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“วันวิสาขบูชา” เป็นวันส าคัญท่ีสุดวันหน่ึงในประวัติศาสตร์

ของพระพุทธศาสนา คือเป็นวันท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าผู้
เป็นศาสดาของชาวพุทธ เพราะตรงกับเหตุการณ์ท่ีส าคัญสาม
เหตุการณ์ ได้แก่ วันประสูติ คือวันพระองค์ทรงถือก าเนิด ขึ้นใน
โลก เหตุการณ์ต่อมา ได้แก่ วันตรัสรู ้ คือวันท่ีพระองค์ ค้นพบหลัก
ความจริงคือ สัจจธรรม และเหตุการณ์สุดท้าย ได้แก่ วันดับขันธปริ
นิพพาน หรือวันละสังขาร 
 ท้ังสามเหตุการณ์ ล้วนมีความส าคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากัน 
หากไม่มีการเกิดก็ไม่มกีารตรสัรู้ และแม้เมื่อได้ตรัสรู้หรือบรรลุ
คุณธรรมสูงสุดท่ีมนุษย์จะท าได้ ก็ไมส่ามารถจะเสวยรสสุขเหน่ือสิ่ง
ปลอมปนอยู่ช่ัวนิรันดร์ได้ ต้องปรินิพพานไปตามกฏธรรมชาติ 
 ดังน้ัน ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราจะใช้เหตุการณ์ท่ีส าคัญนี ้
มาเป็นเครื่องเตือนสติในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตาม
แนวทางของพระองค์ได้อย่างไร 
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-๓- 
ในการด าเนินชีวิต ผู้ท่ีต้องการความสุขตามแนวทางค าสอน

ของพระองคื ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือผู้ครองเรือนก็ตามมีข้อปฏิบัติ
ท่ีมาจากหลกัการอันเดียวกัน น่ันคือ ทางสายกลาง หรือมรรคมีองค์
แปด ซึ่งสรุปย่อลงเป็น ๓ ประการ คือ การฝึกหัดขัดเกลาในเรื่องศีล 
การฝึกฝนอบรบในเรื่องสมาธิหรือการควบคุมอารมณ์ และการหมั่น
ตริตรองพัฒนาปัญญา ความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง
ดีงาม ซึ่งชาวพุทธไปยึดเป็นหลักการด าเนินชีวิตอยู่แล้ว 
 ในวาระอันส าคัญวันวิสาขบูชาท่ีจะเวียนมาถึงน้ี คณะสงฆ์
คณะกรรมการและคณะกรรมการโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ ได้จัดให้
มีมหามงคลพิธ ี “แสดงตนเป็นพุทธมามกะ” ขึ้นเพื่อน้อมเป็นพุทธ
บูชา ปลูกฝังคุณธรรมให้มั่งคงในชีวิต จึงขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน
และสาธุชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในวัน
อาทิตย์ท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 

 
 

  เจริญพร 
 

       พระวิเทศธรรมกว ี
ในนามคณะสงฆ์ กรรมการ ครู นักเรียน ทายกทายิกา วัดพุทธานุสรณ์

เมืองฟรีมอนท์ ซาน ฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย 
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พึงท าทุกอย่างเพื่ไม่ให้อนาคตต้องเป็นทุกข์ 

อย่าคิดผิดว่า เมื่อถึงวันน้ันเวลาน้ัน ก็จะจ าไม่ได้แล้วว่าเรา
เป็นอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน 

ความคิดเช่นน้ีอาจจะเกิดแก่เราแล้วในอดีตชาติ และมาใน
ปัจจุบันเมื่อต้กงการพบกับความเดือร้อน.งเราก็เดือดร้อน มิใช่ว่าเรา
ไม่เดือดร้อน ท้ังท่ีไม่ใช่ว่าเราจะจ าได้ว่าเราเป็นเรา ไม่ว่าจะเกิดเป็น
ใคร เป็นอะไร เมื่อใด ภพชาติไหนก็ตาม เมื่อเป็นทุกข์ก็ต้องทุกข์ 
เมื่อเป็นสุขก็ต้องสุข จึงไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง จึงควรพยายามท า
ทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ในอนาคตต้องเป็นทุกข์ หรือเพื่อไม่ให้กรรมไม่ดี
ท่ีท าไว้ตามทัน ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม 

 
 

สมเด็จพระณาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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ชีวิตน้ีส าคัญนัก 

พึงใช้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความส าคัญ 

ชีวิตน้ีแม้น้อยนัก แต่ก็เป็นความส าคัญนัก ส าคัญยิ่งกวา่ชีวิต
ในอดีต และชีวิตในอนาคตท่ีว่า “ชีวิตน้ี” ก็คือชีวิตในชาติปัจจุบันน้ี
ส าคัญนัก ก็เพราะในชีวิตน้ี..เราสามารถหนีกรรมไม่ดีท่ีท าไว้ใน
อดีตได้ และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดกไ็ด ้
หรือตกต่ าเพียงใดก็ได ้ ชีวิตในอดีตล่วงเลยแล้วท าอะไรอีกไม่ได้
ต่อไปแล้ว ชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึง ยังท าอะไรไม่ได้ 

เช่นน้ีจึงกล่าวได้ว่า “ ชีวิตน้ีส าคัญนัก” พงึใช้ชีวิตน้ีให้เป็น
ประโยชน์ให้สมกับความส าคัญของชีวิตน้ี ชีวิตน้ีน้อยนัก..แต่มี
ความส าคัญนักด้วยเหมือนกัน ถ้าชีวิตน้ีไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีต 
ชีวิตน้ีก็จะรับผลกรรมไม่ดี ถ้าวิ่งหนีก็จะพน้ได้ กรรมไม่ดจีะตามทัน
หรือไม่ขึ้นอยู่กับชีวิตน้ี ยิ่งกว่าน้ันถ้ากรรมตามทันในชีวิตน้ี ก็จะ
ตามต่อไปได้อีกในชิวิตอนาคต กรรมไม่ดีท่ีท าไว้ในอดีตมากมา
อาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ถ้าท าชาติน้ีให้ดีท่ีสุด 

ความเป็นไปได้ มีอยู่ส าหรับทุกชีวิต 

ดูภาพผู้คนบางประเทศ ท่ีอดอยากแสนสาหสั หน้าตาแทบจะไม่เป้
นคน เหมือนโครงกระดูกเดินได้ เด็กเล็กๆ น่าสงสารไม่มีเน้ือมีแต่
หนังหุ้มกระดูก ผู้ใดเห็นผั้นก็สลดใจอย่างยิง่ สงสารอย่างยิ่ง เมื่อเกิด

ความรูส้ึกเช่นน้ัน ก็พึงนึกถึงตนเอง ใครเล่าจะรับรองได้ว่า.. 
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 เมื่อตายไปจากภพชาติน้ีแล้ว จะไม่ไปเกิดในประเทศน้ัน จะ
ไม่ไปมีสภาพเช่นโครงกระดูกเดินได้ อยู่ด้วยความอดอยากยากแค้น
เช่นน้ันใครเล่าจะรับรองได้ว่า ในอดีตชาติเราไม่ได้เป็นคนคับแคบ 
ไม่เคยท าบุญให้ข้าวปลาอาหารแกใ่ครเลย มารดาบิดาผู้แก่ชรา..ก็หา
ได้สนใจให้ขา้วน้ า ให้มคีวามสุขอ่ิมหน าส าราญไม่ ยิ่งเป็นสัตว์หมา
แมวด้วยแล้ว..ไม่เคยเมตตาปราณใีห้ข้าวสักเม็ด ให้น้ าสักหยด เมื่อ
ไม่รู้ตัวว่าเคยเป็นเช่นน้ีมาก่อนในอดีตชาติ ก็ไม่อาจรู้ได้ว่าใน
อนาคต เราจะต้องไปมีสภาพอดอยากจนเป็นโครงกระดูกเดินได้
หรือไม่ 

ความเป็นไปได้มีอยู่ส าหรับทุกคน เพราะทุกคนได้ท ากรรม
ไว้เป็นอันมากต่างๆ กัน อันอาจจะเป็นเหตุให้ต้องอดอยากยากแค้น
อย่างแสนสาหัส ตั้งแต่ท่ีเริ่มลืมตามาเห็นโลก ไปเกิดในประเทศท่ี
เรียกกันว่าเป็นนรกในโลก 

ชีวิตน้ีเท่าน้ัน ท่ีมีโอกาสวิ่งหนีกรรม 

อย่าประมาท อย่ามั่นใจว่า อนาคตส าหรับเราจะไม่เป็น
เช่นน้ัน กรรมเช่นน้ันอาจจะวิ่งไล่เรามาโดยท่ีเราไม่รู้ไม่เห็น แม้ไม่
ประมาทก็ต้องวิ่งหนีให้สุดก าลังความสามารถ ชีวิตน้ีเท่าน้ันท่ีเราจะ
พบทางหนีได้และชีวิตน้ีก็น้อยนัก มัวผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ พ้น
จากชาติน้ีไปแล้ว จะไม่มีโอกาสให้วิ่งหนีกรรมได้อีกเลย 

เมื่อชีวิตน้ีน้อยนัก ..ผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฐิ กค็ิดไปทางหน่ึง ผู้
เบาปัญญา มีมิจฉาทิฐิ ก็คิดไปทางหน่ึง 
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พวกผู้มีปัญญา มสีัมมาทิฐิคือความเห็นชอบ ก็จะคิดได้ว่า

ชีวิตน้ีสั้น..อีกไม่เท่าไรก็จะต้องตาย ตายแลว้ก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ 
เอาไปได้ก็แต่บุญบาป หรือเอาไปได้แต่ความดีความชั่วเท่าน้ัน พวก
ผู้มีปัญญาคิดเช่นน้ีจึงเร่งท าความดี 

ส่วนพวกผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิคือความเหน็ผิดก็จะคิดว่า 
ชีวิตน้ีสั้นอีกไม่เท่าไรก็จะต้องตาย มีวิธีใดจะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
เงินทอง ก็ต้องรีบหาไม่มัวค านึงว่าจะผิดหรือถูกผิดก็ช่างให้ได้ก็
พอใจ พวกผู้เบาปัญญาคิดเช่นน้ี จึงท าบาปทท าความไม่ดีได้เสมอ 

ชีวิตน้ีส าหรับบุคคลสองประเภทดังกล่าว มีคุณ มีโทษแก่
สองฝ่ายแตกต่างกัน เป็นตามทิฐิคือความเห็นดังกล่าว 

พุทธวิธีพาชีวิตหนีให้พ้นจากมือแห่งกรรม 

อย่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิท่ีโฉดเขลาเบาปัญญาเลย เพราะว่าจะท า
ชีวิตน้ีให้สูญเปล่า ไม่อาจหนีพ้ตมือท่ีน่าสะพรึงกลัวแห่งกรรมไม่ด ี
ไม่อาจได้เข้าไปอยู่ในโอบอุ้มทะนุถนอมของมือท่ีอบอุ่นแห่งบุญคือ
กรรมดี โอกาสอันดีท่ีมีอยู่น้อยนัก เพียงช่ัวชีวิตอันน้อยนักน้ีก็จะ
ผ่านไปอย่างไม่อาจเรียกกับคืนได้ กรรมไม่ดีท่ีท าไว้แน่ก็จะแห่ห้อม
เข้าประชิด แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตน้ี..ชีวิตของผู้ท่ีไม่รู้จักวิ่งหนี
กรรม 

มาเป็นผู้มีปัญญามีสัมมาทิฐิเถิด ชีวิตอันน้อยน้ีจะได้ไม่สูญ
เปล่า จะไม่สามารถใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ได้ คือหนีไกล
จากกรรมไม่ดีได้ กรรมไม่ดีท่ีก าลังติดตามเราทุกคนอยู่น้ันมีมากมาย 
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คิดดี พูดดี ท าดี เพียงท าสามประการนี้ใหส้ม่ าเสมอตามท่ีพระพุทธ
องค์ทรงสอน ก็สามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้ มือแห่งกรรมท่ีไม่
ดีจะไม่สามารถตะครุบไว้ในอ านาจได้ บาปกรรม 

ใด ๆ แม้ได้กระท าไว้ตั้งแต่อดีตชาติจะไม่อาจตามสนองได้
ง่าย ๆ ในภพชาติน้ี อย่างมาก็เพียงไล่ตามตระครุบอยู่อย่างหมายมั่น
จะท าให้ได้ส าเร็จเท่าน้ัน ก็คิดดี พูดดี ท าดี เสมอ 

อ านาจร้ายแรงแห่งกรรม 

ทุกวันน้ี มีตัวอย่างผู้ท่ีถูกมือแห่งกรรมตามทันจับได้มากมาย 
คนสวยคนงามถูกมือของกรรมร้ายท าให้กลายเป็นคนสิ้นสวยสิ้น
งามทนความรู้สึกของตนเห็นรูปลักษณ์ของตนด้วยความเจ็บปวด
แสนสาหัส บางคนแขวนขาบริบูรณ์..ถูกมือของกรรมรา้ยท าให้
กลายเป็นคนเหลือขาครึ่งเดียวบ้าง ข้างเดียวบ้าง 

บางคนมีลูกรักดังดวงใจ ลูกออกจากบ้านไปแล้วก็ไมได้กลับ
บ้านอีกเลย มือของกรรมร้ายปลิดชีวิตของเขาแล้วอย่างโหดเหี้ยม
อ ามหิต..กลายเป็นศพคอขาดก็มี ไส้ทะลักก็มี คนบางคนหลับอยู่ใน
เรือนของตนด้วยความรู้สึกปลอดภัยแท้ๆ แต่ก็กลับมีมือของกรรม
ร้ายเอ้ือมเข้าไปห้ าหั่นถึงฟูกถึงหมอน เสียเลือดเสียเน้ือและชีวิต น้ี
คือ “อ านาจร้ายแรงของกรรม” 

ไม่มีผู้ใดได้รับส่ิงท่ีตนไม่ได้ท าไว้ด้วยตนเอง 

ดังท่ีสมเด็จพระพุฒาจารยโ์ต ท่านตัดสินความระหว่างสอง
องค์ว่าองค์ท่ีถูกท าร้ายก่อน ผู้ไม่เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของ 



-๙- 
กรรม ก็จะคิดวา่สมเด็จฯท่านไม่ยุติธรรม ตัดสินเข้าข้างคนผิด แต่ผู้
เข้าใจเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม ย่อมเข้าใจค าตัดสินของ
สมเด็จฯ ท่าน ไม่มีผู้ใดจะได้รับสิ่งท่ีตนไม่ได้ท าไว้ด้วยตนเอง 

ท าไว้ในอดีต....มารับผลในปัจจุบันได้ 
ท าในปัจจุบัน...ก็จะได้รับผลในอนาคตเช่นกัน 
และอนาคตน้ัน...ไม่หมายถึงต้องข้ามภพชาติเสมอไป 

อนาคตในภพชาติน้ีก็ได้ 
ดังน้ัน..แม้เช่ือในเรื่องของผลกรรและการให้ผลของกรรม

หรือไม่เช่ือก็ตาม ก็ไม่สมควรเสี่ยงรับผลร้ายท่ีจะเกิดแต่การท าความ
ไม่ดี ความไม่ดีหนักหนาเพียงไร ยิ่งได้ผลร้ายแรงเพียงน้ัน ยิ่งไม่
สมควรเสีย่งอย่างยิ่งท่ีจะท าความดีหนักน้ัน 

อ านาจของกรรมชั่วร้าย 

อ านาจของกรรมชั่วร้ายน้ัน สามารถท าใหธ้รณีแยกออกสูบ
ผู้ท ากรรมนั้นได้  เพระเทวทัตเป็นตัวอย่าง ท่ีแสดงความน่ากลัวท่ีสุด
ของกรรม ท่านคิดท าลายพระพุทธเจ้า แม้เพียงท าได้เล็กน้อยนัก คือ
เพียงท าให้พระพุทธบาทห้อพระโลหิต และส านึกผิดไดใ้นท่ีสุด 
พร้อมจะขอประทานโทษ แต่ก็หนีมือแห่งกรรมร้ายแรงท่ีท าไว้ไม่
พ้น.หนีไม่ทัน พระเทวทัตถูกธรณีสูบทันทีท่ีเท้าสัมผัสพื้นธรณี 
ขณะก าลังจะได้เข้าไปเห็นพระพักตร์สมเดจ็พระบรมศาสดา จึงไม่
ทันได้กราบพระพุทธบาทของประทานโทษท้ังปวง 

น่าจะคิดถึงความทรมานท้ังกายและใจของพระเทวทัตเมื่อ 
 

-๑๐- 
เสวยผลกรรมน้ัน น่าจะคิดให้จริงจังเพื่อให้เกิดความกลัวกรรมท่ีมี
อ านาจยิ่งใหญ่นัก การท าลายพระพุทธเจ้ากับการท าลาย
พระพุทธศาสนา ย่อมเป็นกรรมหนักเสมอกัน พึงสังวรระวังให้
รอบคอบในเรื่องน้ี อย่าคิดอย่างประมาณว่า พระพุทธศาสนาไม่มี
ชีวิต ตายไม่มี บาดเจ็บไม่มี จะท าอะไรกับพระพุทธศาสนาจึงไม่
น่าจะบาป เป็นอกุศลกรรม อย่าประมาทในเรื่องน้ี มิฉะน้ันเมื่อต้อง
ได้เสวยผลแห่งการท าลายพระพุทธศาสนา จะทุกข์ทรมานนัก ใครก็
จักช่วยไม่ได้  

จิตส านักของผู้กระท ากับผลของกรรม 

การท าลายชีวิตสัตว์น้ัน เป็นบาปหนักเบาต่างกัน ท าลายชีวิต
สัตว์ใหญ่ บาปมากกวา่ท าลายชีวิตสัตว์เล็ก ท าลายชีวิตสัตว์อายุยืน 
บาปมากกว่าท าลายสัตว์อายุสั้น ท าลายชีวติสัตว์มีคุณ บาปมากกวา่
ท าลายสัตว์ท่ัวไป 

เป็นท่ีเข้าใจกันเช่นน้ี ซึ่งก็มีเหตุผลท่ีน่าเข้าใจเช่นน้ัน ฆ่าวัว 
ควายกับฆ่ายุง ฆ่ามด บาปน่าจะน้อยกว่ากัน ผลกรรมท่ีผู้ฆ่าได้รับจะ
หนักเบากว่ากันเป็นอันมากมีเรื่องจริงท่ีเกิดขึ้นและผู้ประสบพบเห็น
เล่าต่อ ๆ กันมาว่า มีมิจฉาชีพฆ่าววัฆ่าควายน้ัน เมื่อใกล้จะตายต้อง
ทนทุกข์ทรมานดิ้นรน กระเสือกกระสน และส่งเสียงร้องเหมือน
เสียงวัวเสียงควายท่ีถกูเชือดก่อนตาย ส่วยผู้ท่ีตบยุงหรือบ้ีมด แม้จะ
บาปแน่นอนท่ีท าลายชีวิตสัตว์ แต่ไม่ปรากฏผลของกรรมนี้ให้เห็น
ให้รู้ชัด เหตุผลก็อยู่ท่ีจิตส านักของผู้กระท ากรรม สองประเภทน้ัน  

 



-๑๑- 
ผู้ฆ่าวัวฆา่ควาย แม้จะใจร้ายใจด าสกัเพียงไร ย่อมเป็นไป

ไม่ได้ท่ีจะลืมภาพการตายของสัตว์ใหญถ่ึงเพียงน้ันได้ และย่อม
เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่รู้สึกเลยว่า การฆ่าน้ันเป็นบาปใหญ่ ความรู้สกึ
หลอกหลอนเกี่ยวกับการฆ่าวัวฆ่าควายด้วยมือของตนน่ันแหละ ท่ี
ติดตามมาส่งผลให้ผู้น้ันต้องทนทุรนทุราย และร้องเป็นเสียงวัวเสียง
ควายเหมือนท่ีตนเองเคยได้ยินเคยได้เห็นในการฆ่าแตล่ะครั้งเสมอ
มา 

บางคนท่ีเคยเห็นการตายของผู้มีอาชีพฆ่าสตัว์ใหญ่มี
ความรูส้ึกว่าผูใ้กล้จะตายน้ันไม่มีชีวิตจิตใจเป็นคนเสียแล้ว แต่ได้
กลายเป็นชีวิตจิตใของวัวของควายไปจริงๆ เห็นได้จากกิริยาอาการ
และสุ้มเสียงท่ีเขาร้องเหมือนเสียงสัตว์ท่ีบาดเจ็บแสนสาหัส  
 ความรูส้ึกน่ีจะถูกหรือผิดก็ตาม ท่ีจริงแน่คือเขาก าลังรับผล
ของกรรมท่ีตามทันในช่วงสุดท้ายของชีวิตในภพชาติน้ี และไม่แน่
ว่าสิ้นสุดเพียงเท่าน้ัน หรือจะติดตามต่อไปในภพชาติข้างหน้า ให้
ชีวิตต้องไม่แตกต่างกับชีวิตของสัตว์ท่ีถูกเขาเบียดเบียนท าร้ายอย่าง
ทารุณการท าบาปเล็กน้อย เช่นบ้ีมดตบยุง ไม่ปรากฏผลบาปให้เห็น
ว่าเกิดแก่ผู้ท า นั่นก็เป็นเพราะผู้ท าไม่ผูกใจวา่ได้ท าบาป 
 “ใจ” น้ีส าคัญนัก...น าไปผูกไว้กับเรื่องใดสิง่ใด จะปรากฏให้
เห็นเป็นผล เช่น พระรูปหน่ึงในสมัยพุทธกาล ท่านท าตะไคร้น้ าขาด 
และมรณภาพก่อนท่ีจะหาพระปลงอาบัติได้ จิตท่านผูกอยู่ด้วยความ
เป็นห่วง จึงได้ไปเกิดเป็นพญานาค 
 

-๑๒- 
ส่วนผู้เผลอตบยุงหรือเผลอบ้ีมด แม้ใจไม่ผูกยึดอยู่ว่าได้ท าบาปก็จะ
เป็นเรื่องเล็กน้อย การท าบาปหรือท ากรรมเล็กน้อยเช่นน้ี จะไม่
ส่งผลให้ปรากฏ ถ้าผู้ท าไม่ไปผูกใจเดือดร้อนกังวลอยู่ แล้วถา้จะไม่
ท าเสมอ ๆ การท าบาปเสมอ ๆ แม้ท ากบัสัตว์เล็กเพียงมด ปลวก 
กรรมเลก็จะเป็นกรรมใหญ่ได้ พึงรอบคอบในเรื่องน้ีเพื่อชีวิตจะได้
สวัสดี การฆา่วัวฆ่าควาย ก็ยังมีผลให้ผู้ฆ่าดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจ
จากคนเป็นวัวเป็นควาย ให้เป็นท่ีสลดสังเวชแก่ผู้พบเห็นได้ การฆ่า
คนจะมีผลเป็นอย่างไร ท าไมผู้ท าร้ายฆ่าคนจะไม่รู้สึกเสียเลย แต่
ด้วยอ านาจกรรมเมื่อตามมาถึงผู้ใดท่ีได้กระท ากรรมนั้นไว้ ก็ย่อม
ยากท่ีจะยับยั้งแห่งกรรมนั้นได้ ลูกยังลืมแม่ แม่ยังลมืไปว่าลูกผู้นับ
ถือพระพุทธศาสนาก็ยังลืมวา่พระเณร พระเณรก็ยังลืมตัวเองว่าเป็น
พระเณร ฆ่ากันได้ ท าร้ายกันได้ ท าผิดศีลผดิ 
ธรรมกันได้อย่างไม่น่าเช่ือ อ านาจยิ่งใหญ่ของกรรมท่ีน าไปเช่นน้ัน 
และยังจะน าต่อไปข้ามภพข้ามชาติ เกิดผลร้ายแก่ผู้ขาดสติขาด
ปัญญา ท่ีจะพาตัวหนีให้พ้นมือแห่งกรรมท่ีตนได้กระท าไว้แล้วด้วย
ตนเองแน่นอน 

กรรมหนักจากการท าไม่ดีต่อพระพุทธศาสนา 

 ผู้ฆ่าคนมีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าวัวฆ่าควาย ผู้ท าร้ายพระพุทธเจ้า
ก็มีบาปหนักกว่าผู้ฆ่าคน 
 เห็นได้จากพระเทวทัตท่ีถูกธรณีสูบ แต่อย่าประมาณคิดว่า
เราปลอดภัยจากการถูกธรณสีูบแน่แล้ว เพราะ..ไม่มีพระพุทธเจ้าให้  
 



-๑๓- 
เราคนใดคนหน่ึง ซึ่งถึงจะช่ัวช้าเพียงไร ท าร้ายพระองค์ได ้
พระพุทธเจ้าไม่มีพระองค์ปรากฏให้เห็นก็จริง ท าร้ายพระองค์ท่าน
ไม่ได้ก็จริง แต่สิ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองแนบแน่นกับพระองค์ท่านมีอยู่ ท าลาย
สิ่งน้ันจะผิดไป จากการท าลายพระองค์ท่านหาได้ไม่ 
 นึกถึงใจตนเอง..มีลูกเป็นท่ีรักเพียงดวงใจ เฝ้าทะนุถนอม
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ ถูกผู้ท าร้ายประหัตประหาร..ใจของ
ผู้เป็นแม่พ่อก็เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารด้วย
พระพุทธศาสนา คือ สิ่งท่ีเกี่ยวเน่ืองแนบแน่น เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกับพระพุทธเจ้า กว่าจะทรงค้นพบและตั้งขึ้นได้ล าบากยากเย็น 
ยิ่งกว่าใครสักคนจะมลีูกเป็นท่ีรักดั่งดวงใจ ท าร้ายลูกก็เท่ากับท าร้าย
พ่อแม่ ท าลายพระพุทธศาสนาจึงไม่แตกตา่งกับท าลายพระพุทธเจ้า
แน่นอน..ไม่มีผู้ใดท า 
 แต่แน่นอน เพียงการพยายามท า ก็บาปหนักยิ่งกว่าบาปฆ่า
คนตาย ผลของกรรมนี้อาจจะลี้ลับ เห็นยากและเห็นช้า จึงท าให้พา
กันคิดว่าการท าลายพระพุทธศาสนาน้ันไม่บาป ไม่เป็นอกุศล 
 การจงใจท าลายพระพุทธศาสนาท่ีไมส่ าเร็จผล น่าจะเกิดผล
ไม่ดีแก่ผู้มุ่งท าร้ายน้อยกว่าผู้ไม่ได้เจตนาท าลาย..แต่ประพฤติตนเช่น
เจตนาท าลาย บุคคลประเภทหลังน้ี โดยพาะท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา กล่าวได้ว่า เป็นผู้ท่ีท ากรรมไม่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้น ทรงประคับประคองมา
โดยมีพุทธบริษัทท่ีดีมารับมาประคับประคองต่ออย่างถือเป็นสมบัติ 
 

 

-๑๔- 
ล้ าค่า ไม่มีพระพุทธองค์แล้ว...พระพุทธศาสนา คือตัวแทนพระพุทธ
องค์ ผู้เป็นสมาชิกของบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนา แม้ท าตนให้เศร้า
หมองด้วยประพฤติผิดศีล ผิดธรรม ผิดวินัย แม้จะท าให้
พระพุทธศาสนาเศร้าหมองไม่ได้ แต่เมื่อตนเป็นจุดหน่ึงใน 

พระพุทธศาสนา ก็เท่ากับท าให้พระพุทธศษสนามีจุดเศร้า
หมองปะปนอยู่ เล็กน้อยเพียงไรก็เป็นจุดด า 
 ความประพฤติปฏิบัติเช่นน้ันเป็นการท ากรรมไม่ดีต่อสิ่ง
สูงสุดผลไม่ดีท่ีจะเกิดแก่ผู้ท ากรรมไม่ดีน้ัน ย่อมร้ายแรงแน่นอน พึง
อย่าประมาทพึงกลัวกรรมหนักท่ีจะเกิดจากการท าไม่ดีต่อ
พระพุทธศาสนา 

พึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบ 

 ผู้เบาปัญญามีมิจฉาทิฐิ เห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่คนไม่มี
เลือดเน้ือ ชีวิตจิตใจ คิดจะท าลายก็ท ากันไปต่าง ๆ นานา 
 ผู้เบาปัญญาหารู้ไม่ว่า เมื่อกรรมตามทัน..โทษน้ันร้ายแรง
หนักหนานัก พระเทวทัตก็มิได้ถูกธรณีสูบทันทีท่ีท าร้าย
พระพุทธเจ้า เมื่อถึงเวลากรรมตามทัน...พระเทวทัตจึงจมธรณี พ้นท่ี
จะดิ้นรน ให้พ้นจากความตายอย่างทนทุกข์ทรมานน่าสยดสยองน้ัน
ได้ ผู้พยายามท าลายพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน ฉะน้ันอย่าประมาท..
อะไรท่ีไม่น่าเช่ือเกิดอยู่เสมอ เกิดได้เสมอ ในอดีตธรณีสูบได้ ใน
ปัจจุบันหรือในอนาคตธรณีก็สูบได้ เมื่อต้องเป็นไปตามอ านาจอัน
ยิ่งใหญ่ของกรรม 
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แม่พ่อท่ีมีลูกรักเพียงดวงใจ แม้ลกูน้ันมิใช่ลูกท่ีดี มิใช่ลกูท่ีมี
คุณประโยชน์แก่ใคร เมื่อใดเขาถกูท าร้ายบาดเจ็บสาหัส หรือถึง
เสียชีวิต เมื่อน้ันก็เหมือนท าร้ายแม่พ่อหนักหนาเช่นกันด้วย 
พระพุทธศาสนาเป็นด้วงพระหฤทัยของพระพุทธเจ้า ทรงได้มาด้วย
พระมหากรุณาเป่ียมพระพุทธหฤทัยเปรียบเป็นพระพุทธบุตร 
พระพุทธศาสนาก็เป็นพระพุทธบุตรท่ีประเสริฐเลิศล้ า หาผู้เปรียบ
เสมอมิได้ มีคุณประโยชน์กว้างใหญ่ไพศาล ปราศจากขอบเขต และ
ยั่งยืนยาวนานอยู่ทุกกาลเวลา เป็นท่ีรักท่ีเทิดทูนสูงส่งนักหนาของ
พรหม เทพ มนุษย์สัตว์ เสมอกันกับองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระ
ผู้ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาไว้แทนพระองค์ อย่าเป็นคนเบา
ปัญญา..พึ่งปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบ มิฉะน้ันจะเสีย
ประโยชน์จากการมีชีวิตอยู่ในชาติน้ีท่ีน้อยนัก ชีวิตผ่านไปพ้นเมื่อไร
..จะเรียกกลับคืนไม่ได้ กรรมไม่ดีท้ังหลาย จะห้อมล้อมจนแหลก
เหลว ดังท่ีปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่เสมอ ให้ขนลุกขนพอง
สยดสยองอยู่ไม่เว้นวาย 
 ชีวิตในอดีตชาติล่วงเลยไปแล้ว กรรมดีกรรมช่ัวก็ได้เป็นอัน
ท าแล้วท้ังน้ัน..ไม่มีท่ีจะให้ไม่ได้ท า แต่ชีวิตในอนาคตชาติก าลังใกล้
เข้ามาเป็นล าดับ ไม่นานนักก็จะถึง เพราะชีวิตน้ีน้อยนักจบสิ้นง่าย 
ชีวิตในภพชาติข้างหน้าต่างหากท่ียาวนานจนประมาณไม่ได้ 
ความสุขอันยาวนาน หรือความทุกข์ท่ียืดเยื้อ จะมามีพร้อมกับชีวิต
ในชาติอนาคตแน่นอน 
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ชิวิตน้ีชีวิตเดียวที่จะพาไปสู่นิพพานได้ 

 เรามีบุญท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีชาติน้ี มีชีวิตน้ี..ท่ีแม้จะ
น้อยนักแต่ก็เป็นชีวิตเดียวท่ีสามารถจะพาเราหนีกรรมไม่ดีได ้ และก็
เป็นชีวิตเดียวท่ีจะพาเราไปสวรรค์ก็ได้ นิพพานก็ได้ 
 พระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า เพราะ
พระพุทธศาสนาประกอบพร้อมด้วยพระพุทธเจ้า พระธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์อริยสาวกของพระพุทธเจ้า 
พระพุทธศาสนาจึงมีคุณเช่นเดียวกับท่ีพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณ 
พระคุณของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไร พระพุทธองค์ได้ทรงมอบ
ไว้ในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นแลว้ เราเรียนพระพุทธศาสนาหรือ
เรียนพระธรรมกันอยู่ตลอดมาแม้จนทุกวันน้ี เท่ากับเราก าลัง
พยายามจะให้สามารถแลเห็นพระพุทธเจ้าให้ได้ แต่ก่อนท่ีจะได้เห็น
พระพุทธองค์ เราจ าเป็นต้องรอบคอบ ระวังรักษาพระพุทธศาสนา
อย่างดี 
 

               .... 
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๏  ทวนกระแสน้ า 

                การปฏิบัติน้ันคือทวนกระแส ทวนกระแสน้ าใจของเรา
เองทวนกระแสของกิเลส อะไรท่ีเป็นของทวนกระแสแล้ว มัน
ล าบากพายเรือทวนกระแสก็ล าบากสรา้งคณุงามความดีนั้นก็ล าบาก
เสียหน่อยหน่ึงเพราะว่าคนเรามีกิเลสไม่อยากจะท า ไม่อยากจะ
ยุ่งยาก ไม่อยากจะอดทนอยากจะปล่อยไปตามอารมณ์เสียเป็นส่วน
ใหญ่ 

              เหมือนน้ าน่ะแหละ มันก็ไหลไปตามเรื่องของมันถ้าปล่อย
ให้ไหลไปตามน้ ากส็บาย แต่ว่าน่ันไม่ใช่ลกัษณะการปฏิบัติลักษณะ
การปฏิบัติต้องฝืน ต้องฝืนกิเลส ฝืนใจของตัวเอง ข่มจิตเจ้าของท า
ความอดทนให้มากขึ้น มันจึงเป็นการปฏิบัติทวนกระแสน้ า 
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                Thai  Kitchen  :  Union City,   Phone  (510) 489 - 1966 
                  ,  ป้าบุญช่วย,             Clark ,        ,                    

       
         East  Bay  : Newark,  Phone (510) 796 – 5257 
โ              ,         -                              
                    
        Chai yo : Union City, Phone (510) 675-0005 
         – Mike  O’Connell 

         Red Chili  : Hayward, Phone (510) 881-8593  โดย            
แม่บาง  มานอก – คุณแอน  มาร์ติน,         Hedengren 

                         Reznicek          Lindeman,                   

                                ทรงวิทย์-คุณ             ดี  

        
      

                                             Knox- Seith 
                  ,                         

คุณส ำรวยรัตน์ วงศไ์ทยเจริญ  แฮรี่ย์ 

ข                                                                  
                                                                              
           ข                         . 

 



-๑๙- 

 
 
 




 
  

 

เราไม่ทิง้กนั 
 ไม่น่าจะมีอะไรบกพร่อง เพียงแต่ว่าทุกอย่างไม่ได้

ด าเนินไปตามกาลเวลา ก่อนหน้าน้ี ต่างคนต่างก็ไม่มีอะไร ยังไม่มี
แม้กระท่ังร่างกายน้ี เมื่อไม่มีเรากไ็ม่มีขา ท้ังสิ่งอ่ืนๆก็ไม่มีด้วย
เช่นกัน พอเกิดมีเราก็เป็นเหตุให้เกิดมีเขาตามมา สิ่งต่างๆก็มีเป็นการ
ประจวบเหมาะกับกาลเวลาโดยแท้ โลกเปิดโอกาสให้เราได้มา
เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในเวลาอันจ ากัด ไม่อาจจะให้มากกว่าน้ีได ้
แม้เราจะได้อะไรต่างๆมากมายในขณะท่ีได้เกิดเป็นคน แต่ก็ต้อง
สูญเสียสิ่งท่ีได้รับมาอย่างหลามล้นน้ัน กลบัไปสู่ความไม่มีหมดสิ้น
ทุกประการ มาจากความไม่มีแล้วกก็ลับไปสู่ความไม่มี ได้มาแล้วก็
ท้ิงไป บางตอนเขาต้องจากเรา บางโอกาสเรากลับเป็นฝ่ายจากเขา 
บางจังหวะเราก็ต้องจากกันถึงเขาไม่ทิ้งเรา สักวันเราก็ท้ิงเขา เพราะ
เมื่อถึงวันแม้แต่ตัวเราเองก็จ าเป็นต้องท้ิงตัวเอง แล้วอย่างน้ีจะ
เรียกว่า “ใครท้ิงใคร” 

 

 
คัดจากหนังสือ “พอประมาณ”  โดย ปุณฺณเมโธภิกขุ พ.ศ. ๒๕๕๒  หน้า ๑๙ 
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The CONSTITUTION FOR LIVING 
1. Abstaining from killing: not taking life or doing bodily harm. 
2. Abstaining from taking what is not given: not stealing , pilfering  

or filching; not violating  other’s  properties. 
3. Abstaining from sexual misconduct; not violating the loved or 

cherished ones of others, thereby destroying their honor and 
dignity and confusing their family lines. 

4. Abstaining from lying: not telling lies or using deceptive speech; 
not violating other people or their interests through speech. 

5. Abstaining from alcohol and intoxicant: not taking wines, liquor, 
intoxicants or addictives, which are causes for heedlessness 
and drunkenness, and lead to damage and blunders such as 
accidents due to lack of mindfulness. An intoxicated person at 
least threatens the sense of security and well-being of fellow 
community members. 

4 THE SOCIAL BENEFACTOR 
(A helpful member of society) 

 A constructive member of society possesses the following 
qualities or principle of conduct: 

A. He has the Diving Abiding, the four mental attributes of a 
being who is sublime or grand-minded like a god , which 
are: 

1. Mettâ  loving kindness: goodwill and amity, the wish to help all 
people attain benefit and happiness. 

     Karunâ, compassion: the desire to help other people 
escape from their sufferings; the determination to free all 
beings, both human and animal, of their hardships and 
miseries 
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3. Muditâ, appreciative gladness: when seeing others happy, one 

feels glad; when seeing others do good actions or attain 
success and advancement, one responds with glandness and  
is ready to help and support them. 

4. Upekkhâ,  equanimity: seeing things as they are with a mind 
that is even, steady, firm and fair like a pair of scales; 
understanding that all being experience good and evil in 
accordance with the causes they have created; ready to judge, 
position oneself and act in accordance with principles, reason 
and equity. 

Having  established these four mental qualities as a foundation, he may 
express them outwardly in the following ways: 
B. He contributed to  social harmony: he practices in accordance with 
the four principles for helpful integration, or qualities that bond people in 
unity, known as the sańgaha-vatthu. These are: 
 1. Dāna: giving, being kind, generous, sacrificing, 
shering,helping and providing assistance with the four necessities, 
money or material possessions-including the imparting of knowledge or 
understanding and learning. 
 2.Piyavācā: amicable speech; speaking words that are polite, 
pleasant to the ear, and helpful, that point the way to benefit, and that 
are based on reason and conducive to goodness; or words that are 
sympathetic and encouraging; speaking words that lead to 
understanding, harmony, friendship, and mutual love, respect and 
service. 
 3. Atthacariyā: helplfur action; helping with physical service, 
making and effort to lend a hand to others in their activities, performing 
actions that are helpful to the community; including helping to resolve 
problems and promote morality. 
 4. Samānattatā; participation; putting oneself in communion with 
others, behaving consistently and impartially; behaving equitably toward 
all people, not taking advantage of them; sharing in their happiness and 
suffering, acknowledging problems and participating in resolving them 
for the common good. 
 In brief, these are to help though contributions of money, 
material things or knowledge; to help through speech; to help through 
physical action; and to help through participation in facing and resolving 
problems. 

 
 

-๒๒- 
5.THE HARMONIOUS PARTICIPANT OF THE GROUP 
  (A good community member) 

 A useful participant of a community, who contributes to the 
peaceful co-existence of the community, possesses the following 
qualities or principles of conduct: 
 
A. Being self-reliant: he make himself a refuge unto himself, he is ready 
to take responsibility for himself and does not make himself into a 
problem or burden on his company or kin. This can be achieved by 
maintaining the ten protective virtues (nāthkarana-dhamma) 

1. Sīla: having good conduct and discipline, he conducts his  life 
honestly in body and speech; he has discipline and earns his living 
through right livelihood. 
 2. Bāhusacca: possessing much experience and learning; he 
has learned and heard much; he is well versed in his own field of study 
or specific area of knowledge, understands it extensively and 
profoundly, knows it clearly and can really put it to use. 
 3.kalyanamittatā: knowing good association; he has good 
friends, he knows how to choose his companions, and approaches 
those people who are capable of giving good advice; he chooses to 
associate with and emulate beneficial external influences in society that 
will guide his life to prosperity and growth. 
 4.Sovacassatā: being easily spoken to; he is not stubborn or 
headstrong; he is willing to listen to reason and facts, and ready to 
correct and improve himself. 
 5.kimkaraniyesu dakkhatā: making an effort with the group’s 
activities; he takes and interest in helping the business and activities of 
the group, his family, friends, and the community, and uses his wisdom 
to look for appropriate ways to carry them out, to organize them and 
bring them to fruition. 
 6. Dhammakāmatā: beings a lover of truth; he is a lover of truth, 
he likes to learn, to research, to inquire, to acquire knowledge and seek 
the truth; he knows how to speak up and ask, and to listen; he has a 
friendly and relaxed manner that encourages others to approach him for 
consultation and conversation. 

7. Viriyārambha: having effort; he is industrious in avoiding and 
abandoning evil actions and cultivating the good; he makes and effort 
and strives forward; he does not give up in despair or neglect or forsake 
his duties and responsibilities. 
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8. Santutt hī: being content, knowing moderation; he is glad 

and contented only with gains, results and successes brought about 
achieved rightfully through his own efforts; he is not caught up in 
material comforts. 
 9. Santi: having firm mindfulness; he remembers and is mindful; 
he recollects what he has done and said and what he needs to do in the 
future; he is circumspect and restrained with whatever he does, not 
rushed, sloppy, absentminded or reckless; he does not allow himself to 
slide into wrongful ways or fail to seize an opportunity to do good. 

10. Paññā: putting head over heart; he has the wisdom to see 
causes and results; he knows right from wrong, benefit from harm and 
what is useful from what is not; he sees all things as they are. 
 

B. Living harmoniously in the group: in regard to relations with 
colleagues, associate, fellow community members and siblings in the 
family, the principles for harmony known as the six sārāniya-dhamma       
(conditions leading to mutual recollection) should be observed, as 
follows: 
 1. Mettā-kāyakamma:  friendly action; (members of the 
community) each show friendliness and goodwill to their colleagues, 
associates, and fellow community members by willingly helping them in 
their duties, and bearing a courteous and respectful manner, both in 
their presence and in their absence. 
 2. Mettā-vacikamma: friendly speech, they each inform the 
others what is of benefit; they teach or advise them with a heart of 
goodwill; they say only polite and respectful words to them, both in their 
presence and in their absence. 
 3. Mettā-manokamma: friendly thoughts; they establish their 
minds in goodwill, thinking of ways to be of service to each other; 
looking at each other in a good light , having a pleasant and congenial 
attitude to ward each other. 
 4. Sādhā -bhogī: shearing of gains; they share with each 
other whatever gains have been rightfully acquired, seeing to it that 
even small things are distributed equally to all. 
 5.Sīla-sāmaññatā: moral harmony: they maintain virtuous 
conduct, abide by community rules and regulations, and do not conduct 
themselves in way that are objectionable or damaging to the 
community. 
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6.THE CONTRIBUTOR TO GOOD GOVERNMENT 

(A responsible member of state) 
 Citizens who contribute to bringing about good administration 
especially in a democracy, should know and abide by the following 
principle: 

A. Understanding the three kinds of supremacy (Adhipateyya) as 
following: 
1. Attādhipateyya: supremacy of oneself; putting the prime 
importance on one’s own self, position, reputation, or status; 
acting in view of one’s self and what relates to oneself, on the 
wholesome side, it means abandoning evil actions and 
cultivating the good out of a sense of self-respect. 
2.  Lokādhipateyya: supremacy of the world; putting the prime 
importance on worldly values; wavering in face of criticism and 
praise; operation on the basis of what pleases the group, 
seeking popularity or fearing censure; on the wholesome side, it 
refers to avoiding evil actions and cultivating the good in 
deference to the opinions of the community. 
3. Dhammādhipateyya: supremacy of Dhamma: putting the 
prime importance on principles, truth, righteousness, virtue and 
reason; operating on the basis of what has been learned and 
verified against the facts; acting on views that have been 
extensively and clearly investigated and considered to the best 
of one’s wisdom and integrity to be righteous and for the sake of 
goodness; on a general level, it means acting out of respect for 
established principles, laws, rules and regulations. 
Bearing these three kinds of supremacy in mind, a responsible 
member of a democratic state should adhere to the last of the 
three, namely the supremacy of Dhamma 
B.Participating in government by practicing in accordance with 
the principles for collective responsibility which help prevent 
decline and lead only to prosperity, known as the seven 
aparihāniya-dhamma: 
 1.Meeting often and regularly; regularly conferring on 
community affairs and projects ( which are to be shouldered by 
each person according to his level). 
 2. Meeting together, dispersing together and doing 
together what needs to be done together. 
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3. Neither instituting laws and regulations not 

communally agreed upon simply out of convenience or personal 
preference, nor denigrating or abolishing things already 
instituted; upholding the main provisions established as the 
constitution. 
 4. Honoring and respecting the elders long in 
experience, giving weight to their words. 
5. Honoring and respecting the womenfolk, protecting them 
from abuse and ill-treatment. 
 6. Honoring and revering the shrines, holy places and 
national monuments, which are memorials arousing virtue and 
centers of community spirit; not neglecting to honor the 
ceremonies required for those places as dictated by tradition. 
 7. Organizing rightful protection, support and sanctuary 
to monks and priests who maintain pure moral conduct and 
whose serve as spiritual refuges and moral examples for the 
people: gladly receiving them and wishing for their comfort. 
 In addition to these principles, it is also advisable to 
maintain the principles outlined in chapter 12 on the ideal 
householder, particularly point E: conducting oneself as a good 
citizen. 

7.THE STATE LEADER 
(A king or administrator) 

A. Being endowed with the ten regal qualities: to have the ten 
qualities of a righteous ruler or king (raja-dhamma) 

 Dāna: Sharing with the populace; he is a benefactor in that he 
rules or works to give, not to take; he devotes himself to 
administering services and providing welfare and aid for the 
people to ensure their well-being, convenience and safely; he 
renders assistance to those in distress and difficulty and 
supports those who have done well. 

 Sila: maintaining good conduct: he is impeccable in conduct 
and restrained in actions and speech; he does only good 
actions and upholds his honor; he sets an example for the 
people, commands their respect and is free from any cause for 
contempt. 

 Pariccāga: working selflessly; he is capable of sacrificing 
personal comfort, even his own life, for the benefit fo the people 
and the peace and stability of the country. 
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 Ājjava: working honestly; he is honest and upholds the 

truth; he is  free of deceit and upright in his dealings; he is 
sincere and does not deceive the people. 

 Maddava: deporting himself with gentleness and 
congeniality;his bearing is not  arrogant , rude, harsh or 
conceited; he has nobility and dignity that are based on a 
polite and gentle manner, inspiring devotion and loyalty but 
not without awe. 

 Tapa: rejecting indulgence through austerity; he destroys 
defilements and cravings and does not allow to control his 
mind; he can restrain his mind and does not allow it to 
become lost in sensual pleasure and debauchery; he is 
simple and regular in life-style, and dedicated to the 
fulfillment of duty. 

 Akkodha: adhering to reason, not anger; he is not given to 
fiery outbursts and does not make judgments or act out of 
anger, but has a heart of goodwill. Suppressing anger; he 
judges and acts righteously with a mind that is subtle and 
calm. 

 Avihimsā: bringing tranquility through nonviolence; he does 
not let his power go to his head or use it to repress his 
subjects; he is kind; he does not find a pretext for punishing 
a subject out of vindictiveness and hatred. 

 Khanti: overcoming difficulties with patience; he endures an 
heavy work load and perseveres in the face of tiredness; no 
matter how difficult or depressing the work may be, he does 
not give in; no matter how much he is provoked or ridiculed, 
or with whatever harsh and abrasive words, he does not 
despair; he refuses to abandon a task that is rightfully done. 

 Avirodhana: not doing that which strays from righteousness; 
he does not transgress the principles of public 
administration that are based on the welfare, happiness and 
righteousness of the people and the country; he does not 
oppose what the people rightfully desire; he does hot stand 
in the way of those activities which are for the common 
good; he establishes himself firmly in righteousness, 
steadfast and unwavering in the face of peasant and 
unpleasant words, gain and loss, desirable and undesirable 
conditions.  
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B. Performing the duties of a universal emperor: he performs the 

five duties of a supreme ruler, called the Cakkavtti-vatta: 
1. Dhammādhipateyya: holding the Dhamma supreme; he adheres 

to truth, righteousness, goodness, reason, principle and rightful 
rules and regulations as standards; he respects, upholds, favors 
and       establishes himself in righteousness practices 
accordingly. 

2. Dhammikārakkhā: providing righteous protection; he provides 
fair protection to all groups of people in the land, i.e., the royal 
household, the military, administrative officials, civil servants, 
scademics and people of various occupations such as 
merchants and farmers, country people and inhabitants of the 
border provinces, monks and priests who uphold moral conduct, 
and even beasts and birds requiring conservation. 

3. Mā adhammakāra: prohibiting unrighteous actions; he arranges 
preventive and remedial measures, not allowing unrighteous 
actions, exploitation, oppression, corruption, or unrest to arise in 
the country; he encourages the people to establish themselves 
firmly in honesty and virtue and also establishes a system that 
excludes bad people and promotes good ones. 

4. Dhanānuppadāna: distributing resources to the poor; he ensures 
that there are no poverty-stricken people in the land by, for 
example, arranging that all people have a chance to make an 
honest living. 

5. Paripucchā: not failing to seek counsel; he seeks advancement 
in wisdom and virtue by having advisors who are learned and 
virtuous, who are morally upright and not heedless or self-
indulgent, and who can help him to cultivate his wisdom and 
wholesome qualities; he approaches monks and wise men and 
queries them to seek knowledge, goodness and truth; he 
discusses various problems with them 
at regular and appropriate times so that he may examine and 
improve himself and carry out his duties rightfully and so as to 
bring about true welfare and happiness. 

C.Effecting the royal benefactions: he supports the people, allowing 
them to live in unity and harmony, with the four-rāja-sangaha-vatthu 
(principles by which a king supports his people): 
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1. Sassamedha: shrewdness in promoting agriculture; he is 
skilled in agronomic policies and promotes agricultural activity 
which brings about bountiful crop yields. 
 2. Purisamedha: shrewdness in promoting government 
officials; he is clever at making policies for supporting 
government officials by, for example, encouraging honest and 
capable officials and providing them with adequate social 
benefits. 
 3. Sammāpāsa: bonding the people together; he assists 
the people with policies that support their livelihood by, for 
example, providing funds from which the poor may borrow to 
set themselves up in commerce or start business operations, 
thereby eliminating economic disparity that is so wide as to 
cause rifts among the people. 
 4.Vājapeyya: impressive speech; he knows how to 
speak, clarify and advise; he takes an interest in greeting 
people of all levels and inquiring about their welfare; his speech 
is pleasant to the ear, worth listening to, reasoned, well-founded 
and useful; it leads the way to constructive action, to solution of 
problems, to increased harmony, and to mutual understanding, 
trust and respect. 
D. Avoiding the biases: when an administrator is carrying out 
his functions, he should not allow the four biases, or deviations 
from righteousness, to interfere: 
 1.Chandāgati: biased conduct on account of like 
 2. Dosāgati: biased conduct on account of dislike 
 3. Mohāgati: biased conduct on account of delusion or 
foolishness 
 4. Bhayāgati: biased conduct on account of timidity and 
fear 

SECTION TWO 
PEOPLE AND LIFE 

8.THE CONFIDENT ONE 
(A life that is perfect) 

Through conducting his life impeccably and reaping the 
most benefit out of birth into this world, a person can attain such 
confidence in his life that he fears nothing, not even death. This 
is living victoriously, making a success of life. Such a person is 
one who has attained the objective of living and leads his life 
according to the following principles: 
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5. Ditthadhammikattha: the temporal objective or present benefit, 

the important kinds being: 
a) Having good health, a strong body, freedom from disease, 

pleasant appearance and longevity. 
b) Having work and income, wealth derived from honest livelihood; 

being economically self-reliant. 
c) Having good status, having rank, honor, friendship and social 

acceptance. 
d) Having a happy family, making one’s family worthy  of respect.  
All of the above should be righteously obtained and used or treated 

so as to produce rightful benefit and happiness both for oneself 
and for others. 

6. Samparāyikattha: the spiritual objective or further benefit that 
give value and meaning to life, and which leads to the 
profound inner happiness especially: 

a) Warmth, deep appreciation and happiness through faith; having 
an ideal. 

b) Pride in having a clean life, in having done only good and 
virtuous actions. 

c) Gratification in a worthwhile life, in having made sacrifices and 
performed beneficial actions. 

d) Courage and confidence in having wisdom to deal with 
problems and guide one’s life. 

e) Security and freedom from worry in having performed good 
kamma, having a guarantee for the future life. 

f) Paramatth, the highest objective or greatest benefit; having 
insight into the truth, having penetrated to the nature of life and 
the world, thereby rendering the mind free, [as a result of 
which]: 

a. One is not shaken or overwhelmed by vicissitudes and 
changes, 

b. One is not disappointed, downhearted or distressed on account 
of attachment of things. 

c. One is secure, calm, clear, cheerful and buoyant at all times 
d. One lives and acts with wisdom, which looks at causes and 

conditions. 
These three levels of attha can be attained on three fronts, as follows: 

1. Attattha: the objective for oneself or one’s own benefit; i.e., 
the three levels of benefit explained above, which one should 
establish within oneself, or develop one’s life toward. 
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2. Parattha: the above objective for others, or other people’s 

benefit; i.e., the three levels of benefit explained above, which 
one should help other people successively achieve by inducing 
and encouraging them to develop their lives. 

3. Ubhayattha: the mutual objective or benefit to both parties; 
i.e., the collective benefit, happiness and virtue of the 
community or society, including environmental conditions and 
factors, both concrete, such as forest, rivers and roads, and 
abstract, such as morality and culture.  We should contribute  
to the creation and conservation of these in order to help both 
ourselves and others advance to the three levels of objectives 
mentioned above at the very least not allowing our own pursuit 
of benefit to adversely affect the benefit and well-being of the 
community.  For example, in keeping the discipline a monk 
helps foster the harmony of the monastic community, which is 
an atmosphere 

that helps the monks living together all live in comfort and grow in 
their practice toward attaining the highest benefit (paramattha). 

A. Maintaining inner strength: he has the strength that arises 
from the moral qualities or practices that are life’s assurances—
known as the four powers (bala)—which instill such self-
confidence into him that he fears no peril, namely: 

1. Paññ-bala:  the power of wisdom; he is learned; he has 
proper and clear knowledge and understanding of all matters 
and tasks he must deal with, and ultimately the true nature of 
life and the world; he does things with understanding of their 
reasons and their real nature. 

2. Viriya-bala:  the power of effort; he always applies himself to 
his tasks and duties with effort and perseverance; he does not 
give up, slacken or become discouraged. 

3. Anavajja-bala:* the power of integrity or the power of purity; 
his conduct and work are honest, faultless, clean, pure and 
uncensurable. 

4. Sańgaha-bala: the power of benefaction; he helps and 
supports others and makes himself useful to his fellow men; he 
is a benefactor of the community. 

A government official, for example, might bear in mind these four 
brief injunctions: “Know your work well, perform your duty 
faultlessly, be honest and do not neglect human relations.” 
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B. Establishing oneself on a firm foundation from which to grasp 
the highest success aspired to without causing self-delusion, 
creating opportunities for error and blemish or leading to the 
accumulation of defilements.  This can be achieved by practicing 
according to the principles known as the four inner strongholds 
(adhitthāna): 

1.  aññā: using wisdom; he loves his life with wisdom and acts with 
reason; he does not react impulsively or emotionally to the 
incidents he encounters or get carried away by temptation; he 
studies things to know them clearly and penetrate to their reason 
d’ eˆtre’ he understands things as they really are, ultimately 
attaining the truth. 

2. Sacca: upholding truth; he establishes and maintains himself 
firmly in the truth that he has clearly known and seen with 
wisdom. Sacca ranges form being truthful in speech, being true to 
principles and having integrity in deeds, to (realizing) the highest 
truth. 

3. Cāga: fostering relinquishment; he fosters or increase his 
relinquishment to ever greater to prevent or restrain himself from 
becoming enslaved by any fame, fortune or success, for example, 
that he may acquire, which keep luring him into attachment, pride 
and delusion; he can relinquish whatever he has previously been 
attached to ranging from material possessions to mental 
defilements that is mistaken, false or wrong. 

4. Upasama. Calming the mind; he knows how to find peace in his 
mind; he trains to be able to overcome mental defilements and 
remove the frustration and confusion resulting from them; he 
makes his mind clam and clear so that it can experience the taste 
of peace: having known the taste of happiness that from the 
calmed mind, he is not easily infatuated with material 
possessions, status, or fame. 
 

9. THE SUCCESSFUL ONE 
(A life that advance and succeeds) 

 
One who desires progress and success in life, be it in 

the field of education, occupation or livelihood, is advised to 
abide by the following principles: 
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The four cakka (the conditions likened to the four wheels that 
carry a vehicle to its destination): 
 a. atirupadesavāna: choosing a suitable environment; 
to choose a suitable location in which to live, study or work, 
where there are people and an environment conducive to 
learning and betterment in life, to the pursuit of the truth, virtue 
and knowledge, and the generation of goodness and prosperity. 

 b.Suppurisupassaya:  associating with good people; to 
seek association or alliance with people who are learned and 
virtuous and who will support one’s pursuit of the truth, virtue 
and knowledge, and one’s advancement and growth  in a 
rightful way. 
 c. Attasammāpanidhi: establishing oneself rightly: to 
establish oneself firmly in virtue and a right way of life; to 
establish a clear and virtuous goal for one’s life and work, and 
set oneself resolutely and firmly on the right path to that goal, 
not wavering or being negligent. 
 d. ubbekatapuññatā: having a good “ capital 
foundation”; one portion of this capital foundation comprises 
innate qualities such as intelligence, aptitude and a healthy 
body; the other is, on the basis of that foundation, knowing how 
to rectify or improve oneself, to seek further knowledge, to 
strengthen good qualities and to train oneself in preparation for 
when these qualities are needed, to be ready to welcome 
success, to bring about welfare and happiness and to advance 
to even greater heights. 
 
B. The principles of success: practicing according to the four 
conditions that lead to the success of any undertaking , known 
as the iddhipāda (pathway to success): 
 1.Chanda: having a heart of zeal; to be keen to do 
something, and to do it for the love of it; to wish to bring an 
activity or task to its optimum fruition, not simply doing it to get it 
out of the way or merely for reward or material gain. 
 2.Viriya: doing with effort; to be diligent and apply 
oneself to a task with effort, fortitude, patience and 
perseverance, not abandoning it or becoming discouraged, but 
striving ever onward until success is attained. 
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3.  Citta: committing oneself to the task; to establish one’s 
attention on the task in hand and do it thoughtfully, not allowing 
the mind to wander; to apply one’s thought to the matter 
regularly and consistently and do the task or action devotedly. 

4. Vimamsā: using wise investigation; to diligently apply wise 
reflection to examine cause and effect within what one is doing 
and to reflect on, for example, its pros and cons, gains and 
shortcomings or obsturctions. This can be achieved by 
experimenting, planning and evaluating results, and devising 
solutions and improvements in order to manage and carry out 
the activity in hand so as to achieve better results. 

When applied to the work situation, for example, these four 
conditions may, in short, be remembered as love of work, tenacity, 
dedication and circumspection. 

 
C.The conditions effectuating enlightenment: to follow the Buddha’s 
example by conducting oneself in accordance with the two qualities that 
enabled the Buddha to attain his own enlightenment (Sambodhi), known 
as the virtues which the Buddha himself practiced and saw the benefit 
of   pa ññāta-dhamma): 

1. Asntutthitā kusalesu dhammesu: non-contentment with 
wholesome qualities; knowing no satiation, never having 
enough, of generating virtue and performing good works. 
2. Appativānitā ca padhānasmim: unrelenting effort; striving 
forward constantly, not retreating; refusing to give in or become 
discouraged in the face of obstacles, weariness and difficulties. 

10.THE SHREWD BREADWINNER 
( A life that is well founded) 

 Through abiding by the following principles, a person can be 
said to know how to acquire and use wealth(i.e., to be money wise), to 
be a good breadwinner, and to have established himself and used his 
wealth beneficially he is one who performs his economic duties 
properly: 

A.On the level of seeking and safeguarding wealth:  practicing 
according to the principles that lead to immediate benefit, or that aid in 
the attainment of basis benefit, known as the four ditthadhammikattha-
samvattanika-dhamma 

 

-๓๔-  
1. Utthāna-Sampadā: endowment of industry; he is energetic and 
applies himself to his duties and making an honest living; he trains so 
that he acquires skills and true knowledge; he wisely scrutinizen ( his 
understandings) and seeks skillful means to manage and conduct his 
work for good results. 
 2. Ārakkha- Sampadā: endowment of protection; he knows how 
to protect from risk and loss the wealth and fruits of his labor, gained 
through his own honest efforts. 
 3 .Kalayānamittatā: association with good friends; he discerns 
which people are worth associating with and which not, and does not 
associate with or emulate those who would lead him downward, but 
associates with, studies and emulates people who are learned, worthy, 
capable, honorable and endowed with qualities that are helpful to his 
livelihood. 
 4. Samajīvitā: balanced life-style; he keeps track of his income 
and expenditure and lives within his means so that he is neither 
deprived nor extravagant, and has income left over for saving. 
 
B. On the level of allotting wealth: having acquired wealth, he knows 
how to allot it into four portions, according to the principles for dividing 
wealth known as the four bhoga-vibhāga: 
 
 

To be  continue…. 
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รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2/5/2012  
Casa Di Moda Grand Sierra Resort 400.00 
Sister's World Beauty Care 328.88 
ผ้าป่าวันอาทิตย์ 249.00 
Pongsri - Thongpen Teal 150.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, วิชย์ ชุ่มวิเศษ, ไผท แสงบุษราคัม
, วิน ปรัชญาคุณ, ปนัดดา วิบูลย์ชาติ, Erik 116.00 
Pongsri - Thongpen Teal 100.00 
Wariya Murphy, Evan Michael Thompson 100.00 
Nangnoi - Robert Maddux 75.00 
จิระ, แกรน, ท๊อป, ต้อม, กุ้ง, เก 72.00 
ณฐชาติ เหล่าเทพพิทักษ์ 60.00 
ศศินันท์ วาสนารุ่งโรจน,์ กรกษณ แป้นแก้ว 60.00 
Miroslav Glogdja, พิตะวัน สุรุ่งรัตนมงคล 60.00 
Mark A Macdonald, Orathai Sangkhanoopaph 50.00 
Sien Kang & Hwie 50.00 
Angkana Arnold 42.00 
Dao - Lizzy - Maggie – Schoenholtz 40.00 
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Renee - Nathan Matsumoto 40.00 
Jum & Dan Schwob, Sophia 40.00 
เพ็ญณี หาญชาญเวช, พิมพ์ ลอเรนเซทติ 40.00 
Lind - Roger Stressman 35.00 
Cynthia Ong Kiwitani 30.00 
ครอบครัวอติแพทย,์  ครอบครัวด ารงค์เอกอรุณ 25.00 
Wanpen Bruner, Keith Bruner, Pennapha Boonsavong 25.00 
Pat - Pearl - Peggy Chanma 22.00 
ดร.จักรสุวรรณ ธนโสภณ, ศิริพร ไชยสุต 20.00 
Mr.Beng Kui Ng, ศุภิกา เบญจอังกูร 20.00 
เพชร - ณิชกานต์ ธุรพนัธ ์ 20.00 
Brand Hall, Onuma - Alexander Hall 20.00 
รุ่ง - กิตานันท ์เอื้อไพบูลย ์ 20.00 
Peggy Prem 20.00 
Nicholas - Jiji Okulove 20.00 
Laddawan Broussean, Thongbai, Michael 17.00 
สิริรัตน์ แสงรุ่ง 15.00 
Martin Grogan 11.00 
น.ส.จันทรา พิมพ์ดี และครอบครัว 10.00 
ณภัสมณฑ์ ช่ืนชมสกุล 10.00 
Patrick & Preeyamas 10.00 
วาสนา มหิวรรณ, สมเกียรติ มหิวรรณ 10.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00 
ชัยยันต์ - รัตนา ม่ันสวาทะไพบูลย,์ วันชัย อมรพนัธ,์ พรนนัท์ จันทร์เพ็ญ 10.00 
ชัยรัตน์ - ศิวากร มั่นสวาทะไพบูลย์, อทิตยา อมรพันธ ์ 10.00 
Gary - Laksamon 10.00 
Benamin Coles & Family 10.00 
Eric Chan 10.00 
เล็ก ช่ืนชมสกุล 10.00 
Taiwaree Vannasiri & Family 5.00 
 3.00 
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รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2/12/2012  
ผ้าป่าวันอาทิตย์ 407.00 
Donation Box เจ้าแม่กวนอิม 333.00 
Christopher Glen Stark, Panida Wongchantara 120.00 
Jasmine Thai Cuisine 100.00 
Thai Pepper Cuisine 100.00 
Gontong Oakley 100.00 
Phillip Walters, Chonticha Chitsasivimol 80.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, ปรียามาศ มหาเพชร, ดนัย วริิยะยรรยง
สุข, วิน ปรัชญาคุณ, ชญาดา คงยิ่งยง 70.00 
May Anderson & Naiyanart 70.00 
Victor Jung & Family 60.00 
Thitaree Suphasomboon 60.00 
จิรพงศ์ - กฤษณา - ณรงค์ทัต - อารยา ประสพศรี 60.00 
มงคล จิราชัยสกุล, ลัดดา 60.00 
Samruay Airey 55.00 
Samruay Airey 55.00 
Samrouay Thammasakorn 50.00 
Onmanee - Lawrence Savitsky 40.00 
อรพินท์ จารุเกศนันท์ และครอบครัว 40.00 
พิพัฒน์ - พิลิป เตมียสถิต, ประภารัตน,์ มัลลิกา 40.00 
Rochelle Vu 30.00 
ธงชัย, จ๊ิบ, เล็ก, กูร 25.00 
Aaron - Aaden Kyle, Sansanee Laamka 22.00 
Pathom Chienthanya 20.00 
อรุณี นาคงศร ี 20.00 
John - Mark Chonthira Gurney 20.00 
วิภาดา แก้วปัญญา 20.00 
ปิยวัจน์ นาอาคม, วาสนา รุ่งโรจน ์แป้นแก้ว 20.00 
สุวรรณเรศ - เนรัญญา - อลิสา วงศ์จันทร ์ 20.00 
สุนทร แซ่อึ่ง 20.00 
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รุ่งนภา เกอรร์ิส, ธิดารัตน ์ 20.00 
ธัญดา อัมพรดนยั, นพนิรนัดร์ เจนดง 20.00 
ฤทัยรัตน์ พรตปกรณ ์ 20.00 
เกศินี โชติสวัสดิ์ 20.00 
Cathy Patel 20.00 
ครอบครัวโรจน์วงศ์จรัส, วงศ์ทยานุวัตร 20.00 
Mr.Joseph Grant 20.00 
Bhassupol Wuttison, Saksuporn Wuttison, Supaporn Kapatad 20.00 
Juthamas Jaikkim 20.00 
รุ่ง เอื้อไพบูลย,์ Kara 20.00 
รุ่ง เอื้อไพบูลย,์ Kara 20.00 
Vivian Chea 20.00 
สิริรัตน์ แสงรุ่ง 15.00 
Chanphen Meemon, Brian Heitz, Pranee Heitz 15.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์ 15.00 
Hoang, Winnie, Stephanie, Tous 10.00 
สุเมธ - สมจิตต์ หงส์หาญณรงค์ 10.00 
เพียงใจ ค าภิระแปง 10.00 
ระริน จิราชัยสกุล 5.00 
Aranya Charwsen 5.00 
  

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2/19/2012  
Somchanok Prathnadi 1,800.00 
The Vietnamese American Buddhist Congregation 343.00 
Ratana - Edward Graff 286.71 
Kevin - Nadia Lin 286.71 
ผ้าป่าวันอาทิตย์ 234.00 
Donation Box :  141.00 
ซินเซีย ศิริลักษณ์ วิษณุ, พงษ์เกียรติศักดิ์ ไพศาลรัศมี 100.00 
Sunny - Lulu Ho, Red Chili 80.00 
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Dan - Rungthip Kiggins 80.00 
ปนัดดา วิบูลย์ชาติ, Erik, ปุญชรัสม์ิ ทิพยกุลกานต,์ มณี ทิพย์กุลกานต์, Mallisa, วิน 
ปรัชญาคุณ, ไผท แสงบุษราคัม 76.00 
Pia - Don Hedengren 75.02 
Dan - Rungthip Kiggins 70.00 
นิตยา สิงหมาตร : ค่าชุดนาฏศิลป ์ 60.00 
Varaporn - Vareeporn Varatana 60.00 
Siriporn Kittiwatcharaphon, Attasit Phuwichit 60.00 
Saifon - Cisco Lopez 60.00 
Tim Arnold 54.00 
Autaiwan Prasertsil 50.00 
ไพโรจน์ พานบัวแก้ว, ชมพูนุท ศรีเทพ 50.00 
Pimsiri Srivongse, Boripann Srivongse 50.00 
Vithamon Pongpairoj 50.00 
Phakamat Chuntrakuntee 45.00 
ปวันรัตน,์ สิริวรรณ 40.00 
สิพีนารถ ฟ้าคุ้ม, พรรณี ฑูรานุภาพ 40.00 
อนิวัชร อารมณ์รัตน ์ 40.00 
Dan - Rungthip Kiggins 39.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์ 25.00 
เพชร ธุรพนัธ ์ 25.00 
ศลย์ ไชยสุต 20.00 
Pussadee Klangsin 20.00 
Precha - Mathew Thaisuriya 20.00 
อรญา บานช่ืน, Russell Stutz 20.00 
ปิยวัจน์ นาอาคม 20.00 
Gio Vanni - Rotchana - Rose Hernandez 20.00 
สุธี วงศ์กิติก าจร, ธนพงศ์ ฉัตรพิมลกุล, ภัทรวรรณ สุขมงคล, สองไท แสงทวีป 20.00 
Fiedler's Family 20.00 
Thitirath Nokbin, Ting Li Koay, Sanita Nokbin 20.00 
ณิชาภา แก้วนัย 20.00 



-๔๓- 
พะเยาว์ - ทัศนีย์ ศรีวิเชียร 20.00 
Tysan - Mattana Mynhier 15.00 
Patai Sangbutsarakum 12.00 
Kevin - Wa 10.00 
Martin Gorgan 10.00 
  

รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2/26/2012  
ผ้าป่าวันอาทิตย์ 449.00 
Clifton Santikul 350.00 
Iyara Traditional thai Massage 300.00 
Thip Arpa Thai Massage 223.00 
Khamla Siakkason 140.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, วิชย์ ชุ่มวิเศษ, ไผท แสงบุษราคัม, 
ปิยวัจน์ นาอาคม, สิริรัตน์ นาอาคม, ปนัดดา วิบูลย์ชาต,ิ Erik 130.00 
Mark - Atchara Kreitzman 100.00 
Mark A Macdonald, Orathai Sangkhanoopaph 100.00 
Eddy - Renu Chin 100.00 
Jasmine Thai Cuisine 100.00 
Thai Pepper Cuisine 100.00 
Arun Thai Reataurant 100.00 
นิตยา สิงหมาตร : ค่าชุดนาฏศิลป ์ 60.00 
เกสร ศิริกิติกุล 50.00 
Petit Café 50.00 
Brenda J M Walsh 50.00 
Nathavady - Chansamone Luangrath 50.00 
รัฐชญา ฐิตินวคุณ 45.00 
จอย ปิตะวนิช 40.00 
แม่เขิง 40.00 
Juthamas Sukbuntherng 40.00 
ขวัญใจ หาทรัพย์ครอง, สุดารัตน์ แซคซีน 40.00 

 

-๔๔- 
Pavadee's Family, Yossawadee & Ted 40.00 
The Combs Family 40.00 
Jan – Jason 40.00 
Baan Thai (Seaside) 40.00 
Cheng Shao Yu 40.00 
Sack - Lee Bousa 40.00 
Paul J Fujimori 40.00 
Vipawan Ropp 38.00 
Todd - Somsamai, House of Siam 30.00 
Aaron Biddle, Lamduan Somjit, Jordan Biddle 30.00 
Tai Shan Liu 30.00 
Sommalee – Sak 28.00 
Rick - Gantiga – Cartier 25.00 
Khan Yip 23.00 
Okulove's Family 21.00 
Pachachai Suriya 20.00 
ธนาภรณ์ มาเลอร,์ เยาวเรศ สุเชาวนกุล 20.00 
กัญญานัฐ ตีวรชิวิน, คริส ปาเบร์ 20.00 
วรรณมาศ วิริยกุล 20.00 
วีระชัย จงเจริญรุ่งโรจน ์ 20.00 
Pongpinit Towashiraporn 20.00 
Werner Kozel, สมพร นารีรกัษ์, สุภาวดี นารีรักษ์ 20.00 
เล็ก – จ๊ิบ 20.00 
วัชราพร ทุมสงคราม 20.00 
หนู 20.00 
รฐาพร เกษสม, สิริพร สินส่งสุข 15.00 
ณภัทร รัตนศิรินทรวุธ, ไพศิษฐ์ จรัลนามศิริ 11.00 
น.ส.ประกายแก้ว จันกัน 10.00 
Kumkum Sullivan 5.00 

 
 



-๔๕- 
ท าบุญอุทิศบรรพบุรุษเดือนกุมภาพันธ์  2012  

Henry Kunitake อุทิศ : ยายกิ่งแก้ว คูนิทากิ 291.00 
คณะลูกหลาน อุทิศ : พอ่ส าราญ - แม่เสงี่ยม ช่างเหล็ก 241.00 
ครอบครัวพิชยภิญโญ อุทิศ : มงคล พิชยภิญโญ 120.00 
Charatpim P. Youngblood อุทิศ : พล.โท ยรรยง ประยุทธเสนีย ์ 100.00 
Sudaporn Jones, Patrick Jones อุทิศ : พ่อเหล็ก ธรรมฤทธิ ์ 80.00 
อังคนา - ศศิวิมล สุเสวี อุทิศ :  สุพจน์ - สังวาล - นิพล สุเสวี, สารัช แก้ววิลัย 60.00 
Janjira & Jason Thai & Family อุทิศ : มงคล พิชยภิญโญ 40.00 
Cranston - Natalia Coke อุทิศ : พ่อประภาส นยัเนตร 40.00 
แม่ชีส าเนียง จักกะพาก, ธานี - อรพัชร ์จักกะพาก อุทิศ : กองกูณฑ์ - จีระวัฒน์ - 
เกียรติกร - ถนอม - ด ารง จักกะพาก 40.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค ์ 30.00 
Vipawan Ropp อุทิศ : วิมลมาศ วรรณสิน 30.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค ์ 25.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค ์ 25.00 
K. Ming Laohapornsvan อุทิศ : พ่อบุญทรง เลาหพรสวรรค ์ 25.00 
วิไลภรณ์ เทพไกรสร อุทิศ : พ่อเปอ เทพไกรสร 20.00 
ธนบดินทร์ แก้วมา อุทิศ : น้าส่าง สุทัศน ์ 20.00 
จิตติมณฑ์น อุ่นอบ, พรพรรณ เลิศเอี่ยมสุเมธ อุทิศ : แม่ลออ อุน่อบ 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศ : ชัชวาล - เทอโบ รัตนกุล 20.00 
นุดี สุเสวี อุทิศ : สุพจน์ - สังวาล - นิพล สุเสวี, สารัช แก้ววิลัย 20.00 
วริษา มีศิริ, ทวีวัฒน์ - ออตัน้ ตั้งศิริกุศลวงศ์ อุทิศ : วีรเกียรติ ตั้งศิริกุศลวงศ์ 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม อุทิศ : ชวลิต อรรณนพพร 9.00 
น.ส.อัจฉพรรณี ทองเพ็ญ อุทิศ : พอ่วินัย ทองเพ็ญ 5.00 
อรพิม อิงคสกลุโรจน์ อุทิศ : พ่อบุญชัย อิงคสกุลโรจน ์ 5.00 
  

ท าบุญวันเกิดประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2012  
Satit Nuchitsiripattara 240.00 
Jantana Hendricks 200.00 
Jariyaporn Samrans 100.00 

 

-๔๖- 
Suradech Prathnadi : วันเกิดข้าวเม่าหม่ี 80.00 
Achara Chattamanokul : วันเกิด แม่ประภาศร ี 50.00 
มุกดา แซ่โง้ว 40.00 
Tisha Timbunjerd 30.00 
กอบลาภ วานิชกร 20.00 
อัจฉรา พลกนิษฐ 10.00 
  

วันอาทิตย์2/5/2012  
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 2,000.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 837.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 771.00 
Sudaporn Jones : ส้มต า 629.00 
Apinya Knox-Seith : ผัดไท 482.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 297.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 192.00 
น้ าดื่มวันอาทิตย ์ 117.00 
Nitaya Delcustello : Roti 30.00 
  

2/12/2012  
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 2,210.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 849.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 658.00 
Jenny Cash : ส้มต า 516.00 
Ann Martin : ผัดไท 406.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 329.00 
Sue Tan-Atichart : ขนมครก 196.00 
น้ าดื่มวันอาทิตย ์ 162.00 
Phakamat Chuntrakuntee 66.00 

 
 



-๔๗- 
2/19/2012  

P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 2,351.00 
Guy & Boonlum Fleming : BBQ Pork 1,085.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 950.00 
Jenny Cash : ส้มต า 682.00 
Ann Martin : ผัดไท 469.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 402.00 
น้ าดื่มวันอาทิตย ์ 144.00 
Phakamat Chuntrakuntee 105.00 
Thanaphorn Merler 100.00 
  

2/26/2012  
P.T.A  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ ์ 2,019.00 
Mr.Walter-Mrs.Penchan Reznicek 1,113.00 
Saowapop Meeker : BBQ Pork 758.00 
Nisanart Ashley : ส้มต า 716.00 
Ann Martin : ผัดไท 635.00 
Charurin Pua : กล้วยทอด 401.00 
New Krungthai Restaurant 250.00 
Donation Box L A 121.00 
Phakamat Chuntrakuntee 120.00 
น้ าดื่มวันอาทิตย ์ 120.00 

 




 
 

 
 

-๔๘- 
 
 

                                             
      ตรุษสงกรานต์ 

เสาร์ -           ๑๔-๑๕  เมษายน  ๒๕๕๕ 
 

Bow Thai San Mateo (650) 340-8424        แกงป่า        
Cocurry,  Newark  (510) 797-8911         แกงกระดูกหม ู
Red Chili (510) 881-8593                                    ฉู่ฉี่ปลา 
House of Siam, San Jose (408)295-3397  แกงเขียวหวานไก ่
Chaopraya,San Mateo (650)571-9123                 ผัดพริกขิง 
Thai Kitchen, Union City (510)489-1966           ผัดพริกขิงไก ่
Jitlada, San Francisco (415)292-9027                 แกงป่าไก่ 
                                                                                   
คุณจิตต์          ไข่พะโล ้
คุณไพฑูรย-์คุณสายสุนีย ์        ไข่พะโล ้
ร้านวนิดา San Francisco (415)564-67                 แกงเทโพ 
คุณอ้อย อภิญญา           แกงเหลือง 
 
 

                                  
                            
   ตรุษสงกรานต ์        








