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คำปรารภ

เนือ่ งจากชมรมผปู ฏิบตั ธิ รรม วัดปาเจริญราชธรรมาราม (ชมรมกระแสใจ) ได
จัดทำวารสารขึน้ มา เพือ่ เสนอเรือ่ งราวกิจกรรมของวัด และความรหู ลายๆรูปแบบ จึงได
ตัง้ ชือ่ วากระแสใจ ซึง่ เปนแนวความคิดทีอ่ อกมาจากใจบริสทุ ธิ์ และมงุ หวังทีจ่ ะสรางสรรค
สังคมใหดีขึ้น เมื่อนึกถึงคำวากระแสใจ ยังใหความหมายที่เขาใจงายและไพเราะจับใจ
เปรียบเสมือนการไหลไปในแนวทางเดียวกัน ไมขาดสาย ดัง่ การไหลของกระแสน้ำ กระแส
ลม เปนตน มีความหมายใกลเคียงกับกระแสจิต คือกระแสความนึกคิดหรือกระบวนความ
คิดทีเ่ กิดดับตอเนือ่ งกันไป หรืออาการทีส่ ง ความนึกคิดตอกันระหวางจิตของคนหนึง่ ไปยัง
อีกคนหนึง่ โดยไมตอ งอาศัยประสาทสัมผัสทัง้ 5 เพราะการสงกระแสจิตสามารถเขาใจ
กันอยางอัตโนมัติ อีกทัง้ เขาใจในการทำหนาทีด่ ว ยกันอยางมีความสุข ไมตอ งใชอำนาจ
สัง่ งานกัน แตสมาชิกครอบครัวกระแสใจทุกคนถือวามีหนาทีท่ จี่ ะตองรับผิดชอบวารสาร
กระแสใจดวยกัน แมแตทา นผอู า นก็สามารถสมัครเขามาเปนสมาชิกครอบครัวกระแสใจ
โดยการสงขอคิดและเรื่องราวที่เปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยหรือสงขอเสนอแนะเขามา
ทางคณะทำงานยินดีรับฟงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคม
วารสารกระแสใจนีจ้ ะใหความรหู ลายแงมมุ ทัง้ ขอคิดธรรมปฏิบตั ิ สุขภาพกาย
สุขภาพจิต ประสบการณการปฏิบตั ธิ รรม ประสบการณการทำงานในหลากหลายอาชีพ
มารวมถายทอดและแบงปนกัน ในแงมุมดานบวกประกอบความสนุกเบาสมอง ที่ทุก
คนสามารถสัมผัสได ตลอดจนหลักจริยศาสตรในการดำเนินชีวติ เพือ่ มงุ หวังใหเปนขอคิด
ในการประกอบกิจของตน และดำรงตนใหอยใู นโลกโลกาภิวฒ
ั นไดอยางมีความสุข
ทายทีส่ ดุ นีห้ วังวาทานทัง้ หลายจะไดความรจู ากวารสารกระแสใจไมมากก็นอ ย
ตามความเปนจริง ทัง้ ทางกายและทางใจ และนำประโยชนไปใชอยางถูกตองดีงามดวย
กัน ทุกเพศ ทุกวัย ดวยเทอญ
ยถา อคารํ สุจฉฺ นฺนํ
วุฏฐ ิ น สมติวฌ
ิ ติ
สุภาวิตํ จิตตฺ ํ
ราโค น สมติวชิ ฌ
ฺ ติ
เรือนที่มุงเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาไมได
ใจที่อบรมอยางดี
ราคะไมมีวันเขาครอบงำ
Even as rain gets not into a well thatched house.
Even so lust penetrates not a well-developed mind
เจริญพร
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ประธานที่ปรึกษาชมรมกระแสใจ
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คุยกับ บก.
กราบเรียนสหธรรมิกทุกทาน นับเปน
นิมติ หมายอันดีทวี่ ารสาร กระแสใจ ฉบับนีไ้ ด
ถือกำเนิดขึ้นภายใตรมเงาของวัดปาเจริญราช
ธรรมาราม ในขณะทีท่ างวัดเองก็มกี ารกอสราง
สถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมกันมาอยางตอเนือ่ งดังทีเ่ รา
ทราบกันดีอยแู ลว ทางชมรมกระแสใจก็ไดตอบ
สนองนโยบายพระเดชพระคุณหลวงพอวีระนนท
ทีต่ อ งการใหมกี ารประชาสัมพันธกจิ กรรมตางๆ
ของวัดใหญาติโยมทุกทานไดรับรู และที่เหนือ
กวานัน้ คือการสรางคน ดวยการเผยแผพระธรรม
คำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ใหชาวพุทธและผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูอยาง
ต อ เนื่ อ ง แม ว า จะไม ค อ ยมี เ วลามาวั ด แต
วารสารกระแสใจก็ขอเปนสะพานบุญเชื่อมตอ
ความดีจากวัดสูบานอยางตอเนื่อง

"อานิสงสของการเจริญสติ
หลับก็เปนสุข ตืน่ ก็เปนสุข
นัง่ ก็เปนสุข นอนก็เปนสุข
เปนที่รักของมนุษยเทวดา
อานิสงสผลพลอยไดทำใหเราสุขสบาย
เขาเรียกวาบุญ
อันนีโ้ จรปลนเอาไปไมได ไฟไมไหม
สุดทายเปนวิชาหนีนรก."
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

เนื้ อ หาของวารสารประกอบด ว ย
สาระหลากหลายที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผู
อาน เรมิ ตัง้ แตเรือ่ งนารใู นพระไตรปฎก คำสอน
ของหลวงพอวีระนนท แนวทางการปฏิบตั ธิ รรม
เรื่องเกี่ยวกับกรรมและประสบการณทางจิต
วิญญาณ ตลอดจนเกร็ดความรตู า งๆมากมาย
ทางชมรมต อ งกราบขอบพระคุ ณ
หลวงพอวีระนนทเปนอยางสูง กราบขอบพระคุณ
สมาชิ ก อุ ป ถั ม ภ และสมาชิ ก ทุ ก ท า นที่ เ ป น
กำลั ง ใจในการสรรค ส ร า งสิ่ ง ดี ๆ ให แ ก กั น
ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้

สติและสัมปชัญญะ
บรรณาธิการ
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ครอบครัวกระแสใจ
จิตประภัสสร

สมาชิกครอบครัวกระแสใจ

นองตูนวัย 10 ขวบวิง่ มาดูแมแตมทีก่ ำลังพิมพงานงวนอยหู นาจอคอมพิวเตอร
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม

แมแตมครับ กำลังพิมพงานอะไรอยคู รับ
แมกำลังรวบรวมตนฉบับบทความวารสารกระแสใจอยูครับ
วารสารเกี่ยวกับอะไรครับ ตูนทายวาแมตองเขียนวารสารกิจกรรมวัดอีกละสิครับ
เกงมากครับ แตมเี กร็ดความรเู กีย่ วกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต ขอคิดธรรมะ และเรือ่ ง
ขำขันดวยนะ
เอะ! ทำไมคนเขียนบทความชือ่ แปลกจังครับ ขุนไกรลาส พุทธันดร โควินทะ แดดเชา
วิสาขา อิม่ บุญ ตูนรจู กั เขามัย๊ นี่
เปนนามปากกาคะ หลวงพอวีระนนทเปดโอกาสใหทกุ คนเสนอเกร็ดความรดู า นตางๆ
มาแบงปนกัน ทุกคนเปนสมาชิกครอบครัวกระแสใจกันคะ
ตูนขอสมัครเปนครอบครัวกระแสใจคนทีห่ นึง่ นะครับ ขอวาดการตนู สงมาไดมยั๊ ครับ
ไดสลิ กู แมมคี อลัมนนทิ านชาดกสำหรับเด็กๆดวย แหม!รจู กั สะสมเสบียงบุญตัง้ แต
เด็กเลยนะ
พอตูนโตขึน้ ก็มบี ญ
ุ เต็มกระบุงเลยละ ตูนจะไปชวนเพือ่ นๆมารวมวาดการตนู ดวย
ดีกวา
ดีครับ รจู กั ชักชวนเพือ่ นๆทำความดี เราก็จะเจอแตเพือ่ นดีๆนะลูก

ระเบียงธรรม "การทำกรรมฐานเหมือนการเอาแวนมาสองใจ เราจะสองใหเห็นชัดเจนมากนอยเพียงใด โดยสองทัง้ ขางนอกและ
ขางใน แตเขาใหเราสองขางในใหมาก เมือ่ สองขางในไดชดั เจนแลว การปฏิบตั ขิ องเราจะมีการเริม่ ขยับเลือ่ นชัน้ ขึน้
มาทีละชัน้ ๆ ทีละนิดๆ จนเกิดความเคยชิน เมือ่ ความเคยชินเกิดขึน้ แลว กายมันก็จะเบา ใจมันก็จะเบา"
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
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เรือ่ ง....นายรอบรู

สรรหามาเลา
กุมภาพันธเปนเดือนแหงความรัก นายรอบรขู อเลาเกร็ดความรเู กีย่ วกับหัวใจ มาดูสวิ า ทานอะไร
ชวยบำรุงหัวใจใหแข็งแรง กินดี หัวใจก็ดตี ามไปดวย

มาดื่มโกโกกันเถอะ
จากงานวิจยั พบวาโกโกมสี ารตานอนุมลู อิสระทีเ่ ปนมิตรกับหัวใจในระดับเดียวกับซ็อกโกแลต แต
มีไขมันอิ่มตัวนอยกวา ไขมันอิ่มตัวเปนสาเหตุทำใหระดับคอเลสเตอรอลขึ้นสูงและเพิ่มอัตราเสี่ยงตอโรค
หัวใจและหลอดเลือด ซึง่ เปนสารเหตุการตายอันดับหนึง่ ของไทย วันวาเลนไทนปน เี้ ราลองชวนคนรใู จทัง้
หลายเปลีย่ นจากทานซ็อกโกแลตมาบำรุงหัวใจดวยการดืม่ โกโกสกั แกวกันเถอะครับ หัวใจของคุณจะรสู กึ
สดชื่นและกระปรี้กระเปราเลยทีเดียว

ปฏิบัติการดูแลหัวใจ
งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เผยแพรในนิตยสาร
The laucet พบวา ผชู ายทีอ่ าศัยอยบู นเกาะครีต
กิ น อาหารสดๆจากธรรมชาติ ใ นท อ งถิ่ น แถบ
เมดิเตอรเรเนียน เชน ถัว่ น้ำมันมะกอก ไวน และ
ปลาทะเลมากมาย สามารถลดความเสีย่ งตอการ
เกิดโรคหัวใจกำเริบลงไดถงึ รอยละ ๕๐-๗๐ เมือ่
เปรียบเทียบกับผูชายชาวตะวันตกที่มีสุขภาพดี
นอกจากนีย้ งั พบวาระดับคอเลสเตอรอลของคนที่
กินอาหารแบบชาวเกาะครีตกับคนที่กินอาหาร
แบบตะวันตกแทบไมตางกันเลย
โดยนั ก วิ จั ย เริ่ ม สนใจการกิ น อาหาร
แบบชาวเกาะครีตครั้งแรก หลังจากการศึกษา
วิจยั ในชวง 15 ป พบวา ผชู ายในเกาะครีตสุขภาพ
ดีกวาผชู ายในประเทศอืน่ ๆ เชน ญีป่ นุ ปนแลนด
สหรัฐฯ อิตาลี เนเธอรแลนด กรีซ และยังพบขอ
เท็จจริงอีกวาผชู ายเกาะครีตมีอตั ราการตายนอย
กวาผชู ายอิตาลีถงึ ครึง่ หนึง่ แมวา คนทัง้ สองกลมุ
ทานอาหารแบบเมดิเตอรเรเนียนเหมือนกันก็ตาม

แตสงิ่ ทีแ่ ตกตางคือ ชาวครีตกินปลามากกวา
นายรอบรู อ ยากให ค นรั ก สุ ข ภาพ
ทั้งหลายก็หันมาทานอาหารทะเลจนเปนนิสัย
นะครับ ฟงอยางนีบ้ างคนอาจจะกลัวสารปรอท
ปนเปอนที่มีอยูในปลา สารปรอทเปนพิษตอ
รางกายอยางมาก แตไมตอ งกังวลนะครับ นาย
รอบรูไปคนใหเพิ่มเติมพบวา จากขอมูลของ
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)รายงานวา
ปริมาณสารปรอททีพ่ บในบริเวณอาวไทยอยใู น
เกณฑไมอันตรายมากนัก ทานปลาทะเลใน
อาวไทยยังปลอดภัยอยูครับ
กินดี หัวใจก็ดีตาม อาหารสดจาก
ธรรมชาติยอมมีประโยชนกวาอาหารดัดแปลง
แตอยาลืมออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ และ
รจู กั เติมความสุขในหัวใจนะครับ เพราะจิตทีม่ ี
ความสุขชวยใหหวั ใจแข็งแรง นายรอบรพู สิ จู น
มาแลวครับ คุณลองปฏิบัติการดูแลหัวใจกัน
ใหมนะครับ

อางอิง เมวิตา วงศวเิ ชียรชัย ๓๐ นาทีเพือ่ หัวใจแข็งแรง :รีดเดอรส ไดเจสท ประเทศไทย, ๒๕๕๐
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เรื่อง...วิสาขา
"โอวันเพ็ญเดือนสามนามมาฆะ
อัศจรรยดวยเหลาพระอรหันต
หนึ่งพันสองรอยหาสิบรูปประชุมกัน
พรอมเพรียงพลันมิทันนัดจัดกันมา
จึงถือเปนจาตุรงคสันนิบาต
ธัมโมวาทปาติโมกขเทศนา
ละความชั่วทำดีมีเมตตา
จิตผองใสแกลวกลาปญญางาม"

วันมาฆบูชา

รอยกรองโดย...ธรรมบุตร

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึน้ ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือ
ประมาณราวเดือนกุมภาพันธ แตหากเปนปอธิกมาส (ปที่
มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลือ่ นไปเปน วันขึน้ ๑๕
ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม มาฆบูชา
ยอมาจากคำวา "มาฆปุรณมีบชู า" แปลวา การบูชาพระใน
วันเพ็ญเดือน ๓ ถือเปน " วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลวา การ
ประชุมอันประกอบดวยองค ๔ ซึ่งเปนเหตุการณอัศจรรย
เกิดขึน้ พรอมกัน คือ
๑. พระสงฆจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ เดินทางมาเฝาพระพุทธ
เจา ณ เวฬุวนั มหาวิหาร กรุงราชคฤห แควนมคธ
๒. พระสงฆจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ลวนเปนพระอรหันต
และไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรง ดวยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา
๓. พระสงฆจำนวน ๑, ๒๕๐ รูป ตางมาประชุม
พรอมเพรียงกันโดยมิไดมีการนัดหมาย
๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระ
พุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนา อันเปนหัวใจของพระพุทธ
ศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข โอวาทปาติโมกข คือ ขอธรรม
ยออันเปนหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ๓
ประการ ไดแก
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ ไมทำความชัว่ ทัง้ ปวง
เวนจากความชัว่ ดวยกาย วาจา ใจ
๒. กุสลสฺสปู สมฺปทา ทำความดีใหถงึ พรอม
ดวยกาย วาจา ใจ
๓. สจิตตฺ ปริโยทปนํ ทำจิตใจใหหมดจดบริสทุ ธิ์
ผองใส
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การปลงมายุสงั ขาร หลังจากทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสรูและสั่งสอนพระธรรมมาเปนระยะเวลา ๔๕ ป
พระองคทรงปลงมายุสงั ขาร คือ ตัง้ พระทัยวา "ตอแตนี้ไป
อีก ๓ เดือน เราจักเสด็จดับขันธปรินพิ พาน" การปลงอายุ
สังขาร ตรงกับวันมาฆบูชาในปทพี่ ระพุทธองคมพี ระชนมายุ
๘๐ พระชันษา
ดวยเหตุนี้ ในวันมาฆบูชา ชาวพุทธจึงถือวาเปนวัน
ทีม่ คี วามสำคัญเกีย่ วเนือ่ งกับพระพุทธเจา รวม ๒ ประการ
คือ เปนวันที่แสดงโอวาทปาติโมกข และ เปนวันปลงอายุ
สังขาร
หนาที่ของพุทธศาสนิกชนในวันนี้คือ
- ทำบุญใสบาตร
- ปฏิบตั ธิ รรม ฟงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน
ที่วัด
- ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน
วันแหงความรักของชาวพุทธก็คอื วันมาฆบูชานัน่ เอง
ซึ่งปนี้ตรงกับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ สหธรรมิกทั้งหลาย
ชักชวนบุตรหลานและบุคคลทีเ่ รารักไปรวมสรางบุญ สราง
กุศลทีว่ ดั เพือ่ สะสมบุญในชีวติ ตอไป สาธุ....
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

เรื่อง...มุจลินท

วัดปาเจริญราชธรรมาราม

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิรภิ าจุฑาภรณ เสด็จ วัดปาเจริญราชธรรมาราม
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔

ประวัติความเปนมา
วัดปาเจริญราชธรรมาราม (ธรรมสถานวิมล
ธรรม) เปนศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน ตัง้ อยเู ลขที่ ๑๒/๑๙
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได
รับอนุญาตใหเขามาดำเนินการจัดการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พือ่
ปฏิบัติพุทธศาสนกิจ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ
๒๕๔๔ โดยมีคณะผูมีจิตศรัทธารวมกันซื้อที่ดินถวาย
เพื่อใหเปนสถานที่ฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติ ป ฏ ฐานสู ต ร อี ก ทั้ ง ได รั บ การสนั บ สนุ น
อุปถัมภจากมูลนิธวิ มิ ลธรรม และคณะศิษยานุศษิ ยของ
เจาพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย อาจ อาสภะมหาเถระ
วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ์ กรุ ง เทพมหานคร โดย
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดเขามาพัฒนาสถานที่
และสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน
๔ และกอตั้งเปนสำนักสงฆวิมลธรรม เมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๔๕ ซึง่ ตอมาไดรบั อุปถัมภปจ จัย
จากพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริภาจุฑาภรณได
เสด็ จ พร อ มด ว ยพระสหายนำผ า ป า มาถวายในการ
ปรับปรุงพืน้ ที่ เมือ่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๔๕
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑
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ปจจุบันทางวัดกำลังอยูใน
ระหวางการดำเนินการจดทะเบียน
ขอยกฐานะเปนวัด ในนามวัดเจริญ
ราชธรรมาราม มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด ๑๐ ไร
ประกอบดวย ศาลาเอนกประสงค ๑
หลังรองรับผูปฏิบัติได ๑๐๐ คน กุฏิ
สงฆ ๑๐ หลัง กุฏิผูปฏิบัติธรรม ๑๒
หลัง อาคารที่พักผูปฏิบัติธรรมสตรี
๑ หลัง รองรับผปู ฏิบตั ธิ รรมได ๖๐ คน
อาคารผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมชาย ๑ หลั ง
รองรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมได ๖๐ คน
โรงครัว ๑ หลัง สุขาหญิง ๑๐ หลัง
และสุขาชาย ๕ หลัง
บริเวณภายในวัดมีการแบงพื้นที่ใชสอยดังนี้
๑. เขตสังฆาวาส คือ เขตจำพรรษาของพระ
ภิกษุ โดยมีพระภิกษุจำพรรษาทัง้ หมด ๙ รูป และสามเณร
๑ รูป
๒. เขตธรรมาวาส คือ บริเวณศาลาวิปสสนา
เฉลิมพระเกียรติ เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและฟงธรรม
บรรยาย
๓. เขตพุ ท ธาวาส คื อ บริ เ วณที่ กำลั ง สร า ง
อุโบสถแบบโบราณ
๔. เขตสวนปาสมุนไพร พันธไมนานาชนิด ซึง่
อยูระหวางการปรับปรุงและขยายพื้นที่วัด เพื่อใชเปน
แหลงศึกษาสมุนไพรและพันธุไมนานาชนิด และเปน
เสนาสนะสงบสำหรับพุทธบริษัท
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเปนสถานที่อบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฎฐานสี่
- เพือ่ สงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมอันดีตามหลักพุทธศาสนา ใหแกนกั เรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป
- เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนใหภกิ ษุ สามเณร และประชาชนทัว่ ไปไดมสี ถานทีฝ่ ก อบรมปฏิบตั ธิ รรม
ในเขตปริมณฑล และไดมโี อกาสฟงธรรมในเชิงปฏิบตั จิ ากพระภิกษุสายพระปฏิบตั ใิ นปา
- เพือ่ เผยแผหลักธรรมคำสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา เพือ่ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนายัง่ ยืน
ถาวรสืบไปและเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมตามพุทธวิธี
- เพือ่ เปนแหลงศึกษาเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพรเพือ่ ใชในการรักษาโรคและเปนเสนาสนะทีส่ งบเหมาะ
ในการปฎิบัติธรรม
10

ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

กิจกรรมของวัด
ทางวัดไดจัดอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแก
ประชาชนทัว่ ไปตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป และไดจดั โครงการปฏิบตั ธิ รรมให
แกหนวยงานตางๆ อาทิโครงการคายพุทธบุตร โครงการปฏิบตั ธิ รรม
" ทำดีเพื่อพอ" ของพนักงานการบินไทย ตลอดจนอบรมนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตางๆ เชน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ คณะจิตวิทยา
มหาวิทยารามคำแหง ตลอดจนชาวตางชาติที่สนใจการปฏิบัติ
วิ ป ส สนากรรมฐาน เพื่ อ นำประโยชน ใ นการฝ ก ปฏิ บั ติ วิ ป ส สนา
กรรมฐานไปปรับใชชีวิตประจำวันตอไป
นอกจากนีท้ างวัดปาเจริญราชธรรมารามไดจดั กิจกรรมเนือ่ งใน
วันสำคัญทางศาสนา อาทิเชนวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา
วันออกพรรษา พิธกี ารทอดกฐิน พิธกี ารทอดผาปา ตามพุทธประเพณีที่
สืบทอดกันมา อีกทัง้ จัดกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญอืน่ ๆเชนวันพอแหงชาติ
วันแมแหงชาติ การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม การสรงน้ำพระในวัน
สงกรานต เปนตน โดยทางวัดไดกจิ กรรมอันเปนจุดศูนยรวมทางจิตใจใน
การสรางบุญสรางกุศลตลอดมา

ความกาวหนาของการสรางวัด
ปจจุบันไดมีศิษยานุศิษยของพระครูปลัดวีระนนททั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติเขามาปฎิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวสติปฏ ฐานสูตรจำนวนมากขึน้ ทางวัดจึงจำเปนตองสรางสิง่
ปลูกสรางตางๆใหเพียงพอ เพือ่ รองรับผเู ขามาปฏิบตั ธิ รรม อาทิ
กำลังกอสรางอุโบสถโบราณและศาลาวิปส สนาเฉลิมพระเกียรติ
ตลอดจนโครงการซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ขยายพืน้ ทีว่ ดั เพือ่ สรางทีพ่ กั สำหรับ
ผูปฏิบัติธรรม
ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดมีความประสงคจะไปรวมสรางบุญ
สรางกุศลในการสรางวัด หรือรวมเปนเจาภาพภัตตาหารถวาย
พระหรืออาหารสำหรับผูปฏิบัติธรรม ติดตอสอบถามไดที่วัด
ทุกวัน โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ หรือดูรายละเอียดไดที่เวบไซต
www.watpacharoenrat.com และถาตองการกราบนมัสการ
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เจาอาวาส กรุณาโทรสอบถาม
ตารางกิจนิมนตลวงหนา ซึ่งหากไมมีกิจธุระใดๆทานจะรับแขก
กอนเวลาฉันเพลทุกวัน
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑
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ไดอารีธ่ รรม
เรื่อง..แดดเชา

ความสำคัญแหงกรรมฐาน

นาม ฉันนัน้ แดดเชา ..........ทอทอง
รูป แจมสดใสมอง ................ สุขล้ำ
จุดหมาย ดัง่ ครรลอง ............. หวังวาด
คติ แนนในเนือ้ น้ำ .......... ดิง่ ซึง้ รสธรรม
หวัง นำชนสเู ปา ............. แดนฝน
กิจ ทีอ่ ธิษฐานพลัน ............... หยัง่ รู
ใน ชีวติ คิดสรรค ...................สรางโลก
ธรรม สถิตมัน่ สู ........... ปราบสิน้ กิเลสมาร
ฉัน ... เพียรบอกใครตอใครวา กรรมฐานสำคัญกับชีวติ มากเลยนะ
ใครๆ อาจจะไดยนิ คำวา กรรมฐาน แลวนึกถึงการเครงเครียด
นัง่ สมาธิ หลับตา เอาเปนเอาตาย ใหไดมาซึง่ สิง่ มหัศจรรย
อันเรนลับ เหนือวิสยั คนทัว่ ๆ ไปจะทำได
แตฉนั ขอยืนยันวา ไมใชเลยสักนิดเดียว
กรรมฐาน เปนเรือ่ งงายๆ ธรรมดา สำหรับคนทุกคนจริงๆ
เหมือนๆ กับทีค่ นทุกคนกำลังหายใจเขาออกอยนู นั่ แหละ
แปลกดีไหม ... ถาเรามีงาน มีหนาทีท่ ตี่ อ งทำ คือการหายใจ
เขาออกอยทู กุ วินาที แตแลวทำไม เราจึงลืมลมหายใจ ลืมศึกษา
ลมหายใจ
ทัง้ ทีเ่ ราก็ใชชวี ติ อยกู บั รางกายของเราเอง คือ กายเนือ้ กายนี้ แต
แปลกไหม? ทีเ่ ราไมเคยสนใจดูแลเลยวา รางกายของเรามีอวัยวะ
แตละสวนกำลังปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยู

กรรมฐาน คือ พืน้ ฐานแหงการกระทำทัง้ หลายทัง้ ปวง
สำคัญทีส่ ดุ คือการดำรงสติ
ในแตละวัน สติเราก็หลุดไปกับสิง่ ตางๆ ทีม่ ากระทบ กาย ตา
หู จมูก ลิน้ และความคิด ความรสู กึ ตางๆ ก็เขามากระทบใจ
ของเรา กอใหเกิดอารมณ
ถาเราลองเจริญสติในระยะแรกๆ โดยการนึกถึงกายของ
ตัวเอง และลมหายใจเขาออกทัว่ กาย
ทุกครัง้ ทีน่ กึ ได และเพือ่ ไมใหการรับรขู องเราหดแคบเขา
จนเกร็ง เราก็ตอ งขยายการรับรไู ปถึงแผนดินกวางๆ และ
ทองฟาสวางๆ ทัว่ ๆ ใหจติ ใจเราสบาย เราจึงจะเฝาดูกาย
ดูลมไดอยางสบายๆ
เราก็จะระลึกรตู วั เราเอง ไมวา เรากำลังขยับเขยือ้ นเคลือ่ นไหว
ไปในทาใด เรากำลังคิดหรือรสู กึ อะไร
อาจจะยังไมเปนธรรมชาตินกั ก็ใหเวลาตัวเองในระยะแรกๆ
สัก 15 นาทีตอ วัน ตอมาก็ 30 นาที แลวก็เปนชัว่ โมง
สองชัว่ โมง จนสติมนั่ แนบทีก่ าย เราจะไมไขวควาอนาคต
ไมวติ กกังวล เราจะทำทุกสิง่ ทุกอยาง ณ ปจจุบนั อยาง
ละเอียดถีถ่ ว นและดีทสี่ ดุ
ปญญาของเราจะเกิดมากมายมหาศาล เราจะเรียนรกู าร
ทำงานของรางกายและจิตใจของเราไดอยางแจมกระจาง
เราจะเขาใจปญหา และจบปญหาทุกอยางอยางงายดายขึน้

เราจึงกลายเปนคน "ลืมกาย" "ลืมใจ" "ลืมตัว" วันๆ หนึง่ นับครัง้
ไมถว น

เราก็จะใกลเขาถึงความเปนผเู จริญ ... และเมือ่ สติเจริญไป
พรอมๆ กับ สมาธิ ปญญา ความเพียร และความศรัทธาใน
วิถแี หงความเปนจริง เราก็จะถึงความเปนอริยะไดไมยากเลย

นีแ่ หละ ... เปนสิง่ ทีฉ่ นั กำลังจะบอกถึงความสำคัญของกรรมฐาน
วา เปนสิง่ ใกลตวั สักแคไหน

กรรมฐาน เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะนำพาใหเราพบความสุขอยาง
แทจริง ทีไ่ มใชการไขวควาเอาสิง่ ภายนอกมาเปนอารมณ

ไมใชสงิ่ เหนือวิสยั อะไรเลย กับการทีเ่ ราจะเจริญสติเพือ่ ทีจ่ ะเขาถึง
ความรตู วั ตลอดเวลาโดยทีเ่ ราไมตอ งตัง้ ใจรตู วั เราจะระลึกถึงกาย
ไดอยางเปนธรรมชาติทสี่ ดุ และเราจะรทู วั่ พรอมวา เราควร
ทำอะไร เพือ่ เหตุใด และเพือ่ ผลอันใด

แตเปนการนิง่ คงทีท่ กี่ าย ทีจ่ ติ ทีพ่ รอมรับรกู บั สภาวะตางๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ อยู แปรปรวน เสือ่ มสลาย พรอมรับรคู วามเปนไป
แหงตัวตน

เราจะกอประโยชนแกตนเองและประโยชนตอ ผอู นื่ ไดงา ยยิง่ นัก
และอยางเปนธรรมชาติทสี่ ดุ เมือ่ เราฝกกรรมฐาน

กรรมฐาน เปน เรือ่ งใกลตวั ทีส่ ำคัญยิง่ ...
เปนสิง่ ทีฉ่ นั เพียรอยากจะใหทกุ คนหันมาสนใจ กรรมฐาน
เพือ่ เขาถึงความสุขอันนิรนั ดรยงิ่
ขอใหทกุ ทานพบสันติสขุ ภายในจิตใจ
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สายธารบุญ

เรื่อง...นางฟาชาลี
สวั ส ดี ค ะ สมาชิ ก ครอบครั ว กระแสใจทุ ก ท า น
คอลัมนนี้จะแจงขาวเสนทางบุญและประกาศรายชื่อผูมีจิต
ศรัทธาทีร่ ว มสรางบุญสรางกุศลทีว่ ดั ซึง่ จะทยอยลงรายชือ่ ให
สหธรรมิกไดรว มอนุโมทนาบุญกัน การมีจติ อนุโมทนาบุญกับ
ผอู นื่ เราก็ไดบญ
ุ เชนกัน เรียกวา ปตตานุโมทนามัย คือบุญ
สำเร็จไดดวยความยินดีในความดีผูอื่น นับเปนทานขอหนึ่ง
ในบุญกิริยาวัตถุ๑๐ ยอมไดรับอานิสงสดังนี้ ๑)สุขภาพ
สมบูรณ ๒)มีฐานะดี ๓)มีลาภสักการะ ๔)พบเห็นแตสิ่งที่
ทำใหเกิดความสบายใจ เรามารวมสรางทานบารมีดว ยการ
อนุโมทนาบุญกันคะ
ในฉบั บ ปฐมฤกษ นี้ น างฟ า ชาลี ข อบอกข า วบุ ญ
ใหสหธรรมิกไดรว มอนุโมทนาบุญกับพระสุปะฏิปน โน ผมู ี
ศีลาจารวัตรงดงามเปนที่เสื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย
ทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยเมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม
พ.ศ ๒๕๕๑ ที่ ผ า นมา พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท วี ร นนฺ โ ท
เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมารามไดไปกราบนมัสการ
พระเดชพระคุ ณ พระธรรมสิ ง หบุ ร าจารย ( หลวงพ อ จรั ญ
ฐิตธมฺโม) เจาอาวาสวัดอัมพวัน ในครั้งนี้พระเดชพระคุณ
พระธรรมสิงหบุราจารยไดถวายปจจัยสมทบในการสราง
วัดปาเจริญราชธรรมาราม เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม
จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท และขออนุโมทนาบุญกับพระเดช
พระคุณพระราชปริยัตยาภรณ เจาคณะจังหวัดปทุมธานี
เจาอาวาสวัดเขียนเขต ไดถวายปจจัยสมทบทุนสรางอุโบสถ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
คณะผจู ดั ทำวารสารกระแสใจขออนุโมทนา สาธุ เจาคะ
ในขณะนีท้ างวัดกำลังปลูกสรางถาวรวัตถุทจี่ ำเปน
สำหรับพุทธบริษทั อาทิอโุ บสถโบราณ ศาลาวิปส สนาเฉลิม
พระเกียรติ โครงการซื้อที่ดินเพื่อสรางที่พักสำหรับผูปฏิบัติ
ธรรม จึงมีผมู จี ติ ศรัทธาหลัง่ ไหลกันมาสรางบุญกุศลจำนวน
มาก สำหรับฉบับนีจ้ ะประกาศรายชือ่ ผบู ริจาคปจจัยซือ้ ทีด่ นิ
ซึง่ ทางวัดกำลังรวบรวมปจจัยซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ อีก ๒ ไร ราคาทีด่ นิ
ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ สรางทีพ่ กั สำหรับผปู ฏิบตั ิ
ธรรม โดยผู มี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคป จ จั ย ซื้ อ ที่ ดิ น มาแล ว
ประมาณ ๑ ลานบาท สวนรายชือ่ ผบู ริจาคเสาเข็มอุโบสถ
ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๙ ตน ไดมผี บู ริจาคมาแลว
๓๒ ตน และเสาอุโบสถ ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖
ตน มียอดจอง ๘ ตน แลวคะ และผูมีจิตศรัทธารวมเปน
เจาภาพสรางประตูโบสถ มียอดจองและบริจาค ๔๐๔,๐๐๐
บาท นางฟาชาลีจะทยอยลงในฉบับตอๆไปนะคะ หาก
ตกหลนรายชือ่ ทานใดขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

รายชื่อผูบริจาคปจจัยซื้อที่ดินตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาทหรือตามกำลังศรัทธา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.

คุณอณิระ โพธินลิ
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
คุณเพ็ญพิมล โสธรรงุ รังสี
คุณชนัฏฐา สุขจันทรา
คุณรวีวรรณ ชุนถนอม
คุณสุวมิ ล-นเรนท ลีลายกุล
ศากุน ประภาโส
คุณซกเอีย้ ง แซโคว
คุณสกนธรตั น จารุเจตรังสรรค
คุณอรวิรา ไทยอุสา ห
คุณอรัญญา ประยุกตินวิ ฒ
ั น
คุณอนุพันธ กัญญารัตน อิฐรัตน
คุณศรินภัสร หิรัญพุฒิชัยกุล
คุณอภิวฒ
ั น-ชัยพัชร ทับทิมโต
คุณสรอยเพชร อมรฤทธิ์
ด.ช.ศุภวิชญ ด.ช ทัพพวัฒน บุญประกอบโชค
คุณสุพฒ
ั น เรืองฤทธิช์ าญกุล
คุณกรองทอง สำเร็จผลดี
คุณนาวารี สัมมาศานติ
คุณสมฤดี เธียรฉาย
คุณจิรภา เธียรฉาย
คุณคณิสสร ดวงพัฒรา
คุณกานตสนิ ี กิตติพวิ ฒ
ั น
คุณจารุวรรณ เธียรฉาย
คุณภูริเชษฐ โชติพิมพ
คุณสุธีศักดิ์ มะลิกุล
นพ.สมศักดิ์ มะลิกลุ
(ตอในฉบับหนาคะ)

๑๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๙๙๙
๙๙๙
๒๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๖,๐๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู มี จิ ต ศรั ท ธาท า นใดต อ งการสมทบป จ จั ย ร ว มสร า ง
บุญกุศลในการสรางวัด ทานสามารถโอนเงินผานบัญชี พระธรรม
ธรวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขา
นิมติ ใหม เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๕๔-๑๙๗๘๒-๔ สงหลักฐานการโอน
เงินพรอมเขียนชื่อที่อยูและเบอรโทรของทานใหชัดเจน ระบุวัตถุ
ประสงครายการรวมบุญ สงแฟกซมาทีเ่ บอร ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗
หรื อ บริ จ าคด ว ยตนเองที่ วั ด ท า นสามารถโทร.สอบถามได ที่
หมายเลข ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ ,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ ขออนุโมทนาบุญ
กับทุกทานคะ
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วัลลภา องคศรีตระกูล
10/6-7 ถนนสิบสามหาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-282-1213 , 02-281-2767

ปญฑารีย ชีวสุทธานนท
Managing Director

KPN Ramkhamhaeng

186 Sport & Spa Bld., Soi Ramkhamhaeng 190/1,
Sukhapiban 3 Road, Meanburi, Bangkok 10510, Thailand
Mobile: 081-4540909
E-mail: ramkhamhaeng@kpnmusic.com

Neokids nursery and playgroup
(รับเด็กอายุ 3 เดือน - 6 ขวบ)
อรอนงค ปทุมเจริญวัฒนา
- Weekday nursery
- Weekend play group
Art/cooking/English program/Neo play
- English Summer camp
Art/cooking/English program/Neo play
All Seasons Place Wireless Road
Tel. 0-2685-3443
Prasarmmit Plaza Building, Sukhumvit 23
Tel. 0-2664-1623

www.neokids.co.th

14 สนใจรวมบุญหนาโฆษณาอุปถัมภไดที่ชมรมกระแสใจ e-mail: krasaejai@yahoo.com
ฉบับปฐมฤกษ
ก.พ.๐๘๖
- เม.ย.
๒๕๕๑
หรือ โทร.
-๓๑๐๒๕๖๖

กุศลกิจ

เรื่อง..อิ่มบุญ

รำลึกบุญป ๒๕๕๐

ขอเปดตัวคอลัมนดว ยการประมวลภาพกิจกรรมสำคัญของวัดใหผอู า นทุกทานไดรำลึกถึงบุญกุศลทีไ่ ดรว มสราง
มาตลอดป พ.ศ ๒๕๕๐

พิธเี ททองหลอ
พระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ์
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ผานมา วัดปา
เจริ ญ ราชธรรมาธรรม ได จั ด งานพิ ธี เ ททองหล อ
พระพุ ท ธปฏิ ม าปางจั ก รพรรดิ์ หน า ๑๐๙ นิ้ ว เพื่ อ
ประดิ ษ ฐานเป น ประธานในศาลาวิ ป ส สนาเฉลิ ม
พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในโอกาส
มหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยทาน
เจาพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ ไดโปรด
เมตตาเสด็จเปนประธานฝายสงฆในพิธีหลอพระ และ
คุณสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนประธานฝายฆราวาส ไดมพี ทุ ธศาสนา
นิกชนหลั่งไหลมารวมงานจนวัดแคบไปถนัดตาทีเดียว
ปจจุบนั พระปางจักรพรรดิไ์ ดประดิษฐานบนชัน้ ๓ ศาลา
วิปส สนาเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ รอปดทององคพระตอไป
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วันคลายวันเกิดหลวงพอ
เนือ่ งในวันคลายวันเกิดพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท วันที่ ๒๑
ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๐ ศิษยานุศษิ ยไดรว มแสดงมุทติ าจิตและรวมกันปลอย
ปลา ๕๐๐,๐๐๐ ตัว ปลอยนก ปลอยเตาน้ำจืด ปลอยกบทีบ่ งึ พระราม ๙
คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี

พิธที อดกฐิน
ประมวลภาพบรรยากาศวั น ทอดกฐิ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงคเพื่อนำปจจัยสมทบสราง
อุโบสถโบราณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม และเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ สรางทีพ่ กั สำหรับ
ผปู ฏิบตั ธิ รรม ซึง่ คุณ ธเนศ -คุณชลธิชา ดิลกศักยวิทรู เปนประธาน
อุ ป ถั ม ภ มี ย อดบริ จ าครวมทั้ ง สิ้ น ๒,๙๑๐,๑๕๗.๗๕ บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผมู จี ติ ศรัทธาทุกทาน สาธุ…..
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โครงการปฏิบตั ธิ รรม
เจตนารมณ ข องพระครู ป ลั ด วี ร ะนนท
วีรนนฺโท ทานไดตั้งปณิธานไวแนวแนวาตองการให
วัดปาเจริญราชธรรมาราม เปนศูนยปฏิบตั ิ วิปส สนา
กรรมฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งตลอดปที่ผานมาไดมีการอบรมวิปสสนา
ธรรมฐานตลอดทั้งป มีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
สนใจเขามาอบรมอยางตอเนื่อง

สวดมนตขา มปสง ทายปเกาตอนรับปใหม
กิจกรรมสวดมนตสงทายปหมู ตอนรับปหนู ดวยการรวมพิธี
สะเดาะเคราะห สืบชะตา และเสริมสิรมิ งคล เพือ่ ตอนรับวันปใหม นับวา
เป น กิ จ กรรมสำคั ญ กิ จ กรรมหนึ่ ง ของวั ด ป นี้ มี ส หธรรมิ ก ได ม าร ว มกั น
สวดมนต และสรางบุญสรางกุศลกันแนนศาลา มีทกุ วัยตัง้ แตวยั เด็กจนวัย
ผูสูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมที่ชื่นมื่นสกัดความงวงของทุกคนได ก็คือการรวม
ปลอยโคมลอยตอนเทีย่ งคืน ตางคนตางก็อธิษฐานจิตปลอยทุกข ปลอยโศก
กันถวนหนา พอเชาตรวู นั ปใหม ญาติธรรมทัง้ หลายไดรว มกันตักบาตรขาว
สารอาหารแหง รวมถวายภัตตาหารเชาและรับพรจากพระคุณเจาทัง้ ๑๕ รูป
ญาติธรรมตางก็สะสมเสบียงบุญ เพื่อเปนตนทุนในการเริ่มตนชีวิตใหมใน
วันขึน้ ปใหมกนั อยางมีความสุข สาธุ สาธุ
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑
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โครงการคายพุทธบุตร
คณะครู แ ละผู ป กครอง
จากโรงเรี ย นบางชั น ได พ าเด็ ก ๆ
ยุ ว ชนอายุ ๑ ๒ ป มาฝ ก สมาธิ
วิปสสนากรรมฐาน ในชวงปดเทอม
อี ก ทั้ ง ยั ง พาเด็ ก ๆมาช ว ยกิ จ กรรม
สำคัญในเทศกาลวันสำคัญของวัด
อยเู ปนประจำ เพือ่ ปลูกฝงจริยธรรม
คุณธรรม และศีลธรรม ตัง้ แตวยั เด็ก
เพื่อเปนเยาวชนที่ดีและผูใหญที่ดี
เปนกำลังของประเทศชาติตอไป

โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร
ชมรมกระแสใจได จั ด โครงการปฏิ บั ติ ธ รรมสั ญ จร
"โครงการทำดีเพือ่ พอ" ทีศ่ นู ยทรัพยากรมนุษยลา นนา จังหวัด
เชียงใหม ระหวางวันที่ ๗-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีครอบครัว
พนักงานการบินไทยและศิษยานุศษิ ยของพระครูปลัดวีระนนท
วีรนนฺโท รวมเขาอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จำนวน ๗๗
คน นับวาเปนโครงการทีด่ แี ละประสบความสำเร็จอยางยิง่ โดย
ครั้งนี้ผูปฏิบัติธรรมไดรวมบริจาคปจจัยสมทบทุนทอดผาปา
จองเสาเข็มและเสาอุโบสถ สรางประตูโบสถและซือ้ ทีด่ นิ ถวาย
วัด มียอดปจจัยจองและบริจาครวมทั้งสิ้นแปดแสนกวาบาท
ขออนุโมทนาบุญกับผมู กี ศุ ลจิตทุกทาน สาธุ สาธุ สาธุ
สหธรรมิกทานใดสนใจเขารวมโครงการปฏิบัติธรรมของวัด ติดตอสอบถามรายละเอียดที่วัดทุกวัน
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ หรือ ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ หรือติดตอผานชมรมกระแสใจ (ชมรมปฏิบัติธรรมของ
วัดปาเจริญราชธรรมาราม) คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร (ประธานชมรมกระแสใจ) โทร. ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ หรือ
คุณอณิระ โพธินลิ โทร. ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔
ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัยเขากองทุนผูปฏิบัติธรรม
ผานบัญชีพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ ชมรมกระแสใจ บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย บานฟาภิรมย(ลำลูกกา)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔ และสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู แฟกซมาที่
๐-๒๘๘๑๘๖๒๐, ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗ หรือถวายปจจัยไดทวี่ ดั ระบุ “เพือ่ กองทุนชมรมกระแสใจ”
18

ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม ๒๕๕๑
วันที่

ปฏิทนิ ธรรม

รายการกิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม

๙ ก.พ.

รวมพิธที อดผาปามหากุศลครัง้ ที่ ๑

ผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

๑๕ - ๑๘ ก.พ.

Insight meditaion Program

Professional Dr.สอนศาสนา
จากประเทศออสเตรีย

๑๙ ก.พ.

โครงการอบรมพัฒนาจิต

คณะครู

๒๑ ก.พ.

วันมาฆบูชา

๒๔ ก.พ. -๕ เม.ย.

หลวงพอไปธุดงค

๑๓ - ๑๕ เม.ย.

ทำบุญ สรงน้ำพระวันสงกรานต

สหธรรมิกทุกทาน

๑๙ - ๒๒ เม.ย.

โครงการคายพุทธบุตร

ยุวชนอายุ ๑๒-๑๕ ป จำนวน ๘๐ คน

๑ - ๗ พ.ค.

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ครัง้ ที่ ๑

เจาหนาที่วัดและผูปฏิบัติธรรมทั่วไป
จำนวน ๕๐ คน (ลงชือ่ จองได)

๑๐ - ๑๘ พ.ค.

อบรมโครงการยุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

๑๔ มิ.ย.

รวมพิธที อดผาปามหากุศลครัง้ ที่ ๒

ผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

* ตารางปฏิทนิ ธรรมขางตน เปนตารางกิจกรรมทีแ่ จงไวลว งหนา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง

สนใจปฏิบตั ธิ รรม
ทานสามารถเขามาปฏิบัติธรรมไดทุกวัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผูปฏิบัติธรรมใหม
เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน โดยผปู ฏิบตั ธิ รรมเตรียมดอกไม ธูป
เทียน เพือ่ ขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พรอมทัง้ ชุดขาวสำหรับปฏิบตั ธิ รรม กรณี ไมไดเตรียมมา ทาง
วัดมีชุดขาวสำรองใหทาน
พระวิปสสนาจารยที่สอนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
พระอาจารยสงกรานต
ขอเชิญรับฟงธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดทสี่ ถานีวทิ ยุเสียงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดิน AM.1179 เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ ทุกวันเสาร
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ
๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทั่วไปไดที่

www.watpacharoenrat.com
email: krasaejai@yahoo.com
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑
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เพราะเปนปจจัตตัง
เรือ่ ง...ขุนไกรลาส

เมื่ อ ทำการตรวจเช็ ค
ดวงชะตาแล ว ปรากฏว า
ได มี ก ารต อ อายุ
ไปถึ ง แปดป
นั่ น หมายความว า
การทำสั ง ฆทานนั้ น ได
ต อ อายุ เ พิ่ ม ให แ ม น อ ง
อี ก ห า ป แต ด ว ย
เวลานานถึ ง แปดป นี้ เ อง
ที่ ทำให แ ม น อ งลื ม
วั น ต อ อายุ ข องตนเอง
ว า ได ค รบกำหนด
เสี ย แล ว
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พิชิตยมทูต
เปดตัววารสารกระแสใจและคอลัมนนขี้ า พเจาจึงอยากนำเสนอ
เรือ่ งราวทีโ่ ดดเดนสะดุดใจประหนึง่ วาจะเกินจริง แตความเปนจริงแลว
มิไดเกินจริงแตอยางใด เพียงแตความจริงที่จะเลานี้ ถาใครไมปฏิบัติ
ธรรมหรือไมมภี มู ธิ รรมเพียงพอก็ยากนักทีจ่ ะเชือ่ และเขาใจ อยางทีร่ กู นั
วาพระพุทธองคทรงสอนไววา ไมใหเชือ่ สิง่ ใดงายๆ นอกจากจะพิสจู นแลว
ดวยตนเองและใชปญ
 ญาพิจารณาไตรตรอง คุณพรอมไหมทีจ่ ะพิสจู นมนั
ถาพรอมแลวตามมาเลยครับ.........
แมนอง(ขอสงวนชื่อจริง) เปนที่รูจักกันดีในหมูศิษยานุศิษย
หลวงพอวีระนนท วีระนันโท เนือ่ งจากเปนทีเ่ คารพรักใครของคนทีน่ แี้ ละ
เปนผปู ฎิบตั ธิ รรมทีน่ า เอาเปนแบบอยาง แมนอ งเริม่ ปฏิบตั ธิ รรมตามแนว
มโนมยิทธิมาตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปจจุบนั ผานเรือ่ งราวเหลือเชือ่
ขามภพขามมิติมามากมาย ขาพเจามีโอกาสไดสัมภาษณและนำเรื่อง
ของแมนองมาเลาสูกันฟงในครั้งนี้ก็ตองกราบขอบพระคุณแมนองใน
ธรรมทานและความเมตตาที่ไดอนุญาตใหเราไดนำมาเผยแพรในครั้งนี้
ดวยครับ
ตอนทีแ่ มนอ งอายุได ๔๕ป ในป ๒๕๓๖ เปนชวงทีด่ วงตกอยาง
มาก ไดประสบอุบตั เิ หตุรถคว่ำ แตรอดชีวติ มาได จึงไดไปทำพิธตี อ ชะตา
กับคุณลุงลออ (ไมทราบนามสกุล) ซึง่ เปนลูกศิษยของหลวงพอฤๅษีลงิ ดำ
ที่ ร าชบุ รี คุ ณ ลุ ง ได ทำพิ ธี ใ ห แ ม น อ งและให ทำบุ ญ สร า งพระซึ่ ง คุ ณ
ลุงบอกวาตออายุไดสามปและใหทำบุญตอไปเรือ่ ยๆ หลังจากนัน้ แมนอ ง
ก็ไปทำบุญถวายสังฆทานตออายุกับครูบาชัยวงศาที่ลำพูน แลวจึงได
กลับไปหาคุณลุงลอออีกครั้ง เมื่อทำการตรวจเช็คดวงชะตาแลวปรากฏ
วาไดมีการตออายุไปถึงแปดป นั่นหมายความวาการทำสังฆทานนั้นได
ตออายุเพิม่ ใหแมนอ งอีกหาป แตดว ยเวลานานถึงแปดปนเี้ องทีท่ ำใหแม
นองลืมวันตออายุของตนเองวาไดครบกำหนดเสียแลว
ในขณะที่โรงเรียนปดเทอม และ ดวยความที่เปนครูจึงมีเวลา
วาง หลวงพอวีระนนท ไดโทรศัพทบอกแมนอ งใหไปถือศีลทีว่ ดั (ในขณะ
นั้นยังไมมีวัดปาเจริญราชธรรมมาราม) แมนองจึงตั้งใจไปถือศีลปฏิบัติ
ธรรมทีว่ ดั พระธาตุศรีจอมทองจังหวัด เชียงใหมสามวัน เมือ่ ครบกำหนด
สามวันจะลาศีลกลับบาน แตเจาอาวาสไมอนุญาตใหกลับและใหอยตู อ
ในคืนที่สามนั้นเอง สิ่งเหลือเชื่อนากลัวก็บังเกิดขึ้นกับแมนองอยางที่จะ
ไมมีวันลืมเลยในชีวิตนี้
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

ขณะทีก่ ำลังนัง่ สมาธิอยนู นั้ แมนอ งไดเห็นยมทูตสีต่ นเขามาหา
แมนอง ดวยความสงสัยวาทำไมยมทูตจึงมาหาตน ปกติยมทูตมีหนาที่
เก็บดวงวิญญาณไมใชหรือ แมนอ งจึงตรวจเช็คกำหนดตออายุของตนเอง
ซึ่งปรากฏวาไดครบกำหนดลงแลวและคืนนั้นเปนคืนที่เจ็ดหลังจากครบ
กำหนดแล ว ทำให แ ม น อ งตกใจมากและเข า ใจทั น ที ว า ยมทู ต มาหา
ตนทำไม และมากันถึงสี่ตน เธอจึงทำใจดีสูเสือตอนรับขับสูยมทูตดวย
การเชือ้ เชิญใหเหลายมทูตนัน้ รับสวนบุญทีเ่ ธอทำมาทัง้ หมด โดยหวังวา
เมือ่ รับแลวจะไดกลับไป ยมทูตสามตนยอมรับสวนบุญแลวก็กลับไป แต
อีกหนึง่ ตนไมยอมรับสวนบุญนัน้ และไดกลาวขึน้ วา "ขาพเจาไมไดอยาก
ทำหรอก แตจำเปนตองทำตามหนาที"่ แมนอ งก็ตอบกลับไปวา "ขาพเจา
ก็ไมไดกลัวตาย แตที่ยังไมอยากไปเพราะมีภารกิจตองกระทำ" แตกอน
ที่ยมทูตจะไดกระชากวิญญาณของแมนองนั้น ทาวสักกะเทวราชหรือ
พระอินทรกไ็ ด ปรากฏกายขึน้ ตอหนาบุคคลทัง้ สอง โดยทีม่ ไิ ดพดู อะไร แต
เสมือนหนึง่ วาขัดขวางไมใหยมทูตเอาวิญญาณของแมนอ งไป ดวยเหตุที่
เปนลูกศิษยหลวงพอฤๅษีลงิ ดำ และเปนคนมีบญ
ุ บารมี องคอนิ ทรจงึ ได
ลงมาชวยแมนอ งในครัง้ นี้ ระหวางนัน้ แมนอ งจึงไดทำการสวดมนตตา งๆ
มากมายหวังจะขับไลใหยมทูตนัน้ กลัวและกลับไป แตกไ็ รผล และแมนอ ง
ก็ เ ริ่ ม รู สึ ก ว า หายใจไม ค อ ยสะดวก เริ่ ม มี อ าการแน น หน า อกแต ก็ ไ ม
ยอมออกจากสมาธิเด็ดขาด เพราะรวู า ถาออกจากสมาธิจกั ตองเปนฝาย
พายแพแกยมทูตเสียแนแท ดังนัน้ จึงสวดสาธยายมนตตา งๆ สารพัดบทที่
จำได แตยมทูตก็ไมยอมไปเสียที โชคยังดีที่องคอินทรผูเปนใหญแหง
ดาวดึงสไดมาชวยขวางไวไดบาง แมนองสวดมนตจนครบทุกบทแลว
ก็ยงั ไมไดผล พระอินทรกย็ นื เฝาอารักขาแมนอ ง เสมือนวาไมตอ งการให
ยมทูตเอาดวงวิญญาณไป อาการแนนหนาอกของแมนอ งก็กำเริบขึน้ มา
ทุ ก ที ยมทู ต คงจั ก รอเวลาเพื่ อ ที่ จ ะทำให แ ม น อ งเป น ผู ป ราชั ย และ
เหตุการณก็เหมือนจะเปนเชนนั้น แมนองสาธยายมนตจนหมดแลวไมรู
จะสวดมนตใดอีก จึงเริม่ สวดบทถวายพรพระ( อิตปิ  โส ภะคะวา) ไลมา
เรือ่ ยๆตัง้ แตอติ ปิ  โส ภะคะวา...สวากขาโต....จนถึงสุปะฎิปน โน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ ทันใดนัน้ เอง หลวงพอวีระนนท ก็ไดปรากฏกายขึ้น แลว
องคอินทรก็ไดหายตัวไป หลวงพอขีดเสนลอมรอบตัวแมนอง แลวบอก
ยมทูตวา "เจากลับไปไดแลว คนคนนีย้ งั ไมอนุญาตใหเอาตัวไป" ประหนึง่
เสียงประกาศิต ยมทูตตนนั้นจึงยอมกลับไปอยางโดยดี แมนองจึงรอด
พนนาทีปลิดวิญญาณนัน้ มาไดอยางหวุดหวิด และไดถอื ศีลทีว่ ดั พระธาตุ
ศรีจอมทองนั้นจนครบสิบวันจึงคอยกลับบาน
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แม น อ งสาธยายมนต
จนหมดแล ว ไม รู จ ะ
สวดมนต ใ ดอี ก จึ ง เริ่ ม สวด
บทถวายพรพระ
(อิ ติ ป โส ภะคะวา)
ไล ม าเรื่ อ ยๆตั้ ง แต
อิ ติ ป โส ภะคะวา...
สวากขาโต....จนถึ ง
สุ ป ะฎิ ป น โน ภะคะวะโต
สาวะกะสั ง โฆ
ทั น ใดนั้ น เอง
หลวงพ อ วี ร ะนนท
ก็ ไ ด ป รากฏกายขึ้ น แล ว
องค อิ น ทร ก็ ไ ด ห ายตั ว ไป
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เหตุการณนแี้ มจะนากลัวมากเพียงใดแตในทางกลับ
กัน กลับเปนประสบการณที่ทำใหแมนองปลื้มปติใจที่ไดพบ
พระแท พระสุปฏิปนโนที่หายากนักในยุคสมัยนี้ พระที่แมนอง
จะกราบไดอยางสนิทใจ และเปนแรงบันดาลใจใหกระทำดีสราง
บุญกุศล และตั้งใจปฏิบัติธรรมตอไปอยางไมยอทอ อีกทั้งแม
นองยังเปนกำลังสำคัญในการสรางวัดปาเจริญราชธรรมารามนี้
อีกดวย
นับเปนเรื่องที่นาอัศจรรยใจอยางยิ่งกับเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นนี้ แตมันก็ไดเกิดขึ้นแลวกับชีวิตของชาวพุทธคนหนึ่งซึ่งเปน
คนดี อยูในศีลในธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อหนทางแหงการดับ
ทุกข จึงเห็นไดวา การเปนคนดีเยีย่ งนีย้ อ มไดครูบาอาจารยดแี ละ
มีโอกาสทำดีตอไป ถาเปนคนไรบุญบารมี คงไมมีโอกาสวิเศษ
เชนนีท้ พี่ ระอินทรและพระสุปฏิปน โนจะมาปกปองผองภัยให อีก
นัยหนึง่ ทีพ่ วกเรามิควรมองขามคือ การเจริญมรณานุสติ ใหเรา
ระลึกถึงความตายอยเู สมอๆ เพราะทุกคนตองตายไมชา หรือเร็ว
เราจะไดไมประมาทในการดำเนินชีวิต ไดรีบเรงกระทำความดี
ใหถงึ พรอม ครัน้ ถึงเวลาตายทีม่ าเยือน จะไดไมเสียใจและจาก
ไปอยางคนมีสติและเตรียมพรอมแลวสำหรับการเดินทางอัน
ยาวไกลจนกวาจะไปถึงทีส่ ดุ แหงธรรม ทีส่ ดุ ทายของ การดับสูญ
แหงกิเลสอาสวะทัง้ ปวงหรือทีเ่ ราเรียกวา พระนิพพาน นัน่ เอง
.

ดุจลอเกวียนเวียนหมุนดุนสลับ
ดวยแรงขับแรงใครในตัณหา
ดวยความอยากความไมอยากมากโลภา
สงวิญญาณมาเกิดดับกลับเวียนวน
เปนกงลอกรงเหล็กกลานาเกรงขาม
เปนกลกามกลวิบากยากสับสน
เปนไฟรุมสุมทรวงดวงกมล
เปนสัตว คน เทพ ผี เปรต เหตุอบาย
โอกงกรรมกงเกวียนเวียนไมจบ
หมื่นแสนภพรอยแสนชาติไมอาจหมาย
ประเดี๋ยวเกิดประเดี๋ยวแกประเดี่ยวตาย
มิรูคลายรายเกินนึกจะตรึกตรอง
พระพุทธองคทรงชี้ทางสวางแลว
ใหคลาดแคลวจากไฟลนทุกขหมนหมอง
สูสุขแทแนนิรันดรตามครรลอง
หยุดจับจองในกงเกวียนเพียร นิพพาน.
โดย...ธรรมบุตร

มุมนีม้ รี างวัล

อิคิวซัง

“จจุ !ุ อยาสงเสียงดังสิทา นยมทูต ละครสงครามนางฟากำลังสนุกอยเู ชียว”
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สวั ส ดี ค รั บ สหธรรมิ ก
ทุกทาน มุมนีจ้ ะมีคำถามให
ทุ ก ท า นได ร ว มสนุ ก ฝ ก
ปญญา ลับสมอง ปองกัน
โรคอัลไซเมอร แถมไดความ
รทู งั้ ทางธรรมและทางโลกเพิม่ เติมดวยครับ ฉบับแรก
ผมขอเชิญสหธรรมิกรวมแสดงความคิดเห็นและสง
ขอเสนอแนะ มาคนละ ๓ ขอ หรือมากกวานีก้ ด็ คี รับ
ผมจะนำมาปรับปรุงวารสารเพือ่ ใหไดประโยชนสงู สุด
แกทุกทานมากที่สุด รางวัลสมนาคุณคือหนังสือ
อิสระแหงจิต จำนวน ๑๐ รางวัล หมดเขตวันที่
๑๕ มี น าคม ๒๕๕๑ นะครั บ ส ง มาที่ e -mail :
Krasaejai@yahoo.com หรือ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙,
๐-๒๙๙๕๒๔๗๗ ระบุ "มุมนีม้ รี างวัล" พรอมเขียนชือ่
ที่อยูและเบอรโทรใหชัดเจน ผมจะสุมจับรางวัลและ
ฉบับปฐมฤกษ
ก.พ.
ประกาศผลรางวั
ลในฉบับหน
าครั- บเม.ย. ๒๕๕๑

ธรรมบันดาลใจ
เรือ่ ง...โควินทะ

ขอให ชี วิ ต ทุ ก ท า นงดงามตามที่ ฝ น
ขอให ชี วิ ต ทุ ก ท า นเป น วั น ที่ ส ดใส
ขอให ก า วย า งแห ง ธรรมของท า นเป น ก า วที่ มั่ นใจ
ขอให ก า วแห ง ป ใ หม ก า วไกลไปกว า เดิ ม

เ ป ด ตั ว ค อ ลั ม น
"ธรรมบันดาลใจ" ดวยกลอน
อวยพรปใหม ซึ่งเปนกำลังใจ
สำหรั บ สหธรรมิ ก ทุ ก ท า น
"ธรรมบันดาลใจ" จะกลายเปน
เพื่ อ นทางธรรมสำหรั บ ญาติ
ธรรม ที่จะมารวมกันแบงปน
กำลังใจ และขอคิดธรรมะดีๆ
สำหรั บ ทุ ก ท า นที่ จ ะมาร ว ม
แลกเปลี่ ย นประสบการณ
ปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อจะเปนวิทยาทาน
และเปนแรงบันดาลใจในการ
นำไปเปนวิถใี นการดำเนินชีวติ

เมือ่ พูดถึงปใหม ผคู นทัว่ ไปมักจะนึกถึงแตสงิ่ ดีๆ ทีจ่ ะเขามา
ในชีวติ ในชวงเริม่ ตนป บางก็จะนอนฝนถึงโบนัส วันหยุด การทองเทีย่ ว
งานรืน่ เริง และสิง่ ทีจ่ ะไดทำรวมกับญาติพนี่ อ ง เพือ่ นฝูง แททจี่ ริงแลว
ปใหมคือสัญลักษณของการเริ่มตนชีวิต ก็ควรที่จะเปนปที่ผูดำเนิน
ชีวติ ในทางธรรมไดเปดโอกาสใหตนเอง ตัง้ สติทบทวนถึงสิง่ ทีไ่ มดแี ละ
พรอมจะปรับปรุงแกไขไปพรอมๆกับการเปดรับสิ่งดีๆเขามาในชีวิต
มุงไปสูการกระตุนใหระลึกถึงสิ่งใหมๆรวมไปถึงเกิดความสำนึกที่
จะทบทวนตนเองวา ในปใหมทจี่ ะถึงนี้ เราแตละคนจะทำการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาตนเองไปในทิศทางใดไดมากนอยแคไหน มี
ความเปนคนใหมไดมากนอยเพียงใด นับไดวา โดยทัว่ ไปคนสวนมาก
ก็ควรทีจ่ ะถือเอาชวงเทศกาลปใหมเปนการเริม่ ตนชีวติ ใหม มักมีการ
ตัง้ จิตอธิษฐานเปนกรณีพเิ ศษเพือ่ "ละเลิกสิง่ ผิด เริม่ ตนสิง่ ถูก กระทำ
แตสิ่งดี"
ฉะนัน้ การตัง้ สัจจะอฐิษฐานก็เปนไปเพือ่ การเปลีย่ นแปลงใน
ทางที่ดี ในทางที่พัฒนาและเปนการใหสัญญากับตนเอง วาจะเริ่ม
สิง่ ใหมๆและสิง่ ทีด่ ใี หกบั ชีวติ เปลีย่ นจากคนเกากลายมาเปนคนใหม
เฉกเช น เดี ย วกั บ องคุ ลี ม ารกลายเป น พระอรหั น ต ด ว ยการตั้ ง
สัจจะอฐิษฐาน
ปใหม ควรเปนจุดเริม่ ตนของการทีค่ นเราจะเปดใจแกไขและ
พัฒนาตนเองไปสูสิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ควร ใหสมกับสิ่งใหมๆที่เกิด
ขึ้ น ที่ ว า "ปใหม คนใหม" คนใหมที่พรอมจะพัฒนาและมีความ
กาวหนาในความดี
Happy new you
โควินทะ
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By Mae Chee Brigitte Schrottenbacher

Mindfulness
in Daily Life
Normally we start it with: "oh not again another
day, it's too early to wake up, too cold, too
rainy"…etc….that's not a very good start isn't it?
But that's the first impulse you give the whole
day, consider that.
One very often asked question and very common
problem for lay disciples is how can they
maintain there mindfulness in daily life.
First important recommendation is - I know it
sounds horrible - wake up 5 minutes earlier. Yes,
that's a big step towards happiness.
In the morning the mind is not so busy yet, so it
is easier to gain concentration without much
effort. Set your alarm clock 5 to 10 minutes
earlier, that's enough and then sit up and bring
your attention to your breath,
- to the tip of your nose, seeing the cool wind
entering your nose, when you breathe in and a
warm wind coming out of your nose while
breathing out;
- or watch your abdomen - seeing it's rising and
falling movement while breathing in and out.
Watch this just for 5 minutes before you start to
do your morning duties. Just this much will
change your whole day, believe me, because you
give the day the right impulse, you start it in the
most wholesome way possible.
24

The second exercise: make up your mind, that at
certain times in your day, you try to be
mindful…example: whenever I go to the toilet, I
try not to think. That's means from the moment
you enter the toilet and close the door, you stop
thinking. When you see a thought arising, notice
it as thinking, thinking, thinking…. and let it go
and come back to the breath.
Consider that you go to the toilet let's say 8
times a day - sometimes for 1 minute sometimes
for 5 to 10 minutes and you try to be mindful
every time, you gain at least another ? hour of
meditation, that's great. And it is a continuous
meditation you can do many times every day.
This exercise conditions your mind. "Our mind"
is nothing else than condition, there is no self,
no one - but habits, and what we do when we
meditate, is to change these conditions towards a
wholesome, or even neutral flow. In this case we
change it to the habit to be mindful, to know
what's there in the present moment. Not to let
the mind wander but bring it back to the body.
The body (the breath) is always in the present
moment, you usually don't know the breath from
yesterday or tomorrow - isn't it?
ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

For some people it's possible to exercise in the
following way: whenever they enter the tram,
the bus or the train to go to work, school,
shopping wherever…. they try to exercise in the
above explained way, until they get off the tram
etc….
Just make clear, that all the thoughts you have in
your mind while doing these things are not really
that useful. You have 24 hours a day time to
think, but it's already too much to give yourself
? hour without thinking!
We have to learn to be able NOT TO THINK as
well, we are very good in thinking, no one needs
to be pushed to do so, and most of the time it's
useless or even dangerous stuff we think and so
suffering arises, but almost no one is able to stop
the thinking. That can't be healthy. Our mind is
like a machine and every machine needs to stop
sometimes, our mind usually never stops 24
hours a day, even while sleeping we still
continue in the form of dreaming.
This doesn't mean that we stop thinking that's
anyway impossible but we can learn how to
think wisely. Think what is useful and not what
creates more suffering, these kinds of thoughts
are not wise. You can check if you have
wholesome thoughts or not by checking if they
lead you to suffering or not. When they lead to
suffering they can't be wholesome, so better
know them and let them go.
Then a good exercise is also to come back to
your body as often as you can, know what the
body is doing now. Walking, sitting, bowing
down, standing up, running, writing, cleaning,
eating, etc….when you get lost in useless
thoughts again, just stop the moment you know
it and try to come back to the body.

ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

One - more advanced - exercise is, to try to
watch your mind and your motivations in daily
activities.
Example: when you talk to someone you can still
be aware that now you are talking and what is
your motivation when you say something to
someone, check this from time to time.
What is your motivation to do certain things in
your daily life? Ask yourself whenever you
remember this instruction. Is desire or anger the
impulse behind your activity and speech? Then it
will sooner or later lead to unpleasant results.
This kind of exercise will also become a habit
and you will learn much more about your own
mind and how it works. And you will understand
why suffering arises and how it ceases. So the
understanding of cause and effect will become
deeper. This is seeing the four noble truths that
the Buddha taught - in your daily life. Seeing the
Suffering, seeing its cause and seeing the
cessation of Suffering and its cause. This is
wisdom. Wisdom is not in the sitting cushion but it arises in your mind if you contemplate in a
correct way, in all your daily activities. You
don't have to be a monk or nun to understand the
Buddha's Dhamma, the Buddha's wisdom is open
for everyone it only depends on your own
mindfulness and right contemplation to arise. So
try to make this effort every day, whenever you
remember and it will have great results.
Wish you all the best and much progress in your
practice.

25

สะเก็ดขาวชาววัด

ถอยธรรมลำกวี

รอยกรองโดย...หยาดอรุณ

โดย เมาทซี่

รำลึกถึงพระพุทธคุณ
ขาพเจาตระหนักล้ำ
ผูประกาศเกื้อหนุน
ชี้แจงแจมเจือจุน
พรางอริยสัจกอง

พุทธคุณ
สัตวพรอง
ทางสวาง
โปรงสรางความจริง

หวังใจนิ่งมั่นคลอง
หมุนจักรดำรงนำ
สนองคุณแหงหลักคำ
ชี้กองแกวกลอมแกลง

กงธรรม
กระจางแจง
พระพุทธ
กลบกล้ำกลืนหาย

ถวายบุญพระพุทธเจา
ปฏิบัติเพื่อนบพา
แสวงสุขแหงธรรมา
ดิ่งสูอริยมรรคพรอม

บูชา
จิตนอม
เกื้อกอบ
เพื่อแพรวแผวผล

ขอสมาธิดลแจมแจง
ขอปฏิสมั ภิทาใน
ขอเดชฤทธิ์ปองภัย
ขอจิตพรอมสูผู

พรางใจ
หยั่งรู
หนุนแนบ
เลิศดวยอภิญญา

เพื่อชวยพาเหลาพรอง เพรียงธรรม
หลุดสูหวงสุขนำ
เลิศแท
คือแดนนิพพานกรรม
ทุกขปลด
โปรดสถิตหยั่งรูแม
ตบะนั้นขาเพียร
ร่ำเรียนเพื่อหนึ่งล้ำ
รูหยั่งปญญาดล
เพียงพอที่นำพล
สนองพุทธคุณค้ำ
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อริยผล
มั่นล้ำ
พลังพราง
โลกรอนผอนคลาย.

สวัสดีปใ หม ๒๕๕๑ ปหนู ขอใหผอู า นวารสาร
กระแสใจ มีสขุ ภาพกายดี สุขภาพใจดี และมีความ
สุขทุกๆทาน คอลัมนนจี้ ะบอกเลาเรือ่ งราว สะเก็ด
ขาวของสหธรรมิกที่เขามาสรางบุญกุศลที่วัดปา
เจริญราชธรรมาราม อาจมีหยอกลอกันบางเล็กนอย
พอหอมปากหอมคอ ตามประสาคนคนุ เคยกัน
z วันทอดกฐินของวัดเมือ
่ วันที่ ๑๑ พ.ย

๒๕๔๙
ทีผ่ า นมา ประธานอุปถัมภ คือ คุณธเนศ คุณชลธิชา ดิลก
ศักยวิทรู มีผมู จี ติ ศรัทธารวมบริจาคปจจัยทอดกฐินทัง้ สิน้
๒,๙๑๐,๑๕๗.๗๕ บาท ทางวัดจะนำปจจัยไปสรางอุโบสถ
ไมโบราณ ศาลาวิปส สนา และซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ใหพทุ ธบริษทั
ไดใชเปนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ อ ไป ขออนุโมทนาบุญกับทุก
ทานดวย
ครัง้ นีม้ ผี มู ารวมงานกันแนนศาลาหลังใหม มี
ทัง้ ซมุ อาหารและน้ำดืม่ ใหอมิ่ ทอง ซมุ จำหนายหนังสือ
ธรรมะ ซีดี วีซดี ี และเสือ้ แจกเก็ตเหลือง กองทุนโดย สมภูมิ
-เจติยา สกุลรัตนาคมในศาลากลางน้ำ ใหอมิ่ ใจ มีตน กฐิน
ตนใหญใหทา นไดตดิ ปจจัย ใหอมิ่ บุญ กันถวนหนา งาน
กฐินปหนาขอเชิญมารวมสรางบุญ สรางกุศลกันอีกนะคะ
z

ปนี้ รองศาสตรจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
เจาของธรรมนิยาย สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ได
เปนโฆษกกิตติมศักดิเ์ หมือนทุกป ทานเปนผมู อี ปุ การคุณ
ตอวัดมากมาย ซึง่ อาจารยกบั คุณน้ำทิพย ภูธนชัย เปน
ผรู เิ ริม่ ซือ้ ทีด่ นิ ขยายวัด และชวยประชาสัมพันธวดั ผาน
นิตยสารกุลสตรี ทำใหมผี ปู ฏิบตั ธิ รรมมากมายหลัง่ ไหล
เขามาปฏิบตั ธิ รรมและสรางกุศลทีว่ ดั ตลอดมา อีกทัง้
ทานอนุญาตใหนำผลงานหนังสือธรรมนิยาย พรอมทัง้
แผน MP3 มาจำหนายทีว่ ดั โดยรายไดทงั้ หมดเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ
ถวายวัด ขออนุโมทนาบุญกับอาจารยดว ยคะ
z

ฉบับปฐมฤกษ ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑

z สวนโฆษกรับเชิญอีกทาน

ดร.วิลเลียม
วิมกุ ตายน ทานนำหนังสือการพัฒนางาน บานเกือ้ รัก
เจาภาพโดยคุณนิตยา ลักษณวิสษิ ฐ เจาของรานนิตยาไกยา ง
ชือ่ ดัง ฝากมาถวายหลวงพอเพือ่ แจกเปนธรรมทาน ลีลา
การพูดของอาจารยรบั รองวาไมเหมือนใคร ขนาดคุณลูกน้ำ
พาเมลา บาวเดน ซึง่ เธอมาพรอมกับคุณลูกนก สุภาพร
เจาของเพลงคุณลำใย ยังอดแซวไมไดวา "อาจารยพดู ไป
เลือ้ ยไป เดีย๋ วเถอะคงเลือ้ ยไปกลางศาลาแนนอน"
สวนคุณปานิตยา ผใู จบุญสุนทานนัน้ นอกจาก
ฝากหนังสือเพือ่ แจกเปนธรรมทานแลว ทานยังฝาก
แกงออมไขมดแดง ใหแมครัวแชชอ งแข็ง แบงถวาย
หลวงพอทีละถุงอีกดวย เพราะทราบวาเมนูไขมดแดง
เปนเมนูโปรดที่หลวงพอชอบฉันเปนพิเศษ
z

z ทีก
่ ลาววาเปนเมนูโปรด ทีม่ าก็คอื ครัง้ ที่

หลวงพอไปเรียนปริญญาโท ทานตองไปปรึกษาวิทยา
นิพนธกบั ดร.ขนิษฐา สุรยิ พร ทีบ่ า นคุณน้ำทิพย อยเู ปน
ประจำ ซึง่ นองๆลูกเรือจากการบินไทยมักจะซือ้ อาหาร
จากรานนิตยาไกยา ง ไปถวายทุกครัง้ เมนูหลักคือ
แกงออมไขมดแดง พลากงุ กงุ เผา หลวงพอฉันหมดจาน
ทุกครั้งคะ

เมือ่ พูดถึงเรือ่ งอาหาร ทำใหนกึ ถึงคุณอิม
หรือเจอมิ กรรมการวัด ผรู บั ผิดชอบคาภัตตาหารและ
คาอาหารของผปู ฏิบตั ธิ รรม ซึง่ ถาใครไปวัดแลวไมรจู กั
เจอมิ แสดงวายังไปไมถงึ วัด เพราะเธอเปนชาววัดที่
อารมณดี มีservice mind เปนทีป่ ระทับใจแกผพู บเห็น
แตหากวันไหนเธอดูเครงเครียด แสดงวาวันนัน้ เธอเปด
ตูบริจาคแลวไดปจจัยนอยไมพอกับคาอาหารของวัด
ทานใดสังเกตเห็นใบหนาของเธอเครงเครียด กรุณาเอา
มือลวงกระเปาหยิบธนาบัติสีแดงๆแลวหยอนในตู
บริจาคคาอาหารสักนิดหรือเปนเจาภาพคาอาหารทั้ง
เดือนก็ได เธอจะอารมณดขี นึ้ มาในบัดดลคะ
z

งานสวดมนตสง ทายปเกาตอนรับปใหมที่
ผานมา สหธรรมิกมารวมสวดมนตสะเดาะเคราะห
เสริมสิรมิ งคลกันแนนศาลา ขออนุโมทนากับคุณจินนี่
เจาภาพใหญ (เกือบทุกงานเลยคะ) ซมุ สะเดาะเคราะห
คุณวัชราภรณผเู หมาเจาภาพ ๓ รายการคือซมุ สะเดาะ
เคราะห ซมุ น้ำปน และขาวตมกระดูกหมู คณะพีป่ วีณา
เจาภาพแฮมเบอรเกอร สหธรรมิกฝากขอบคุณและ
อนุโมทนาเปนพิเศษ เพราะปนอี้ มิ่ อรอยจนถึงเทีย่ งคืน
ทีเดียว
z

ย่ำรงุ เชาวันใหมกไ็ ดยนิ เสียงบนอิดออดฝาก
ถึงพีป่ วีณาวาไมไดกนิ ขาวตมกงุ เพราะทำถวายแตพระ
อยางเดียว พอหันไปมองหมอขาวตมหมูทเี่ ลีย้ งญาติ
ธรรมทีม่ ารวมงาน ก็หมดเสียนี่ แหม! พีป่ วีณา ทำขาว
ตมชะอรอยขนาดนี้ ไมแนปห นาพีอ่ อ ย แมครัวประจำ
วัด อาจจะโดนซิวตำแหนง ๕๕๕
z

z ศิษยานุศษ
ิ ยของหลวงพอ เมือ่ อานเจอ

ขอความนี้ ลองเปลีย่ นเมนูเดิมๆ มาเปนเมนูทแี่ นะนำกัน
บางนะคะ ขอหยิบยกเรือ่ งราวนางวิสาขาผเู ปนเอตทัคคะ
ดานถวายทาน กลาววานางจะถวายภัตตาหารอยางดีแด
พระภิกษุสงฆ อยเู ปนประจำ อานิสงสดงั กลาว เมือ่ นาง
จะออกเรือนไปแตงงาน ปรากฏวามีฝงู โค กระบือ
พังคอกวิง่ ตามนางไปจำนวนมาก (อานเพิม่ เติมไดใน
หนังสือคสู รางคสู มของหลวงพอวีระนนท) แตหากสมัยนี้
อานิสงสของทาน อาจมีรถเบนซปา ยแดงขับตามทาน
ก็ไดนะ สาธุ !!!
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z มีคนฝากถามวาเจอม
ิ พีห่ นูเล็ก พีแ่ ปว ขาย

โคมยีเ่ ปงเปนล่ำเปนสัน ตัง้ ใจชวยวัดมาก ไมรวู า แอบ
เปนยีป่ ว ทำโคมสงนอกหรือเปลา แตทแี่ นๆ งานนีเ้ จๆ
รับบุญไปเต็มๆ พวกเราก็อนุโมทนาบุญดวยนะจะ
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z เก็บตกขาวโครงการปฏิบต
ั ธิ รรม

"ทำดีเพือ่ พอ"
ประธานการจัดโครงการ คือ คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร ที่
ศูนยทรัพยากรมนุษยลา นนา จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
วันที่ ๗- ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผปู ฏิบตั ธิ รรมจำนวน ๗๗
คน มีทงั้ ลูกเรือ นางฟาการบินไทยและศิษยานุศษิ ยของ
หลวงพอ โดยหลวงพอวีระนนท เปนพระวิปส สนาจารย มี
พระณนนท รตฺโน จากวัดอัมพวัน พระโชติ เจาอาวาส
วัดหนองกาย จังหวัดเชียงใหม รวมเปนพระวิทยากรดวย

นอกจากนีข้ อขอบคุณเปนพิเศษสำหรับ
คณะพีป่ วีณา ทีเ่ สียสละเวลาชวยสอนผปู ฏิบตั ธิ รรม
พีต่ อ ย หรือคุณทนง เหลาโกเมนย การบินไทย ทีเ่ ปน
กำลังใจ และอุปถัมภปจ จัยโครงการบุญของวัด
ทุกรายการ รวมทัง้ พีอ่ อ และพีท่ พิ ย การบินไทย ทีอ่ าสา
รวมแรงรวมใจทุกครัง้ เวลาทำงาน แมจะปดวาจาอยู
ก็ตาม???
z

ชมรมกระแสใจฝากประชาสัมพันธ
โครงการคายพุทธบุตร รับเด็กอายุ ๑๒-๑๕ จะขึน้ วันที่
๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๑ รับเพียง ๘๐ คนเทานัน้
สอบถามรายละเอียดทีว่ ดั ทุกวัน หรือ ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖
การบินไทย ติดตอคุณปู บุษรัตน (๓๐๙๗๐)
โทร. ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ หรือคุณอณิระ (๒๗๗๕๔)
โทร. ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔
z

z วันสุดทาย มีพธ
ิ ขี อขมาและลาศีล เห็นภาพ

ประทับใจทีล่ กู ๆไดกราบคุณพอ คุณแมทรี่ ว มปฏิบตั ิ (ซึง่
หลายคนบอกวาตัง้ แตเกิดมายังไมเคยกราบตักพอ แม
เลยคะ) เห็นรอยยิม้ และน้ำตาแหงความกตัญูของลูกที่
มีตอ พอแม ทำใหโครงการนีจ้ บดวยความซาบซึง้ และ
ความประทับใจจริงๆ
มีหลายคนฝากชมทีมงานในการจัดโครงการ
ครัง้ นีแ้ ละอยากใหจดั อีกในปหนา ไมวา คุณบุษรัตน
มกรแกวเกยูร คุณ อณิระ โพธินลิ คุณภุชงค ทับทิมงาม
คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น โดยเฉพาะคุณวีระ ศรีสนิท (แก็งค)
ผทู ำหนาทีเ่ ปนพิธกี ร ปุจฉา-วิสชั นา ขอธรรมกับ
คุณปวีณา จนอดคิดไมไดวา กำลังโตเวทีธรรมะกัน
หรือเปลา
z

จำวัด
หมอ:
พระ :
หมอ:
พระ :
หมอ:
พระ :
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หากผอู า นทานใดตองการฝากขาว
ประชาสัมพันธบญ
ุ ใหอนุโมทนาบุญกัน หรือแอบเมาท
ใครแบบสรางสรรคทา นสามารถแจงขาวผาน e-mail:
krasaejai@yahoo.com หรือแฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
พรอมระบุเบอรโทรศัพทใหสามารถติดตอกลับได เพือ่
เช็คขอมูลที่ถูกตองกอนลงขาวใหคะ
z

ขำขันประสาธรรม
ณ โรงพยาบาลแหงหนึง่ คุณหมอกำลังสอบถามผปู ว ยทีเ่ ปนพระสงฆวา ปวยเปนอะไร
อาว หลวงพอปวยเปนไรมาหรอครับ
ชวง นีม้ นั แปลกๆ งงๆ ยังไงก็ไมรสู โิ ยมหมอ
อาการเปนอยางไรละครับ
อาตมาจำวัดไมไดเนอ
อาวจำวัดไมไดแลวจะรไู ดยงั ไงวาอยวู ดั ไหน แลวจะกลับวัดยังไงละครับ หลวงพอ
##???
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ชมรมกระแสใจ
สถานทีต่ งั้

วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๙๙๕๒๔๗๗
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
หรือ ๐๘๖-๕๓๔๘๒๗๓, ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
z

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ เผยแผหลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และสืบทอดอายุของพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนถาวรสืบไป
๒.เพือ่ เผยแผการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานตามแนวสติปฏ ฐานสี่
อันเปนทางสายเอกทางเดียวทีน่ ำทางใหพน ทุกขคอื นิพพาน
๓.เพือ่ นำหลักพุทธธรรมมาใชในการใชชวี ติ อยรู ว มกันใน
สังคมอยางมีความสงบและสันติสขุ
กิจกรรมหลัก
๑. การจัดอบรมการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
๒.ผลิตและเผยแผสอื่ ธรรมะตางๆในรูปแบบหนังสือ แผนCD
แผน DVD แผน MP3 เพือ่ แจกเปนธรรมทาน หรือจำหนายใน
ราคาพิเศษ เพือ่ นำปจจัยเปนตนทุนพิมพในครัง้ ตอไปและเพือ่
กองทุนการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน (คาอาหารผปู ฏิบตั ธิ รรม)
กิจกรรมพิเศษ
สมาชิกของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลือกิจกรรมของ
วัดในเทศกาลวันสำคัญตางๆตามพุทธประเพณี

องคอปุ ถัมภ/ประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
คณะทีป่ รึกษา
รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
ประธานอุปถัมภ
คุณทนง เหลาโกเมนย
คุณปวีณา ชำนาญวณิชกุล
คณะกรรมการชมรม
ประธาน
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
รองประธาน
คุณอณิระ โพธินลิ
เลขานุการ
คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น
ฝายดำเนินการ
คุณสุธศี กั ดิ์ มะลิกลุ
งบประมาณ
คุณศิรนิ ทิพย ลีลาประเสริฐ
เหรัญญิก
คุณจารุวรรณ เธียรฉาย
ฝายประชาสัมพันธ
คุณกมลาศ คัชชาพงษ
คุณวีระ ศรีสนิท
ฝายประสานงาน
คุณศราวุฒิ คำเทพ
ฝายวิชาการ
คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น
ฝายคอมพิวเตอร
คุณภุชงค ทับทิมงาม

การจัดตัง้ ชมรมนีไ้ ดรบั การสนับสนุนอุปถัมภจากสมาชิกชมรมทีอ่ ทุ ศิ ตนไมวา แรงกาย แรงใจ รวมแลกเปลีย่ นประสบการณ
การปฏิบัติธรรมและแนวคิดในอุดมการณเดียวกัน อีกทั้งเสียสละเวลาอันมีคาและสละปจจัยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อเปน
ธรรมทาน โดยไมแสวงหารายไดและกำไรใดๆทัง้ สิน้ แตตอ งการมงุ หวังพัฒนาจิตของคนในสังคม โดยการใชหลักพุทธธรรมในการดำเนิน
ชีวติ เพือ่ ใหสมาชิกผปู ฏิบตั ธิ รรมทุกทานคนพบความสุขทีแ่ ทจริงของชีวติ และใชชวี ติ อยรู ว มกันอยางมีความสุขในสังคม ตลอดจนจรรโลง
ไวซงึ่ หลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพือ่ สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนสืบไป
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ชมรมกระแสใจ
(ชมรมผูปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราชธรรมาราม)

หมายเลขสมาชิก.........................



วัดปาเจริญราชธรรมาราม ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๕๐
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ , ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ บรมราชชนนี ซ.๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ๑๐๗๐๐
โทร ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙ e-mail :krasaejai@yahoo.com

ใบสมทบปจจัยในชมรมกระแสใจ / สมาชิกวารสารกระแสใจ
วันที.่ ..................................................
๑. ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค......................................................................วันเกิด................/...................../.................อายุ.........ป
๒. ทีอ่ ยปู จ จุบนั เลขที.่ ....................หมทู .ี่ ........................หมบู า น.....................................ซอย.............................................
ถนน..................................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย. ..........................................โทรศัพท.......................................................
๓. ขอสมทบปจจัยในชมรมกระแสใจ ดังนี้
๓.๑ รวมบุญอุปถัมภกองทุนชมรมกระแสใจ
 - โครงการปฏิบตั ธิ รรม
จำนวนเงิน.........................................บาท
 - โครงการพิมพหนังสือธรรมะ/CD/DVD เพือ่ ธรรมทาน
จำนวนเงิน.........................................บาท
 - คาอาหารสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม
จำนวนเงิน.........................................บาท
 - กิจกรรมอืน่ ๆของชมรมคือ................................................... จำนวนเงิน.........................................บาท
๔. ขอสมัครเปนสมาชิกชมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ
 ๔.๑ รวมบุญสมัครเปนสมาชิกชมรมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ จำนวน ปละ ๒๐๐
บาท
 ๔.๒ รวมบุญสมทบทุนพิมพวารสารกระแสใจ
จำนวนเงิน.........................................บาท
 ๔.๓ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ
กองทุน ปละ ๒,๐๐๐ บาท
 ๔.๔ รวมบุญสนับสนุนการพิมพวารสารกระแสใจ*
กองทุน ปละ ๕,๐๐๐ บาท
(*ประชาสัมพันธบริษทั /สินคาบริการ/Logo แนบรายละเอียดสงมาทีช่ มรมดวย)

ยอดรวมบุญรวมเปนเงิน

บาท

๕. สมทบปจจัยเปน
 เงินสด
 เช็คธนาคาร......................................สาขา..............................เลขที.่ .............................ลงวันที.่ .............................
(สัง่ จายในนามพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท)
 ธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน (สัง่ จายคุณน้ำทิพย ภูธนชัย) ปณ.บางพลัด กรุงเทพฯ๑๐๗๐๐
 โอนเงินเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ ชมรมกระแสใจ ธนาคารไทยพาณิชยสาขายอย บานฟาภิรมย
(ลำลูกกา) ออมทรัพย เลขที่ ๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔โอนเมือ่ วันที.่ ......................................................................
สงหลักฐานการโอนเงินระบุรายการรวมบุญ และเขียนชือ่ สกุล ทีอ่ ยแู ละเบอรโทรใหชดั เจน แฟกซมาที่ ๐-๒๘๘๑๘๖๒๐
๖. ออกใบอนุโมทนา/ใบเสร็จในนาม

 ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค

ลงชือ่ ......................................................ผบู ริจาค
(...........................................................)

 อืน่ ๆโปรดระบุ....................................................

ลงชือ่ ............................................ผรู บั บริจาค/เจาหนาที่
(………………………………………………………………..)

การบินไทยติดตอคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร (๓๐๙๗๐) ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ คุณอณิระ โพธินลิ (๒๗๗๕๔) ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

ประมวลภาพโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร (พนักงานการบินไทย)
ศูนยพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษยลา นนา จ.เชียงใหม ระหวางวันที่ ๗ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐

