยิ่งใหญ่ี
เช่นมารดาบิดาท่ีเสียลูกไปอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุี รู้ได้แน่นอน
เพียงว่า..น่ันี เป็นผลของกรรมไม่ดีท่ีต้องได้กระทําไว้ในภพชาติใด
ชาติหน่ึงแน่นอน 

สิ่งส าคัญท่ีควรอบรมให้ย่ิงในชีวิตนี้ 

พระสําคัญองค์หนึ่ง...ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันดีว่าเป็นพระดีี เป็น
พระสําคัญยิ่งีคือสมเด็จพระพุฒาจารย์ี (โตีพรหมรังส)ีีวัดระฆังโฆ
สิตารามีม ีเรื่องเล่าถึงท่านว่า...ครั้งหน่ึงีพระในวัดของท่านตีเพื่อน 

 
 



-๑๕- 
พระด้วยกันจนหัวแตกีท่านได้ชําระความดว้ยการบอกพระท่ีเป็นเจ้า
ทุกข์ว่าเป็นฝ่ายผิดเพราะเป็นผู้ทําเขาก่อนี เมื่อเป็นท่ีพิศวงสงสัยท่ี
ท่านตัดสินเช่นน้ันี ท่านก็อธิบายว่าี พระองค์ท่ีถูกตีหัวแตกในชาติน้ี
ต้องได้ตีพระอีกองค์มาก่อนี ไม่ในชาติใดก็ชาติหน่ึงี ถ้าจะให้รับ
โทษท่ีทําในชาติน้ีก็จะไม่สิ้นสุดเวรกรรมี ถ้าไม่ถือโทษความผิดใน
ชาติน้ี...ก็จะเป็นอันเลิกแล้วต่อกันี ท่านได้ถามความสมัครใจของ
พระองค์ท่ีหัวแตกว่าี ต้องการอย่างไรี พระองค์นั้นยินดียกโทษให้ี
ไม่เอาความเป็นอันเลิกแล้วต่อกันี ท่านว่าจะได้ไม่มีการจองเวรกัน
ต่อไปีเรื่องน้ีีท่านสอนให้เห็นว่าี..เมื่อทํากรรมใดแล้วีจักต้องได้รับ
ผลตอบแทนแน่...แม้ข้ามภพชาติี ทํากรรมใดจักได้รับผลน้ันีผู้ใดทํา
ผู้น้ันจักได้รับีไม่ช้าก็เร็วต้องได้รับีและจะไม่จบสิ้นีแม้ไม่มีการเลิก
ผูกเวรี แต่ถ้าเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงน้ันี การให้อภัยด้วยใจจริงใน
ความผิดของผู้อ่ืนท่ีทําต่อตนีจึงเป็นความสําคัญี เป็นสิ่งท่ีควรอบรม
ให้ยิ่ง 

การระลึกชาติแสดงถึงความมีภพชาติ 

 คนท่ีระลึกชาติได้ทุกวันน้ียังมีอยู่ี บางคนก็ระลึกได้ตั้งแต่
อายุยังน้อยี พอพูดได้ก็บอกได้เป็นเรื่องเป็นราว...ขอให้หาแม่เก่าพ่อ
เก่าท่ีบ้านน้ันบ้านน้ีี บางคนเห็นรูปใครบางคนก็สนใจมากมายี ถาม
ช่ือและบางรายเล่าเรื่องอดีตีเคยใกล้ชิดกับผู้น้ันผู้น้ีีเคยเป็นทหารไป
ร่วมรบในอดีตกาลนานไกลท่ีน่าอัศจรรย์กค็ือีท่ีเด็กชายเล็กีๆีบาง 
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คนเล่าว่าี เคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกนักับสมเด็จพระบุรพบรมีีีีี
กษัตริยาธิราชเจ้าบางพระองค์ีท้ังท่ีเขายังเด็กชายไร้เดียงสาีเขายังไม่
ทันจะรู้ว่าี พระมหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้
ยิ่งใหญ่ี และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกินกว่าจะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวง
เพื่อประโยชน์อย่างใดี ผุ้ทีได้ฟังเขาพูดอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาี จึง
ยอมรับว่าเขากําลังระลึกไดถ้ึงในอดีตชาติของเขาน้ีเป็นตัวอย่างหน่ึง
...ท่ีแสดงความมีภพชาติในอดีตของคนท้ังหลายี สัตว์ท้ังหลายใน
ปัจจุบันชาติ 
 

               .... 
 
 
 
 
 

 

 

ี 
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๏  คอยเฝ้ามะม่วงตก 

                เอาความสงบมาพิจารณารูปีีเสียงีีกลิ่นีีรสีีโผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ท่ีมากระทบอารมณ์ีีีีีีีีีแมจ้ะดีีีจะช่ัวีีีจะสุขีีีีทุกข ์

ท้ังหลายท้ังปวงี เหมือนกับคนขึ้นต้นมะม่วงแล้วเขย่าใหลู้กหล่นลง
มาเราอยู่ใต้ต้นมะม่วงก็คอยเก็บเอาีลูกไหนเน่าเราไม่เอาีเอาแต่ลูกท่ี
ดีี ๆี ไม่เปลืองแรงี เพราะไม่ได้ขึ้นต้นมะม่วงคอยเก็บอยู่ข้างล่าง
เท่าน้ัน 
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ฤทธิ์เดชของความยดึถือ 
ไม่มีอะไรเป็นของใครีและใครก็ไม่เป็นของอะไรีอะไรก็อยู่

ส่วนอะไรีใครก็อยู่ส่วนใครีต่องคนต่างเกิดและต่างคนก็ต่างเป็นไปี
หาได้เป็นไปตามคําเรียกร้องต้องการของใครไม่ีความทุกข์ถา้จะเกิด
มีต่อเราีน่ันเพราะเรายึดถือผิดพลาดเองีใครๆีต่างก็ไปตามกาลเวลาี
เป็นปกติตามธรรมชาติีหากความคิดความรู้สึกไม่ผูกมัดติดกับความ
ยึดมั่นถือมั่นอย่างแน่นเหนียวี โลกน้ีก็จะไม่มีอะไรต้องเป็นทุกข์
แม้แต่อย่างเดียวี หลังจากท่ีเรียนรู้การถือมั่นและใช้ความยึดมั่นถือ
มั่นอน่างเอาจริงเอาจังี ความทุกข์อันหลากหลายจึงได้ทยอยเกิด
ตามมาี แตล่ะคนยอมเสียเวลาเปลืองแรงทะเลาะวิวาที แก่งแย่งช่ิงดี
ช่ิงเด่นจนชิงชังกันและกันี นําไปสู่การเบียดเบียนกันไม่มีใครยอม
ใครี อย่าว่าแต่คนอ่ืนๆเลยท่ีมีอาการเป็นเช่นน้ันี แม้แต่คนท่ีเป็นพี่
น้องกันี เป็นญาติกันแท้ๆี ยังห้ําหั่นกันเองเป็นท่ีน่าสงสารท้ังหมด
น้ันีเป็นผลพวงท่ีเกิดมาจากการยึดมั่นถือมัน่โดยแท้ 
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The CONSTITUTION FOR LIVING 
THE BUDDHIST’S DISCIPLINE 

Just as Buddhist monks have the monks’s discipline to observe to be 
virtuour  so Buddhists in general have the lay people’s discipline to keep as 
code of standards.  

SECTION ONE  
LAYING A FIRM FOUNDATION FOR LIFE 

 Buddhists are supposed to lead good lives and contribute to the 
growth and stability of society in accordance with the lay people’s 
discipline (gihivinaya) as follows. 
Law 1: Refraining from 14 kinds of evils. 

A. Refraining from the four kinds of kammakilesa (evil deeds that 

defile one’slife)  namely  

1. One does not do bodily harm or take life (i.e. abstaining from 

Panatipata). 
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1. One does not steal or violate property rights (i.e.abstaining 

from adinnadana) 

2. One does not commit sexual misconduct (i.e.abstaining from 

kamesumicchacara) 

3. One does not speak falsely, lie or deceive(i.e. abstaining from 

musavada). 

B. Refraining from the four kinds of agate (bias or deviant conduct), 

namely: 

1. One is not biased on account of like(i.e.abstianing from 

chandagati) 

2. One is not biased on account of hate(i.e.abstianing from 

dosagati) 

3. One is not biased on account of fear(i.e.abstianing from 

bhayagati) 

4. One is not biased on account of folly(i.e.abstianing from 

mohagati) 

C. Refrianing from the six kinds of  apayamukha (channels to the ruin 

of property and life), namely: 

1. One is not addicted to drink or drugs. 

2. One does not revel, oblivious to time. 

3. One is not bent only on entertainment 
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4. One does not indulge in gambling. 

5. One does not consort with evil friends. 

6. One does not constantly laze around. 

Law 2: Preparing resources for life on two fronts. 

A. Choosing the people with whom one is to associate. One should 

associate with people who will guide one’s life along a path that 

is prosperous and constructive, by avoiding false friends and 

associating only with true friends as follows: 
1. Recognizing the four kinds of false friends or enemies in the 

guise of friends (mitta-patirupaka): 
1. The out-and-out robber, who only takes from his friends, 

has four features 
1. He think only of taking. 
2. He gives just a little only to gain a lot. 
3. Only when he himself is in danger does he help his 

friend out. 
4. He associates with his friend only for his own sake. 

2. The smooth talker has four features: 
1. He talks only of what is done and gone. 
2. He talks only of what has not yet come. 
3. He offers help that is of no use 
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4. When his friend has some business in hand, he 

always makes excuses. 
3. The flatterer has four features: 

1. He consent to (his friend’s ) doing wrong. 
2. He consent to his doing right. 
3. He praises him to his face. 
4. He disparages him behind his back. 

4.The leader to ruin has four features: 

1. He is  a companion in drinking. 

2. He is  a companion in nightlife. 

3. He is a companion in frequenting show and fairs. 

4. He is a companion in gambling. 

2. Knowing of the four kinds of true friends friends at heart 

(suhadamitta): 

1. The helping friend has four features: 

1. When his friend is off guard, he guards him. 

2. When his friend is off guard, he guards his 

property. 

3. In times of danger, he can be a refuge. 

4. When some business needs to be done, he 

puts up more money than requested. 
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2. The friend through thick and thin has four 

features: 

1. He confides in his friend. 

2. He keeps his friend’s secrets. 

3. He does not desert his friend in times of 

danger. 

4. He will give even his life for his friend’s sake. 

3. The good counselor has four features: 

1. He restrains his friend from doing evil or 

harm. 

2. He encourages him in goodness. 

3. He makes known to his friend what  he has 

not heard before. 

4. He points out the way to happiness, to heaven. 

                4.The loving friend has four features: 

1. When his friend is unhappy, he commiserates. 

2. When his friend is happy, he is happy for him. 

3. When others criticize his friend, he come to his 

defense. 

4. When others praise his friend, he joins in their 

praise. 
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B. Allocating the wealth one has acquired through right livelihood 

as follows: 

Stage 1: One should be diligent  in earning and saving just  

as bees collect nectar and pollens. 

Stage 2  When one’s wealth accrues like a termites’ 

mound, expenditure should be planed thus: 

 One portion to be used for supporting oneself, 

supporting one’s family  taking care of one’s 

dependent and doing good works. 

 Two portions to be used for one’s career  earning 

one’s living. 

 One portion to be put aside as guarantee for one’s 

and business in times of need. 

Law 3  Maintaining one’s relation towards the six directions. 

A. Rendering all the directions secure and peaceful by 

performing the duties towards the people related to one in due 

accordance with their six respective position: 

1 st direction  As  a son or daughter  one should honor one’s 

parents  who are likened to the   forward direction    as follows  

1. Having been raised by them, one looks after them in 

return. 
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2. One helps them in their business and work. 

3. One continues the family line. 

4. One conducts oneself as proper for an heir. 

5. After their passing away, one makes offering , 

dedicating the merit to them. 

Parents help their children by: 

1. Cautioning and protecting them from evil. 

2. Nurturing and training them in goodness. 

3. Providing them with and education. 

4. Seeing to it that they obtain suitable spouses. 
 

5. Bequeathing the inheritance to them at the proper 

time. 

2nd direction: As a student, one should show reverence to one’s 

teacher  who is likened to the   right direction    as follows  

1. One rises to greet the teacher and shows respect to 

him. 

2. One approaches the teacher to attend him, serve him. 

Consult him, query him, receive advice from him, etc. 

3. One hearkens well so as to cultivate wisdom. 

4. One serves the teacher and runs errands for him 
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5. One learns the subject respectfully and earnestly, 

giving the task of learning its due importance. 

A teacher supports his student by: 

1. Teaching  and training them to be good. 

2. Guiding them to thorough understanding. 

3. Teaching the subject in full. 

4. Encouraging the students and praising their merits 

and abilities. 

Providing a protection for all direction; that is, teaching and 
training them so that they can actually use their 

1. learning to make a living and know how to conduct 

themselves well, having a guarantee for  smoothly 

leading a good life and attaining happiness and 

prosperity. 

3 rd direction  As s husband  one should honor and support one’s 

wife  who is likened to the   rearward direction   as follows  

1. One honors her in accordance with her status as wife. 

2. One does not look down on her. 

3. One does not commit adultery. 

4. One gives her control of household concerns. 
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5. One gives her occasional gifts of ornaments and 

clothing. 

A wife supports her husband by: 

1. Keeping the household tidy: 

2. Helping the relatives and friends of both sides. 

3. Not committing adultery. 

4. Safeguarding any wealth that has been acquired. 

5. Being diligent in all her work. 

4 th direction: As a friend, one should conduct oneself toward 

one’s friends  who are likened to the  left direction    as follows  

1. One shares with them. 

2. One speacks kindly to them. 

3. One help them. 

4. One is constant through their ups and downs. 

5. One is faithful and sincere. 

Friends reciprocate by: 

1. Protecting their friend when he is off guard. 

2. Protecting their friend’s property when he is off 

guard. 

3. Being a refuge in times of danger. 

4. Not deserting their friend in times of handship. 
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5. Respecting their friend’s family and relatives. 

5 th direction: As a employer  one should support one’s servants 

and employees  who are likened to the  lower direction   as 

follows: 

1. One assigns them work in accordance with their 

strength, sex, age and abilities. 

2. One pays them wages commensurate with their work 

and adequate for their livelihood. 

3. One grants them fringe benefits by, for example, 

providing medical care in times of sickness. 

4. One shares with them a portion of any extra gain. 

5. One gives them  appropriate holidays and time to rest. 

A servant or employee help a his employer by: 

1. Starting work before him. 

2. Stopping work after him. 

3. Taking only what is given by his employer. 

4. Doing his job well and seeking ways to improve on it. 

5. Spreading a good reputation about his employer and 

his business. 

6 th direction: As a Buddhist, one should show reverence to the 

monks  who are likened to the   upper direction   as follows  
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1. One acts toward them with goodwill. 

2. One speaks to them  with goodwill. 

3. One thinks of them with goodwill. 

4. One receives them willingly. 

 
5. One supports them with the four requisites (almsfood, 

robes, shelter and medicine). 

Monks help la people by  

1. Enjoining them from evil actions. 

2. Enjoining them in goodness. 

3. Assisting them with kind intentions. 

4. Making known to them things not heard before. 

5. Explaining and clarifying things they have already 

heard. 

6. Pointing out the way to heaven, teaching them the 

way to happiness and prosperity. 

 

B. Helping one another for social harmony, i.e. helping one 

another and  contributing to creating social peace, stability and 

unity according to the four principles for helpful integration 

(sangahavatthu) namely: 
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1. Dana: giving, sharing (helping through money and 

material good). 

2. Piyavaca: amicable speech (helping through words). 

3. Atthacariya: helpful action (helping through physical 

or mental effort). 

4. Samanattata: participation (helping through 

participation in constructive action and problem 

solving; being equal by virtue of the Dhamma and 

sharing both weal and woe).  
 

SECTION TWO 

STEERING LIFE TO ITS OBJECTIVES 

A.Three Objectives. One should conduct one’s life so as to attain 

the three levels of objectives (attha) as follows: 

Level 1: ditthadhammikattha, i.e. the temporal objective or present 

benefit 

1. Enjoiying good health, physical fitness, freedom from 

maladies, and longevity. 

2. Having work and income, having honest livelihood, and being 

economically self-reliant. 

3. Having good status, and gaining the respect of society. 
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4. Having a happy family, establishing a good reputation of 

one’s family. 

All the four objectives above should righteously achieved and utilized for 

the sake of oneself and others. 

Level 2: Sampariyakattha, i.e the spiritual objective or further benefit. 

1. Being endowed with warmth, deep appreciation and 

happiness; being not lonesome or unfirm; having an ideal to 

adhere to so sa t be strong with faith. 

2. Being proud of a clean life, of having done only wholesome 

deeps with virtue. 

3. Being gratified in a worthwhile life, in having always done 

what is benefitcial with sacrifice. 

4. Being courageous and confident to resolve problems as well 

as conduct one’s life and duties with wisdom. 

5. Being secure and confident in having a guarantee for the 

future life in consequence of having done only good deeds. 

Level 3: paramattha, i.e. the highest objective or greatest benefit: 

1. Having a secure, peaceful and stable mind, unshaken even 

when affected by the ways of the world or confronted with 

vicissitudes or changes. 
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2. Not being distressed by clinging or attachment as to feel 

disappointed or sorrowful; having and mind that is 

relieved, clear, buoyant and free. 

3. Being refreshed, cheerful, not sullen or depressed; being 

radiant and free from suffering; enjoying genuine bliss. 

4. Being well aware of causes and conditions and acting 

accordingly; leading a life that is impeccable and bright; 

conducting oneself with wisdom. 

One who is able to attain from the second  level of benefit 

upward is known as a wise man (pandita). 

 B.Three front of objectives. These three levels of objectives should be 

realized on all three fronts: 

 1st front: Attattha, i.e. the objective for oneself or one’s own 

benefit; the three levels of benefit explained above, which one should 

realize for oneself or develop one’s life to attain. 

2nd front  parattha  i.e. the objective for others of other people’s benefit; i.e. 

the three levels of benefit explained above, which above, which one should 

help other people successively achieve by guiding and encouraging them to 

develop their lives. 

3rd front: ubhayattha, i.e. the mutual objective or benefit to both parties; the 

collective benefit, happiness and virtue of the community or society 
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including environmental conditions and factors, which we should help 

create and conserve in order to help both ourselves and others advance to 

the three levels of objectives mentioned above. 

BUDDUIST OF THE LEADING TYPE 

 Those Buddhists who are referred to as upasaka and upasika 

(Buddhist lay followers) are considered Buddhists of the leading type. 

They  must be steadfast and firmly established in the Buddhist principles to 

serve as examples for Buddhists in general. Apart from observing the 

Buddhist’s discipline  they must possess the five qualities of Buddhist lay 

follower ( upasakadhamma) as follows  

 
To be  continue…. 
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บันทึกผ่านเลนส์บันทึกผ่านเลนส์   

สัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรม สัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรม ๒๕๒๕--๓๑ ๓๑ ธันวาคม ธันวาคม ๒๕๕๔๒๕๕๔  
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ญาติโยมร่วมทําบุญวันปีใหม่ญาติโยมร่วมทําบุญวันปีใหม่  

ทอดผ้าป่าซ่อมแซมระเบียงอุโบสถวัดพุทธานุสรณ์ทอดผ้าป่าซ่อมแซมระเบียงอุโบสถวัดพุทธานุสรณ์ 
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ท าบุญส่งท้ายปีท าบุญส่งท้ายปีเก่า เก่า ––  ต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่  
ส่งท้ายปีเถาะส่งท้ายปีเถาะ--ต้อนรับปีมะโรงต้อนรับปีมะโรง  

 
                        
                       
                     
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

-๓๘- 
 

อ่ิมบุญกันท่วนหน้า ท าบุญปีใหม่ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๓๙- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รายนามผู้บริจาคท าบุญวันพ่อประจ าเดือนธันวาคม 12/4/2011  
Donation Thai Flood Releif 2,177.00 
ทําบุญสังฆทานี-ีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อ 1,055.00 
Donation Thai Flood Releif 500.00 
Donation Thai Flood Releif 470.00 
Mantana Brownlow : ซ่อมระเบียงอุโบสถ 400.00 
คณะเด็กวัดพุทธานุสรณ์ี-ีวัดมงคลฯี:ีThai Flood Releif 400.00 
Nina Mahasuwan 326.00 
Wat Mongkolratanaram Berkley :: Thai Flood Releif 300.00 
Matin D. Wheaton 250.00 
Jean F Manin 200.00 
ทองดีีวูวนิช, สุนทรี-ีดารุวรรณี-ีอลิสาี- มาริสาี-ีวาเนสสาี-ีแมทธิวีคํานูน
เศรษฐ์ 200.00 
Bo Thai 200.00 
Philip Rathle & Dujruedee Vongthongsri : Thai Flood Releif 200.00 
Wannee & Puree Charoenpong 200.00 
Sumana & Oliver Meissner : Thai Flood Releif 200.00 

 

-๔๐- 
Thai Flooding Relief 162.00 
Thai Garden, Hayward : Thai Flood Releif 145.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามี:ีThai Flood Releif 137.00 
เลอยศีประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณีเจริญวงค์, วินีปรัชญาคุณ, วิชย์ีชุ่มวิเศษ, ปนัดดาี
วิบูลย์ชาต,ิ Erik, ไผทีแสงบุษราคัม 127.00 
Matta Kitikoon, Sakechai Kitiyammourkul 120.00 
Bella Medical Skin Care : Thai Flood Releif 100.00 
จินตนาี-ีกมลีกาญจนมารกุลี:ีThai Flood Releif 100.00 
พนักงานร้านกรุงไทยีMountain View : Thai Flood Releif 100.00 
วรลักษณ์ีTam : Thai Flood Releif 100.00 
Brenda J M Walsh : Thai Flood Releif 100.00 
Victor Jung & Family : Thai Flood Releif 100.00 
Thai Kitchen Restaurant : Union City 100.00 
Siriyupa & Songvit Mordee : Thai Flood Releif 100.00 
Pin Toh, Bua Luang, Kao Saun 100.00 
Eddy & Renu Chin 100.00 
Saipin & Alton Brandon 100.00 
Pia Hedengren : Thai Flood Releif 100.00 
Philip Rathle & Dujruedee Vongthongsri 100.00 
Maneenuj Harisuit 100.00 
Jenny Cash 100.00 
Alisa Etzel 99.88 
David E Garcia, Ranee A Etzel 99.88 
Lowell & Vannee Etzel 99.88 
Ken Wong, Pamela Lou 99.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 81.00 
Tussanee - Garcia Shelton 80.00 
Lisa Pierce 77.00 
เลอยศีประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณีเจริญวงค์ 65.00 
ณัฐพรีมาแก้ว, เปิ้ลีLe Moose : Thai Flood Releif 60.00 

 



-๔๑- 
 

คุณแม่, เอื้อง, พี่แอน 60.00 
ีดุสิตี-ีเครือวัลย์ี-ีโบว์ี-ีเบลล ์นิรนาทกลุ 60.00 
อุไรวรรณีพี๊ทส์ 60.00 
อัฐพรี-ีอนุศักดิ์ี-ีณัตพรี-ีณัฐณิชาี- ญาณิศาีศักดิ์ปกิจวัฒนา 60.00 
Lisa Pierce 60.00 
P.T.A. : วัดพุทธานุสรณ์ี:ีThai Flood Releif 52.00 
Elenie Nhim, Isabella , Kaylenn  51.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามี:ีThai Flood Releif 51.00 
มาริสาีคํานูนเศรษฐ ์ 50.00 
Ratree B. Morrison 50.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามี:ีThai Flood Releif 50.00 
Piya & Suchada Jiwajinda : Thai Flood Releif 50.00 
Chase Lay, สมฤดีีสุนทรวัฒน์, Madison, Henry 40.00 
เล็กี-ีโอี:ีThai Flood Releif 40.00 
Laua Gao 40.00 
East Bay 40.00 
พิไลวรรณีเรยโ์นลด ์ 40.00 
Naowarat & Michael Reprince : Thai Flood Releif 40.00 
Gina Wright 40.00 
Wat Mongkolratanaram Berkley :: Thai Flood Releif 36.00 
Prasert - Tasanee Sangsana : Thai Flood Releif 30.00 
Laddawan Browssean & Micheal Oliveth 30.00 
ลมัย  30.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามี:ีThai Flood Releif 25.00 
Saifon Psam : Thai Flood Releif 20.00 
สมิทธ์ี-ีจิราภาีตันตระผลีและครอบครัว 20.00 
อิทธิศักดิ์ีสงวนเช้ือ, ซูซานีแทรน 20.00 
Kittithat Klangsim 20.00 
Sutsinee Komalarajun 20.00 
บ๊อบี-ีปุ๊ 20.00 
สายยนต์ีหล่าคํา, นิตยาี-ีฉัตรฑิกา สิงหมาตร, กิตติศักดิ์ีหล่าคํา 20.00 

 

-๔๒- 
Kanaphon Pangkhom 20.00 
พ่อสนิที-ีแม่นวลขวัญีนวลน้อย 20.00 
Ajaree Betz 20.00 
Ron Shields, ลาวัณย์ี-ีจันทิมา เจริญพานิช 20.00 
เดวิดี-ีอรธิราี-ีมายาลินี-ีแอลเลน เวงเกอร์ 20.00 
Saowaluk & Joe chiang 20.00 
Chook Kuan Chan 20.00 
Wandee Lilakanjanakul 20.00 
Jim & Rung Craft 20.00 
Victor Jung & Family  20.00 
สุรเดชีมามาก 20.00 
Steve & Usa Eubank 20.00 
Nida & Michael Jengo Jr. 20.00 
Piyamon & Charlie Gregg 20.00 
ครอบครัวีเบลซ่า 19.00 
เลอยศีประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณีเจริญวงค์ 16.00 
Jintana - Tom Thieben 10.00 
Komkum Sullivan : Thai Flood Releif 10.00 
Add - David Herbeuds 10.00 
Tan Chee Kiang 10.00 
Nattasha Manithep 10.00 
Narissa Manithep 10.00 
Brenda J M Walsh : Thai Flood Releif 9.00 
Thomas Gregg 6.00 
Patai Sangbutsarakum 6.00 
ครอบครัวีบานซ่ืน, ครอบครัวีคงเจริญ 3.00 
  

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนธันวาคม 12/11/2011  
Apinya Knox-Seith 978.75 
Larry R. Kellogg, Sangad K. Kellogg 899.00 

 



-๔๓- 
A. M. Pinsukhanchana, Michael Hudnall 500.00 
Thanh Kim Tran 200.00 
ปรีชาี-ีพรพรรณี-ีMatthew, ยายเพลนิใจ, อรพนิ, วิไลวรรณ 155.00 
เลอยศีประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณีเจริญวงค์, วิชย์ีชุ่มวิเศษ, ปนัดดาีวิบูลย์ชาติ, 
ปุญชรัสม์ิีทิพย์กุลกานต,์ Erik 129.00 
Ruenrudee Sartmool, Johnson Sy 100.00 
Thomas - Laddawan Tilden 100.00 
Sophie Udomphol 100.00 
Nancy Watasin, R C Watasin 100.00 
Siam Bay Thai Cuisine 100.00 
Eugene Cizio, Duangbhorn Cizio 100.00 
Somjate - Jarinee Somkid 100.00 
พ.ญ.สุทธิศรี 100.00 
สักก์สีห์ีอิสารพายุห,์ วัชนภรณ์ีช่ังโต, อรพรรณีนราพงษ์, ชาคริตีเตโชติรส, Aoi, 
Chombongkoth 72.00 
Panrana Neal, Malee, Pavadee - Andrew Piasai, Yossawadee - Ted Nelson 60.00 
Hansa & Sakchai Trisri 50.00 
Larry R. Kellogg, Sangad K. Kellogg 50.00 
Lanna Thai Restaurant 50.00 
Thomas J. Faledas, Kosum Faledas 50.00 
Dan - Rungthip Kiggins 50.00 
Derek E. Yeo, Khin Khin Yeo 50.00 
โสภณีวรกา, แม่ปันีโตดสี 40.00 
Jeff - Pete Peabody 40.00 
หทัยชนกี-ีMalee 40.00 
Srisamorn Neukom 40.00 
สนี-ีฐิติวรรณีศุกรสุต 40.00 
Lily Lee 40.00 
กิติยาีชมอินทร,์ กฤษณ์ีวีรฉัตรกุล 30.00 
Boonmee Narajinron, Tibwipa Prasertwanich 30.00 
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 25.00 

-๔๔- 
Thorisa T Yap 25.00 
อรัญญรัตน์ีสําราญสุข, ชลิตีสังสะนา 24.00 
บุญช่วยีภาพมีชัย 20.00 
Wayura Pramual 20.00 
Leona Tilden 20.00 
Wittawas - Mary - Jaylene Phrathum 20.00 
Gary 20.00 
Ann Chanakitharnchai 20.00 
คําใบี-ีเอื้อมพรีบุญบรรล ุ 20.00 
นฤชินีโลหะจรูญ, ณัฐกานต์ีลกัขณาพินิจ 20.00 
Koan K. Tan, Sutha K. Tan 20.00 
Preenida Gajaseni 20.00 
Pranee A. Potts 20.00 
กชชกรีแสนกล้า 12.00 
Chaleerat & Jason Kha 10.00 
Badin K, Mechelle Huynh 10.00 
Patai Sangbutsarakum 8.75 
Chanphen Meemon, Pranee Meemon 7.00 
Dean Alkas 5.00 

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนธันวาคม 12/18/2011  

  
Sheehan 15,000.00 
Somboon - Buppa Mingviriya 2,000.00 
William P. Meeker, Saowarop Meeker 200.00 
Vitune - Yaadbhiroon Vongtama 200.00 
Kawan - Wantana Anantavat 200.00 
Danation ผ้าป่า 157.00 
เมธาวดีี-ีพูลสวัสดิ์ีจักกะพาก 110.00 
Preeya Areepitak 110.00 
Somchai - Pochana Chongchaikit  

 



-๔๕- 
Somchai - Pochana Chongchaikit 100.00 
Sukich - Pannee Palavivatana 100.00 
Wittawas Phrathum 100.00 
Vinita Anantavat 100.00 
Sada- Swaran Dhingra 100.00 
มรกตีกาญจนเปล่ง 80.00 
Jenny Cash, พรรณ,ี บุญช่วยีภาพมีชัย, เทียม, แสงโสมีบัวศรี, มุนา, อิ๋ว, หนุ่ย 75.00 
เลอยศีประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณีเจริญวงค์, Patai Sangbutsarakum 65.00 
Osaka Massage Therapy 50.00 
วชิราภรณ์ีบุญบรรล ุ 50.00 
Natalie E Quli, Farhat A. Quli 50.00 
Raewadee Parnmukh 50.00 
Steven - Jintana Green 50.00 
Chuthamat - Jennifer Sum 50.00 
อังคณาีรุ่งยุคันต์ีอาร์โนลด ์ 42.00 
Steve - Usa Eubank 40.00 
กวีศักดิ์, ดนยา, Mark 40.00 
กําธรีเจริญสันติธรรมีและครอบครัว 32.00 
Ann Martin 30.00 
วรวิทย์ีศิริวัลลภีและครอบครัว 30.00 
Sanit Milazzo 30.00 
Angeles Sanchis 30.00 
นรินทร์ี-ีสุวีรยาี-ีอคินีนริศรานุกลู 30.00 
เจนจิตีพัชรเปล่งสี 20.00 
สินิทธ์ีวิธวาศิริ 20.00 
ธิดารัตน์ีธรรมเกษร 20.00 
วรรณศรีีรุ่งเรือง 20.00 
ธนิสม์ีสุขสําราญีและครอบครัว 20.00 
Alexander, Sebastien, Nicholas 20.00 
นรีกานต์ีสุนทรกิต ิ 20.00 
Wandee Lilakanjanakul 20.00 

-๔๖- 
ลาวัณย์ี-ีจันทิมาีเจริญพานิช 20.00 
พะเยาว์ีแก้วตุ้ม 20.00 
ครอบครัวเบลซ่า 19.00 
สมศักดิ์ีฉันทกุลกิจ 17.00 
Jon Riney, Sirapa Riney 10.00 
Tim Wojtaszek 10.00 
Prapaporn Suyun 9.00 
ปนัดดาีวิบูลย์ชาติ, Erik 9.00 
ครอบครัวเนียมนัด & Reyes 5.00 
Kun Pung 5.00 
Natira Plamintr 5.00 
ครอบครัวบานช่ืนี-ีคงเจริญี-ีStutz 5.00 
Nongnut Krutsai, Ramraj Gottiparti 5.00 

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนธันวาคม 12/25/2011  
Varut - Kesarin - Malisa - Michael Komalarajun 450.00 
Kanokporn Watkins 406.00 
Regent Thai, Inc 300.00 
แม่นางีคํามีวงศ์ 300.00 
สักก์สีห์ีอิสารพายุห,์ วัชนภรณ์ีช่ังโต, ชาคริตีเตโชติรส, อรพรรณีนราพงศ์, อ้อย, 
Satita, Piyada Yanakitta 104.00 
นทีี-ีศลิษาี-ีธนิษาีนิรนาทกลุ, Amy 100.00 
สมรวมี-ีกองมณีีมณีเทพ, ทองคําี-ีสําเร็จี- เพชรมณีีมณีเทพ 100.00 
Chao - Phornpavee Vimolchalao 100.00 
Nim Promwongsri 73.00 
อรรถสิทธิ์ีภู่วิจิตร, ศิริพร กิตติวัชรพล, จ้ือเซียงีแซ่ตั้ง 60.00 
สุรพลีสุดใจธรรม, อรรถพลีแก้วโกสุม 60.00 
ร้านท่าสยาม 54.00 
Chaiwat - Preeya Areepitak 50.00 
May Lim, Ananta, Lena Chiv, Bebe 50.00 
นิภาพรีอ่างคํา 49.00 

 



-๔๗- 
Khamyapak Ludbun, Gary Masters 41.00 
Chase Lay, สมฤดีีสุนทรวัฒน์, Madison, Henry 40.00 
T. Mahavongtrakul, Matthew M. 40.00 
ปูี-ีพิมพ์ี-ีเปิ้ลี-ีเอกซ์ี-ีโน้ต 40.00 
Tom - Chotiya Khamvongsa 39.00 
Steven - Cholthida Smith 39.00 
อังคณาีรุ่งยุคันต์ีอาร์โนลด ์ 38.00 
Jack R Anderson 30.00 
พิสธรีพิญกิจีและครอบครัว 25.00 
Yong, Christina, Vitor 20.00 
Brenda J M Walsh 20.00 
Terry Plunkett 20.00 
Tanyanan Tanamaneeroj 20.00 
จินตนาีทิพย์มงคลเจริญ, ศศิณิฐีโลจนวังศุ, วงศ์สุวรรณ  19.00 
กําธรีเจริญสันติธรรม และครอบครัว 11.00 
Tomi Thai Restaurant 10.00 
Deron & คุณยาย 10.00 
กําธรีสันติเจริญธรรมีและครอบครัว 2.00 

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนธันวาคม 12/31/2011  
J Levin 555.00 
Thomas - Laddawan Tilden 500.00 
Lotus Thai Bistro, Inc 300.00 
Mei Cheng Chan 300.00 
Manlika Satjapipat 300.00 
Chaiwat - Preeya Areepitak 109.00 
Brenda J M Walsh 100.00 
Westside Coffe Company 100.00 
Jasbir Bath, Piyanoot P Bath 100.00 
Shari Gent 60.00 
Pisanu - Srivilai Klunpaitoon 60.00 

 

-๔๘- 
Pimolrath Kovattana 50.00 
Sutsinee Komalarajun 50.00 
Chantima Assapimonฯ 50.00 
Pathom Chienthanya 40.00 
Shari Gent 40.00 
Nida & Michael Jengo 30.00 
Vasna S. B 20.00 

ท าบุญอุทิศบรรพบุรุษเดือนธันวาคม  2011  
Alex - Salakjit Vattana อุทิศี:ีพ่อคิม แซ่ฮุ่น 100.00 
Tanyanan Tanamaneeroj อุทิศี:ีแม่เฮียง วันพิทัศ 100.00 
พิชชุมาี-ีปิยะวัชรี-ีปัณฑรย์ี-ีปัณฑิตา เหลืองอุทยัีอุทิศี:ีพ่อชูลติีทองโกมล 81.00 
Samruay Airey อุทิศี:ีHenry James Airey 55.00 
ดุสิตี-ีเครือวัลย์ี-ีโบว์ี-ีเบลล ์นิรนาทกลุีอุทิศี:ีพ่อนรนิทร์ีนิรนาทกุล 50.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศี:ีพ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค ์ 50.00 
ไมเคิลีปรานีีนาฏีอุทิศี:ีพ่อประภาส นัยเนตร 50.00 
Chuthamat H. Sum อุทิศี:ีแม่อุทุมพร หอมทวนลม 50.00 
ศุภชัยี-ีศศิวิมลี-ีตันติกรีสุเสวีีอุทิศ : พ่อสุพจน์ี-ีแม่สังวาลย์ีสุเสวี, นิพลีีีีีีี
สุเสวี 40.00 
ดํารงี-ีสิริี-ีณัชชาีแซ่ก๊วย, มุตฑิตา บูรณธนานุกิจีอุทิศี:ีพ่อฮู้โกว้ีแซ่ก๊วย 40.00 
อรพัชร์ีจักกะพากีอุทิศี:ีนางบุศ แก้วสิงห์ทอง 40.00 
แววทิพย์ีคริสต์ีอุทิศี:ีประภาีแวววับ, ย่าสายีแวววับ 40.00 
Rungrawee - Finbar Lynagh อุทิศี:ีอารยา เตยะราชกุล 40.00 
กนกพรีจินดาพร, นนทวิทย์ี วรรณประเสริฐ, ณภัทรีอุทิศี:ีเกียรติศักดิ์ีจินดาพร 24.00 
ก้องภพีสกลชัยีอุทิศี:ีพ่อชุมพลีสกลชัย 22.00 
สมเจตน์ีสมคิดีอุทิศี:ีแม่บุญเจียมีสมคิด 21.00 
แสงดาวีเจนวิบูลกิจีอุทิศี:ีพ่อหม่าน เจนวิบูลกิจ, ย่าสายีเจนวิบูลกิจ 20.00 













-๔๙- 
                                             

      ปีใหม ่
           ๑  มกราคม ๒๕๕๕ 

 

House of Siam, San Jose (408) 295-3397   ีีี แกงเขียวหวานีี 
 ีีีีีีีีีีลูกช้ินปลา 
Cocurry,  Newark  (510) 797-8911        แกงกระดูกหม ู
La Moose , Fremont, (510) 745-7288             ีี  หมี่กรอบ 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                  
                            

   ปีใหม่         


















 

-๕๐- 


ใบปวารณาบุญ 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคค ี

เพื่อบูชาพระอรหันตสาวกี๑,๒๕๐ีองค์ 
จํานวนี๑,๒๕๐ีกองีๆละีี$ีี๒๐ี 

Name............................................................................................... 
Address............................................................................................. 
City............................................State……………………………… 
Zip………………………… 
  

มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี          
จ านวน........กอง จ านวนเงิน $............. 
 
 ด้วยผลานิสงค์แห่งทานบริจาคนี้ี ขอให้ท่านพร้อมด้วย
สมาชิกทุกคนในครอบครัวี จงเจริญด้วยี อายุี วรรณะี สขุะี พละี  
คุณสารสมบัติี พรั่งพร้อมด้วยลาภี ยศี สรรเสริญและบริวารีีีีีีีีีีีีีีีี
ขอมโนปณิธานของท่านจงสัมฤทธิผลีจงทุกประการเทอญ.. 
 


