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อยู่จ ำพรรษำ 
 

ชีวิตของพระในแต่ละปี หากไม่นบักาลเวลาท่ีแบ่งออกเป็น 
๔ ฤดูกาลตามลกัษณะภมิูอากาศของคนท่ีอยูอ่าศยัในประเทศน้ีแลว้  
มองมาถึงการด าเนินชีวิตของพระสงฆก์็น่าจะมีอยูเ่พียง  ๒ กาล
เท่านั้น  คือกาลเขา้พรรษา  ท่ีเรียกวา่  พรรษากาล กบักาลออกพรรษา  
ซ่ึงไม่มีค าเรียกขานอยา่งเป็นทางการ  ภาษาชาวบา้นเรียกกนัง่ายๆว่า  
พระจ าพรรษา  กบั พระออกพรรษา  
กาลอยูจ่  าพรรษา  หมายถึง  การเปล่งวาจาอธิษฐานเพื่ออยูใ่นอาวาส
ใดอาวาสหน่ึงเป็นเวลา ๓ เดือน  ไม่เดินทางไปคา้งคืนท่ีอ่ืน ยกเวน้
แต่มีเหตุจ าเป็น  ซ่ึงไดมี้พระพุทธานุญาตใหส้ามารถไปคา้งคืนใน
สถานท่ีท่ีไม่ใช่อาวาสท่ีอธิษฐานอยูจ่  าพรรษาได ้

ส่ิงท่ีเรียกว่าเป็นขอ้ยกเวน้นั้นมี   ๔  ประการ   คือ 
๑.  ไปเพื่อพยาบาลหรือท าการดูแลเพื่อนสหธรรมิกหรือมารดา  

บิดาผูเ้จบ็ไข ้
๒. ไปเพื่อระงบัเพื่อนสหธรรมิกท่ีปรารถนาจะลาสิกขา 

พระวเิทศธรรมกว ี  
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๑. ไปเพื่อกิจของสงฆท่ี์ตอ้งท าการอยา่งเร่งด่วน  เช่น  หาทพัพ-
สัมภาระมาซ่อมแซมวิหารท่ีช ารุดลงในปัจจุบนัทนัด่วน 

๒. ไปเพื่อบ ารุงศรัทธาของทายกซ่ึงไดนิ้มนตม์าเพื่อการบ าเพญ็
กุศลของเขา  แมจ้ะมีเหตุจ าเป็นดว้ย  กิจดงักล่าวแลว้
พระสงฆก์็ไปท ากิจไดไ้ม่  เกินคราวละ ๗ วนั  ภายใน ๗ วนั
ตอ้งกลบัมาสู่อาวาสท่ีตนไดอ้ธิษฐานอยูจ่  าพรรษาเหมือนเดิม 

ดงันั้น กาลพรรษา  ประจ าปีน้ีมาถึงอีกคร้ังแลว้  เวลา  ๓  เดือน  
คิดว่านอ้ยก็เป็นของนอ้ยจนตอ้งเร่งเตือนตนเองใหต่ื้นตวัท ากิจท่ีควร
ท าอยา่งต่อเน่ืองไม่ร้ังรอ  หากคิดว่ามากก็เป็นเวลาท่ีมากพอ  
เพื่อท่ีจะสมาทานหลีกเวน้ส่ิงท่ีควรหลีกเวน้และสมาทานขอ้ปฏิบติั
อนัเก้ือกลูต่อการด าเนินชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงาม  ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นอยู่
โดยผาสุกทั้งส่วนตนและส่วนรวมสืบไป 

ขอกลัยาณชนผูใ้ฝ่ใจต่อศีล  ต่อธรรม  ไดเ้จริญงอกงาม
ไพบลูยใ์นศีลในธรรมท่ีพระพุทธเจา้ไดต้รัสไวดี้แลว้  โดยทัว่หนา้
กนัเทอญ.... 
 

                             
 

พระวเิทศธรรมกวี 
เจา้อาวาสวดัพทุธานุสรณ์ 

เมืองฟรีมอนท ์ ซาน  ฟรานซิสโก เบย ์แอเรีย 
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                                                                                        ป.อ. ปยุตฺโต                                             

มองสันติภำพโลก 
 

ผ่ำนภูมหิลงัอำรยธรรมโลกำภวิตัน์ 
(ต่อจำกฉบับทีแ่ล้ว) 

 การท่ีพระพุทธเจา้จดัตั้งระบบข้ึนมาเป็นสังฆะ  ก็เพื่อสนอง
หลกัการน้ี  คือ  เพื่อใหเ้ป็นชุมชนท่ีจะเอ้ืออ านวยใหม้นุษยไ์ดเ้รียนรู้  
ฝึกฝน  พฒันาตน  
 สังฆะจึงเป็นชุมชนท่ีมีชีวิตแห่งการศึกษา  เพราะว่า  สังฆะ
นั้นตั้งข้ึนเพื่อการศึกษา    
             จะเห็นว่า เวลาพระใหม่บวชเสร็จ  อุปัชฌายก์็จะบอกว่า  
ท่านจะตอ้งอาศยัเล้ียงชีพดว้ยอะไรบา้ง  และท่านจะท าอะไรไม่ได้
บา้ง  ท่ีขดักบัลกัษณะชีวิตความเป็นอยูข่องท่าน  อนัน้ีคือนิสัย ๔ 
และอกรณียกิจ ๔   
 จากนั้นก็จะบอกตวัเน้ือแทข้องชีวิตพระ  คือ ไตรสิกขา ว่า 
“สีล  สมฺมทกฺขาต, สมาธิ สมฺมทกฺขาโต, ปญฺญา สมฺมทกฺขาตา” น่ีคือ
ชีวิตของท่าน  ต่อแต่น้ีไปท่านอยูก่บั ๓ อยา่งน้ี  คือไตรสิกขา  
(การศึกษา ๓ ดา้น)  ตลอดชีวิต 
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ในทางพุทธศาสนา  ถือว่า  ทุกคนตอ้งศึกษา ๓ ดา้นท่ีเรียกวา่ 
“ไตรสิกขา”  น้ี  คือพฒันา ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ไดแ้ก่พฒันา
พฤติกรรม  พฒันาจิตใจ  พฒันาปัญญา  เราจะมีชีวิตท่ีประเสริฐดว้ย
การศึกษาทั้ง ๓ ดา้นน้ี 
 เม่ือเราพฒันาไป  ก็จะกลายเป็นคนมีชีวิตดีงาม  ท่ีท่าน
เรียกว่าเป็นอริยะ  ซ่ึงมี ๔ ขั้นคือ  เป็น โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี 
สามขั้นน้ีเรีกว่า “เสขะ” หรือ “เสกขะ”  ซ่ึงมาจากค าว่า  สิกขา  เป็นผู ้
ท่ียงัตอ้งศึกษาอยู ่  คือผูย้งัอยูใ่นไตรสึกขา  จรกระทัง่ถึงขั้นท่ี ๔ เป็น
พระอรหนัต ์  จบการศึกษา  เรียกวา่เป็น “อเสขะ”  หรือ “อเสกขะ” 
จึงไม่ตอ้งศึกษา 
 จะเห็นว่า  ทั้งหมดน้ีมีศพัทส์ าคญัอยูท่ี่ค  าว่า “สิกขา” คือ 
การศึกษา 
 เพราะฉะนั้น  สังฆะ  ก็คือชุมชนท่ีจดัตั้งข้ึนมา  เพื่อจะไดใ้ห้
สมาชิกมีโอกาสพฒันาตนเอง  ดว้ยการเรียนรู้  ฝึกฝนตนเองอยา่ง
เตม็ท่ี  เพราะว่าสังคมมนุษยท์ัว่ไปนั้น  การจดัตั้งยงัเปะปะอยู ่ จ  าเป็น
จะตอ้งมีการมาช่วยเหลือกนัโดยอยูเ่ป็นชุมชนท่ีปฏิบติัไดเ้ตม็ตาม
หลกัการ  แลว้ใหก้ลุ่มขยายออกไป 
 รวมความว่า  การตั้งสังฆะ ก็เพื่อประโยชน์น้ี  คือ  เพื่อสร้าง
สภาพเอ้ือในการท่ีจะใหม้นุษยท่ี์เขา้มา ไดฝึ้กฝน  เรียนรู้  พฒันา
ตนเอง 
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เม่ือตวัเองมีความรู้  ความเขา้ใจ  ฝึกฝน  พฒันาตนเองดีแลว้  ก็จะได้
ช่วยผูอ่ื้น โดยเป็นแหล่งท่ีคนภาพนอกไดม้าอาศยั  ในการท่ีจะไดรั้บ
ความรู้  ความเขา้ใจ  ในการฝึกฝน  พฒันาตน 
 นอกจากนั้น  ผูท่ี้อยูใ่นชุมชนน้ี  เม่ือศึกษาพฒันาตนดีแลว้  ก็
ออกไปขา้งนอก  เพื่อน าความรู้  ความเขา้ใจ  ตามหลกัการศึกษาน้ี 
ไปช่วยใหค้นอ่ืนศึกษาต่อไป 
 เป็นอนัว่า  พระพุทธศาสนาในทางปฏิบติัก็วนเวียนอยูใ่น
หลกัการน้ีเท่านั้นเอง คือเร่ืองของไตรสิกขา 
จำกหลกักำรแห่งธรรมชำติของมนุษย์  
โยงไปสู่ท่ำทแีห่งกำรแสดงบทบำทในสังคม 
 ท่ีพดูน้ี  เพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งว่า  ท  าไมจงัมีการจดัตั้งชุมชน
ข้ึนมา  ดงัท่ีเรียกว่าเป็น “สังฆะ”  และหลกัการน้ีก็อยูใ่นเน้ือหาสาระ  
ซ่ึงเป็นความจริงตามธรรมชาติ  คือหลกัการท่ีบอกว่า  ตถาคต
ทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม  ความจริงก็เป็นความจริงของมนัอยู่
อยา่งนั้น  อยา่งท่ีพระสวดเสมอว่า “อุปปฺาทา  วา  ภิกฺขเว  ตถาคตาน   
อนุปาทา  วา  ตถาคต  ”  
 ตถาคตทั้งหลายจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม  ความจริงมนัก็เป็น
ของมนัอยู่อยา่งนั้น  แต่มนุษยน้ี์ไม่รู้  ไม่เขา้ใจ  ทั้งๆท่ีมนัก็อยูต่่อ
หนา้ต่อตา  จนกระทัง่มีผูท่ี้พฒันาตนเองจนเกิดปัญญารู้แจง้  มา
คน้พบ มารู้ความจริงเขา้  
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พอรู้ความจริงน้ีแลว้กม็าเปิดเผย  ช้ีแจง  แสดง  อธิบายใหเ้ขา้ใจง่าย  
ว่าเป็นอยา่งน้ีๆ  น่ีคือ  ธรรม  แลว้หลกัการในธรรมชาติก็กลายเป็น
หลกัการของมนุษยข้ึ์นมา  หลกัการน้ีเรียกวา่ ธรรม 
 เป็นอนัว่า  หลกัการในพุทธศาสนา  ก็คือความจริงท่ีมีใน
ธรรมชาติ  พุทธศาสนาไม่มีอะไร  ก็คือเร่ืองของธรรมชาติ  หรือ
ความจริงท่ีมีอยูต่ามธรรมดา 
 ท่ีน้ี  พอไดห้ลกัการแลว้  เราก็หาทางใหม้นุษยไ์ดป้ระโยชน์
จากหลกัการหรือตวัความจริงในธรรมชาตินั้น  เพราะความจริงของ
ธรรมชาตินั้นครอบง าชีวิตของมนุษยอ์ยู่  และเราก็อยูใ่นกฎ
ธรรมชาติ  ถา้เราท าถกูตอ้งตามกฎธรรมชาติ  ผลดีก็เกิดแก่ชีวิตของ
เรา  ถา้เราท าไม่ถูก  ผลร้ายก็เกิดข้ึนตามมา 
 เพื่อใหม้นุษยไ์ดป้ระโยชน์จากความจริงของธรรมชาติน้ี  จะ
ท าอยา่งไร  ก็ตอ้งมีการสั่งสอนกนั  
 ถา้พระพุทธเจา้สั่งสอนทีละคน  กว่าจะไดผ้ลก็ชา้  บางทีเขา
เดินหนา้ไปไดนิ้ดหน่อยก็ถูกกลืนกลบัเขา้ในชุมชนแวดลอ้ม  ก็จึงมี
การตั้งสังฆะข้ึน 
 การตั้งสังฆะ  กคื็อการจดัตั้งระบบข้ึนมา  เพื่อใหเ้ป็นชุมชน
ท่ีมีสภาพเอ้ือ  หรือเป็นชุมชนท่ีประกอบดว้ยคนท่ีมุ่งท าตามหลกัการ 
น้ี  และมามีวิถีชีวิตท่ีเอ้ือต่อการท่ีจะใหเ้กิดผลส าเร็จตามหลกัการ  
การจดัตั้งน้ี  เรียกวา่ “วินยั” 
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ฉะนั้นในพระพุทธศาสนา  จึงมีธรรม กบั วินยั  เป็นคู่กนั  และจึง
เรียกพุทธศาสนาในช่ือเดิมว่า  “ธรรมวินยั” 
 ธรรม  คือตวัหลกัการแห่งความจริงตามธรรมชาติท่ีคน้พบ
และจะเอามาใชป้ระโยชน์ 
 ส่วนวินยั  คือการจดัตั้ง วางระบบ วางรูปแบบ  เป็นสังคม  
เป็นชุมชน  เพื่อจะใหห้ลกัการนั้น  ไดถ้กูน ามาใชป้ระโยชน์อยา่ง
จริงจงั 
 เร่ืองของหลกัการ  หรือเน้ือหาสาระกบัรูปแบบ  ก็มีอยา่งน้ี  
มีเท่าน้ี  เม่ือเราเขา้ใจอยา่งน้ีแลว้  ท่าท่ีของพุทธศาสนาก็ไม่มีเร่ืองท่ี
จะตอ้งพดูกนัมาก 
 เม่ือหลกัการเป็นอยา่งน้ี  ก็มีจุดหมายท่ีแน่นอนว่า  จะมุ่ง
เพื่อใหค้นท่ีเขา้มาในชุมชน  ไดมี้โอกาสฝึกฝนอบรมตนและเรียนรู้
อยา่งดี ในการพฒันาชีวิตของตน ท่ีเรียกว่า ศีล สมาธิ  ปัญญา  พร้อม
ทั้งน าผูอ่ื้นในการพฒันา ศีล สมาธิ  ปัญญานั้นดว้ย 
 จากหลกัการใหญ่น้ี  ก็เลยพลอยขยายออกไปสู่หลกัการท่ีว่า
พระพุทธศาสนาจะไม่ไปยุง่เก่ียวกบัระบบผลประโยชน์และเร่ือง
อ านาจเป็นตน้ ในสังคม 
อยา่งไรก็ตาม  ท่ีเป็นอยา่งน้ีไม่ใช่เป็นการปลีกตวั  แต่เพราะสังฆะไม่
ตอ้งการอ านาจในระบบการเมือง  และไม่ตอ้งการผล-ประโยชน์ใน
ระบบธุรกิจ  สังฆะจึงปลีกตวัในแง่นั้น  เพื่อจบัเอาบทบาทท่ี
สอดคลอ้งกบัหลกัการของตนโดยเฉพาะ สงัฆะจึงเนน้ 
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การมีฐานะและบทบาทท่ีสัมพนัธ์กบัสังคมในแง่การใหก้ารศึกษา  
เช่นใหก้ารศึกษาแก่ผูป้กครองบา้นเมือง  และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ
ผลประโยชน์เป็นตน้     แต่จะไม่เขา้ไปยุง่เก่ียว   ไม่ไปเล่นบทบาท 
นั้นเอง  เพราะสังฆะมีจุดหมายของตน  ซ่ึงเป็นสาระหรือหลกัการท่ี
ชดัเจน   
 เพราะฉะนั้น  ภาพท่ีปรากฎออกมาของพระพุทธศาสนา ก็
เลยกลายเป็นว่า  มีรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะพิเศษของตนเองท่ีว่า  ไม่
เขา้ไปยุง่เก่ียวกบัการเมืองเป็นตน้  และก็ดูเป็นว่าไม่ยุง่เก่ียวกบัชีวิต
ทางโลก  ซ่ึงบางทีก็แยกยาก  แต่ตอ้งจบัใหไ้ด ้
 ถา้จบัหลกักการไม่ถูก ก็จะท าใหต้วัเองยดึถือบทบาทไปตาม
รูปแบบเฉยๆ  โดยไม่เขา้ใจ หรืองมงาย  และถา้ยดึถือแต่รูปแบบโดย
ไม่เขา้ใจสาระ  ก็เป็นอนัตรายท่ีจะเกิดความไขวเ้ขว และ
คลาดเคล่ือน ทั้งท่ีคงรูปแบบน้ีอยู ่ แต่อาจจะเอาเน้ือหาอยา่งอ่ืนมาใส่
แทน   

จำกหลกักำรแห่งกำรศึกษำ 
โยงไปสู่ท่ำทีในกำรเผยแผ่พุทธศำสนำ 

แมว้่าสังฆะจะเป็นชุมชนของผูท่ี้ไดอุ้ทิศตวัมุ่งมาสู่การฝึก 
ฝนพฒันาตน หรือเรียนรู้ ตามหลกัไตรสิกขา แต่ในขณะเดียวกนันั้น 
สังฆะก็เป็นชุมชนของผูท่ี้อุทิศตวัเพื่อประโยชน์สุขของสังคม
ส่วนรวมอยา่งบริสุทธ์ิบริบรูณ์ท่ีสุด 
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ทั้งน้ีเพราะว่า ผูท่ี้ฝึกฝนพฒันาตนดีแลว้ สมบรูณ์แลว้ ก็จะ 
ไม่มีอะไรตอ้งท า เพื่อตนเองต่อไปอีก ดงัลกัษณะหน่ึงของผูท่ี้บรรลุ 
ผลของการพฒันาตน มีการศึกษาท่ีสมบรูณ์ ท่านเรียกว่าเป็น 
“อนุปปฺตฺตสทตฺโถ” คือเป็นผูท่ี้บรรลุประโยชน์ตนแลว้ 

ทั้งน้ีเพราะว่า ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของมนุษยก์็คือการมีชีวิต 
ท่ีประกอบดว้ยพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาท่ีไดพ้ฒันาแลว้โดย 
สมบรูณ์ จนลุถึงจุดหมายแห่งการมีสันติสุขท่ีเป็นอิสระ มิใช่หมาย 
ถึงผลประโยชน์ขา้งนอก 

เม่ือท า ชีวิตของตนเองใหส้มบรูณ์แลว้ บรรลุประโยชน์ตน 
แลว้ ก็ไม่มีอะไรท่ีจะตอ้งท า เพื่อตนเองอีก ต่อจากนั้นก็อุทิศตวัให้ 
แก่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษยไ์ดเ้ตม็ท่ี ลกัษณะของพระอรหนัตก์็ 
เป็นอยา่งน้ี 

ตอนท่ียงัอยูใ่นระหว่างฝึกตน ก็มีชีวิตท่ีเก้ือกลูกนั เรียกว่า 
เป็นกลัยาณมิตรแก่กนั ดงันั้นสังคมของพุทธศาสนา ในระหว่างท่ี 
ยงัอยูใ่นไตรสิกขา ก็เป็นสังคมของกัลยาณมิตร คือเอ้ือต่อกนั 
ช่วยเหลือกนั 

แต่พอตนเองบรรลุผลการพฒันาเตม็ท่ี เป็นผูบ้รรลุประโยชน์
ตนแลว้  คราวน้ีส า หรับตวัเอง ไม่มีอะไรตอ้งท า หรือตอ้งหาอีก ไม่
ว่าความสุข หรือความดีงาม 

ต่างจากคนธรรมดาท่ียงัตอ้งหาความสุขอยู ่  จึงไม่สามารถท า
เพื่อผูอ่ื้นเตม็ท่ี  เพราะตอ้งมีอะไรเพื่อตนอยู ่
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เม่ือบรรลุประโยชน์ตนแลว้ ความสุขมีอยูใ่นตวัเอง ไม่ตอ้ง 
ไปหาอีก  ชีวิตสมบรูณ์แลว้  ไม่มีอะไรท่ีตอ้งท า เพื่อตนเอง เพราะ 
ฉะนั้นชีวิตท่ีเหลืออยูจึ่งอุทิศใหแ้ก่โลกไดเ้ตม็ท่ี    ดงัคติของพุทธ- 
ศาสนา ซ่ึงจะเห็นไดใ้นการส่งพระสาวกออกไปเพื่อใหก้ารศึกษา 
แก่ประชาชน ท่ีตรัสว่า 
         “จรถ ภิกฺขเว จาริก ํพหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 
            โลกานุกมฺปาย” = เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์ 
            เก้ือกลูและความสุข แก่ชนจ า นวนมาก เพื่อเห็นแก่ 
            ประโยชน์สุขของชาวโลก (วินย.๔/๓๒) 

ตอนน้ีเร่ืองของตวัไม่มีแลว้ ท า เพื่อผูอ่ื้นอย่างเดียว อนัน้ีถือ 
เป็นคติของการท า หนา้ท่ีของพระตลอดมา พระสงฆท์  า หนา้ท่ีน้ี คือ 

ก) ฝึกตนเอง พร้อมไปกบัการเก้ือหนุนผูอ่ื้น และ 
ข) เม่ือฝึกตนเองแลว้ ก็ท  า เพื่อผูอ่ื้นอยา่งเต็มท่ี 
หลายคนไม่เขา้ใจเร่ืองคติพระอรหนัต ์และพระโพธิสัตว ์

โดยมองคลาดเคล่ือนไปว่า พระโพธิสัตวอุ์ทิศตวัเพื่อจะช่วยเหลือ  
เพื่อนมนุษย ์ดว้ยมหากรุณา ส่วนพระอรหนัตท์  า เพื่อตนเอง 

น่ีก็คือไม่เขา้ใจหลกัการ ท่ีว่ามนุษยจ์ะบ า เพญ็ประโยชน์ผู ้
อ่ืนไดเ้ตม็ท่ี   ต่อเม่ือมีปัญญารู้ชดัว่าอะไรเป็นประโยชน์   ไม่เป็น 
ประโยชน์ จึงตอ้งพฒันาตนเอง ใหมี้ปัญญาเตม็ท่ี 
ก่อนนั้นก็ช่วยได ้แต่ช่วยไปตามท่ีเช่ือกนัมาว่าอยา่งนั้นดี 
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อยา่งนั้นเป็นประโยชน์แก่เขา ซ่ึงอาจจะผดิพลาดได ้ถา้จะช่วยให ้
เขาไดป้ระโยชน์ท่ีแทจ้ริงก็ตอ้งมีปัญญารู้เพียงพอ  มหากรุณาจะ 
เป็นของแท ้ก็ต่อเม่ือเป็นไปพร้อมดว้ยปัญญาท่ีถึงโพธิ 

อีกประการหน่ึง ถา้ตวัเองยงัตอ้งหาความสุขอยูห่รือยงัตอ้ง 
แสวงหาความดีงามท่ีสมบรูณ์อยูห่รือยงัตอ้งฝึกฝนพฒันาตน ยงัตอ้ง 
บ าเพญ็บารมีอยูก่็จะท าเพื่อผูอ่้ื้นไดไ้ม่บริสุทธ์ิบริบรูณ์  หรือไม่พอดี 

พระอรหันต์นั้น เพราะตนเองสมบรูณ์แลว้ การกระท าเพื่อผู ้
อ่ืนจึงเป็นไปโดยอตัโนมติั เพราะไม่มีอะไรตอ้งท า หรือตอ้งหาเพื่อ 
ตนเองอีก 

ต่างจากพระโพธิสัตว์ท่ีตอ้งท า ดว้ยปณิธาน คือตอ้งมีความ 
มุ่งมัน่ ตั้งจุดหมาย เพราะตนเองยงัไม่สมบรูณ์  ฉนัจะท า เพื่อผูอ่ื้น 
เตม็ท่ี  ยอมสละแมชี้วิตน้ี  เสียสละตวัเองใหเ้ตม็ท่ี  ท  าอยูไ่ดด้ว้ย 
ปณิธานและท าเพื่อท า ตนเองใหส้มบรูณ์ 

แต่พระอรหนัตไ์ม่ตอ้งมีปณิธาน   ท่านท าโดยอตัโนมติั 
เพราะเป็นชีวิตของท่านอยา่งนั้นเอง เป็นไปตามธรรมชาติ เรียกว่า 
เป็นธรรมดาอยา่งนั้นเอง ไม่ตอ้งมาตั้งใจซอ้นข้ึนอีกชั้นหน่ึง 

พุทธศาสนาบอกว่า จงจาริกไป เพื่อประโยชน์เก้ือกลูและ 
ความสุขแก่ชนจ า นวนมาก เพื่อเห็นแก่ชาวโลก ไม่มีคาํ ว่าจงไปทาํ 
ให้เขาหันมานับถือ คือ มุ่งไปเพ่ือประโยชน์แก่เขาอย่างเดียว 
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“จงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก    เพื่อ 
ประโยชน์แก่ชาวโลก”     จบเท่านั้น   เขาจะนบัถือ  หรือไม่นบัถือ 
เป็นเร่ืองของเขา 

การพดูอยา่งน้ีเป็นท่าทีท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ เพราะว่า 
ท่าทียอ่มสืบเน่ืองมาจากหลกัการ ท่าทีเป็นช่วงต่อระหว่างเน้ือหา 
กบัรูปแบบ รูปแบบจะออกมาไดก้็ตอ้งมีเน้ือหาเป็นท่ีตั้ง และรูป 
แบบก็เป็นท่ีแสดงออกของท่าทีดว้ย 

แบบอย่ำงแห่งกำรให้เสรีภำพทำงศำสนำระดบัรัฐ 
พุทธศาสนาไดใ้ชห้ลกัการน้ีตลอดมา ดงัจะเห็นว่า ในยคุ 

พระเจ้าอโศก ก็ปรากฏท่าทีแบบพุทธในเชิงปฏิบติัการท่ีชดัเจน 
เพราะออกมาสู่ระดบัของรัฐ ว่าเม่ือผูป้กครองรัฐเป็นชาวพุทธ จะมี 
ท่าทีต่อศาสนาอ่ืน หรือต่อรูปแบบท่ีเรียกว่าศาสนาอ่ืนอยา่งไร 

พระเจา้อโศก ซ่ึงฝร่ังเรียกว่า เป็น Emperor (พระเจา้อโศก 
เองก็มิไดเ้รียกพระองคว์่าเป็นจกัรพรรดิ คนไทยเราเรียกว่า “พระเจา้
ศรีธรรมาโศกราช” หรือ “ธรรมาโศก” อโศกผูท้รงธรรม) ทรงไดรั้บ
ช่ือเสียงเป็นท่ีเชิดชูว่าเป็นกษตัริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดของประเทศอินเดีย 

 
อ่านต่อฉบบัหนา้..... 
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สาธุชนทั้งใกลแ้ละไกลวดั ไดถ้วายความอุปถมัภแ์ก่วดัพุทธานุสรณ์ ตาม
ก าลงัศรัทธาเป็นล าดบัเร่ือยมา    นอกจากนั้นยงัมีอุบาสก อุบาสิกาไดร่้วมกนั เป็น
เจา้ภาพถวายภตัตาหารเพลเป็นประจ า จึงขอประกาศอนุโมทนา   เพ่ือเหล่าทวยเทพ
และมนุษยท์ัว่ทั้งไตรภพในสากลจกัรวาล     จะพึงไดอ้นุโมทนาต่อบุญกิริยา ดงัน้ี 

 

วนั คณะเจ้าภาพถวายภตัตาหารเพล 

จนัทร์ คุณโอ จารุริน  พัว,  ป้าบุญช่วย,  คุณพรรณี   Clark , คุณแอ๊ว, คุณปุ้ม , คุณเจนน่ี, 
คุณนํา้ทิพย์,คุณหม ูรัตนา,ลุงตง-ป้าริน 

องัคาร 

 คุณยายปราณี  ... 
คณะร้าน  Thai  Kitchen  :  Union City,   Phone  (510) 489 – 1966,คุณจ๋ิว,ลุงปอ 

 

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

พฤหสับดี คุณเพญ็จันทร์   Reznicek, คุณเปีย Hedengren,คุณสุรี  ปรารถนาดี 

ศกุร์ 
คุณพรรณี  ปาละวิวัธน์, คุณทรงวิทย์-คุณศิริยพุา  หมอดี 

ป้าเลก็ ลุงกาย. คุณดาว .คุณต๋ิม.คุณสุนิสา 

เจ้าภาพ 
เสริม 

คณุวรรนภา  ภูรตันพนัธ์, คณุอภิญญา  กณัฑพงศ์ Knox- Seith คณุ
ดาว โชน์โฮลท์ซ , คณุเจนจิต  พชัรเปล่งสี,คณุละไม,คุณทมและคณะ 

คณุส ารวยรตัน์ วงศ์ไทยเจริญ  แฮร่ีย์ 

 

ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย    และ อ านาจบญุกศุลท่ีคณะสาธชุนทกุคนได้ 
บ าเพญ็แล้วนี ้ จงได้รวมเป็นบารมีธรรมคุ้มครองให้ท่านและสมาชิกทกุคนในครอบครัว  

ประสบความสขุความเจริญตลอดกาลนาน  เทอญ.. 
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                     ต้นคอืปลำย  
 

เม่ือเราเกิดมาแลว้โยม  ก็คือเราตายแลว้นัน่เอง  ความแก่กบั
ความตายมนัก็คืออนัเดียวกนันัน่แหละ  เหมือนกบั ต้นไม้   อนัหน่ึง
ตน้   อนัหน่ึงปลาย   เม่ือมีโคนมนัก็มีปลาย เม่ือมีปลายมนัก็มีโคน  
ไม่มีโคน  ปลายก็ไม่มี  มีปลายก็ตอ้งมีโคน  มีแต่ปลาย  โคนไม่มีก็
ไม่ได ้ มนัเป็นอยา่งนั้น   
 เพราะฉะนั้น  ก็นึกข าเหมือนกนันะ   มนุษยเ์ราทั้งหลายเม่ือ
จะตายแลว้ก็โศกเศร้า  วุ่นวาย  นัง่ร้องไห ้ เสียใจสารพดัอยา่ง  หลง
ไปสิ  โยมมนัหลงนะ  พอคนตายก็ร้องไหพ้ิไรร าพนั  แต่ไหนแต่ไร
มาไม่ค่อยไดพ้ิจารณาใหช้ดัแจง้นะ   ความเป็นจริงแลว้   อาตมาขอ
โทษดว้ยนะ  อาตมาเห็นว่า  ถา้จะร้องไหก้บัคนตายน่ะ   ร้องไหก้บั
คนท่ีเกิดมาดีกว่า  แต่มนักลบักนัเสีย  ถา้คนเกิดมาแลว้โยมทั้งหลาย
ก็หวัเราะดีอกดีใจกนัช่ืนบาน  ความจริงการเกิดนัน่ล่ะคือตาย  ตาย
นัน่ล่ะก็คือการเกิด  ตน้ก็คือปลาย ปลายก็คือตน้ 
 
คัดจากหนังสือ “เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต” โดยพระโพธิญาณเถร หน้า ๑๔ 
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ควรส ำนึกพระคุณ 
 

อยา่ไดก้ล่าวจว้งจาบลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่ให้ใครๆไดย้ิน  
เพราะลูกท่ีท าผิดพลาดเช่นนั้น  นบัวนัชีวิตจะตกต ่า  เส่ือมจากลาภ
ผลโดยส้ินเชิง  ชีวิตจะลม้ลุกคลุกคลานติดมุมอบั ซ ้ าซาก  ไม่อาจจะ
หลีกพน้จากความเส่ือมได้  เม่ือเป็นคนอกตัญญู  ส่ิงท่ีเป็นมงคล
บรรดามีอยู่ในโลกน้ีก็จะเดินเรียงแถวหนีไปดว้ยความหดหู่ใจ  จะ
หลงเหลืออยูเ่พียงเสนียดและจญัไรท่ีจะคอยเปิดประตูเรียกความซวย
ให้เขา้มาหาโดยรอบดา้น  แมจ้ะพยายามด้ินรนเพื่อให้รอดพน้จาก
ความตกต ่าจนสุดแรงเกิด  ก็ยงัจะติดจมอยูเ่หมือนเดิม  ดงันั้น  จึงไม่
ควรดูหม่ินบุญคุณ 
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Christianity and Buddhism 

 

This means that those who see the Buddha are those who 
see the Dhamma in his mind, not just his body or his mind 
only.  For that which lies in his mind is the Dhamma or 
God.  That thing therefore it is not just a son of God or anything 
else, but the God himself.  "Buddha" is the "Dhamma", and 
"Dhamma" is the God.  Jesus Christ, insofar as what lies in his 
soul, is no less then God Himself.  The body and the soul are just 
receptacles or outer shells.  Hence, Jesus Christ as a God himself 
may be acceptable Indies line of reasoning. 
Hence, Jesus Christ in his fourfold rule as a son of David, a 
historical teacher of religion, a son of God and God, may then be 
understood in the same way as we Buddhists are familiar with our 

Lord Buddha. 

6. God the Spirit or God the Soul 

Before  proceeding  with  my  discussions  of  God  in  the  form  of  a 
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spirit or soul, may I once again draw your attention to John 1/1-5 
in the New Testament: 
"1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, 
and the Word was God. 
2. That same was in the beginning with God. 
3. All things were made by Him; and without Him was not any 
thing made that was made. 
4. In Him was life; and the life was the light of men. 
5. And the light shineth in darkness; and the darkness 
comprehended it not." 
What then is 'the Word' I think the Word is what may be referred to 
as the Spirit, which has been rendered into Thai by 'the Holy 
Ghost' or 'the Soul'.  Such rendition has caused a great deal of 
misunderstanding among the Thai readers.  The 'Spirit' being thus 
wrongly conceived, the concept of God the Spirit must 
consequently be also misunderstood.  God has therefore been taken 
in the sense of consciousness or soul.  "The Word" signifies Life 
and Light as clearly shown in the above passage.  What we call the 
Spirit comprehends Life and Light in full measure.  Hence it 
cannot be the equivalent of 'the Holy Ghost' or 'the Soul' as 
rendered in Thai, unless these two words are defined to reflect the 
special meaning not present in the ordinary sense of the words in  
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Thai, or even in Pali from which these two words are derived. 
Obviously, "the Word" is no other than Dhamma in the sense of 
Natural Laws, or what is known in Buddhism as the Truth 
(SACCADHAMMA).  In the beginning was the Truth; the Truth 
was with God; the Truth was the life and the light of men.  Hence 
it is the Spirit or the essence of everything is termed as Dhamma--
there is no word better than that.  Hence the Spirit and the Buddhist 
Dhamma are naturally equivalent.  The Dhamma is both life and 
light at the same time.  Etymologists might examine the roots of 
the word 'Spirit' in Latin and Greek, so that the Thai version can be 
more accurately produced, both literally and meaningfully.  This is 
one of the most important terms in Christianity since it represents 
God.  The effort would be worthwhile because it would give the 
Thai readers a better idea of what the Spirit or the Soul is, so as to 
radially accept it as God without any qualms.  As for the word  
'Holy Ghost' the Thai people have never been able to understand 
this.  They shudder at the word 'Holy Ghost'. Perhaps it might help 
us to see point more clearly if we examine the three words in their 
combinations--the Trinity. 
7. God the Trinity 
In  order  to  explain  that  Trinity  to  a  child,  we  might use such  
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analogies in the language of the laymen as follows: 
The Father in Heaven may be thought of as the owner of as the 
owner of an enormously vast quarry of gems. 
The Sun--Jesus Christ--is the man who brings forth the gems for 
distribution to all mankind. 
The Spirit (or the Soul) represents those gems. 
These three are one.  They all have gems in common.  Their 
functions are in unision and inseparable.  They resemble the 
Buddhist Trinity--the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. 
The Buddha discovers an immense resource of gems. 
The Dhamma is all the gems that exist. 
The Sangha brings the gems to the whole world. 
Thus defined, let anyone see for oneself that relationship between 
the Trinity of the Buddhist and that of the Christian.  Where then is 
the difference?  The most essential step to take is to render the 
word 'Spirit' as applied to God into a more appropriate word in 
Thai which would reflect the original word in Hebrew, Latin or 
Greek sources. 
The Trinity, viewed from this angle, wound enable Christians and 
the Buddhists to work together side by side in a way that has never 
been possible before. 
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To summarize this second lecture, I maintain that in order to attain 
to Godhood, one must first meticulously examines one's concept of 
God.  This will enable one to know the real God in the Dharmic 
sense and enjoy the company of God for successively longer 
periods until one lives with God, without leaving his company 
even for a moment.  The result of this would be the same as that of 
realization of the Dhamma by the Buddhist, that is, making the 
mind clean, clear and calm. 
God as generally understood is something which demands faith 
and commands awe and supplications.  One must creep into the 
good graces of God by way of doing his will.  But God in the 
Dharmic language of Buddhism involves analysis in terms of 
Ignorance, Knowledge, the Law of Karma and so on.  Ignorance 
(AVIJJA) or craving (TANHA--active counterpart of AVIJJA) 
accounts for the creation (of the world of suffering) and 
Knowledge (VIJJA) or wisdom accounts for its distraction which 
results in peacefulness.  God as  the Law of Karma is to be seen in 
the performance of actions culminating in the end of both good and 
bad Karma.  The end of good and bad Karma is to bring the cycle 
or wheel of becoming to a standstill, which refers to the very state 
of peacefulness. 
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God in conventional language is intended for people which 
childish ideas or childish way of thinking and therefore the garb of 
mythology has been used in order to make such people easily 
remember and believe in things pertaining to "God".  God in the 
mythological sense can always be interpreted in the language of 
the Dhamma.  And it is imperative, too, to do so, otherwise people 
we will fail to know the real God and remain stuck in the mire of 
superstitious belief.  
God the Son, i.e. Jesus Christ, whether in the sense of a son of 
David, or a historical Teacher or the Son of God, or even as an 
embodiment of perfection, has strangely enough a career in 
resembling that of Lord Buddha. 
God the Spirit should be view as the NIYYANIKA-DHAMMA of 
Buddhism as the best gift of mankind, the spiritual gem which is 
the most gratifying.  The concept of God the Trinity is common to 
all religions known to man in some form of the other. 
 

The End 
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Still,  Flowing Water 
E I G H T  D H A M M A  T A L K S 
Venerable    Ajahn Chah 
 

A Gift of Dhamma 
      A public talk given on October 10, 1977, addressed to the parents of  a 
monk who had come from France to visit their son. 

SO NOW… There’s been not enough time…. too little time…. 
You’ve been visiting for many days now, and we haven’t had the 
chance to talk, to ask  questions, because here at Wat Nong Pa 
Pong there’ve been many visitors, both day and night. So we 
haven’t had the opportunity to talk. [Aside: Whose parents are 
these?] [Answer: Ṭhitiñāṇo’s.] Ṭhitiñāṇo’s parents have come to 
visit from Paris for several days now, staying three nights at Wat 
Pa Pong and three nights at Wat Pa Nanachat. In two days you’re 
going to leave. So I’d like to take the opportunity to tell you how 
glad I am that you made the effort to come here to Wat Nong Pa 
Pong and that you’ve had the chance to visit with your son, the 
monk. I’m glad for you, but I don’t have any gift to give to you. 
There are already lots of material things and whatnot in Paris. Lots 
of material things. But there’s not much Dhamma to nourish 
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people’s hearts and bring them peace. There’s not much at all. 
From what I observed when I was there, all I could see were things 
to stir up the heart and give it trouble all the time. From what I 
observed, Paris seems to be very advanced in terms of all kinds of 
material things that are sensual objects—sights, sounds, smells, 
tastes, tactile sensations, and ideas that act as temptations for 
people who aren’t familiar with the Dhamma, getting them all 
stirred up. So now I’d like to give a gift of Dhamma that you can 
put into practice in Paris after you leave Wat Nong Pa Pong and 
Wat Pa Nanachat. The Dhamma is…. [Are you going to translate 
as we go along?] [Yes.] 
[Okay, but it’s not really convenient.] 
The Dhamma is a condition that can cut through and reduce the 
problems and difficulties in the human heart—reducing them, 
reducing them until they’re gone. This condition is called 
Dhamma. So you should train yourself in this Dhamma in your 
daily life. When any preoccupation strikes and disturbs the mind, 
you can then solve the problem, you can resolve it. That’s because 
problems of this sort, everyone—whether here in Thailand, abroad, 
everywhere: If you don’t know how to solve this problem, it’s 
normal that you suffer. When this sort of  
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problem arises, the way to solve it is discernment: building 
discernment, training discernment, making discernment arise from 
within our heart.As for the path of practice, it’s nothing far away. 
It’s right within you: in your body and mind. It’s the same whether 
you’re Thai or from abroad. The body and mind are what stir up 
trouble. But the body and mind can bring peace. Actually, the mind 
is already at normalcy. It’s like rain water, water that’s 
normally clear, pure, and clean. But if you put green or yellow dye 
into it, it turns green or yellow. It’s the same with the mind. If you 
meet up with a preoccupation you like, the heart feels good and at 
ease. If it meets up with a preoccupation you don’t like, it feels dis-
ease. It gets murky—like water that turns yellow when mixed with 
yellow dye, black when mixed with black dye, green when mixed 
with green dye. It keeps changing its color. But actually, the water 
that’s yellow or green: Its normalcy is that it’s clear and clean. The 
normalcy of the mind is like rain water. It’s a mind that’s clear and 
clean. It’s a mind whose normalcy isn’t 
stirred up and troubled. The reason it’s stirred up and troubled is 
because it takes after its preoccupations. It falls for its 
preoccupations. To put it so that you’ll see this clearly: Right now 
we’re sitting in a forest that’s quiet, like a leaf. A leaf, if there’s 

-๒๖- 
 

no breeze blowing, is still. Quiet. If a breeze blows, it flutters in 
line with the breeze. The same with the mind. If it makes contact 
with a preoccupation, it flutters in line with the preoccupation. 
The more it’s ignorant of the Dhamma, the more you keep letting it 
run loose in line with its moods. If the mood is happy, you let it run 
loose. If the mood is unhappy, you let it run loose, and it keeps 
staying stirred up—to the point where people have nervous 
breakdowns, because they don’t know what’s going on. They let 
things run loose in line with their moods. They don’t know how 
to care for their minds. When the mind has no one to care for it, it’s 
like a person with no parents to care for it, a destitute person. A 
destitute person has no refuge. A person who lacks a refuge 
suffers. The same with the mind. If it lacks training in making its 
views right, it’s put to all sorts of difficulties. So the practice of 
bringing the mind to peace is called, in Buddhism, doing 
kammaṭṭhāna. Kammaṭṭhāna. Ṭhāna means foundation. Kamma is 
the work we have to do. One part of this is the body; one part is the 
mind. That’s all there is: these two things. The body is a rūpa-
dhamma, a physical condition. It has a shape you can see with your 
eyes. The mind is a nāma-dhamma, a mental 
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phenomenon that doesn’t have a shape. You can’t see it with your 
eyes, but it’s there. In ordinary language we call these things body 
and mind. The body you can see with your physical eyes. The 
mind you can see with your inner eye, the eye of the mind. There 
are just these two things, but they’re all stirred up. So the practice 
of training the mind, the gift I’m giving you today, is simply doing 
this kammaṭṭhāna. I’m giving it to you to train the mind. Use this 
mind to contemplate this body. Use this mind to contemplate this 
body. What is the mind? The mind isn’t “is” anything. But through 
our suppositions we say it’s an awareness. It’s always aware of 
receiving preoccupations. What’s aware of receiving 
preoccupations, we’ll call “mind.” Whatever is aware, that’s called 
the mind. It’s aware of preoccupations and moods—sometimes 
happy, sometimes painful, moods of gladness, moods of sadness. 
Whatever takes on the burden of being aware of these things is 
called the mind. The mind is right here right now.  

 

To be continue…. 
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คุณพงศศ์กัด์ิ โรจนกิจพาณิชย ์ 500.00 
Brenda J M Walsh 250.00 
Winai & Wachera Rojanasathira 500.00 
Chonlawan Leerapirom 10.00 
Areeya & David Togami 1,000.00 
Suraphon Papartassee, Bang-On Pongsuwan, Salisa Papartassee 200.00 
Tomi Thai 100.00 
Toomie's Thai Cuisine 100.00 
ม.ร.ว.จิยาคม กิติยากร 50.00 
อจัฉริยา - ชลทิพย ์ทวีวิวชั, เดวิด เชาว ์ 20.00 
Urbani Family 29.00 
Sidney Chan 100.00 
Sunny - Luu Ho 80.00 
ณฐัวดี - เจมส์ แอนเดอร์สนั 10.00 
Larry - Sangad Kellogg 100.00 
Onpracha Jiwajinda, Krishan Sarl 40.00 
Niramai Stewart 100.00 
Mr.& Mrs. Cuu Quach 100.00 
Clifton Santikul & Family 1,000.00 
สมจิตร - นนัทนา - สลิสา - อฐับูรณ์ ตั้งใจ 40.00 
Chuanpit Gaynon 100.00 
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บุษยมาส มารยาตรี, ศรราม ศิรินพวงศากร 20.00 
Philip & Rotjanaporn Lindeman 50.00 
กรวีร์ - ชูชาติ - เกสร สมุทรผ่อง 20.00 
Thana Vatananan 100.00 
น ้ าผ้ึง อนิลหงษ ์ 20.00 
Kevin - Guy Supawiwatkul, Weerawan Tanchaimongkol, Arut Tantasirin 40.00 
Ladavan Thaweethai 100.00 
Le Family 150.00 
พุทธิกร วรวฒิุวฒัน์ 20.00 
เพชร - ณิชกานต ์ธุรพนัธ์ 26.00 
ศกัด์ิชยั - วารุณี - บุญญิศา เตชรุ่งชยักุล 20.00 
Dewise Robertson 20.00 
ร าพึง แกว้ระวงั 20.00 
วรวชั ตีวกุล, กนกพร เยาว ์ 100.00 
มนสั แป้นแกว้ 50.00 
พ่อสมพร กล่ินวิเศษ 50.00 
ผาสุก บูรณศิริ, ปณิตตา พงษษ์านอ้ย 40.00 
Alex - Salakjit Vattana 100.00 

                                       หนังสือ 30 ปี วัดพทุธำนุสรณ์ 
 Mongkol & Son Enterprises, Inc 300.00 

รุ่งศิริ - ชยัสิทธ์ิ - รัชญา - ชวดิศ ตนัฑวิโรจน์ 100.00 
Suchada - Piya Jiwajinda 100.00 
Paisarn Charoenpornsawat 60.00 
Shawn Rukchart 400.00 
Tharinee Suweerachaimontian 100.00 
Tiam Yeager 100.00 
Alan T. Erece, Pornkanok Erece 100.00 
ลดาวลัย ์แซ่ล้ี 40.00 
Amporn - Winai Manklang 100.00 
Jenny Cash 40.00 
Dao Schoenholtz 30.00 
Jarurin Pua 30.00 
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Willow Tree Internet 100.00 
Komolvisit 100.00 
Glen Goffin 25.00 
Supat Chanma 20.00 
วนัชยั - สมณา สุวรรณช่ืน 40.00 
Andy H Juarez, Wannar Juarez 125.00 
ณฐัพร มาแกว้ 50.00 
Daruwun - Soonthorn Kumnoonsate 500.00 
Thom B Watkins 100.00 
Prungsri Tanner 100.00 
Boonme Narajinron, Tibwipa Prasertwanich 100.00 
Fremont Bank 1,000.00 
Chutchai Chompupong 1,000.00 
Vilaivan Chandramas 100.00 
Thawin Jangjirawat, Yupha Paennoi 150.00 
Sumate Hongharnnarong 200.00 
Thai Pepper Cuisine, Inc 500.00 
Saowaluck P, Chiang, Joe H Chiang 40.00 
Phuangsri Montree, Karnchanaporn Temsang 109.99 
Shawn - Saowaluck Rukchart 500.00 
Saowaluck Rukchart 100.00 
Kanit Therdsteerasukdi 100.00 
บุญเยือน พูลสวสัด์ิ 100.00 
พรรณี ฑูรานุภาพ 30.00 
ดรุณี - สมนึก สิงห์พฒันากุล 100.00 
อารยา จิตตโรภาส 100.00 
ลีน่า จางบุญเสริม 100.00 
Chitima Suparb 100.00 
แม่ปราณี ชอบพานิช 50.00 
Preeya Areepitak 100.00 
Paveesuda J cash 100.00 
Pat - Rapeepun Smitamorn 100.00 
Thawin Jangjirawat, Yupha Paennoi 150.00 
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James - Somruk Tedrow 100.00 
Michael - Nida Jengo 100.00 
Nitaya Delcastillo 100.00 
Kingkarn Smitamorn Guio 1,000.00 
Sukich - Pannee Palavivatana 100.00 
Patchanee Teabtrong 100.00 
Pimolrath Kovattana 100.00 
Kamol - Vimolluk Tiyaamornwong 500.00 
Jintana - Kamol Kanjanamarakul 200.00 
Verachai Jongjaroenroongroche 100.00 
Kanda - Barry Jeung 100.00 
Kornvipa - Todd Cook 100.00 
เกียรติสุดา - Mr. Erin ล้ิมตระกูล 100.00 
Yanee Pongsupapipat 100.00 
นนัทิยา บุญยถิน 100.00 
Pornchai Ratanavipupong 100.00 
Kornpavee - Stephen Rowell 100.00 
Tom - Meemee Malahom 100.00 
Sunny - Lulu Ho 100.00 
E.D. Yuen, S. Yuen 100.00 
Larry - Sangad Kellogg 100.00 
Paul Wong 100.00 
George C Asai, Leeann U Asai 100.00 
Vipavan V Ropp 100.00 
Mantana Brownlow, Mark R Brownlow 100.00 
Kasama - Nantachit Kitiyakara 100.00 
New Amarin Thai Cuisine, Inc 300.00 
Prapakarn S Johnston 100.00 
Komkum Sullivan 100.00 
Chirane - Vinitha Viseskul 100.00 
Nim Promwongsri 100.00 
Suwatana - Yos Wanaraksa 200.00 
Pravit - Tiplada Kunakemakorn 100.00 



-๓๗- 
 

Narin - Pornpun siribhadra 100.00 
Yotin Tanomrat 100.00 
Sompote - Kumnung Thupsoonthorn 100.00 
Pornpan Cheawkringkrai 100.00 
พล.เอก เกษม - จิดาภา คเชนทร์ชาติ, พ.อ.ภูวนาค - พรทิพย ์วีระยทุธบญัญา 100.00 
Pamela G Tran 150.00 
B. Ratanawongsa, M.D,, P.C. 100.00 
Urai - Chaiyut Harnsmut 500.00 
Vith - Amornwadee Pinthapataya 100.00 
Faunn Tubmanee 100.00 
คุณยายระเบียบ ชีวะวงศ ์ 100.00 
แม่บาง มานอก 100.00 
Dave - Norawan Duncan 100.00 
นุกล ราชโรช 33.33 
Sornram Sirinopwongsagon 100.00 
Teera Timbunjuad 100.00 
Siripong - Tuangsiri Sritanyaratana 100.00 
3 Coast, Inc 100.00 
Thasanai Mahavongtrakul 100.00 
Kawan - Wantana Anantavat 100.00 
Amporn - Winai Manklang 100.00 
Arunee Suengsumpathan, Anthony Chenhansa 100.00 
Cholada Chenhansa 100.00 
Mimi S Bangbor 100.00 
Ronald - Sutthisri Watson 200.00 
Samruay Airey 100.00 
Suvimol Jirachaikitti 100.00 
Sunee Sookkasikon 100.00 
Ladavan Thaweethai 200.00 
S. Pongkanta 500.00 
Jatupong Sirprawatkul 500.00 
กาญจนา รัตนภกัดี 33.33 
ภุชงค ์ทรัพยส์มบูรณ ์ 33.33 
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ณฐพล คงศิลา 33.33 
Pitsata - Michael Malveda 100.00 
M & S Collision 300.00 
Amarin Thai Cinsine, Inc # 1 100.00 
Yupin Kenchandr 500.00 
Phinyo Choothakan 600.00 
Krungthai Mountain View Corporation 500.00 
Penny Santikul 100.00 
บรรเวช - ภาณี จนัทรัศมี 170.00 
Poom Choothakan 200.00 
Supaporn Sirinopwongsagon 100.00 
Phenvipa Sopapan 100.00 
Osha Thai Embracadero,Inc 500.00 
Suree Prathnadi 200.00 
Voralak Tam 100.00 
ประพร มินประพาฬ 40.00 
K. Ming Laohapornsvan 50.00 
Gregory L. - Sirimarn  Coats 120 
Sudaporn  Jones 50 
Pathom  Chiewthanya 20 
John F. - Pan  Pohlman 100 
Chusak - Pisamai  Chamkasem 100 
Billy - Ishya  Chu 50 
Lotus Thai  Bisstro Inc 100 
Russell - Natthakan  Mui Levin 50 
Siriporn Kittiwatcharaphon, Attasit Phuwighit 80 
K. Ming  Loahapornsvan 30 
Alex S. - Salakjit  Vattana 50 
Phillip Walters - Chonticha  Chitsasivimol 80 
Kasama - Nantachit  Kitiyakara 100 
Jack R - Sangwan  Piercepield 50 
Dan - Rungthip  Kigging 99 
Cathering T.  Gutierrez 50 
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Nathen R.- Nongnuch  Phuakngam  Hughes 50 
Lisa Pierce - Samuel  Leyva SR. 114 
Pranee A.  Potts 10 
Dan - Rungthip  Kiggins 100 
Han  Family 50 
Sumrith  Sheehan 100 
Pussadee  Klangsin 20 
Serirattana  Amy  Huber 10 
Piyanoot - Jasbir  Bath 100 
Dujruedee  Vongthongsri 40 
Mukund - Jacqueline  Bhagavan 20 
Vor  Suvanich 40 
สุกญัญา  น าไทย นุช บล พ่ีนอ้ย พ่ีออ้ย 40 
Nualwan Keeratt Witayoros and Family John Kirkpatick 20 
ลูกฝน วิภาภรณ์   นิจทาณิชน์    และ ครอบครัว 20 
Tim Wilson and Family 20 
พ่อของไก่ Santoostaroam, นพรัตน์ รศหวัน่ 70 
นส. ล าดวน นอ้งปีเตอร์ Jordan สมจิตร์ 90 
สุดาพร  โจนส์ 10 
ค ามวล - กรรณิกา ปิยะราช, เอ้ืออารี วงศพิ์บูลรัฐ 60 
นายชนศกัด์ิ - ดช. ณภทัร - ดช. วารี วิมลนิตย ,์ นส. รัตนา วิญญูวนิช 40 
Tipp Thai Cuisine, Sant ROSA 100 
Chuck Thananaporn Chales, Purisa  Tonnut Wajadee Simmons Family 39 
อจัฉริยา ทวีวิรัช, David Chow, เคทลิณฑ ์ชนการ เชาร์ 30 
กอบลาภ  วานิชกร 50 
Jantima  Jinawat (Jamet) and Family 10 
แดง - แอนด้ี 25 
คุณแม่จินตนา และ ลูกยอดชาย 40 
นส.สมคิด  จ ารูญจิตร, Mr.James  Conning, Mrs.Jasmine  Kotchkan  Caming 20 
Micheal & Malee Family, Tracy 10 
Sunwansung 40 
Tom  Isabella - พรพรหม  ฟลินน์ 40 
Saisin  Bill  Nunes, DJ Nunes 40 
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Timothy - Boongarat  Fletcher 5 
ครอบครัว บิทออลล ์ 40 
ศกัด์ิสิทธ์ิ  มาระโพธ์ิ 20 
ลูกฝน วิภาภรณ์   นิจทาณิชน์    และ ครอบครัว (Bing - Andre Tse) 40 
อิสรีย ์- Ebem  Vamzql 5 
No name  50 
นางสร้อยเพ็ชร์  นิลเกิดเยน็ (เมย)์ 20 
อุยชยั  แซ่แต,้ ลดัดา  ไชยพร 20 
พนารัตน์  สิทธิโชคธนารักษ ์ 20 
ทชกร  สวยพรมราช, ณดันยั  ไปรแดน 30 
สุกญัญา  น าไทย, เหน่ง  น าแสงกลา้, เจนน่ี (บล) 20 
วชัรินทร์  หนองหาร 20 
Thip - Pern  Sisomvang 99 
Kenny  Utecht 4 
แกว้ตา  จิรารัตน์ 20 
Wendy  Ly 20 
วรรณา  สงัขน์อ้ย 10 
Mark - Jin M  Williams 20 
สุภาณี  เพ่ิมพูลสินชยั 10 
นายธานี - นส.ลออรัตน์ - นส.จริดา  จกักะพาก, นายวิจิตร - นางอุ่นเรือน  นิมิตร
บรรณสาร   

20 

นายอดิศกัด์ิ รุจิวิวฒันกุล และ ครอบครัว 20 
แม่ชี 29 
ธินกร - ครูชอี  มานอก 40 
No name  100 
No name  35 
ชยัวฒัน์  ปิยะธาราธิเบศร์ 30 
Tom  Davies and Family 30 
Aaron - Sanit - Katelyn  Bordeianu 25 
Mr.Ngitia  Tran, นางประนอม ทราน  ทรงดว้งทุม 20 
สุทธิพร  อยูส่บาย, ตุย้  ไชยเดช 40 
Tim - Ning 20 
สุรพงษ ์- ศิริพร  อโนมา 113 
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นางอลิษา  โชติพงศ ์(สกุลเดิม เอ่ียมวิริยาวฒัน์) 160 
Clarence  Johnson, Armand  Renand 20 
Som  Thangnuan & Foster  Family 20 
มนสั  แป้นแกว้ และ ครอบครัว 50 
พสักร - ดช.ศิวกร - ดญ.ไดอารี  ทองประยรู และ ครอบครัว 45 
Jaromyr  Plicpl 20 
ส ารวย  ฉายศรี, ล าดวน - สมสมยั  เพาะนิยม, จงกล  สีพุฒิ  และ ครอบครัว 55 
จรัณ  นวลละออง, โสภา  นุชยัรัมย ์ 20 
No name  20 
No name 61 
Donation box ค่าน ้ าค่าไฟ 283, ภตัตาหารพระสงฆ ์133 416 
Donation box บ ารุงค่าวดัทัว่ไป 264, ท่ีดิน 64 328 
วรรณิการณ์  วาธิปกร 13 
ปุญชรัสม์ิ  ทิพยก์ุลกาณต ์และ ครอบครับ, เกษรา  สกุลเสาราคส์กลุล และ ครอครัว                       
ภิญฑภ์สัสิการ์  จนัทรนิมิตร, ชนินนัท์  สุบิน และ ครอบครัว, ปนดัดา  วิบูลยช์าติ และ 
ครอบครัว   วิน  ปรัชญาคุณ และ ครอบครัว 

100 

Fremont Bank 5000 
Keith  Adang - Meis  Chan 1000 
Charin - Fwu - Sen  Wood 200 
Jean Francois  Manin 200 
Anan  Chuntharapai 200 
Tourism  Authority of Thailand 700 
สมจีน  อุปถมัภ ์ 240 
Kanda  Jeung 200 
Kamaljit 609 
Siriporn Aranyakul 45 
Brenda  Pang 45 
Phenvipa  Sopapan 45 
Harold A. Wuerch Jr. 70 
Kanchana  Boonsom 45 
Surisa  Abraham 90 
Surisa  Abraham 30 
Pitsata  MaLvada 135 
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Kornpavee  Rowell 45 
Alexis  Olsen 45 
SaiFon  Srichoompol 45 

March   
Jaruanporn - Manat  Prachumruy 596 
กนกพร  ปานพูนทรัพย ์ 40 
งามจิต  อุตรักษ ์ 20 
สุนทร - อาจรีย ์ แช่อ่ึง 50 
Kevin - Ping, Los Altos Bakery & Cafe 40 
เครือวลัย ์ นิรนาทกูล 30 
Frank Warmerdam 20 
แม่เล็ก  สิงห์ทอง 55 
Nokbin & Koay  Families 40 
ชินพงศ ์- จิราภรณ์  บวัหลัน่ 20 
ครูป่ิน - เขมจิรา  จงกลสถาพร 50 
Sol  Resnick 30 
จนัทนา  วรรณสุกะ 20 
พชัราพร  กนิษฐสุต 30 
นุสตลา  กนิษฐสุต 20 
Ruthchaya  Thitinavakun 100 
ธญันนัทพ์ชัร์  สุวรรณรัตน์ 20 
สาหร่าย  แช่โคว้, จนัทนี  สกุลเตียว 60 
ประธน  พรทิพย ์- วรรณรัตน์ - รัตนรักษ ์ 20 

Donation Boxes  
ค่าน ้ า - ค่าไฟ  150 
ภตัตาหาร  106 
บ ารุงวดั  135 
ท่ีดิน   105 
นที - ศลิษา, ธนิฬา  นิรนาทกูล 60 
แดง - แอนด้ี, บุญเยือน 50 
จุ๋ม - บุญมี 40 
วรรณี - เดวิด  เคโยล 40 
ครอบครัว  Shelton, ศิรินพวงศากร 50 
นางกนกวรรณ  ลงัวนเช้ือ 10 



-๔๓- 
 

คณะโยมวดัพุทธานุสรณ์ 80 
ครอบครัว พุฒิขาว, สุขกสิกร ฿2000.00 
P. Santikul 40 
Nalin  Amornkul  Canine 230 
Rut - Apirdee  Tabcum 20 
Shirley  Kwok 100 
Rice  Paper  Bistro 100 
Rice  Paper  Bistro 50 
Arun  Thai  Restaurant 100 
Paul J.  Fujimori 40 
Thai  Basil  Inc 100 
Robert F.  Spillett, ธีรพงษ ์ ทองกูล, ปล้ิมจิตร์  ค าจนัวงษ,์ จิราวฒัน์, สง่า, ปัญญา 20 
Osha 140 
Ken Wong - Pamela Lou 199 
Indriani Ongko 50 
Indriani Ongko 50 
Amporn - Winai Manklang 101 
Richard M.K. - Srisamorn Tang  50 
Jittima Swasdio 100 
Thomas S Pua 200 
Kamporn Mallikamas 100 
Ladavan Thaweethai 100 
Andy H.- Wannar Juarez 25 
Martin - พูนทรัพย ์Winter 300 
Edward - ทองใส Pecoragoski, Steve Khun 300 
Chanyanut Somprakow 10 
นพรัตน์ คอร์พุส 30 
Matt - Kwon Paul 29 
Church - Casualty Insuranee 3 
สนิท จนัทร์สุวรรณ 305 
สุภาพรรณ Cook 50 
Jenny Oeur - Sokanitha Tuy 40 
Pia Hedengren 50 
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Ladavan Thaweethai 10 
Amporn - Winai Manklang 20 
เพชร ธุระพนัธ-์ ณิชกานต ์ทองช่วง 25 
Lek, Lynn Chayatanan 100 
Surapong Anoma 100 
Paul Morsen, พรรณพิไล Morsen 50 
รุ่งนภา- แมทธิว Ellis 20 
Panadda, Win, Patai, เกษรา, ภิญฑภ์สัสิการ 80 
Natteera Somsakulrach 30 
ชอนเทลย,์ ชอนชีย,์ ชอนเมย ์ลิม 30 
นทัธิรา พลามินทร์ 10 
Adeline 10 
อรพชัร์ จกักะพาก 30 
เล็กม สุพล สุดใจธรรมม อรรถพล แกว้โกสุม 90 
เอ้ือง- คุณแม ่ 30 
ธงชยั- อภินทร์พร เตียวเจริญกิจ 50 
พงษพ์นัธ์ ภทัรพงษเ์วศน์ 40 
สุภาณี เพ่ิมพูลสินชยั 10 
วรรณา สงัขน์อ้ย 10 
ยวุดี วงศศ์รี 20 
David - Ajchariya, Chow, เคทลิฌฑ ์ 20 
ณฐัญา คุทส์ 5 
อาศรุณ ปภาทสัสี, Janice Papartassee 40 
เสาวคนธ์ คงสุข 40 
ทบัทิม วิริยะวิญญ,ู จีนนี วงศเ์ฟ่ืองฟู 55 
วิน ปรัชญาคุณ 20 
สมเจตน์ - จารินี สมคิด 20 
David - Shirley Hsu 50 
นที - ศลิษา, ธนิษา นิรนาทกูล 62 
Waree - Anthony 100 
ธญัธิตา มีขนัทอง 20 
วรางคณา (อญั) หงษรานนท ์ 60 
ธญัญธร ยอดประเสริฐ 20 
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ศศธร รัตนบุญศรีทอง, Angela Chen 100 
พีรเดช อภิเดชสกุลชยั, นนัทฺนภสั เดชธนบดี 40 
Recylae  64 
Donation Box  278 
Jiranee  Tongudia 100 
Keith  Han 45 
Uith  Pinthapataya 270 
Kasama  Kittyakara 180 
Thana  Vatananan 110 
Shari  L.  Gent 70 
E.D.  Yuen 200 
Daniel  Lewis 115 
Somchanok  Prathnadi 90 
Prapakarn  S.  Johnston 90 
Nattaya  Combs 270 
Michael  Hart 180 
Julie A - Virote  Chanyontrapatanakul 300 
Samruay  Airey 101 
Alisa - Edward  Hsiu 50 
Doungkea  Sukha - Akhom  Alisa S Hsiu 20 
Pimolrath  Kovattana  Charles  Rosales 50 
Andrew  Schwab - Pavadee  Piasai 110 
Gregory J.  Boontida  Arnone 100 
Charin - Fwu Sew Wood 100 
Pimsiri - Boripann  Srivongse 50 
Kanda  Jeung 30 
Benjamast - Gary  Conklin 60 
Katherin  Warren 20 
เบญจวรรณ ฉันทวรทิจ -  กฤษฏี  วงศศ์กุสวสัด์ิ 40 
หทยัชนก, เอริค, อลิส, เควิน  แอศลิส 60 
Whit Paul  Marapo 20 
นฤมนต ์ค ามนานุวตัร  เหลียง 20 
ทิม - หนิง 20 
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หริศ  ตรานุชรัตน์ 60 
กมลพรรณ โคจรวิสาร  สุรศกัด์ิ  ศิลปาจารย ์ 20 
David  Burgess 80 
สุดารัตน์  แซคชีน, ขวญัใจ  ร็อคทาทรัพยค์รอง 75 
ปานวาด  ทวีเศรษฐ์, วิทวสั  เติมกล่ินจนัทร์, สรวงสุดา  ลิภาลยั, ประเนตร
ทิพย ์ รินแกว้กาญจน์, วรรณสิริ  ศปตนิ์รัติศยักุล 

50 

รพีพรรณ - Hwan  Chu 20 
Minh, Cohn  Hy  Tran,  Phuong  Loi 100 
Chanphen  Meemon, Brian  Heitz 25 
Tom - Ponprom, Isabella  Flynn 40 
Jakkapon, Haley Teeramaythawit, Ruchira  Khuanmuang 10 
นวพนัธ์  นิมิตรพนัธ์, Jay  Perera 20 
นวพนัธ์  นิมิตรพนัธ์, Jay  Perera 20 
ชยัวฒัน์  ปิยะธาราธิเบศ, ด.ญ. อนญัญา  ชูอิน 50 
วชันภรณ์  ชัง่โต, สกักสี์ห์  อิสารพายห์ุ 126 
เบรท - สุปราณี  แฮมลิน 20 
Tom Vuong, Nancy Vuong, Vang Le 25 
Le  Thi  Thu 10 
อาหารโรงทาน 102 
ขายผกั 141 
PTA. School 356 

Donation Box 783 
ท่ีดิน   21 
ทัว่ไป  252 
 บุญนิธิ   124 
น ้ าไฟ  357 
ภตัตาหาร   29 
ชิดชม  สวสัด์ิพงศธ์าดา 20 
วรพรรณ  นราพงศ ์ 40 
ณฐันรี  พานิชทรัพยง์าม 5 
สมฤทยั  อ่อนแกว้ 61 
Sara  Prasertsit 50 
รัตติยา  วชัรางกูร 20 



-๔๗- 
 
ศภุรินทร์ - ศริญญา  นนัทศิริ 100 
สุพณัณาภา  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธ์ิ 20 
ตรีรัตนา คุณศรีรักษส์กุล, เกศราพรรณ  ไข่แกว้ 10 
ไพรัช  ฟ้าเวโรจน์, เรือนแกว้  มหิวรรณ, ดช.กอ้งภูมิ, ดญ.กีรติ  ฟ้าเวโรจน์ 30 
แม่พูลศรี  เจนอบรม, แม่นงนุช  สุทธิศิริ 50 
ธีระยทุธ ์ งามวิไลพนัธ์, นวพนัธ์  นิมิตรพนัธ์ - Jay  Perera, นิตยา  แพง, เพ็ญ
กวี  แกว้ก าไร, Tomas  Froxs 

66 

วรรณา  ตั้งทรงเจริญ 100 
PTA. School 211 
ขายผกั 219 
โรงทาน 65 
Donation Box เจา้แม่กวนอิม 465 
Donation Box ภตัตาหาร 50 
Donation Box ค่าน ้ าค่าไฟ 262 
Donation Box ทัว่ไป 171 
Donation Box ท่ีดิน 65 
วาสนา - สมเกียรติ  มหิวรรณ 40 
Mimi  S  Bangbok 99.99 

 

 

 
 





 
 
 
 

-๔๘- 

   ขา้วแกงการกศุล     “งานเทศกาลวนัวสิาขบชูา ” 
18  พฤษภาคม  ๒๕๕7 

 

Red Chilli , Hayward (510)881-8593    ผดัพริกขิง 
Lanna Thai  SF. (415) 665-8080          แกงเผด็ลูกช้ินปลา 
Le Moose Fremont, (510) 745-7288      พะแนงเน้ือ 
Chef Chai Thai, (510)651-5899            Flaming Fish 
 คุณเปีย                                                 แกงเหลือง  
 ป้ำสงดั                                             ขนมครก 
 คุณแก้ว                                                 ขนมจีนน ้ายาพริก 

 คุณสำย,คุณไพฑูรย์                                Salad 
 คุณอ้อย                                                       พะโล ้

 คุณบำนเยน็                                                     ย  าปลากระป๋อง 
คุณฉววีรรณ ไชยะมัน่                                     ผดัไก่/ขา้วตม้มดั 

คุณวนิดำ                                                           ขา้วผดั 

 
 

ขออนุโมทนาร้านอาหารไทยและคณะบุคคล 
ท่ีใหค้วามอุปถมัภก์ารจดังาน 

วนัวิสาขบชูาในปีน้ี 
 





 


