
                 

ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑



ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑22 ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑



ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑ 3

ปที ่๑ ฉบบัที ่๑ กมุภาพนัธ-มนีาคม ๒๕๕๑

จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บงึทองหลาง
อ.ลำลกูกา  จ.ปทมุธานี
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
โทรสาร ๐-๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร. ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ ,
        ๐๘๖-๕๓๔๘๒๗๓
โทรสาร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙

ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

กองบรรณาธิการ คณุสภุาพร สตัตรตัน
คณุวทิรู วริยะพพิฒัน
คณุวรีะ ศรสีนทิ
คณุกมลาศ คชัชาพงษ
คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน

ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ

ภาพประกอบ คณุกญัญารตัน สวุรรณปกษา
คณุวชิา นนทแกว

พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ
๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๑๕๙๖๘๑-๔
โทรสาร ๐-๒๒๑๖๙๔๖๕

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่แจงขาวสารและประชาสมัพนัธกจิกรรม

ของวดัปาเจรญิราชธรรมาราม
๒. เพือ่เผยแผคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมา

สมัพทุธเจา
๓. เพือ่เผยแผหลกัการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
๔. เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขอคิดธรรมะ

เกรด็ความรสูขุภาพกาย สขุภาพจติ
ประสบการณชีวิตระหวางสมาชิก

๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวัน

๖. เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรม
อันดีตามหลักพุทธธรรมใหแกครอบครัว

ฉบับปฐมฤกษ

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ
คำปรารภ พระครปูลดัวรีะนนท ๔
คุยกับบอกอ สติและสัมปชัญญะ ๕
ครอบครัวบุญ จิตประภัสสร ๖
สรรหามาเลา นายรอบรู ๗
วันมาฆบูชา วสิาขา ๘
วัดปาเจริญราชธรรมาราม มจุลนิท ๙
ไดอารี่ธรรม แดดเชา ๑๒
สายธารบุญ นางฟาชาลี ๑๓
กุศลกิจ อิ่มบุญ ๑๕
เพราะเปนปจจัตตัง ขนุไกรลาส ๒๐
     ตอน..พชิติยมทตู
ธรรมบันดาลใจ  โควนิทะ ๒๓
Mindfulness in daily life Mae Chee Brigitte ๒๔
ถอยธรรมลำกวี หยาดอรณุ ๒๖
สะเก็ดขาวชาววัด เมาทซี่ ๒๗

ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑



ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑4

เนือ่งจากชมรมผปูฏบิตัธิรรม วดัปาเจรญิราชธรรมาราม (ชมรมกระแสใจ) ได
จดัทำวารสารขึน้มา เพือ่เสนอเรือ่งราวกจิกรรมของวดั และความรหูลายๆรปูแบบ จงึได
ตัง้ชือ่วากระแสใจ ซึง่เปนแนวความคดิทีอ่อกมาจากใจบรสิทุธิ ์และมงุหวงัทีจ่ะสรางสรรค
สังคมใหดีขึ้น เมื่อนึกถึงคำวากระแสใจ ยังใหความหมายที่เขาใจงายและไพเราะจับใจ
เปรยีบเสมอืนการไหลไปในแนวทางเดยีวกนั ไมขาดสาย ดัง่การไหลของกระแสน้ำ กระแส
ลม เปนตน มคีวามหมายใกลเคยีงกบักระแสจติ คอืกระแสความนกึคดิหรอืกระบวนความ
คดิทีเ่กดิดบัตอเนือ่งกนัไป หรอือาการทีส่งความนกึคดิตอกนัระหวางจติของคนหนึง่ไปยงั
อกีคนหนึง่ โดยไมตองอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ 5 เพราะการสงกระแสจติสามารถเขาใจ
กนัอยางอตัโนมตั ิอกีทัง้เขาใจในการทำหนาทีด่วยกนัอยางมคีวามสขุ ไมตองใชอำนาจ
สัง่งานกนั แตสมาชกิครอบครวักระแสใจทกุคนถอืวามหีนาทีท่ีจ่ะตองรบัผิดชอบวารสาร
กระแสใจดวยกนั แมแตทานผอูานกส็ามารถสมคัรเขามาเปนสมาชกิครอบครวักระแสใจ
โดยการสงขอคิดและเรื่องราวที่เปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยหรือสงขอเสนอแนะเขามา
ทางคณะทำงานยินดีรับฟงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคม

วารสารกระแสใจนีจ้ะใหความรหูลายแงมมุ ทัง้ขอคดิธรรมปฏบิตั ิสขุภาพกาย
สขุภาพจติ ประสบการณการปฏบิตัธิรรม ประสบการณการทำงานในหลากหลายอาชพี
มารวมถายทอดและแบงปนกัน ในแงมุมดานบวกประกอบความสนุกเบาสมอง ที่ทุก
คนสามารถสมัผสัได ตลอดจนหลกัจรยิศาสตรในการดำเนนิชวีติ เพือ่มงุหวงัใหเปนขอคดิ
ในการประกอบกจิของตน และดำรงตนใหอยใูนโลกโลกาภวิฒันไดอยางมคีวามสขุ

ทายทีส่ดุนีห้วงัวาทานทัง้หลายจะไดความรจูากวารสารกระแสใจไมมากกน็อย
ตามความเปนจรงิ ทัง้ทางกายและทางใจ และนำประโยชนไปใชอยางถกูตองดงีามดวย
กนั ทกุเพศ ทกุวยั ดวยเทอญ

ยถา อคาร ํสจุฉฺนนฺํ
วฏุฐ ิน สมตวิฌิติ
สภุาวิต ํจติตฺํ
ราโค น สมตวิชิฌฺติ
เรือนที่มุงเรียบรอย
ฝนยอมไหลยอยเขาไมได
ใจที่อบรมอยางดี
ราคะไมมีวันเขาครอบงำ

Even as rain gets not into a well thatched house.
Even so lust penetrates not a well-developed mind

     เจรญิพร
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ประธานที่ปรึกษาชมรมกระแสใจ

4

คำปรารภ
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กราบเรยีนสหธรรมกิทกุทาน นบัเปน
นมิติหมายอนัดทีีว่ารสาร กระแสใจ ฉบบันีไ้ด
ถือกำเนิดขึ้นภายใตรมเงาของวัดปาเจริญราช
ธรรมาราม  ในขณะทีท่างวดัเองกม็กีารกอสราง
สถานทีป่ฏบิตัธิรรมกนัมาอยางตอเนือ่งดงัทีเ่รา
ทราบกนัดอียแูลว ทางชมรมกระแสใจกไ็ดตอบ
สนองนโยบายพระเดชพระคณุหลวงพอวรีะนนท
ทีต่องการใหมกีารประชาสมัพนัธกจิกรรมตางๆ
ของวัดใหญาติโยมทุกทานไดรับรู และที่เหนือ
กวานัน้คอืการสรางคน ดวยการเผยแผพระธรรม
คำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ใหชาวพุทธและผูปฏิบัติธรรมไดเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง แมวาจะไมคอยมีเวลามาวัด  แต
วารสารกระแสใจก็ขอเปนสะพานบุญเชื่อมตอ
ความดีจากวัดสูบานอยางตอเนื่อง

เนื้อหาของวารสารประกอบดวย
สาระหลากหลายที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอผู
อาน เรมิตัง้แตเรือ่งนารใูนพระไตรปฎก  คำสอน
ของหลวงพอวรีะนนท  แนวทางการปฏบิตัธิรรม
เรื่องเกี่ยวกับกรรมและประสบการณทางจิต
วญิญาณ  ตลอดจนเกรด็ความรตูางๆมากมาย

ทางชมรมตองกราบขอบพระคุณ
หลวงพอวรีะนนทเปนอยางสงู  กราบขอบพระคณุ
สมาชิกอุปถัมภ และสมาชิกทุกทานที่เปน
กำลังใจในการสรรคสรางสิ่ งดีๆใหแกกัน
ขออนโุมทนาบญุ มา ณ โอกาสนี้

สติและสัมปชัญญะ
บรรณาธิการ

คยุกบั บก.
"อานิสงสของการเจริญสติ
หลบักเ็ปนสขุ  ตืน่กเ็ปนสขุ
นัง่กเ็ปนสขุ  นอนกเ็ปนสขุ
เปนที่รักของมนุษยเทวดา

อานิสงสผลพลอยไดทำใหเราสุขสบาย
เขาเรียกวาบุญ

อนันีโ้จรปลนเอาไปไมได  ไฟไมไหม
สุดทายเปนวิชาหนีนรก."

พระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท



ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑6

ครอบครวักระแสใจ
จติประภสัสร

สมาชกิครอบครวักระแสใจ

นองตนูวยั 10 ขวบวิง่มาดแูมแตมทีก่ำลงัพมิพงานงวนอยหูนาจอคอมพวิเตอร

นองตูน แมแตมครบั กำลงัพมิพงานอะไรอยคูรบั
แมแตม แมกำลังรวบรวมตนฉบับบทความวารสารกระแสใจอยูครับ
นองตูน วารสารเกี่ยวกับอะไรครับ ตูนทายวาแมตองเขียนวารสารกิจกรรมวัดอีกละสิครับ
แมแตม เกงมากครบั แตมเีกรด็ความรเูกีย่วกบัสขุภาพกาย สขุภาพจติ ขอคดิธรรมะ และเรือ่ง

ขำขันดวยนะ
นองตูน เอะ! ทำไมคนเขยีนบทความชือ่แปลกจงัครบั ขนุไกรลาส พทุธนัดร โควนิทะ แดดเชา

วสิาขา อิม่บญุ ตนูรจูกัเขามัย๊นี่
แมแตม เปนนามปากกาคะ  หลวงพอวรีะนนทเปดโอกาสใหทกุคนเสนอเกรด็ความรดูานตางๆ

มาแบงปนกนั ทกุคนเปนสมาชกิครอบครวักระแสใจกนัคะ
นองตูน ตนูขอสมคัรเปนครอบครวักระแสใจคนทีห่นึง่นะครบั  ขอวาดการตนูสงมาไดมัย๊ครบั
แมแตม ไดสลิกู แมมคีอลมันนทิานชาดกสำหรบัเดก็ๆดวย  แหม!รจูกัสะสมเสบยีงบญุตัง้แต

เด็กเลยนะ
นองตูน พอตนูโตขึน้ กม็บีญุเตม็กระบงุเลยละ ตนูจะไปชวนเพือ่นๆมารวมวาดการตนูดวย

ดีกวา
แมแตม ดคีรบั รจูกัชกัชวนเพือ่นๆทำความด ี เรากจ็ะเจอแตเพือ่นดีๆ นะลกู

ระเบยีงธรรม "การทำกรรมฐานเหมอืนการเอาแวนมาสองใจ เราจะสองใหเหน็ชดัเจนมากนอยเพยีงใด โดยสองทัง้ขางนอกและ
ขางใน แตเขาใหเราสองขางในใหมาก เมือ่สองขางในไดชดัเจนแลว การปฏบิตัขิองเราจะมกีารเริม่ขยบัเลือ่นชัน้ขึน้
มาทลีะชัน้ๆ ทลีะนดิๆ จนเกดิความเคยชนิ เมือ่ความเคยชนิเกดิขึน้แลว กายมนักจ็ะเบา ใจมนักจ็ะเบา"

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
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สรรหามาเลา
เรือ่ง....นายรอบรู

กมุภาพนัธเปนเดอืนแหงความรกั นายรอบรขูอเลาเกรด็ความรเูกีย่วกบัหวัใจ มาดสูวิาทานอะไร
ชวยบำรงุหวัใจใหแขง็แรง กนิด ีหวัใจกด็ตีามไปดวย

มาดื่มโกโกกันเถอะ
จากงานวจิยัพบวาโกโกมสีารตานอนมุลูอสิระทีเ่ปนมติรกบัหวัใจในระดบัเดยีวกบัซอ็กโกแลต แต

มีไขมันอิ่มตัวนอยกวา ไขมันอิ่มตัวเปนสาเหตุทำใหระดับคอเลสเตอรอลขึ้นสูงและเพิ่มอัตราเสี่ยงตอโรค
หวัใจและหลอดเลอืด  ซึง่เปนสารเหตกุารตายอนัดบัหนึง่ของไทย  วนัวาเลนไทนปนีเ้ราลองชวนคนรใูจทัง้
หลายเปลีย่นจากทานซอ็กโกแลตมาบำรงุหวัใจดวยการดืม่โกโกสกัแกวกนัเถอะครบั หวัใจของคณุจะรสูกึ
สดชื่นและกระปรี้กระเปราเลยทีเดียว

ปฏิบัติการดูแลหัวใจ
งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เผยแพรในนิตยสาร

The laucet พบวา ผชูายทีอ่าศยัอยบูนเกาะครตี
กินอาหารสดๆจากธรรมชาติในทองถิ่นแถบ
เมดเิตอรเรเนยีน เชน ถัว่ น้ำมนัมะกอก ไวน และ
ปลาทะเลมากมาย สามารถลดความเสีย่งตอการ
เกดิโรคหวัใจกำเรบิลงไดถงึรอยละ ๕๐-๗๐ เมือ่
เปรียบเทียบกับผูชายชาวตะวันตกที่มีสุขภาพดี
นอกจากนีย้งัพบวาระดบัคอเลสเตอรอลของคนที่
กินอาหารแบบชาวเกาะครีตกับคนที่กินอาหาร
แบบตะวันตกแทบไมตางกันเลย

โดยนักวิจัยเริ่มสนใจการกินอาหาร
แบบชาวเกาะครีตครั้งแรก หลังจากการศึกษา
วจิยัในชวง 15 ป พบวา ผชูายในเกาะครตีสขุภาพ
ดกีวาผชูายในประเทศอืน่ๆ เชน ญีป่นุ  ปนแลนด
สหรฐัฯ อติาล ี เนเธอรแลนด กรซี และยงัพบขอ
เทจ็จรงิอกีวาผชูายเกาะครตีมอีตัราการตายนอย
กวาผชูายอติาลถีงึครึง่หนึง่ แมวาคนทัง้สองกลมุ
ทานอาหารแบบเมดเิตอรเรเนยีนเหมอืนกนักต็าม

แตสิง่ทีแ่ตกตางคอื ชาวครตีกนิปลามากกวา
นายรอบรูอยากใหคนรักสุขภาพ

ทั้งหลายก็หันมาทานอาหารทะเลจนเปนนิสัย
นะครบั ฟงอยางนีบ้างคนอาจจะกลวัสารปรอท
ปนเปอนที่มีอยูในปลา สารปรอทเปนพิษตอ
รางกายอยางมาก แตไมตองกงัวลนะครบั นาย
รอบรูไปคนใหเพิ่มเติมพบวา จากขอมูลของ
คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)รายงานวา
ปรมิาณสารปรอททีพ่บในบรเิวณอาวไทยอยใูน
เกณฑไมอันตรายมากนัก ทานปลาทะเลใน
อาวไทยยังปลอดภัยอยูครับ

กินดี หัวใจก็ดีตาม อาหารสดจาก
ธรรมชาติยอมมีประโยชนกวาอาหารดัดแปลง
แตอยาลืมออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ และ
รจูกัเตมิความสขุในหวัใจนะครบั เพราะจติทีม่ี
ความสขุชวยใหหวัใจแขง็แรง นายรอบรพูสิจูน
มาแลวครับ  คุณลองปฏิบัติการดูแลหัวใจกัน
ใหมนะครับ

 อางองิ  เมวติา วงศวเิชยีรชยั ๓๐ นาทเีพือ่หวัใจแขง็แรง :รดีเดอรส ไดเจสท ประเทศไทย, ๒๕๕๐
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วันมาฆบูชา
เรื่อง...วิสาขา

วนัมาฆบชูา ตรงกบัวนัขึน้ ๑๕ ค่ำ กลางเดอืน ๓ หรอื
ประมาณราวเดือนกุมภาพันธ แตหากเปนปอธิกมาส (ปที่
มเีดอืน ๘  สองหน) วนัมาฆบชูาจะเลือ่นไปเปน วนัขึน้ ๑๕
ค่ำกลางเดอืน ๔ หรอืประมาณเดอืนมนีาคม    มาฆบชูา
ยอมาจากคำวา "มาฆปรุณมบีชูา" แปลวา การบชูาพระใน
วนัเพญ็เดอืน ๓  ถอืเปน " วนัจาตรุงคสนันบิาต" แปลวา การ
ประชุมอันประกอบดวยองค ๔ ซึ่งเปนเหตุการณอัศจรรย
เกดิขึน้พรอมกนั คอื

๑. พระสงฆจำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาในสถานที่ตางๆ เดินทางมาเฝาพระพุทธ
เจา ณ เวฬวุนัมหาวหิาร กรงุราชคฤห แควนมคธ

๒.พระสงฆจำนวน ๑,๒๕๐ รปู ลวนเปนพระอรหนัต
และไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรง ดวยวิธี
เอหิภิกขุอุปสัมปทา

๓.พระสงฆจำนวน ๑, ๒๕๐ รูป ตางมาประชุม
พรอมเพรียงกันโดยมิไดมีการนัดหมาย

๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ พระ
พทุธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนา อนัเปนหวัใจของพระพทุธ
ศาสนา คอื โอวาทปาตโิมกข โอวาทปาตโิมกข  คอื ขอธรรม
ยออันเปนหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ๓
ประการ ไดแก

๑. สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํ ไมทำความชัว่ทัง้ปวง
เวนจากความชัว่ดวยกาย วาจา ใจ

๒. กสุลสสฺปูสมปฺทา ทำความดใีหถงึพรอม
ดวยกาย วาจา ใจ

๓. สจติตฺ ปรโิยทปน ํทำจติใจใหหมดจดบรสิทุธิ์
ผองใส

"โอวันเพ็ญเดือนสามนามมาฆะ
อัศจรรยดวยเหลาพระอรหันต
หนึ่งพันสองรอยหาสิบรูปประชุมกัน
พรอมเพรียงพลันมิทันนัดจัดกันมา
จึงถือเปนจาตุรงคสันนิบาต
ธัมโมวาทปาติโมกขเทศนา
ละความชั่วทำดีมีเมตตา
จิตผองใสแกลวกลาปญญางาม"

รอยกรองโดย...ธรรมบตุร

การปลงมายสุงัขาร หลงัจากทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา
ไดตรัสรูและสั่งสอนพระธรรมมาเปนระยะเวลา ๔๕ ป
พระองคทรงปลงมายสุงัขาร คอื ตัง้พระทยัวา "ตอแตนี้ไป
อกี ๓ เดอืน เราจกัเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน" การปลงอายุ
สงัขาร ตรงกบัวนัมาฆบชูาในปทีพ่ระพทุธองคมพีระชนมายุ
๘๐ พระชนัษา

ดวยเหตนุี ้ ในวนัมาฆบชูา ชาวพทุธจงึถอืวาเปนวนั
ทีม่คีวามสำคญัเกีย่วเนือ่งกบัพระพทุธเจา รวม ๒ ประการ
คือ เปนวันที่แสดงโอวาทปาติโมกข และ เปนวันปลงอายุ
สังขาร

หนาที่ของพุทธศาสนิกชนในวันนี้คือ
- ทำบุญใสบาตร
- ปฏบิตัธิรรม ฟงพระธรรมเทศนา และเวยีนเทยีน
ที่วัด

- ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน

วนัแหงความรกัของชาวพทุธกค็อื วนัมาฆบชูานัน่เอง
ซึ่งปนี้ตรงกับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ  สหธรรมิกทั้งหลาย
ชกัชวนบตุรหลานและบคุคลทีเ่รารกัไปรวมสรางบญุ สราง
กศุลทีว่ดั เพือ่สะสมบญุในชวีติตอไป สาธ.ุ...
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เรื่อง...มุจลินท

วัดปาเจริญราชธรรมาราม

ประวัติความเปนมา
วัดปาเจริญราชธรรมาราม (ธรรมสถานวิมล

ธรรม) เปนศนูยวปิสสนากรรมฐาน ตัง้อยเูลขที ่๑๒/๑๙
ตำบลบงึทองหลาง อำเภอลำลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ีได
รบัอนญุาตใหเขามาดำเนนิการจดัการปรบัปรงุพืน้ทีเ่พือ่
ปฏิบัติพุทธศาสนกิจ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ
๒๕๔๔ โดยมีคณะผูมีจิตศรัทธารวมกันซื้อที่ดินถวาย
เพื่อใหเปนสถานที่ฝกอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ตามแนวสติปฏฐานสูตร อีกทั้งไดรับการสนับสนุน
อปุถมัภจากมลูนธิวิมิลธรรม และคณะศษิยานศุษิยของ
เจาพระคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย อาจ อาสภะมหาเถระ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร โดย
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดเขามาพฒันาสถานที่
และสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน
๔  และกอตั้งเปนสำนักสงฆวิมลธรรม เมื่อวันที่ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๔๕  ซึง่ตอมาไดรบัอปุถมัภปจจยั
จากพระเจาหลานเธอพระองคเจาสิริภาจุฑาภรณได
เสด็จพรอมดวยพระสหายนำผาปามาถวายในการ
ปรบัปรงุพืน้ที ่เมือ่วนัที ่๒๓ สงิหาคม พ.ศ ๒๕๔๕

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสริภิาจฑุาภรณ เสดจ็ วดัปาเจรญิราชธรรมาราม
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๔
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ปจจุบันทางวัดกำลังอยูใน
ระหวางการดำเนินการจดทะเบียน
ขอยกฐานะเปนวัด ในนามวัดเจริญ
ราชธรรมาราม มพีืน้ทีท่ัง้หมด ๑๐ ไร
ประกอบดวย ศาลาเอนกประสงค ๑
หลังรองรับผูปฏิบัติได ๑๐๐ คน กุฏิ
สงฆ ๑๐ หลัง กุฏิผูปฏิบัติธรรม ๑๒
หลัง อาคารที่พักผูปฏิบัติธรรมสตรี
๑ หลงั รองรบัผปูฏบิตัธิรรมได ๖๐ คน
อาคารผูปฏิบัติธรรมชาย ๑ หลัง
รองรับผูปฏิบัติธรรมได  ๖๐  คน
โรงครัว ๑ หลัง สุขาหญิง ๑๐ หลัง
และสขุาชาย ๕ หลงั

วัตถุประสงค
- เพื่อใหเปนสถานที่อบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฎฐานสี่
- เพือ่สงเสรมิจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรมอนัดตีามหลกัพทุธศาสนา ใหแกนกัเรยีน นกัศกึษา และ
ประชาชนทั่วไป

- เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุใหภกิษ ุสามเณร และประชาชนทัว่ไปไดมสีถานทีฝ่กอบรมปฏบิตัธิรรม
ในเขตปรมิณฑล และไดมโีอกาสฟงธรรมในเชงิปฏบิตัจิากพระภกิษสุายพระปฏบิตัใินปา

- เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคพระสมัมาสมัพทุธเจา เพือ่สบืทอดอายพุระพทุธศาสนายัง่ยนื
ถาวรสืบไปและเปนแหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมตามพุทธวิธี

- เพือ่เปนแหลงศกึษาเรยีนรเูกีย่วกบัสมนุไพรเพือ่ใชในการรกัษาโรคและเปนเสนาสนะทีส่งบเหมาะ
ในการปฎิบัติธรรม

บริเวณภายในวัดมีการแบงพื้นที่ใชสอยดังนี้
๑. เขตสังฆาวาส คือ เขตจำพรรษาของพระ

ภกิษ ุโดยมพีระภกิษจุำพรรษาทัง้หมด ๙ รปู และสามเณร
๑ รปู

๒. เขตธรรมาวาส คือ บริเวณศาลาวิปสสนา
เฉลิมพระเกียรติ เปนสถานที่ปฏิบัติธรรมและฟงธรรม
บรรยาย

๓. เขตพุทธาวาส คือ บริเวณที่กำลังสราง
อุโบสถแบบโบราณ

๔. เขตสวนปาสมนุไพร พนัธไมนานาชนดิ ซึง่
อยูระหวางการปรับปรุงและขยายพื้นที่วัด เพื่อใชเปน
แหลงศึกษาสมุนไพรและพันธุไมนานาชนิด และเปน
เสนาสนะสงบสำหรับพุทธบริษัท
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กิจกรรมของวัด
ทางวัดไดจัดอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแก

ประชาชนทัว่ไปตอเนือ่งตลอดทัง้ป และไดจดัโครงการปฏบิตัธิรรมให
แกหนวยงานตางๆ อาทโิครงการคายพทุธบตุร โครงการปฏบิตัธิรรม
" ทำดีเพื่อพอ" ของพนักงานการบินไทย  ตลอดจนอบรมนักศึกษา
จากมหาวทิยาลยัตางๆ เชน คณะทนัตแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
มหดิล  คณะแพทยศาสตรมหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ คณะจติวทิยา
มหาวิทยารามคำแหง ตลอดจนชาวตางชาติที่สนใจการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน เพื่อนำประโยชนในการฝกปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานไปปรับใชชีวิตประจำวันตอไป

นอกจากนีท้างวดัปาเจรญิราชธรรมารามไดจดักจิกรรมเนือ่งใน
วันสำคัญทางศาสนา อาทิเชนวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา
วนัออกพรรษา พธิกีารทอดกฐนิ พธิกีารทอดผาปา ตามพทุธประเพณทีี่
สบืทอดกนัมา อกีทัง้จดักจิกรรมพเิศษในวนัสำคญัอืน่ๆเชนวนัพอแหงชาติ
วันแมแหงชาติ การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม การสรงน้ำพระในวัน
สงกรานต เปนตน โดยทางวดัไดกจิกรรมอนัเปนจดุศนูยรวมทางจติใจใน
การสรางบุญสรางกุศลตลอดมา

ความกาวหนาของการสรางวัด
ปจจุบันไดมีศิษยานุศิษยของพระครูปลัดวีระนนททั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาติเขามาปฎิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวสตปิฏฐานสตูรจำนวนมากขึน้ ทางวดัจงึจำเปนตองสรางสิง่
ปลกูสรางตางๆใหเพยีงพอ เพือ่รองรบัผเูขามาปฏบิตัธิรรม อาทิ
กำลงักอสรางอโุบสถโบราณและศาลาวปิสสนาเฉลมิพระเกยีรติ
ตลอดจนโครงการซือ้ทีด่นิเพือ่ขยายพืน้ทีว่ดัเพือ่สรางทีพ่กัสำหรบั
ผูปฏิบัติธรรม

ผมูจีติศรทัธาทานใดมคีวามประสงคจะไปรวมสรางบญุ
สรางกุศลในการสรางวัด หรือรวมเปนเจาภาพภัตตาหารถวาย
พระหรืออาหารสำหรับผูปฏิบัติธรรม ติดตอสอบถามไดที่วัด
ทุกวัน โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ หรือดูรายละเอียดไดที่เวบไซต
www.watpacharoenrat.com  และถาตองการกราบนมัสการ
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เจาอาวาส กรุณาโทรสอบถาม
ตารางกิจนิมนตลวงหนา ซึ่งหากไมมีกิจธุระใดๆทานจะรับแขก
กอนเวลาฉันเพลทุกวัน



ฉบบัปฐมฤกษ  ก.พ. - เม.ย. ๒๕๕๑12

เรื่อง..แดดเชา ความสำคัญแหงกรรมฐานไดอารีธ่รรม

นาม ฉนันัน้แดดเชา ..........ทอทอง
รปู แจมสดใสมอง ................ สขุล้ำ
จดุหมาย ดัง่ครรลอง ............. หวงัวาด
คต ิแนนในเนือ้น้ำ .......... ดิง่ซึง้รสธรรม

หวงั นำชนสเูปา ............. แดนฝน
กจิ ทีอ่ธษิฐานพลนั ............... หยัง่รู
ใน ชวีติคดิสรรค ...................สรางโลก
ธรรม สถติมัน่ส ู........... ปราบสิน้กเิลสมาร

ฉนั ... เพยีรบอกใครตอใครวา กรรมฐานสำคญักบัชวีติมากเลยนะ

ใครๆ อาจจะไดยนิคำวา กรรมฐาน แลวนกึถงึการเครงเครยีด
นัง่สมาธ ิหลบัตา เอาเปนเอาตาย ใหไดมาซึง่สิง่มหศัจรรย
อนัเรนลบั เหนอืวสิยัคนทัว่ๆ ไปจะทำได

แตฉนัขอยนืยนัวา ไมใชเลยสกันดิเดยีว

กรรมฐาน เปนเรือ่งงายๆ ธรรมดา สำหรบัคนทกุคนจรงิๆ
เหมอืนๆ กบัทีค่นทกุคนกำลงัหายใจเขาออกอยนูัน่แหละ

แปลกดไีหม ... ถาเรามงีาน มหีนาทีท่ีต่องทำ คอืการหายใจ
เขาออกอยทูกุวนิาท ีแตแลวทำไม เราจงึลมืลมหายใจ ลมืศกึษา
ลมหายใจ

ทัง้ทีเ่รากใ็ชชวีติอยกูบัรางกายของเราเอง คอื กายเนือ้กายนี ้แต
แปลกไหม? ทีเ่ราไมเคยสนใจดแูลเลยวา รางกายของเรามอีวยัวะ
แตละสวนกำลงัปฏบิตัหินาทีอ่ยู

เราจงึกลายเปนคน "ลมืกาย" "ลมืใจ" "ลมืตวั" วนัๆ หนึง่นบัครัง้
ไมถวน

นีแ่หละ ... เปนสิง่ทีฉ่นักำลงัจะบอกถงึความสำคญัของกรรมฐาน
วา เปนสิง่ใกลตวัสกัแคไหน

ไมใชสิง่เหนอืวสิยัอะไรเลย กบัการทีเ่ราจะเจรญิสตเิพือ่ทีจ่ะเขาถงึ
ความรตูวัตลอดเวลาโดยทีเ่ราไมตองตัง้ใจรตูวั เราจะระลกึถงึกาย
ไดอยางเปนธรรมชาตทิีส่ดุ และเราจะรทูัว่พรอมวา เราควร
ทำอะไร เพือ่เหตใุด และเพือ่ผลอนัใด

เราจะกอประโยชนแกตนเองและประโยชนตอผอูืน่ไดงายยิง่นกั
และอยางเปนธรรมชาตทิีส่ดุ เมือ่เราฝกกรรมฐาน

กรรมฐาน คอื พืน้ฐานแหงการกระทำทัง้หลายทัง้ปวง
สำคญัทีส่ดุคอืการดำรงสติ

ในแตละวนั สตเิรากห็ลดุไปกบัส่ิงตางๆ ทีม่ากระทบ กาย ตา
ห ูจมกู ลิน้ และความคดิ ความรสูกึตางๆ กเ็ขามากระทบใจ
ของเรา กอใหเกดิอารมณ

ถาเราลองเจรญิสตใินระยะแรกๆ โดยการนกึถงึกายของ
ตวัเอง และลมหายใจเขาออกทัว่กาย

ทกุครัง้ทีน่กึได และเพือ่ไมใหการรบัรขูองเราหดแคบเขา
จนเกรง็ เรากต็องขยายการรบัรไูปถงึแผนดนิกวางๆ และ
ทองฟาสวางๆ ทัว่ๆ ใหจติใจเราสบาย เราจงึจะเฝาดกูาย
ดลูมไดอยางสบายๆ

เรากจ็ะระลกึรตูวัเราเอง ไมวาเรากำลงัขยบัเขยือ้นเคลือ่นไหว
ไปในทาใด เรากำลงัคดิหรอืรสูกึอะไร

อาจจะยงัไมเปนธรรมชาตนิกั กใ็หเวลาตวัเองในระยะแรกๆ
สกั 15 นาทตีอวนั ตอมาก ็30 นาท ีแลวกเ็ปนชัว่โมง
สองชัว่โมง จนสตมิัน่แนบทีก่าย เราจะไมไขวควาอนาคต
ไมวติกกงัวล เราจะทำทกุสิง่ทกุอยาง ณ ปจจบุนัอยาง
ละเอยีดถีถ่วนและดทีีส่ดุ

ปญญาของเราจะเกดิมากมายมหาศาล เราจะเรยีนรกูาร
ทำงานของรางกายและจติใจของเราไดอยางแจมกระจาง
เราจะเขาใจปญหา และจบปญหาทกุอยางอยางงายดายขึน้

เรากจ็ะใกลเขาถงึความเปนผเูจรญิ ... และเมือ่สตเิจรญิไป
พรอมๆ กบั สมาธ ิปญญา ความเพยีร และความศรทัธาใน
วถิแีหงความเปนจรงิ เรากจ็ะถงึความเปนอรยิะไดไมยากเลย

กรรมฐาน เปนสิง่สำคญัทีจ่ะนำพาใหเราพบความสขุอยาง
แทจรงิ ทีไ่มใชการไขวควาเอาสิง่ภายนอกมาเปนอารมณ

แตเปนการนิง่คงทีท่ีก่าย ทีจ่ติ ทีพ่รอมรบัรกูบัสภาวะตางๆ
ทีเ่กดิขึน้ ตัง้อย ูแปรปรวน เสือ่มสลาย พรอมรบัรคูวามเปนไป
แหงตวัตน

กรรมฐาน เปน เรือ่งใกลตวัทีส่ำคญัยิง่ ...
เปนสิง่ทีฉ่นัเพยีรอยากจะใหทกุคนหนัมาสนใจ กรรมฐาน
เพือ่เขาถงึความสขุอนันรินัดรยิง่

ขอใหทกุทานพบสนัตสิขุภายในจติใจ
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เรื่อง...นางฟาชาลี

สวัสดีคะสมาชิกครอบครัวกระแสใจทุกทาน
คอลัมนนี้จะแจงขาวเสนทางบุญและประกาศรายชื่อผูมีจิต
ศรทัธาทีร่วมสรางบญุสรางกศุลทีว่ดั ซึง่จะทยอยลงรายชือ่ให
สหธรรมกิไดรวมอนโุมทนาบญุกนั การมจีติอนโุมทนาบญุกบั
ผอูืน่ เรากไ็ดบญุเชนกนั เรยีกวา ปตตานโุมทนามยั คอืบญุ
สำเร็จไดดวยความยินดีในความดีผูอื่น นับเปนทานขอหนึ่ง
ในบุญกิริยาวัตถุ๑๐ ยอมไดรับอานิสงสดังนี้ ๑)สุขภาพ
สมบูรณ ๒)มีฐานะดี ๓)มีลาภสักการะ ๔)พบเห็นแตสิ่งที่
ทำใหเกดิความสบายใจ เรามารวมสรางทานบารมดีวยการ
อนุโมทนาบุญกันคะ

ในฉบับปฐมฤกษนี้นางฟาชาลีขอบอกขาวบุญ
ใหสหธรรมกิไดรวมอนโุมทนาบญุกบัพระสปุะฏปินโน     ผมูี
ศีลาจารวัตรงดงามเปนที่เสื่อมใสศรัทธาของศิษยานุศิษย
ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยเมือ่วนัที ่๒๕ มกราคม
พ.ศ ๒๕๕๑ ที่ผานมา พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมารามไดไปกราบนมัสการ
พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย(หลวงพอจรัญ
ฐิตธมฺโม) เจาอาวาสวัดอัมพวัน ในครั้งนี้พระเดชพระคุณ
พระธรรมสิงหบุราจารยไดถวายปจจัยสมทบในการสราง
วัดปาเจริญราชธรรมาราม เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม
จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  และขออนโุมทนาบญุกบัพระเดช
พระคุณพระราชปริยัตยาภรณ เจาคณะจังหวัดปทุมธานี
เจาอาวาสวดัเขยีนเขต ไดถวายปจจยัสมทบทนุสรางอโุบสถ
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
คณะผจูดัทำวารสารกระแสใจขออนโุมทนา สาธ ุเจาคะ

ในขณะนีท้างวดักำลงัปลกูสรางถาวรวตัถทุีจ่ำเปน
สำหรบัพทุธบรษิทั อาทอิโุบสถโบราณ ศาลาวปิสสนาเฉลมิ
พระเกียรติ โครงการซื้อที่ดินเพื่อสรางที่พักสำหรับผูปฏิบัติ
ธรรม จงึมผีมูจีติศรทัธาหลัง่ไหลกนัมาสรางบญุกศุลจำนวน
มาก สำหรบัฉบับนีจ้ะประกาศรายชือ่ผบูรจิาคปจจยัซือ้ทีด่นิ
ซึง่ทางวดักำลงัรวบรวมปจจยัซือ้ทีด่นิเพิม่อกี ๒ ไร ราคาทีด่นิ
ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่สรางทีพ่กัสำหรบัผปูฏบิตัิ
ธรรม  โดยผูมีจิตศรัทธาบริจาคปจจัยซื้อที่ดินมาแลว
ประมาณ ๑ ลานบาท สวนรายชือ่ผบูรจิาคเสาเขม็อโุบสถ
ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๙ ตน ไดมผีบูรจิาคมาแลว
๓๒ ตน และเสาอโุบสถ ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๖
ตน มียอดจอง ๘ ตน แลวคะ และผูมีจิตศรัทธารวมเปน
เจาภาพสรางประตโูบสถ มยีอดจองและบรจิาค ๔๐๔,๐๐๐
บาท นางฟาชาลีจะทยอยลงในฉบับตอๆไปนะคะ หาก
ตกหลนรายชือ่ทานใดขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วยคะ

รายชื่อผูบริจาคปจจัยซื้อที่ดินตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาทหรือตามกำลังศรัทธา
๑. คณุอณริะ โพธนิลิ  ๑๒,๐๐๐ บาท
๒. คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู                  ๓,๐๐๐ บาท
๓. คณุเพญ็พมิล โสธรรงุรงัสี                 ๑,๐๐๐ บาท
๔. คณุชนฏัฐา สขุจนัทรา                   ๙๙๙ บาท
๕. คณุรววีรรณ  ชนุถนอม ๙๙๙ บาท
๖. คณุสวุมิล-นเรนท ลลีายกลุ ๒๐๐ บาท
๗. ศากนุ ประภาโส ๑,๐๐๐ บาท
๘. คณุซกเอีย้ง แซโคว ๕๐๐ บาท
๙. คณุสกนธรตัน จารเุจตรงัสรรค                   ๑,๐๐๐ บาท

๑๐. คณุอรวริา ไทยอสุาห ๓,๐๐๐ บาท
๑๑. คณุอรญัญา ประยกุตนิวิฒัน ๕๐๐ บาท
๑๒. คุณอนุพันธ กัญญารัตน อิฐรัตน ๓,๐๐๐ บาท
๑๓. คุณศรินภัสร  หิรัญพุฒิชัยกุล ๓,๐๐๐ บาท

คณุอภวิฒัน-ชยัพชัร ทบัทมิโต
๑๔. คุณสรอยเพชร อมรฤทธิ์ ๑,๐๐๐ บาท

ด.ช.ศภุวชิญ ด.ช ทพัพวฒัน บญุประกอบโชค
๑๕. คณุสพุฒัน เรอืงฤทธิช์าญกลุ ๓,๐๐๐ บาท
๑๖. คณุกรองทอง สำเรจ็ผลดี ๕๐๐ บาท
๑๗. คณุนาวาร ีสมัมาศานติ ๕๐๐ บาท
๑๘. คณุสมฤด ีเธยีรฉาย ๖,๐๐๐ บาท
๑๙. คณุจริภา เธยีรฉาย ๖,๐๐๐ บาท
๒๐. คุณคณิสสร ดวงพัฒรา ๓,๐๐๐ บาท
๒๑. คณุกานตสนิ ีกติตพิวิฒัน ๓,๐๐๐ บาท
๒๒. คณุจารวุรรณ เธยีรฉาย                 ๑๐,๐๐๐ บาท
๒๓. คณุภูริเชษฐ โชติพิมพ ๕๐๐ บาท
๒๔. คุณสุธีศักดิ์ มะลิกุล ๓,๐๐๐ บาท
๒๕. นพ.สมศกัดิ ์มะลกิลุ                  ๓,๐๐๐ บาท

(ตอในฉบับหนาคะ)

ผูมีจิตศรัทธาทานใดตองการสมทบปจจัยรวมสราง
บญุกศุลในการสรางวดั ทานสามารถโอนเงนิผานบญัช ีพระธรรม
ธรวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขา
นมิติใหม เลขทีบ่ญัช ี๓๕๔-๑๙๗๘๒-๔  สงหลักฐานการโอน
เงินพรอมเขียนชื่อที่อยูและเบอรโทรของทานใหชัดเจน ระบุวัตถุ
ประสงครายการรวมบญุ สงแฟกซมาทีเ่บอร ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗
หรือบริจาคดวยตนเองที่วัด ทานสามารถโทร.สอบถามไดที่
หมายเลข  ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ ,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ ขออนโุมทนาบญุ
กับทุกทานคะ

สายธารบญุ
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Neokids nursery and playgroup
(รบัเดก็อาย ุ3 เดอืน - 6 ขวบ)
อรอนงค  ปทมุเจรญิวฒันา

- 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

 

วลัลภา องคศรตีระกลู

10/6-7  ถนนสบิสามหาง แขวงตลาดยอด  เขตพระนคร
กรงุเทพฯ  10200

 โทร. 02-282-1213 , 02-281-2767

ปญฑารยี  ชวีสทุธานนท
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
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รำลกึบญุป ๒๕๕๐
ขอเปดตวัคอลมันดวยการประมวลภาพกจิกรรมสำคญัของวดัใหผอูานทกุทานไดรำลกึถงึบญุกศุลทีไ่ดรวมสราง

มาตลอดป พ.ศ ๒๕๕๐

พธิเีททองหลอ
พระพทุธปฏมิาปางจกัรพรรดิ์

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ผานมา วัดปา
เจริญราชธรรมาธรรม  ไดจัดงานพิธี เททองหลอ
พระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ์ หนา ๑๐๙ นิ้ว เพื่อ
ประดิษฐานเปนประธานในศาลาวิปสสนาเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาส
มหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา โดยทาน
เจาพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศ ไดโปรด
เมตตาเสด็จเปนประธานฝายสงฆในพิธีหลอพระ และ
คุณสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อตุสาหกรรมเปนประธานฝายฆราวาส ไดมพีทุธศาสนา
นิกชนหลั่งไหลมารวมงานจนวัดแคบไปถนัดตาทีเดียว
ปจจบุนัพระปางจกัรพรรดิไ์ดประดษิฐานบนชัน้ ๓ ศาลา
วปิสสนาเฉลมิพระเกยีรต ิ เพือ่รอปดทององคพระตอไป

เรื่อง..อิ่มบุญ
กศุลกจิ
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วนัคลายวนัเกดิหลวงพอ
เนือ่งในวนัคลายวนัเกดิพระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท วนัที ่๒๑

ตลุาคม พ.ศ ๒๕๕๐ ศษิยานศุษิยไดรวมแสดงมทุติาจติและรวมกนัปลอย
ปลา ๕๐๐,๐๐๐ ตวั ปลอยนก ปลอยเตาน้ำจดื ปลอยกบทีบ่งึพระราม ๙
คลอง ๕ จงัหวดัปทมุธานี

พธิทีอดกฐนิ
ประมวลภาพบรรยากาศวันทอดกฐิน เมื่อวันที่ ๑๑

พฤศจิกายน ๒๕๕๐  มีวัตถุประสงคเพื่อนำปจจัยสมทบสราง
อโุบสถโบราณ ศาลาปฏบิตัธิรรม และเพือ่ซือ้ทีด่นิสรางทีพ่กัสำหรบั
ผปูฏบิตัธิรรม ซึง่คณุ ธเนศ -คณุชลธชิา ดลิกศกัยวทิรู เปนประธาน
อุปถัมภ  มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น  ๒ ,๙๑๐ ,๑๕๗ .๗๕  บาท
ขออนโุมทนาบญุกบัผมูจีติศรทัธาทกุทาน สาธ…ุ..
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สวดมนตขามปสงทายปเกาตอนรบัปใหม
กิจกรรมสวดมนตสงทายปหมู ตอนรับปหนู ดวยการรวมพิธี

สะเดาะเคราะห สบืชะตา และเสรมิสริมิงคล  เพือ่ตอนรบัวนัปใหม นบัวา
เปนกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งของวัด ปนี้มีสหธรรมิกไดมารวมกัน
สวดมนต และสรางบญุสรางกศุลกนัแนนศาลา มทีกุวยัตัง้แตวยัเดก็จนวยั
ผูสูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมที่ชื่นมื่นสกัดความงวงของทุกคนได ก็คือการรวม
ปลอยโคมลอยตอนเทีย่งคนื ตางคนตางกอ็ธษิฐานจติปลอยทกุข ปลอยโศก
กนัถวนหนา พอเชาตรวูนัปใหม ญาตธิรรมทัง้หลายไดรวมกนัตกับาตรขาว
สารอาหารแหง รวมถวายภตัตาหารเชาและรบัพรจากพระคณุเจาทัง้ ๑๕ รปู
ญาติธรรมตางก็สะสมเสบียงบุญ เพื่อเปนตนทุนในการเริ่มตนชีวิตใหมใน
วนัขึน้ปใหมกนัอยางมคีวามสขุ สาธ ุสาธุ

โครงการปฏบิตัธิรรม
เจตนารมณของพระครูปลัดวีระนนท

วีรนนฺโท ทานไดตั้งปณิธานไวแนวแนวาตองการให
วดัปาเจรญิราชธรรมาราม เปนศนูยปฏบิตั ิวปิสสนา
กรรมฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ซึ่งตลอดปที่ผานมาไดมีการอบรมวิปสสนา
ธรรมฐานตลอดทั้งป มีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
สนใจเขามาอบรมอยางตอเนื่อง
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โครงการคายพทุธบตุร
คณะครูและผูปกครอง

จากโรงเรียนบางชันไดพาเด็กๆ
ยุวชนอายุ๑๒  ป  มาฝกสมาธิ
วิปสสนากรรมฐาน ในชวงปดเทอม
อีกทั้งยังพาเด็กๆมาชวยกิจกรรม
สำคัญในเทศกาลวันสำคัญของวัด
อยเูปนประจำ เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม
คณุธรรม และศลีธรรม ตัง้แตวยัเดก็
เพื่อเปนเยาวชนที่ดีและผูใหญที่ดี
เปนกำลังของประเทศชาติตอไป

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัยเขากองทุนผูปฏิบัติธรรม
ผานบญัชพีระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่ชมรมกระแสใจ บญัชอีอมทรพัย

ธนาคารไทยพาณชิย สาขายอย บานฟาภริมย(ลำลกูกา)
เลขทีบ่ญัช ี๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔ และสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ย ูแฟกซมาที่

๐-๒๘๘๑๘๖๒๐, ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗  หรอืถวายปจจยัไดทีว่ดัระบ ุ“เพือ่กองทนุชมรมกระแสใจ”

สหธรรมิกทานใดสนใจเขารวมโครงการปฏิบัติธรรมของวัด ติดตอสอบถามรายละเอียดที่วัดทุกวัน
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ หรือ ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖  หรือติดตอผานชมรมกระแสใจ (ชมรมปฏิบัติธรรมของ
วดัปาเจรญิราชธรรมาราม)  คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู (ประธานชมรมกระแสใจ) โทร. ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ หรอื
คณุอณริะ โพธนิลิ โทร. ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร
ชมรมกระแสใจไดจัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร

"โครงการทำดเีพือ่พอ" ทีศ่นูยทรพัยากรมนษุยลานนา จงัหวดั
เชียงใหม ระหวางวันที่ ๗-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีครอบครัว
พนกังานการบนิไทยและศษิยานศุษิยของพระครปูลดัวรีะนนท
วีรนนฺโท รวมเขาอบรมปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน จำนวน ๗๗
คน นบัวาเปนโครงการทีด่แีละประสบความสำเรจ็อยางยิง่ โดย
ครั้งนี้ผูปฏิบัติธรรมไดรวมบริจาคปจจัยสมทบทุนทอดผาปา
จองเสาเขม็และเสาอโุบสถ สรางประตโูบสถและซือ้ทีด่นิถวาย
วัด มียอดปจจัยจองและบริจาครวมทั้งสิ้นแปดแสนกวาบาท
ขออนโุมทนาบญุกบัผมูกีศุลจติทกุทาน สาธ ุสาธ ุสาธุ
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เดอืนกมุภาพนัธ - พฤษภาคม  ๒๕๕๑ ปฏทินิธรรม
วันที่ รายการกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม

๙ ก.พ. รวมพธิทีอดผาปามหากศุลครัง้ที ่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. ทำบญุ สรงน้ำพระวนัสงกรานต สหธรรมิกทุกทาน
๑๙ - ๒๒ เม.ย. โครงการคายพุทธบุตร ยวุชนอาย ุ๑๒-๑๕ ป จำนวน ๘๐ คน
๑ - ๗ พ.ค. โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ เจาหนาที่วัดและผูปฏิบัติธรรมทั่วไป

ครัง้ที ่๑ จำนวน ๕๐ คน (ลงชือ่จองได)
๑๐ - ๑๘ พ.ค. อบรมโครงการยุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
๑๔ ม.ิย. รวมพธิทีอดผาปามหากศุลครัง้ที ่๒ ผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

* ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

สนใจปฏบิตัธิรรม
ทานสามารถเขามาปฏิบัติธรรมไดทุกวัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผูปฏิบัติธรรมใหม

เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ของทกุวนั โดยผปูฏบิตัธิรรมเตรยีมดอกไม ธปู
เทยีน  เพือ่ขอกรรมฐานและรบัศลี ๘ พรอมทัง้ชดุขาวสำหรบัปฏบิตัธิรรม กรณ ี ไมไดเตรยีมมา ทาง
วัดมีชุดขาวสำรองใหทาน

พระวิปสสนาจารยที่สอนกรรมฐานคือ พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
พระอาจารยสงกรานต

ขอเชญิรบัฟงธรรมบรรยายของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดทีส่ถานวีทิยเุสยีงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดนิ AM.1179 เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ ทกุวนัเสาร

สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทั่วไปไดที่

www.watpacharoenrat.com
email: krasaejai@yahoo.com
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เรือ่ง...ขนุไกรลาส

พิชิตยมทูต
เพราะเปนปจจตัตงั

เปดตวัวารสารกระแสใจและคอลมันนีข้าพเจาจงึอยากนำเสนอ
เรือ่งราวทีโ่ดดเดนสะดดุใจประหนึง่วาจะเกนิจรงิ  แตความเปนจรงิแลว
มิไดเกินจริงแตอยางใด เพียงแตความจริงที่จะเลานี้ ถาใครไมปฏิบัติ
ธรรมหรอืไมมภีมูธิรรมเพยีงพอกย็ากนกัทีจ่ะเชือ่และเขาใจ อยางทีร่กูนั
วาพระพทุธองคทรงสอนไววาไมใหเชือ่สิง่ใดงายๆ นอกจากจะพสิจูนแลว
ดวยตนเองและใชปญญาพจิารณาไตรตรอง คณุพรอมไหมทีจ่ะพสิจูนมนั
ถาพรอมแลวตามมาเลยครับ.........

แมนอง(ขอสงวนชื่อจริง) เปนที่รูจักกันดีในหมูศิษยานุศิษย
หลวงพอวรีะนนท วรีะนนัโท เนือ่งจากเปนทีเ่คารพรกัใครของคนทีน่ีแ้ละ
เปนผปูฎบิตัธิรรมทีน่าเอาเปนแบบอยาง แมนองเริม่ปฏบิตัธิรรมตามแนว
มโนมยทิธมิาตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถงึปจจบุนั ผานเรือ่งราวเหลอืเชือ่
ขามภพขามมิติมามากมาย ขาพเจามีโอกาสไดสัมภาษณและนำเรื่อง
ของแมนองมาเลาสูกันฟงในครั้งนี้ก็ตองกราบขอบพระคุณแมนองใน
ธรรมทานและความเมตตาที่ไดอนุญาตใหเราไดนำมาเผยแพรในครั้งนี้
ดวยครับ

ตอนทีแ่มนองอายไุด ๔๕ป ในป ๒๕๓๖ เปนชวงทีด่วงตกอยาง
มาก ไดประสบอบุตัเิหตรุถคว่ำ แตรอดชวีติมาได  จงึไดไปทำพธิตีอชะตา
กบัคณุลงุลออ (ไมทราบนามสกลุ) ซึง่เปนลกูศษิยของหลวงพอฤๅษลีงิดำ
ที่ราชบุรี  คุณลุงไดทำพิธีใหแมนองและใหทำบุญสรางพระซึ่งคุณ
ลงุบอกวาตออายไุดสามปและใหทำบญุตอไปเรือ่ยๆ หลงัจากนัน้แมนอง
ก็ไปทำบุญถวายสังฆทานตออายุกับครูบาชัยวงศาที่ลำพูน แลวจึงได
กลับไปหาคุณลุงลอออีกครั้ง เมื่อทำการตรวจเช็คดวงชะตาแลวปรากฏ
วาไดมีการตออายุไปถึงแปดป นั่นหมายความวาการทำสังฆทานนั้นได
ตออายเุพิม่ใหแมนองอกีหาป แตดวยเวลานานถงึแปดปนีเ้องทีท่ำใหแม
นองลืมวันตออายุของตนเองวาไดครบกำหนดเสียแลว

ในขณะที่โรงเรียนปดเทอม และ ดวยความที่เปนครูจึงมีเวลา
วาง  หลวงพอวรีะนนท ไดโทรศพัทบอกแมนองใหไปถอืศลีทีว่ดั(ในขณะ
นั้นยังไมมีวัดปาเจริญราชธรรมมาราม) แมนองจึงตั้งใจไปถือศีลปฏิบัติ
ธรรมทีว่ดัพระธาตศุรจีอมทองจงัหวดั เชยีงใหมสามวนั เมือ่ครบกำหนด
สามวนัจะลาศลีกลบับาน แตเจาอาวาสไมอนญุาตใหกลบัและใหอยตูอ
ในคืนที่สามนั้นเอง สิ่งเหลือเชื่อนากลัวก็บังเกิดขึ้นกับแมนองอยางที่จะ
ไมมีวันลืมเลยในชีวิตนี้

เมื่อทำการตรวจเช็ค
ดวงชะตาแลวปรากฏวา
ไดมีการตออายุ
ไปถึงแปดป
นั่นหมายความวา
การทำสังฆทานนั้นได
ตออายุ เพิ่มใหแมนอง
อีกหาป แตดวย
เวลานานถึงแปดปนี้ เอง
ที่ทำใหแมนองลืม
วันตออายุของตนเอง
วาไดครบกำหนด
เสียแลว
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ขณะทีก่ำลงันัง่สมาธอิยนูัน้ แมนองไดเหน็ยมทตูสีต่นเขามาหา
แมนอง ดวยความสงสัยวาทำไมยมทูตจึงมาหาตน ปกติยมทูตมีหนาที่
เกบ็ดวงวญิญาณไมใชหรอื แมนองจงึตรวจเชค็กำหนดตออายขุองตนเอง
ซึ่งปรากฏวาไดครบกำหนดลงแลวและคืนนั้นเปนคืนที่เจ็ดหลังจากครบ
กำหนดแลว ทำใหแมนองตกใจมากและเขาใจทันทีวายมทูตมาหา
ตนทำไม และมากันถึงสี่ตน เธอจึงทำใจดีสูเสือตอนรับขับสูยมทูตดวย
การเชือ้เชญิใหเหลายมทตูนัน้รบัสวนบญุทีเ่ธอทำมาทัง้หมด โดยหวงัวา
เมือ่รบัแลวจะไดกลบัไป ยมทตูสามตนยอมรบัสวนบญุแลวกก็ลบัไป แต
อกีหนึง่ตนไมยอมรบัสวนบญุนัน้ และไดกลาวขึน้วา "ขาพเจาไมไดอยาก
ทำหรอก แตจำเปนตองทำตามหนาที"่ แมนองกต็อบกลบัไปวา "ขาพเจา
ก็ไมไดกลัวตาย แตที่ยังไมอยากไปเพราะมีภารกิจตองกระทำ" แตกอน
ที่ยมทูตจะไดกระชากวิญญาณของแมนองนั้น ทาวสักกะเทวราชหรือ
พระอนิทรกไ็ด ปรากฏกายขึน้ตอหนาบคุคลทัง้สอง โดยทีม่ไิดพดูอะไร แต
เสมอืนหนึง่วาขดัขวางไมใหยมทตูเอาวญิญาณของแมนองไป ดวยเหตทุี่
เปนลกูศษิยหลวงพอฤๅษลีงิดำ และเปนคนมบีญุบารม ีองคอนิทรจงึได
ลงมาชวยแมนองในครัง้นี ้ ระหวางนัน้แมนองจงึไดทำการสวดมนตตางๆ
มากมายหวงัจะขบัไลใหยมทตูนัน้กลวัและกลบัไป แตกไ็รผล และแมนอง
ก็เริ่มรูสึกวาหายใจไมคอยสะดวก เริ่มมีอาการแนนหนาอกแตก็ไม
ยอมออกจากสมาธเิดด็ขาด เพราะรวูาถาออกจากสมาธจิกัตองเปนฝาย
พายแพแกยมทตูเสยีแนแท ดงันัน้จงึสวดสาธยายมนตตางๆ สารพดับทที่
จำได แตยมทูตก็ไมยอมไปเสียที โชคยังดีที่องคอินทรผูเปนใหญแหง
ดาวดึงสไดมาชวยขวางไวไดบาง   แมนองสวดมนตจนครบทุกบทแลว
กย็งัไมไดผล พระอนิทรกย็นืเฝาอารกัขาแมนอง เสมอืนวาไมตองการให
ยมทตูเอาดวงวญิญาณไป อาการแนนหนาอกของแมนองกก็ำเรบิขึน้มา
ทุกที ยมทูตคงจักรอเวลาเพื่อที่จะทำใหแมนองเปนผูปราชัย และ
เหตุการณก็เหมือนจะเปนเชนนั้น แมนองสาธยายมนตจนหมดแลวไมรู
จะสวดมนตใดอกี จงึเริม่สวดบทถวายพรพระ( อติปิ โส ภะคะวา) ไลมา
เรือ่ยๆตัง้แตอติปิ โส ภะคะวา...สวากขาโต....จนถงึสปุะฎปินโน ภะคะวะโต
สาวะกะสงัโฆ ทนัใดนัน้เอง หลวงพอวรีะนนท ก็ไดปรากฏกายขึ้น แลว
องคอินทรก็ไดหายตัวไป หลวงพอขีดเสนลอมรอบตัวแมนอง แลวบอก
ยมทตูวา "เจากลบัไปไดแลว คนคนนีย้งัไมอนญุาตใหเอาตวัไป" ประหนึง่
เสียงประกาศิต ยมทูตตนนั้นจึงยอมกลับไปอยางโดยดี  แมนองจึงรอด
พนนาทปีลดิวญิญาณนัน้มาไดอยางหวดุหวดิ และไดถอืศลีทีว่ดัพระธาตุ
ศรีจอมทองนั้นจนครบสิบวันจึงคอยกลับบาน

แมนองสาธยายมนต
จนหมดแลวไมรูจะ
สวดมนตใดอีก จึงเริ่มสวด
บทถวายพรพระ
(อิติป โส ภะคะวา)
ไลมาเรื่อยๆตั้งแต
อิติป โส ภะคะวา...
สวากขาโต....จนถึง
สุปะฎิปนโน ภะคะวะโต
สาวะกะสังโฆ
ทันใดนั้นเอง
หลวงพอวีระนนท
ก็ไดปรากฏกายขึ้น แลว
องคอินทรก็ ไดหายตัวไป
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“จจุ!ุ อยาสงเสยีงดงัสทิานยมทตู ละครสงครามนางฟากำลงัสนกุอยเูชยีว”

 เหตกุารณนีแ้มจะนากลวัมากเพยีงใดแตในทางกลบั
กัน กลับเปนประสบการณที่ทำใหแมนองปลื้มปติใจที่ไดพบ
พระแท พระสุปฏิปนโนที่หายากนักในยุคสมัยนี้ พระที่แมนอง
จะกราบไดอยางสนทิใจ และเปนแรงบนัดาลใจใหกระทำดสีราง
บุญกุศล และตั้งใจปฏิบัติธรรมตอไปอยางไมยอทอ อีกทั้งแม
นองยงัเปนกำลงัสำคญัในการสรางวดัปาเจรญิราชธรรมารามนี้
อีกดวย

นับเปนเรื่องที่นาอัศจรรยใจอยางยิ่งกับเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นนี้ แตมันก็ไดเกิดขึ้นแลวกับชีวิตของชาวพุทธคนหนึ่งซึ่งเปน
คนดี อยูในศีลในธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อหนทางแหงการดับ
ทกุข จงึเหน็ไดวา การเปนคนดเียีย่งนีย้อมไดครบูาอาจารยดแีละ
มีโอกาสทำดีตอไป ถาเปนคนไรบุญบารมี คงไมมีโอกาสวิเศษ
เชนนีท้ีพ่ระอนิทรและพระสปุฏปินโนจะมาปกปองผองภยัให อกี
นยัหนึง่ทีพ่วกเรามคิวรมองขามคอื การเจรญิมรณานสุต ิใหเรา
ระลกึถงึความตายอยเูสมอๆ  เพราะทกุคนตองตายไมชาหรอืเรว็
เราจะไดไมประมาทในการดำเนินชีวิต ไดรีบเรงกระทำความดี
ใหถงึพรอม ครัน้ถงึเวลาตายทีม่าเยอืน จะไดไมเสยีใจและจาก
ไปอยางคนมีสติและเตรียมพรอมแลวสำหรับการเดินทางอัน
ยาวไกลจนกวาจะไปถงึทีส่ดุแหงธรรม ทีส่ดุทายของ การดบัสญู
แหงกเิลสอาสวะทัง้ปวงหรอืทีเ่ราเรยีกวา พระนพิพาน นัน่เอง
.

ร อ ย ก ร ร ม ใ น ก ง เ ก วี ย น

ดุจลอเกวียนเวียนหมุนดุนสลับ
ดวยแรงขับแรงใครในตัณหา
ดวยความอยากความไมอยากมากโลภา
สงวิญญาณมาเกิดดับกลับเวียนวน

เปนกงลอกรงเหล็กกลานาเกรงขาม
เปนกลกามกลวิบากยากสับสน
เปนไฟรุมสุมทรวงดวงกมล
เปนสตัว คน เทพ ผ ีเปรต เหตอุบาย

โอกงกรรมกงเกวียนเวียนไมจบ
หมื่นแสนภพรอยแสนชาติไมอาจหมาย
ประเดี๋ยวเกิดประเดี๋ยวแกประเดี่ยวตาย
มิรูคลายรายเกินนึกจะตรึกตรอง

พระพุทธองคทรงชี้ทางสวางแลว
ใหคลาดแคลวจากไฟลนทุกขหมนหมอง
สูสุขแทแนนิรันดรตามครรลอง
หยดุจบัจองในกงเกวยีนเพยีร นพิพาน.

โดย...ธรรมบตุร

มมุนีม้รีางวลั
อิคิวซัง

    สวัสดีครับสหธรรมิก
ทกุทาน มมุนีจ้ะมคีำถามให
ทุ กท าน ได ร วมสนุ กฝ ก
ปญญา ลับสมอง ปองกัน
โรคอลัไซเมอร แถมไดความ
รทูัง้ทางธรรมและทางโลกเพิม่เตมิดวยครบั ฉบบัแรก
ผมขอเชิญสหธรรมิกรวมแสดงความคิดเห็นและสง
ขอเสนอแนะ มาคนละ ๓ ขอ หรอืมากกวานีก้ด็คีรบั
ผมจะนำมาปรบัปรุงวารสารเพือ่ใหไดประโยชนสงูสดุ
แกทุกทานมากที่สุด รางวัลสมนาคุณคือหนังสือ
อสิระแหงจติ จำนวน ๑๐ รางวลั หมดเขตวนัที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ นะครับ สงมาที่e-mail :
Krasaejai@yahoo.com หรอื แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙,
๐-๒๙๙๕๒๔๗๗ ระบ ุ"มมุนีม้รีางวลั" พรอมเขยีนชือ่
ที่อยูและเบอรโทรใหชัดเจน ผมจะสุมจับรางวัลและ
ประกาศผลรางวัลในฉบับหนาครับ
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เรือ่ง...โควนิทะ
ธรรมบนัดาลใจ

ขอใหชีวิตทุกทานงดงามตามที่ฝน
ขอใหชีวิตทุกทานเปนวันที่สดใส
ขอใหกาวยางแหงธรรมของทานเปนกาวที่มั่นใจ
ขอใหกาวแหงปใหม กาวไกลไปกวาเดิม

เ ป ด ตั ว ค อ ลั ม น
"ธรรมบนัดาลใจ" ดวยกลอน
อวยพรปใหม ซึ่งเปนกำลังใจ
สำหรับสหธรรมิกทุกท าน
"ธรรมบนัดาลใจ" จะกลายเปน
เพื่อนทางธรรมสำหรับญาติ
ธรรม ที่จะมารวมกันแบงปน
กำลังใจ และขอคิดธรรมะดีๆ
สำหรับทุกทานที่จะมารวม
แลกเปลี่ ยนประสบการณ
ปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหา เพื่อจะเปนวิทยาทาน
และเปนแรงบันดาลใจในการ
นำไปเปนวถิใีนการดำเนนิชวีติ

เมือ่พดูถงึปใหม ผคูนทัว่ไปมกัจะนกึถงึแตสิง่ดีๆ  ทีจ่ะเขามา
ในชวีติในชวงเริม่ตนป บางกจ็ะนอนฝนถงึโบนสั วนัหยดุ การทองเทีย่ว
งานรืน่เรงิ และสิง่ทีจ่ะไดทำรวมกบัญาตพิีน่อง เพือ่นฝงู แททีจ่รงิแลว
ปใหมคือสัญลักษณของการเริ่มตนชีวิต ก็ควรที่จะเปนปที่ผูดำเนิน
ชวีติในทางธรรมไดเปดโอกาสใหตนเอง ตัง้สตทิบทวนถงึสิง่ทีไ่มดแีละ
พรอมจะปรับปรุงแกไขไปพรอมๆกับการเปดรับส่ิงดีๆเขามาในชีวิต
มุงไปสูการกระตุนใหระลึกถึงสิ่งใหมๆรวมไปถึงเกิดความสำนึกที่
จะทบทวนตนเองวา ในปใหมทีจ่ะถงึนี ้เราแตละคนจะทำการปรบัปรงุ
เปลีย่นแปลงและพฒันาตนเองไปในทศิทางใดไดมากนอยแคไหน มี
ความเปนคนใหมไดมากนอยเพยีงใด นบัไดวาโดยทัว่ไปคนสวนมาก
กค็วรทีจ่ะถอืเอาชวงเทศกาลปใหมเปนการเริม่ตนชวีติใหม มกัมกีาร
ตัง้จติอธษิฐานเปนกรณพีเิศษเพือ่ "ละเลกิสิง่ผดิ เริม่ตนสิง่ถกู กระทำ
แตสิ่งดี"

ฉะนัน้การตัง้สจัจะอฐษิฐานกเ็ปนไปเพือ่การเปลีย่นแปลงใน
ทางที่ดี ในทางที่พัฒนาและเปนการใหสัญญากับตนเอง วาจะเริ่ม
สิง่ใหมๆ และสิง่ทีด่ใีหกบัชวีติ เปลีย่นจากคนเกากลายมาเปนคนใหม
เฉกเชนเดียวกับ องคุลีมารกลายเปนพระอรหันต ดวยการตั้ง
สัจจะอฐิษฐาน

ปใหม ควรเปนจดุเริม่ตนของการทีค่นเราจะเปดใจแกไขและ
พัฒนาตนเองไปสูสิ่งที่ดี สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ควร ใหสมกับสิ่งใหมๆที่เกิด
ขึ้นที่วา "ปใหม คนใหม" คนใหมที่พรอมจะพัฒนาและมีความ
กาวหนาในความดี

Happy new you
                   โควนิทะ
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By Mae Chee Brigitte Schrottenbacher

Mindfulness
in Daily Life

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.

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.
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?
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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.

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.
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รอยกรองโดย...หยาดอรุณ
ถอยธรรมลำกวี

ขาพเจาตระหนักล้ำ พุทธคุณ
ผูประกาศเกื้อหนุน สัตวพรอง
ชี้แจงแจมเจือจุน ทางสวาง
พรางอริยสัจกอง โปรงสรางความจริง

หวังใจนิ่งมั่นคลอง กงธรรม
หมุนจักรดำรงนำ กระจางแจง
สนองคุณแหงหลักคำ พระพุทธ
ชี้กองแกวกลอมแกลง กลบกล้ำกลืนหาย

ถวายบุญพระพุทธเจา บูชา
ปฏิบัติเพื่อนบพา จิตนอม
แสวงสุขแหงธรรมา เกื้อกอบ
ดิ่งสูอริยมรรคพรอม เพื่อแพรวแผวผล

ขอสมาธิดลแจมแจง  พรางใจ
ขอปฏสิมัภทิาใน หยั่งรู
ขอเดชฤทธิ์ปองภัย หนนุแนบ
ขอจิตพรอมสูผู เลิศดวยอภิญญา

เพื่อชวยพาเหลาพรอง เพรียงธรรม
หลุดสูหวงสุขนำ เลิศแท
คือแดนนิพพานกรรม ทุกขปลด
โปรดสถิตหยั่งรูแม ตบะนั้นขาเพียร

ร่ำเรียนเพื่อหนึ่งล้ำ อรยิผล
รูหยั่งปญญาดล มั่นล้ำ
เพียงพอที่นำพล พลังพราง
สนองพุทธคุณค้ำ โลกรอนผอนคลาย.

รำลึกถึงพระพุทธคุณ
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โดย เมาทซี่
สะเกด็ขาวชาววดั

สวสัดปีใหม ๒๕๕๑ ปหน ูขอใหผอูานวารสาร
กระแสใจ มสีขุภาพกายด ีสขุภาพใจด ีและมคีวาม
สขุทกุๆทาน คอลมันนีจ้ะบอกเลาเรือ่งราว สะเกด็
ขาวของสหธรรมิกที่เขามาสรางบุญกุศลที่วัดปา
เจรญิราชธรรมาราม อาจมหียอกลอกนับางเลก็นอย
พอหอมปากหอมคอ ตามประสาคนคนุเคยกนั

 วนัทอดกฐนิของวดัเมือ่ วนัที ่๑๑ พ.ย  ๒๕๔๙
ทีผ่านมา ประธานอปุถมัภ คอื คณุธเนศ คณุชลธชิา ดลิก
ศกัยวทิรู มผีมูจีติศรทัธารวมบรจิาคปจจยัทอดกฐนิทัง้สิน้
๒,๙๑๐,๑๕๗.๗๕ บาท ทางวดัจะนำปจจยัไปสรางอโุบสถ
ไมโบราณ ศาลาวปิสสนา และซือ้ทีด่นิ เพือ่ใหพทุธบรษิทั
ไดใชเปนทีป่ระพฤตปิฏบิตัติอไป ขออนโุมทนาบญุกบัทกุ
ทานดวย

 ครัง้นีม้ผีมูารวมงานกนัแนนศาลาหลงัใหม มี
ทัง้ซมุอาหารและน้ำดืม่ ใหอิม่ทอง ซมุจำหนายหนงัสอื
ธรรมะ ซดี ีวซีดี ีและเสือ้แจกเกต็เหลอืง กองทนุโดย สมภมูิ
-เจตยิา สกลุรตันาคมในศาลากลางน้ำ ใหอิม่ใจ มตีนกฐนิ
ตนใหญใหทานไดตดิปจจยั ใหอิม่บญุ กนัถวนหนา  งาน
กฐนิปหนาขอเชญิมารวมสรางบญุ สรางกศุลกนัอกีนะคะ

  ปนี ้รองศาสตรจารย ดร.สจุติรา ออนคอม
เจาของธรรมนยิาย สตัวโลกยอมเปนไปตามกรรม ได
เปนโฆษกกติตมิศกัดิเ์หมอืนทกุป ทานเปนผมูอีปุการคณุ
ตอวดัมากมาย ซึง่อาจารยกบัคณุน้ำทพิย ภธูนชยั เปน
ผรูเิริม่ซือ้ทีด่นิขยายวดั และชวยประชาสมัพนัธวดัผาน
นติยสารกลุสตร ีทำใหมผีปูฏบิตัธิรรมมากมายหลัง่ไหล
เขามาปฏบิตัธิรรมและสรางกศุลทีว่ดัตลอดมา อกีทัง้
ทานอนญุาตใหนำผลงานหนงัสอืธรรมนยิาย พรอมทัง้
แผน MP3 มาจำหนายทีว่ดั โดยรายไดทัง้หมดเพือ่ซือ้ทีด่นิ
ถวายวดั ขออนโุมทนาบญุกบัอาจารยดวยคะ
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 สวนโฆษกรบัเชญิอกีทาน ดร.วลิเลยีม
วมิกุตายน ทานนำหนงัสอืการพฒันางาน บานเกือ้รกั
เจาภาพโดยคณุนติยา ลกัษณวสิษิฐ เจาของรานนติยาไกยาง
ชือ่ดงั ฝากมาถวายหลวงพอเพือ่แจกเปนธรรมทาน ลลีา
การพดูของอาจารยรบัรองวาไมเหมอืนใคร ขนาดคณุลกูน้ำ
พาเมลา บาวเดน ซึง่เธอมาพรอมกบัคณุลกูนก สภุาพร
เจาของเพลงคณุลำใย ยงัอดแซวไมไดวา "อาจารยพดูไป
เลือ้ยไป เดีย๋วเถอะคงเลือ้ยไปกลางศาลาแนนอน"

 สวนคณุปานติยา ผใูจบญุสนุทานนัน้ นอกจาก
ฝากหนงัสอืเพือ่แจกเปนธรรมทานแลว ทานยงัฝาก
แกงออมไขมดแดง ใหแมครวัแชชองแขง็ แบงถวาย
หลวงพอทลีะถงุอกีดวย เพราะทราบวาเมนไูขมดแดง
เปนเมนูโปรดที่หลวงพอชอบฉันเปนพิเศษ

 ทีก่ลาววาเปนเมนโูปรด ทีม่ากค็อื ครัง้ที่
หลวงพอไปเรยีนปรญิญาโท ทานตองไปปรกึษาวทิยา
นพินธกบั ดร.ขนษิฐา สรุยิพร ทีบ่านคณุน้ำทพิย อยเูปน
ประจำ  ซึง่นองๆลกูเรอืจากการบนิไทยมกัจะซือ้อาหาร
จากรานนติยาไกยาง ไปถวายทกุครัง้ เมนหูลกัคอื
แกงออมไขมดแดง พลากงุ กงุเผา หลวงพอฉนัหมดจาน
ทุกครั้งคะ

 ศษิยานศุษิยของหลวงพอ เมือ่อานเจอ
ขอความนี ้ลองเปลีย่นเมนเูดมิๆ มาเปนเมนทูีแ่นะนำกนั
บางนะคะ ขอหยบิยกเรือ่งราวนางวสิาขาผเูปนเอตทคัคะ
ดานถวายทาน กลาววานางจะถวายภตัตาหารอยางดแีด
พระภกิษสุงฆ อยเูปนประจำ  อานสิงสดงักลาว เมือ่นาง
จะออกเรอืนไปแตงงาน ปรากฏวามฝีงู โค กระบอื
พงัคอกวิง่ตามนางไปจำนวนมาก (อานเพิม่เตมิไดใน
หนงัสอืคสูรางคสูมของหลวงพอวรีะนนท) แตหากสมยันี้
อานสิงสของทาน อาจมรีถเบนซปายแดงขบัตามทาน
กไ็ดนะ สาธ ุ!!!

 เมือ่พดูถงึเรือ่งอาหาร ทำใหนกึถงึคณุอมิ
หรอืเจอมิ กรรมการวดั ผรูบัผดิชอบคาภตัตาหารและ
คาอาหารของผปูฏบิตัธิรรม ซึง่ถาใครไปวดัแลวไมรจูกั
เจอมิแสดงวายงัไปไมถงึวดั เพราะเธอเปนชาววดัที่
อารมณด ีมsีervice mind เปนทีป่ระทบัใจแกผพูบเหน็
แตหากวนัไหนเธอดเูครงเครยีด แสดงวาวนันัน้ เธอเปด
ตูบริจาคแลวไดปจจัยนอยไมพอกับคาอาหารของวัด
ทานใดสงัเกตเหน็ใบหนาของเธอเครงเครยีด กรณุาเอา
มือลวงกระเปาหยิบธนาบัติสีแดงๆแลวหยอนในตู
บริจาคคาอาหารสักนิดหรือเปนเจาภาพคาอาหารทั้ง
เดอืนกไ็ด เธอจะอารมณดขีึน้มาในบดัดลคะ

 งานสวดมนตสงทายปเกาตอนรบัปใหมที่
ผานมา สหธรรมกิมารวมสวดมนตสะเดาะเคราะห
เสรมิสริมิงคลกนัแนนศาลา ขออนโุมทนากบัคณุจนินี่
เจาภาพใหญ (เกอืบทกุงานเลยคะ) ซมุสะเดาะเคราะห
คณุวชัราภรณผเูหมาเจาภาพ ๓ รายการคอืซมุสะเดาะ
เคราะห ซมุน้ำปนและขาวตมกระดกูหม ูคณะพีป่วณีา
เจาภาพแฮมเบอรเกอร สหธรรมกิฝากขอบคณุและ
อนโุมทนาเปนพเิศษ เพราะปนีอ้ิม่อรอยจนถงึเทีย่งคนื
ทเีดยีว

 ย่ำรงุเชาวนัใหมกไ็ดยนิเสยีงบนอดิออดฝาก
ถงึพีป่วณีาวาไมไดกนิขาวตมกงุ เพราะทำถวายแตพระ
อยางเดยีว พอหนัไปมองหมอขาวตมหมทูีเ่ลีย้งญาติ
ธรรมทีม่ารวมงาน กห็มดเสยีนี ่แหม! พีป่วณีา ทำขาว
ตมชะอรอยขนาดนี ้ไมแนปหนาพีอ่อย แมครวัประจำ
วดั อาจจะโดนซวิตำแหนง ๕๕๕

 มคีนฝากถามวาเจอมิ พีห่นเูลก็ พีแ่ปว ขาย
โคมยีเ่ปงเปนล่ำเปนสนั ตัง้ใจชวยวดัมาก ไมรวูาแอบ
เปนยีป่วทำโคมสงนอกหรอืเปลา  แตทีแ่นๆ  งานนีเ้จๆ
รบับญุไปเตม็ๆ พวกเรากอ็นโุมทนาบญุดวยนะจะ
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 เกบ็ตกขาวโครงการปฏบิตัธิรรม "ทำดเีพือ่พอ"
ประธานการจดัโครงการ คอื คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู ที่
ศนูยทรพัยากรมนษุยลานนา จงัหวดัเชยีงใหม ระหวาง
วนัที ่๗- ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๑ ผปูฏบิตัธิรรมจำนวน ๗๗
คน มีทัง้ลกูเรอื นางฟาการบนิไทยและศษิยานศุษิยของ
หลวงพอ โดยหลวงพอวรีะนนท เปนพระวปิสสนาจารย มี
พระณนนท รตโฺน จากวดัอมัพวนั พระโชต ิเจาอาวาส
วดัหนองกาย จงัหวดัเชยีงใหม รวมเปนพระวทิยากรดวย

 วนัสดุทาย มพีธิขีอขมาและลาศลี เหน็ภาพ
ประทบัใจทีล่กูๆไดกราบคณุพอ คณุแมทีร่วมปฏบิตั ิ(ซึง่
หลายคนบอกวาตัง้แตเกดิมายงัไมเคยกราบตกัพอ แม
เลยคะ)  เหน็รอยยิม้และน้ำตาแหงความกตญัขูองลกูที่
มตีอพอแม ทำใหโครงการนีจ้บดวยความซาบซึง้และ
ความประทับใจจริงๆ

 มหีลายคนฝากชมทมีงานในการจดัโครงการ
ครัง้นีแ้ละอยากใหจดัอกีในปหนา ไมวาคณุบษุรตัน
มกรแกวเกยรู คณุ อณริะ โพธนิลิ คณุภชุงค ทบัทมิงาม
คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน โดยเฉพาะคณุวรีะ ศรสีนทิ (แกง็ค)
ผทูำหนาทีเ่ปนพธิกีร ปจุฉา-วสิชันา ขอธรรมกบั
คณุปวณีา  จนอดคดิไมไดวากำลงัโตเวทธีรรมะกนั
หรือเปลา

จำวัด
ณ โรงพยาบาลแหงหนึง่ คณุหมอกำลงัสอบถามผปูวยทีเ่ปนพระสงฆวาปวยเปนอะไร

หมอ: อาว หลวงพอปวยเปนไรมาหรอครบั
พระ : ชวง นีม้นัแปลกๆ งงๆ ยงัไงกไ็มรสูโิยมหมอ
หมอ: อาการเปนอยางไรละครับ
พระ : อาตมาจำวัดไมไดเนอ
หมอ: อาวจำวดัไมไดแลวจะรไูดยงัไงวาอยวูดัไหน แลวจะกลบัวดัยงัไงละครบั หลวงพอ
พระ : ##???

ขำขันประสาธรรม

 นอกจากนีข้อขอบคณุเปนพเิศษสำหรบั
คณะพีป่วณีา  ทีเ่สยีสละเวลาชวยสอนผปูฏบิตัธิรรม
พีต่อย หรอืคณุทนง เหลาโกเมนย การบนิไทย ทีเ่ปน
กำลงัใจ และอปุถมัภปจจยัโครงการบญุของวดั
ทกุรายการ รวมทัง้พีอ่อ และพีท่พิย การบนิไทย ทีอ่าสา
รวมแรงรวมใจทกุครัง้เวลาทำงาน แมจะปดวาจาอยู
กต็าม???

 ชมรมกระแสใจฝากประชาสมัพนัธ
โครงการคายพทุธบตุร รบัเดก็อาย ุ๑๒-๑๕ จะขึน้วนัที่
๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๑  รบัเพยีง ๘๐ คนเทานัน้
สอบถามรายละเอยีดทีว่ดัทกุวนั หรอื ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖
การบนิไทย ตดิตอคณุป ูบษุรตัน (๓๐๙๗๐)
โทร. ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕  หรอืคณุอณริะ (๒๗๗๕๔)
โทร. ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

 หากผอูานทานใดตองการฝากขาว
ประชาสมัพนัธบญุ ใหอนโุมทนาบญุกนั หรอืแอบเมาท
ใครแบบสรางสรรคทานสามารถแจงขาวผาน e-mail:
krasaejai@yahoo.com หรอืแฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
พรอมระบเุบอรโทรศพัทใหสามารถตดิตอกลบัได เพือ่
เช็คขอมูลที่ถูกตองกอนลงขาวใหคะ
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
หรอื ๐๘๖-๕๓๔๘๒๗๓, ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
และสบืทอดอายขุองพทุธศาสนาใหยัง่ยนืถาวรสบืไป

๒. เพือ่เผยแผการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี่
อนัเปนทางสายเอกทางเดยีวทีน่ำทางใหพนทกุขคอืนพิพาน

๓. เพือ่นำหลกัพทุธธรรมมาใชในการใชชวีติอยรูวมกนัใน
สงัคมอยางมคีวามสงบและสนัตสิขุ

กจิกรรมหลกั
๑. การจดัอบรมการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
๒.ผลติและเผยแผสือ่ธรรมะตางๆในรปูแบบหนงัสอื แผนCD
แผน DVD แผน MP3 เพือ่แจกเปนธรรมทาน หรอืจำหนายใน
ราคาพเิศษ เพือ่นำปจจยัเปนตนทนุพมิพในครัง้ตอไปและเพือ่
กองทนุการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน (คาอาหารผปูฏบิตัธิรรม)

กจิกรรมพเิศษ
สมาชกิของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกจิกรรมของ

วดัในเทศกาลวนัสำคญัตางๆตามพทุธประเพณี

การจดัตัง้ชมรมนีไ้ดรบัการสนบัสนนุอปุถมัภจากสมาชกิชมรมทีอ่ทุศิตนไมวาแรงกาย แรงใจ รวมแลกเปลีย่นประสบการณ
การปฏิบัติธรรมและแนวคิดในอุดมการณเดียวกัน อีกทั้งเสียสละเวลาอันมีคาและสละปจจัยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อเปน
ธรรมทาน  โดยไมแสวงหารายไดและกำไรใดๆทัง้สิน้ แตตองการมงุหวงัพฒันาจติของคนในสงัคม โดยการใชหลกัพทุธธรรมในการดำเนนิ
ชวีติ เพือ่ใหสมาชกิผปูฏบิตัธิรรมทกุทานคนพบความสขุทีแ่ทจรงิของชวีติและใชชวีติอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุในสงัคม  ตลอดจนจรรโลง
ไวซึง่หลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา เพือ่สบืทอดอายขุองพระพทุธศาสนาใหยัง่ยนืสบืไป

องคอปุถมัภ/ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

คณะทีป่รกึษา
รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม
ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

ประธานอปุถมัภ
คณุทนง เหลาโกเมนย
คณุปวณีา ชำนาญวณชิกลุ

คณะกรรมการชมรม
ประธาน คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
รองประธาน คณุอณริะ โพธนิลิ
เลขานกุาร คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน
ฝายดำเนนิการ คณุสธุศีกัดิ ์มะลกิลุ
งบประมาณ คณุศรินิทพิย ลลีาประเสรฐิ
เหรัญญิก คณุจารวุรรณ เธยีรฉาย
ฝายประชาสมัพนัธ คณุกมลาศ คชัชาพงษ

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ
ฝายวชิาการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

ชมรมกระแสใจ



หมายเลขสมาชกิ.........................ชมรมกระแสใจ
(ชมรมผูปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราชธรรมาราม)

วัดปาเจริญราชธรรมาราม  ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๕๐
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ , ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗

 ๑๒๖ บรมราชชนน ีซ.๖  ถนนบรมราชชนน ี แขวงบางบำหร ุ เขตบางพลดั  กรงุเทพฯ๑๐๗๐๐
โทร ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙  e-mail :krasaejai@yahoo.com

การบนิไทยตดิตอคณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู (๓๐๙๗๐) ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ คณุอณริะ โพธนิลิ (๒๗๗๕๔) ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

ใบสมทบปจจยัในชมรมกระแสใจ / สมาชกิวารสารกระแสใจ
วนัที.่..................................................

๑. ชือ่-สกลุ ผบูรจิาค......................................................................วนัเกดิ................/...................../.................อาย.ุ........ป
๒. ทีอ่ยปูจจบุนั เลขที.่....................หมทูี.่........................หมบูาน.....................................ซอย.............................................
ถนน..................................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................
จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณยี...........................................โทรศพัท.......................................................
๓. ขอสมทบปจจยัในชมรมกระแสใจ ดงันี้

๓.๑ รวมบุญอุปถัมภกองทุนชมรมกระแสใจ
- โครงการปฏบิตัธิรรม จำนวนเงนิ.........................................บาท
- โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ/CD/DVD เพือ่ธรรมทาน จำนวนเงนิ.........................................บาท
- คาอาหารสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม จำนวนเงนิ.........................................บาท
-  กจิกรรมอืน่ๆของชมรมคอื................................................... จำนวนเงนิ.........................................บาท

๔. ขอสมัครเปนสมาชิกชมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ
๔.๑ รวมบุญสมัครเปนสมาชิกชมรมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ จำนวน  ปละ    ๒๐๐ บาท
๔.๒ รวมบุญสมทบทุนพิมพวารสารกระแสใจ จำนวนเงนิ.........................................บาท
๔.๓ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ กองทุน ปละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๔ รวมบุญสนับสนุนการพิมพวารสารกระแสใจ* กองทุน ปละ ๕,๐๐๐ บาท
(*ประชาสมัพนัธบรษิทั/สนิคาบรกิาร/Logo แนบรายละเอยีดสงมาทีช่มรมดวย)

      ยอดรวมบญุรวมเปนเงนิ
๕. สมทบปจจัยเปน

เงินสด
เชค็ธนาคาร......................................สาขา..............................เลขที.่.............................ลงวนัที.่.............................
(สัง่จายในนามพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท)
ธนาณตั/ิตัว๋แลกเงนิ (สัง่จายคณุน้ำทพิย ภธูนชยั)  ปณ.บางพลดั กรงุเทพฯ๑๐๗๐๐
โอนเงนิเขาบญัช ีพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่ชมรมกระแสใจ ธนาคารไทยพาณชิยสาขายอย บานฟาภริมย
(ลำลกูกา)  ออมทรพัย เลขที ่๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔โอนเมือ่วนัที.่......................................................................

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่๐-๒๘๘๑๘๖๒๐

๖. ออกใบอนโุมทนา/ใบเสรจ็ในนาม       ชือ่-สกลุ ผบูริจาค       อืน่ๆโปรดระบ.ุ...................................................

ลงชือ่......................................................ผบูรจิาค ลงชือ่............................................ผรูบับรจิาค/เจาหนาที่
(...........................................................) (………………………………………………………………..)

บาท



ประมวลภาพโครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร (พนกังานการบนิไทย)
ศนูยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา จ.เชยีงใหม ระหวางวนัที ่๗ - ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐
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