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6 มิถนุ ายน
วันนี้ พาพระอาจารย์จาปี วัดอโศการาม ไปตรวจสายตากับคุณหมอ
ภัทรพร ที่รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า ท่านเคยตรวจที่ รพ.รั ตนิ นแต่ตอนนี้ ไม่
ค่ อยสะดวกจึ ง ต้องมารั บ การรั ก ษาต่ อที่ รพ.ปิ่ นเกล้า คุ ณหมอกรุ ณาดู แล
หลวงตาต่อครับ ส่ วนค่าใช้จ่ายเราก็รับดู แลให้ครั บ ตาซ้ายที่มองเกื อบไม่
เห็นตอนนี้ กลับมามองได้ลางๆแล้วครับ คงต้องดูแลต่อเนื่ องไปอีกนานนะ
ครับ

8-15 มิถนุ ายน
ประเทศฮังการี
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่ าศรัทธาถวาย และคณะมูลนิธิจะเดินทางไปเปิ ดวัดไทยรัตนประทีปที่เมือง
บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี พร้อมแวะเยีย่ มวัดไทยในเมืองต่างๆ และแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัย ธรรมะเกท (Dhamma
Gate ประตูแห่งพระธรรม) ด้วย
 "รัตนประทีป"***วัดไทยรัตนประทีป***
ผูป้ รารถนาความดี ความสว่างแห่งชีวติ พึงดาเนินชี วติ ตามพระธรรมคาสั่งสอน พระพุทธองค์ทรงตามประทีปไว้แล้ว
ให้เราเห็นทางดาเนินไปสู่ ที่ดีที่พน้ ทุกข์ เราจงอย่าปิ ดตาจงลืมตาดูแสงแห่งรัตนประทีปนั้น ให้เห็นทางสว่างด้วยแสง
แห่งพระมหากรุ ณา แล้วพากันน้อมรับพระมหากรุ ณานั้นดาเนินไปตามทางที่สว่าง จักไม่พบอันตรายที่ยอ่ มแอบแฝง
อยูใ่ นความมืด ความสาคัญจึงมิได้อยูท่ ี่แสงแห่งรัตนประทีป ซึ่ งพระพุทธองค์ทรงจุดประทานไว้ดว้ ยพระมหากรุ ณา
เท่านั้น แต่ตอ้ งอยูท่ ี่ตนของทุกคนด้วย ถ้าพากันปิ ดตาไม่แลให้เห็นแสงแห่งรัตนประทีป ก็อาจจะเดินไปสู่ ที่มืดที่ชวั่ ที่
มีอนั ตรายร้อยแปดประการได้ แต่ถา้ พากันลืมตาขึ้น ดูให้เห็นทางอันสว่างไสว แล้วเดินไปตามทางนั้น ก็ยอ่ มจะเดิน
ไปสู่ ที่สว่าง ไปสู่ ที่ดี พ้นภยันตรายมากมีท้ งั หลาย ด้วยแสงแห่งรัตนประทีปนั้นได้ คาสอนของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระสังฆราชฯ

11 มิถนุ ายน
พิธีเปิดวัดไทยรัตนประทีป
กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี
ครูอาจารย์บุญมีเมตตามาเป็ นประธานเปิ ดวัดไทยรัตนประทีป แสดงธรรมและมอบพระสมเด็จให้เป็ นที่
ระลึกด้วยใจความในธรรมะท่านอนุ โมทนาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามายังยุโรปและเป็ นวัดไทยแห่งแรกใน
ฮังการีด้วยท่านชื่นชมในความเสียสละของพระธรรมทูตแต่เตือนว่าเมื่อนาธรรมะมาสอนมาให้เขาพัฒาตนแล้ว
ก็ต้องสอนตนพัฒนาตนไปด้วย อย่าให้ผ ิดธรรมผิดวินัย ดีท่ที าจะเสียหมดเพราะทุกคนอยากได้เนื้อนาบุญ ที่ดี
ถ้าเนื้อนาบุญไม่ดเี สียแล้ว บุญทีเ่ กิดก็ไม่สมบูรณ์ท่านยังแนะให้ทากิจกรรมเผยแผ่ ธรรมะร่วมกับทางมหาวิทยาลัย
ธรรมะเกทด้วย กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ท่เี มตตาและกราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆ ท่านทีไ่ ด้มสี ่วนใน
กุศลนี้ดว้ ยครับ

13 มิถนุ ายน
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
พระอาจารย์บุญมีมาเยีย่ มพระอาจารย์นพพรที่วดั ไทยญาณสังวรเวียนนา มีญาติโยมเวียนนามารอฟั ง
ธรรมเป็ นจานวนมาก ท่านได้ให้ธรรมะย่อๆ สรุปมาแบ่งปั นกันดังนี้ พรกเราทุกคนโชคดีทม่ี พี ระพุทธศาสนาเพราะ
ปกติทุ ก คนย่ อ มมีค วามกลัว และยึด สิ่ง ต่ า งๆรอบตัว เป็ นที่พ่ึง แต่ ส ิ่ง เหล่ า นั ้น ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลือ เราได้
พระพุทธศาสนามีหลักปฏิบตั ทิ ่ชี ่วยให้เราพ้นทุกข์เกิดความสุขได้เช่นหลักศีลสมาธิปัญญา ท่านอธิบายถึงศีลห้า
และศีลแปดโดยละเอียดเพื่อให้เราได้ถอื ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องก็จะเป็ นหลักสาคัญในการดาเนินชีวติ ตอนท้ายมีผู้ถาม
ถึงบุญท่านว่าอะไรก็ตามที่เป็ นบุญทาแล้วจะเกิดมีความสุข มากน้อยเราก็รู้ สกึ ได้เองเลยไม่ต้องมัวแต่สงสัยอยู่
ก่อนกลับท่านได้ถวายปั จจัยให้ท่านนพพรไว้อกี ด้ว ย ท่านนพพรอยู่มาสิบสีส่ บิ ห้าปี แล้ว บวชทีว่ ดั บวรอายุหกสิบมี
ปฏิปทาเข้มแข็งดีอยูร่ ปู เดียว

15 มิถนุ ายน
วิ ทยาลัยธรรมเกท
พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโตเมตตามาแสดงธรรมทีว่ ทิ ยาลัยธรรมะเกท โดยมี Prof.H.E. JANOS L. Jelen
(Rector) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็ นมาของวิทยาลัยธรรมะเกท มีขอ้ สรุปดังนี้ บิดาแห่งแห่งชาว
ฮังการีทศ่ี กึ ษาทางเอเซียสาคัญสองท่านคือ Korosi Csoma Sandor คศ.1784-1842 เดินเท้าจากฮังการีไปอินเดีย
ศึกษากับพระลามะ 2 รูป ผลงานได้ทาพจนานุกรมอังกฤษธิเบต ฉบับแรก และเริม่ ศึกษาพระพุทธศาสนาโดยการ
สังสอนของพระธิ
่
เบต คนที่ 2 คือ Stein Aurel คศ.1862-1943 รวบรวมเอกสารบันทึกจากประเทศจีนน้ าหนักกว่า
8 ตันมาวิเคราะห์เรือ่ งจีนและเอเซียรวมทัง้ พระพุทธศาสนาด้วย

** ในฮังการี ปี คศ.1895 มีศ าสนาที่รฐั รับรอง 6 แห่ง ปี ค ศ. 1991 มี 232 แห่ง เพราะรัฐเปิ ดกว้างให้
ศาสนาต่างๆ แต่เมือ่ 2008 รัฐแก้ไขกฏหมายใหม่มคี วามเข้มงวดมากขึน้ ทาให้ปีคศ. 2011 มีศาสนาทีร่ บั รองเหลือ
เพียง 32 แห่ง
*** แบ่งการเชื่อมโยงกับรัฐบาลสามแบบคือ
1. รัฐให้การสนับสนุน-มีศาสนาพุทธ 5 แห่งรวมทัง้ Dharma Gate ในกลุ่มนี้ รัฐจะสนับสนุน 1% ของภาษี
ทีช่ าวฮังการียกให้ปีละประมาณ 4-5 แสนเหรียญสหรัฐ (2013) และมากขึน้ ทุกๆ ปี
2. รัฐบาลรับรอง 22 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ นมูลนิธ-ิ และชุมชนพุทธ
3. รัฐบาลไม่สนับสนุ นและไม่รบั รอง ซึง่ วัดไทยรัตนประทีปอยูใ่ นกลุ่มนี้ ศาสนาพุทธในฮังการีม ี 3 นิกาย
หลักคือ 1-เถรวาท 2-มหายาน3-วชิรยาน
ธรรมเกท-Dharma Gate Buddhist Church
มีสาขาและหน่วยงานย่อย 9 แห่งในปั จจุบนั ทัง้ พุทธเซน พุทธธิเบต พุทธญีป่ ่ นุ และของธรรมเกทเองเช่น
มีธรรมวิภา ที่เป็ นสายวัดป่ าจากหลวงปู่ ชา สุภทั โท มีสมาคมพุทธวิปัสสนา สายท่านซายาดอ พม่า และมูล นิธ ิ
วิปัสสนา ของท่านโกเอนก้า อยู่ด้วย ซึ่งถ้าพุทธเถรวาทไทยร่วมอยู่กบั ทางธรรมเกทก็คงจะได้รบั เงินช่วยเหลือ
และการสนับสนุ นมากยิง่ ขึน้ ๆ และจะทาให้การเผยแผ่ธรรมะสายเถรวาทในภูมภิ าคนี้เข้มแข็ งและเป็ นปึ กแผ่นเร็ว
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
กราบขออานาจคุณพระรัตนตรัยจงอวยพรให้บุคคลทัง้ หลายและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในบุญกุศลอันยิง่ ใหญ่น้ี
จงมีความสุขทัง้ ในชาติน้ชี าติหน้าและทุกๆ ชาติตลอดไปสิน้ กาลนานด้วยเถิด

11 มิถนุ ายน
งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชน สวนลุมพิ นี
พ่อแม่ครูอาจารย์ทเ่ี มตตามารับบาตรดังนี้ พระราชภาวนาวิกรม (เลีย่ ม ฐิตธัมโม) พระครูภาวนาสารคุณ
(ดารงค์ สุจติ โต) วัดบ้านปลืม้ พัฒนา พระครูโอภาสวุฒกิ ร (โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวนั พระครูภาวนาอุดมคุณ
(โสภา อุ ตฺ ต โม) วัด เขาวัน ชัย นวรัต น์ พระครู สุ ธ รรมประโชติ (ค าผอง ฐิ ต ปุ ย โย) วัด ป่ าพิ ท ัก ษ์ ธ รรม
พระอาจารย์หนูสนิ สันตจิตโต สถานปฎิบตั ธิ รรมพิศาลสิร ิ และพระติดตามรวม 9 รูป อนุโมทนาผูร้ ว่ มบุญทุกท่าน

23 มิถนุ ายน
มอบทุน 3.5 ล้านบาทเพื่อบูรณะอาคารฉุกเฉินเดิมให้เป็ นอาคารฟื้ นฟู
ผู้สงู อายุ “ญาณสังวรานุสรณ์ ”
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

24-26 มิถนุ ายน
กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิ ณ วัชรธรรมสถาน โดยพ่อแม่ครูอาจารย์สมหมาย
อัตตมโน วัดป่ าสันติกาวาส เมตตามาให้ธรรมะแก่ผ้เู ข้าอบรม
ท่านสอนถึงเรือ่ งอนุปพุ คิ ถา และโพธิปักคิยธรรม ตอบคาถามข้อสงสัยให้ผเู้ ข้าอบรมได้ความกระจ่างใน
แนวทางการปฎิบตั อิ ย่างดียงิ่

