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มุทติ าสักการะถวายแดหลวงจรัญ

พระอริยสงฆ
เมตตาบารมี
เกียรติยศปรากฏไกล
สั่งสมบมบุญญา
สอนสั่งดังแสดง
โอบเอื้อแลเกื้อหนุน
เจนจัดกัมมัฏฐาน
อุทิศจิตกายพลี
กราบกมประนมกร
หลวงพอจรัญนาม

ผูดำรงพุทธวิถี
พรั่งพรอมมีเกินพรรณา
ขจรไปในทุกหลา
สืบล้ำคาธรรมล้ำคุณ
ผูรูแจงแหงการุณย
พุทธชนผลมรรคี
สืบสรางงานสรางคนดี
พระศาสนากลาแกรงงาม
ยึดคำสอนประพฤติตาม
จารึกอยูคูแผนดิน
โดย...ธรรมบุตร
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ฉบับเทศกาลสงกรานต
วัตถุประสงค
๑. เพือ่ แจงขาวสารและประชาสัมพันธกจิ กรรม
ของวัดปาเจริญราชธรรมาราม
๒. เพือ่ เผยแผคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา
๓. เพือ่ เผยแผหลักการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
๔. เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขอคิดธรรมะ
เกร็ดความรสู ขุ ภาพกาย สุขภาพจิต
ประสบการณชีวิตระหวางสมาชิก
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม
อันดีตามหลักพุทธธรรมใหแกครอบครัว

ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถนุ ายน ๒๕๕๑
จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
z วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
โทรสาร ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร. ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ ,
โทรสาร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย

คุยกับบอกอ

สุภาพร สัตตรัตน

ครอบครัวกระแสใจ

จิตประภัสสร

สรรหามาเลา

นายรอบรู

วันวิสาขบูชา

วิสาขา

บรรณาธิการ คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
กองบรรณาธิการ คุณวิทรู วิรยะพิพฒ
ั น
คุณวีระ ศรีสนิท
คุณกมลาศ คัชชาพงษ
คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น

บทความพิเศษ
ตอน ตามรอยพระแท

ภันเต

ฝายประสานงาน คุณศราวุฒิ คำเทพ
ภาพวาดโดย

พิมพที่

รูเรื่อง...สมุนไพรเปนกษาย หนอนยา
สายธารบุญ

นางฟาชาลี

ไดอารี่ธรรม

ปกขาว

กุศลกิจ
คุณกัญญารัตน สุวรรณปกษา
โลกพุทธบุตร
คุณวิชา นนทแกว
ด.ญ พิมพมาดา ปทุมเจริญวัฒนา (น้ำใส) เพราะเปนปจจัตตัง
ด.ช ธีธชั คัชชาพงษ (Tee)
ตอน..ปาฏิหาริยน างไม
ด.ญ รสิกา สายแสง (ปน-ปน)
สืบเนื่องจากชาดก
หอรัตนชัยการพิมพ
ถอยธรรมลำกวี

๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๑๕๙๖๘๑-๔
โทรสาร ๐-๒๒๑๖๙๔๖๕

อิม่ บุญ
โคนัน
ขุนไกรลาส
สัตตบุษย
เพียรธรรม

เรื่องเลาจากประปา

กัณหาชาลี

สัมภาษณพิเศษ

Mae Chee Brigitte

สะเก็ดขาวชาววัด

เมาทซี่
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คุยกับ บก.

กราบเรียนผอู า นทุกทาน เดือนเมษายนยางเขา
สฤู ดูรอ น อากาศรอนมากขึน้ ทุกป ฉะนัน้ เราคงตองหันมา
ชวยกันรณรงคลดภาวะโลกรอนกันแลว อยางไรก็ตาม
สำหรั บ ชาวไทยมี เ ทศกาลวั น สงกรานต ซึ่ ง ถื อ ว า เป น
ประเพณีสำคัญอยางหนึ่งและเปนวันขึ้นปใหมไทย มี
กิจกรรมทีท่ ำใหใจไมรอ นตามสภาพอากาศคือการทำบุญ
ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผใู หญ และการเลนสาด
น้ำกัน ปนที้ างวัดจัดกิจกรรมพิเศษคือการขนทรายเขาวัด
และกอเจดียทราย
พอเขากลางเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญทาง
ศาสนา คือวันวิสาขบูชา ซึง่ ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
ขอเชิญผูอานทุกทานมารวมกันสรางบุญสรางกุศลที่วัด
สำหรับเนือ้ หาของวารสารกระแสใจฉบับนี้ ก็จะ
ประกอบไปดวยเนื้อหาสาระที่นาสนใจเพิ่มหลายคอลัมน
อาทิ เรือ่ งเลาจากพระปา โลกพุทธบุตร รเู รือ่ งสมุนไพรเปน
กษาย สืบเนือ่ งจากชาดก ใหผอู า นติดตามอานกันไดหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกอุปถัมภและผู
อานทุกทานทีส่ มัครเปนสมาชิกวารสารและอีกหลายทาน
ที่ใหคำแนะนำ คำติชม อีกทั้งเขียนประสบการณการ
ปฏิบตั ธิ รรมมาถายทอดและแบงปนกัน ขออนุโมทนาบุญ
มา ณ โอกาสนี้
บรรณาธิการ

ขอเชิญรวมทอดผาปามหากุศลครัง้ ที่ ๒
จำนวน ๒๐,๐๐๐ กอง
กองละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ณ วัดปาเจริญราชธรรมาราม (สำนักสงฆวมิ ลธรรม)
ในวันเสารที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
วัตถุประสงค
เพื่อนำจตุปจจัยสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทย
โบราณ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลย
เดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
กำหนดการ
๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

เสวนาธรรมกับหลวงพอ
ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ
แสดงพระธรรมเทศนา
พิธีทอดผาปามหากุศล

ผูมีจิตศรัทธาทานใดตองการรวมบุญเปนเจาภาพถวาย
ผาปามหากุศล ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชี พระธรรมธรวีระนนท
วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ รใหม
บัญชีออมทรัพย เลขที่ ๓๕๔-๒-๑๙๗๘๒-๔
สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท ระบุ
"เพือ่ ทอดผาปา" ใหชดั เจนมาที่ แฟกซ ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗ หรือถวาย
ปจจัยไดที่วัดทุกวัน
ขอเชิ ญ ร ว มเป น เจ า ภาพซุ ม อาหาร ติ ด ต อ จองได ที่
คุณศราวุฒิ คำเทพ หรือสอบถามรายละเอียดไดทวี่ ดั
โทร ๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒, ๐๘๙-๐๐๐๓๕๘๔
ปุญ
ฺ ฺเจ ปุรโิ ส กยิรา
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ

กายิราเถนํ ปุนปฺปนุ ํ
สุโข ปุญ
ฺ สฺส อุจจฺ โย

ถาบุรุษจะพึงทำบุญ
ควรทำบุญนั้นบอยๆ
ควรทำความพอใจในบุญนัน้ การสัง่ สมบุญนำความสุขมาให
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ครอบครัวกระแสใจ
จิตประภัสสร
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แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม

นองตูนครับ ลูกสมัครเขาปฏิบตั ธิ รรม โครงการคายพุทธบุตรทีว่ ดั มัย๊ ครับ
นัง่ สมาธิอยางเดียวเหรอครับ แลวมีกจิ กรรมอืน่ อีกมัย๊ ครับ
มีกจิ กรรมฐานตางๆเชน ฐานพญานาค ฐานปาหิมพานต เกมตอบปญหาธรรม
มีรางวัลดวยคะ ลูกอยากออกแบบเสื้อขาวสำหรับเด็กและผูใหญไวใหขายที่วัดมั๊ยครับ
ครับผม เสารนตี้ นู จะไปออกแบบเสือ้ กับพีน่ ้ำใสทีน่ โี อคิดส แลวจะเอาเงินไปทำอะไรครับ
หลวงพอตัง้ กองทุนของเด็กๆ คือกองทุนกระแสใจตามรอยพุทธมารดา สวนรายไดจาก
การขายเสือ้ เปนคาอาหารผปู ฏิบตั ธิ รรมสำหรับโครงการคายพุทธบุตรหรือคาน้ำ คาไฟ
ของวัดครับ
ดีจงั ครับ นองตูนหารายไดทำบุญดวยตัวเองไดแลวสิครับ
ใชแลวครับ กิจกรรมนีส้ ง เสริมใหเด็กๆรจู กั การใชเวลาวางใหเปนประโยชนและรจู กั การทำบุญคะ
แมครับ คายพุทธบุตรจะมีวนั ไหนครับ ตูนจะชวนเพือ่ นๆไปเขาคายทีว่ ดั และชวยขายเสือ้ ครับ
โครงการคายพุทธบุตรจะจัดขึน้ ทุกปดเทอม ปนจี้ ดั ขึน้ วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน
พี่ๆชาวชมรมกระแสใจแจกเสื้อฟรีสำหรับเด็กๆพุทธบุตรทุกคนและมีกิจกรรมพิเศษ
คือใหเด็กๆออกแบบเสื้อประกวดดวยครับ
แมแตมครับ เรามาออกแบบกันเสือ้ ดีกวา ตูนเกิดไอเดียแลวครับ นีค่ รับ.... Love Buddha
Good Idea ! แมขอจองเสือ้ ฝมอื การออกแบบของลูกไปแจกเพือ่ นๆสัก ๑๐ ตัวคะ

ระเบียงธรรม "การทำกรรมฐานงายๆคือ คือเราจะนัง่ ทีไ่ หนหรือเวลาใดก็ได เมือ่ จิตใจพรอมทีจ่ ะทำ พรอมทีจ่ ะนัง่ เพียงแตตอ ง
ทำใจใหวา ง ไมมคี วามวิตกกังวลอยใู นใจ การทำสมาธิกจ็ ะงายขึน้ โดยตองทำใจใหสงบและมีสติอยเู สมอ ไมตอ ง
กำหนดภาวนาอะไร เพียงแตนงั่ นิง่ ๆสักประมาณ ๕ หรือ ๑๐ นาที ไมวา จะปฏิบตั แิ บบไหนก็สามารถทำได"
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
อิสระแหงจิตเลม ๑
ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑

KrasaejaiSongkran.pmd

5

5

27/3/2551, 11:42

สรรหามาเลา
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การกินอาหารที่มีประโยชนสามารถ
ปองกันการเสียชีวติ จากภาวะลิม่ เลือดอุดตันได
ปจจัยทีเ่ ปนสาเหตุของภาวะเกิดลิม่ เลือดอุดตัน
หลอดเลือดดำ ไดแก การนัง่ เครือ่ งบินเปนเวลา
นาน การนอนโรงพยาบาล และการอยูนิ่งไม
เคลื่ อ นไหวร า งกายเป น เวลานาน ภาวะนี้
สามารถกินยาปองกันได แตผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิ ท ยาลั ย มิ น นิ โ ซตาและสถาบั น อื่ น ค น
พบการปองกันวิธีใหม นั่นคือ การกินผักผลไม
และปลามากขึ้ น และลดการกิ น อาหารขยะ
คณะวิ จั ย วิ เ คราะห ก ารกิ น อาหารของอาสา
สมัคร ๑๕,๐๐๐ คนเปน เวลา ๑๒ ป พบวา ผทู ี่
กินผักและผลไมเปนประจำมีโอกาสเกิดภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำลดลง
ประเทศไทยของเรามีผักและผลไม
ตามฤดูกาลใหเลือกทานตลอดทัง้ ป ดังนัน้ นาย
รอบรขู อแนะนำผอู า นลองปรับวิธกี ารกินอาหาร
เสียใหม ลดการกินอาหารประเภทไขมัน อาหาร
ขยะ มาทานผัก ผลไม และปลา เพือ่ สุขภาพกาย
ทีแ่ ข็งแรง ดังพุทธพจนทวี่ า "ความไมมโี รค เปน
ลาภอยางยิ่ง"
อางอิง รีดเดอร ไดเจท, 2550
"¼Á¢Íª×è¹ªÁ¹Ð ·Ñé§©ÅÒ´ à¡‹§ ÁØ§Ò¹Ë¹Ñ¡
á¶ÁÍØ´Áä»´ŒÇÂÇÔµÒÁÔ¹ÍÕ¡´ŒÇÂ"

เรื่อง...กองบอกอ

โครงการบุญ

โครงการผลิตสือ่ ธรรมะ MP 3 ธรรมนิยายชุด สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ รวมธรรมนิยาย
เรื่ อ งมั ก ลี ผ ล นารี ผ ล สั ต ว โ ลกย อ มเป น ไปตามกรรม วั ฏ จั ก รชี วิ ต
ความหลงในสงสาร และไฟไหนรอนเลาเทาไฟนรก จำนวน ๑๔ แผน
ผลงานของรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม (นามปากกา
สุทสั สา ออนคอม) เสียงอานโดยคุณเพ็ญศรี อินทรทัต รวมบุญชุดละ
๑,๐๐๐ บาท (ราคาเต็ม ๑,๔๐๐ บาท) บรรจุในถุงผา ออกแบบโดย
เด็กๆพุทธบุตรนอย มีใหเลือก ๔ แบบ นำรายไดทงั้ หมดซือ้ ทีด่ นิ ถวาย
วัดเพือ่ ปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ การรณรงคใหใชถงุ ผาเปนการ
ชวยลดภาวะโลกรอน และการปลูกสวนปายังชวยเพิม่ โอโซนใหโลกอีก
ดวย กิจกรรมนี้นอกจากปลูกฝงใหเด็กๆใชเวลาวางใหเปนประโยชน
แลวยังปลูกจิตสำนึกใหเด็กๆรักษาสิ่งแวดลอมโลกอีกดวย
ขอเชิญชวนสหธรรมิกทุกทานรวมสัง่ จอง ธรรมบรรณาการ
Mp 3 ชุดสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท มี
จำนวนจำกัดเทานัน้ โดยโอนเงินผานบัญชีคณ
ุ น้ำทิพย ภูธนชัย ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขที่บัญชี ๑๖๒-๔๐๐-๔๔๒๘
สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยใู หชดั เจน พรอมระบุจำนวนชุดที่
สั่งจอง แฟกซมาที่ เบอร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙ ทานสามารถรับ ธรรม
บรรณาการ Mp 3 ชุดสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ไดทวี่ ดั หรือ
จัดสงทางไปรษณีย (คาจัดสงชุดละ ๕๐ บาท)
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและโทรสัง่ จองไดทคี่ ณ
ุ น้ำทิพย ภูธนชัย
เบอร ๐๘๑-๘๒๘๘๒๙๘,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทงั้ ปวง"
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วันวิสาขบูชา

เรื่อง...วิสาขา

วิสาขบูชาพารำลึก
ใหยอ นนึกถึงองคพระทรงศรี
แหงประสูติ ตรัสรู ธรรมคดี
อีกวันทีป่ รินพิ พานลวงผานมา
ตรงวันขึน้ สิบหาค่ำ ณ เดือนหก
จึงหยิบยกมาแสดงแหงอรรถา
อัศจรรยวนั เพ็ญเปนบูชา
พระบุญญามหาบุรษุ พุทธองค

พระเจาสุทโธทนะ แหงกรุงกบิลพัสดุ ทรงพระครรภแกจวน
จะประสูติ พระนางไดรบั พระบรมราชานุญาต จากพระสวามี
ใหแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเปนพระ
นครเดิมของพระนาง เพือ่ ประสูตใิ นตระกูลของพระนางตาม
ประเพณีนยิ มในสมัยนัน้ ขณะเสด็จแวะพักผอนพระอิรยิ าบถ
ใตตน สาละ ณ สวนลุมพินวี นั พระนางก็ไดประสูตพิ ระโอรส
ณ ใตตน สาละนัน้ ครัน้ พระกุมารประสูตไิ ด ๕ วันก็ไดรบั การ
ถวายพระนามวา "สิทธัตถะ" จึงถือวาวันนีเ้ ปนวันประสูตขิ อง
พระพุทธเจา

โดย...เพียรธรรม

วั

นวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
หรือราวเดือนพฤษภาคม แตหากตรงกับปอธิกมาส คือ มี
เดือน ๘ สองหน วันวิสาขบูชาจะเลือ่ นไปเปนวันขึน้ ๑๕ ค่ำ
กลางเดือน ๗ หรือราวเดือนมิถนุ ายน วันวิสาขบูชายอมาจาก
คำวา "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลวา การบูชาพระในวันเพ็ญ
เดือนวิสาขะ (คือเดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณสำคัญเกิดขึ้น ๓
ประการ ในวันวิสาขบูชาดังนี้

๑. เปนวันประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินี
สถาน เมือ่ วันเพ็ญเดือน ๖ ตรงกับวันศุกรขนึ้ ๑๕ ค่ำ ปจอ กอน
พุทธศักราช ๘๐ ป เมือ่ พระนางสิรมิ หามายา พระมเหสีของ

๒. เปนวันทีพ่ ระพุทธเจาตรัสรอู นุตตรสัมโพธิญาณ
ณ รมพระศรีมหาโพธิบัลลังก ริมฝงแมน้ำ เนรัญชรา ตำบล
อุรเุ วลาเสนานิคม เมือ่ วันเพ็ญเดือน ๖ กอนพุทธศักราช ๔๕ ป
ซึง่ ขณะนัน้ พระพุทธองคมพี ระชนมายุได ๓๕ พรรษา
การตรัสรูหลักอริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสริฐ
๔ ประการ ของพระพุทธเจา จึงถือวาวันวิสาขบูชาเปนวัน
สำคัญอยางยิง่ เพราะเปนวันทีพ่ ระพุทธเจาบังเกิดขึน้ ในโลก
โดยมีประวัตวิ า พระมหาบุรษุ ทรงบำเพ็ญเพียรตอไป ทีใ่ ตตน
พระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิใหเกิดในพระทัย
เรียกวาการเขา "ฌาน" เพือ่ ใหบรรลุ "ญาณ" จนเวลาผานไป
จนถึง ...
ยามตน : ทรงบรรลุ "ปุพเพนิวาสานุตญ
ิ าณ" คือทรง
ระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผูอื่น
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ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือการ
รูแจงการเกิดและดับของสรรพสัตวทั้งหลาย
ยามสาม : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือรูวิธี
กำจัดกิเลสดวย อริยสัจสี่ ไดแก
๑. ทุกข คือ ความลำบาก ความไมสบายกายไม
สบายใจ
๒. สมุทยั คือ เหตุทที่ ำใหเกิดทุกข
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข
๔. มรรค คือขอปฏิบตั ใิ หถงึ ความดับแหงทุกข

๓. เปนวันปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา ณ รมไมรงั (ตนสาละ) คู ในสาลวโนทยานของ
มัลลกษัตริย ใกลเมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ กอน
พุทธศักราช ๑ ป อันมีประวัติวาเมื่อพระพุทธองคไดตรัสรู
และแสดงธรรมมาเปนเวลานานถึง ๔๕ ป ซึง่ มีพระชนมายุ
ได ๘๐ พรรษา ไดประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกลเมือง
เวสาลี แควนวัชชี ในระหวางนัน้ ทรงประชวรอยางหนัก ครัน้
เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองคกับพระภิกษุสงฆทั้ง
หลาย ก็ ไ ปรั บ ภั ต ตาหารบิ ณ ฑบาตที่ บ า นนายจุ น ทะ
พระองคเสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวาย ก็เกิด
อาพาธลง แต ท รงอดกลั้ น มุ ง เสด็ จ ไปยั ง เมื อ งกุ สิ น ารา
ประทับ ณ ปาสาละ เพือ่ เสด็จดับขันธปรินพิ พาน ในราตรี
นั้ น ได มี ป ริ พ าชกผู ห นึ่ ง ชื่ อ สุ ภั ท ทะขอเข า เฝ า และได
อุปสมบทเปนพระพุทธสาวกองคสดุ ทาย เมือ่ ถึงยามสุดทาย

อางอิง
ประเพณี พิธมี งคลและวันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2539.
ประเพณีและพิธมี งคลไทย. กรุงเทพฯ : ธรรมบรรณาคาร, 2518.
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ของคืนนัน้ พระพุทธองคกท็ รงประทานปจฉิมโอวาทวา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลายอันวาสังขารทั้งหลาย
ยอมมีความเสือ่ มสลายไปเปนธรรมดา ทานทัง้ หลาย
จงยั ง กิ จ ทั้ ง ปวงอั น เป น ประโยชน ข องตนและ
ประโยชนของผูอื่นใหบริบูรณดวยความไมประมาท
เถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเขาดับขันธปรินิพพาน ในราตรี
เพ็ญเดือน ๖ นัน้
วั น วิ ส าขบู ช าจึ ง นั บ ว า เป น วั น ที่ มี ค วามสำคั ญ
สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เปนวันทีม่ กี ารทำพิธพี ทุ ธบูชา
เพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระคุณของพระองค ที่มีตอปวง
มนุษยและสรรพสัตวอันหาที่สุดมิได อีกทั้งเพื่อเปนการ
รำลึกถึงเหตุการณอนั นาอัศจรรยทงั้ ๓ ประการ ทีม่ าบังเกิด
ในวันเดียวกัน และนำหลักธรรมคำสัง่ สอนของพระพุทธองค
มาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้องคการ
สหประชาชาติไดกำหนดใหวนั วิสาขบูชา เปนวันสำคัญของ
โลก (Vesak Day) หนาทีข่ องพุทธศาสนิกชนในวันนีค้ อื
๑. ทำบุญใสบาตร
๒. เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม ฟงพระธรรมเทศนา
๓. เวียนเทียนทีว่ ดั
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน วัดและ
สถานที่ราชการ
สำหรับปนตี้ รงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ขอเชิญผู
อานทุกทานไปบำเพ็ญกุศลกันทีว่ ดั เพือ่ สะสมเสบียงบุญกัน
ต อ ไป ดั ง พุ ท ธสุ ภ าษิ ต ที่ ว า "ความสั่ ง สมขึ้ น ซึ่ ง บุ ญ
นำสุขมาให"
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เรื่อง...ภันเต

ตามรอยพระแท
บทความพิเศษ

อุปสมบท

พ

ระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เกิดเมือ่ วัน
อาทิตยที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ ขึน้ ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ทีบ่ า น
เลขที่ ๒๙ หมู ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด

การศึกษา

- จบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๕ (ม.ศ.๕) ที่ โ รงเรี ย น
จันทรุเบกษานุสรณ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด
- จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสน
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
- จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทย
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปสสนากรรมฐาน
อุปสมบทประมาณป ๒๕๒๕ จนถึงปจจุบนั (ปพ.ศ
๒๕๕๑) ๒๖ พรรษา เปนลูกศิษยหลวงปพู มิ พา โกวิโท (หลวง
ปพู มิ พา เปนลูกศิษยหลวงปฝู น อาจาโร) พระครูปลัดวีระนนท
วีรนนฺโท ไดจาริกธุดงคอยใู นปาและศึกษาการปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐานจากครูบาอาจารยสายพระปฏิบัติในปา เปนเวลา
๑๑ ป
ตอมาไดรับนิมนตจากพระครูไพบูลยสมุทรสาร
เจาอาวาสวัดศิลปวเิ ศษศรัทธารามใหมาชวยสอนกรรมฐานที่
วัดนี้ ซึง่ พระครูไพบูลยสมุทรสารเปนลูกศิษยหลวงปศู ขุ วัด
ปากคลองมะขามเฒา ขณะนัน้ พระครูไพบูลยสมุทรสารอายุ
ได ๘๗ พรรษา และเปนพระอาจารยรปู หนึง่ ที่ พระพิมลธรรม
(สมเด็จพระพุฒาจารย) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ใหความ
เคารพเปนอยางมากในขอวัตรการปฏิบัติของทาน และนอก
จากนีท้ า นยังเปน พระอภิธรรมมหาบัณฑิตในยุคนัน้ ดวย
พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท ไ ด เ ป น ลู ก ศิ ษ ย ข องพระครู
ไพบูลยสมุทรสาร ในดานการปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรม
อยางเครงครัด พระครูไพบูลยสมุทรสารจึงพาไปฝากเปนลูก
ศิษยของพระสมเด็จพระพิมลธรรม และไดศึกษาปฏิบัติ
สติ ป ฏ ฐาน ๔ วิ ธี กำหนดพองหนอ ยุ บ หนอ จากสมเด็ จ
พระพิมลธรรม
หลังจากนัน้ ไดไปศึกษาการปฏิบตั ธิ รรมกับพระมหา
สีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารยใหญฝาย
วิปส สนาแหงประเทศพมาเปนเวลา ๑ ป (เดินธุดงคทงั้ ไปและ
กลับ )โดยไดศกึ ษาปฏิบตั ทิ ปี่ ระเทศพมา เมือ่ กลับมาประเทศ
ไทยก็เขาศึกษาปฏิบตั ธิ รรมกับพระราชเวที (มหาโชติดก เถระ
) ทีว่ หิ ารหลวงวัดมหาธาตุฯ เปนเวลา ๓ เดือน และในเวลา
ตอมาไดรับการแนะนำใหชวยเหลือในการสอนกรรมฐานใน
สถานที่ตางๆจนถึงปจจุบันนี้
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ผลงาน ดานสาธารณประโยชนและดานเผยแผ
พระพุทธศาสนา

- อดี ต เจ า อาวาสวั ด ปทุ ม คงคา อำเภอเกษตรวิ สั ย
จังหวัดรอยเอ็ด
- อดีตรักษาการตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุ อำเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดรอยเอ็ด
- พระวิ ท ยากรอบรมนั ก โทษประจำจั ง หวั ด สมุ ด
สงครามในป พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐
- พระวิทยากรอบรมคายพุทธบุตร
- พระวิทยากรในโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
- พระวิ ท ยากรโครงการโรงเรี ย นสี ข าวประจำศู น ย
วิปส สนาเคลือ่ นทีแ่ หงประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์
บางกะป กรุงเทพฯ
- พระวิทยากรอบรมพระวิปสสนาจารยประจำศูนย
วิปส สนาเคลือ่ นทีแ่ หงประเทศไทยเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๐
-๒๕๔๐
- พระวิทยากรไดรับนิมนตใหไปสอนที่ประเทศสเปน
เปนพระรูปแรกในประเทศไทยเปนเวลา ๕ เดือน
ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ
- พระสงฆไทยรูปเดียวที่ไดรับนิมนตไปสวดมนตแผ
เมตตาและนั่ ง สมาธิ ภ าวนาเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลกที่
ประเทศทิเบต ในครั้งนั้นมีพระสงฆเขารวมเจริญ
ภาวนาจากประเทศ ทิเบตจีน และทีอ่ นื่ ๆ จำนวนกวา
๑๐,๐๐๐ รูป โดยมีพระธิเบตระดับสูงคือระดับรินโบ
เช (RinPoche)ที่ ๒ (รองจากองคดาไล ลามะ) จำนวน
๑๒ รูป ซึ่งเกงทางญาณสมาธิ เขารวมเจริญภาวนา
ในครัง้ นี้ เมือ่ ป พ.ศ ๒๕๔๙
ฯลฯ

ปจจุบัน

- เจาอาวาสวัดปาเจริญราชธรรมาราม อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
- พระวิทยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
- พระวิ ท ยากรอบรมโครงการปฏิ บั ติ ธ รรมของ
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานให
แกนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ตางจังหวัด
- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานให
แกหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนตามทีไ่ ดรบั นิมนตมา
- พระวิ ป ส สนาจารย ใ ห แ ก พุ ท ธบริ ษั ท ที่ ม าปฏิ บั ติ
วิปสสนากรรมฐานที่วัดตลอดทั้งป

-

คสู รางคสู ม @ The happy couple
พยากรณนอสตรานามุส
โลกลี้ลับในเมืองมนุษย
ธุดงคขามแดน
วิปสสนาชีวิต
ธรรมทวนกระแส
พุทธทำนาย ๑๖ ประการ @ 16 Buddha's Predictions
อิสระแหงจิต

ปณิธานของหลวงพอ

พระครูปลัดวีระนนทไดตั้งปณิธานแนวแนจะสราง
วัดเพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสำหรับพุทธ
บริษัท ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อเผยแผหลักคำสอน
ขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยเนนการสอนปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐานตามแนวสติปฎฐานสี่ ทานไดใหความสำคัญกับ
โครงการคายพุทธบุตร เพือ่ ใหเยาวชนไทยเติบโตเปนชาวพุทธ
ทีด่ มี คี ณ
ุ ธรรม เพือ่ เปนกำลังของประเทศชาติตอ ไป

วัตรปฏิบตั ิ

พระครูปลัดวีระนนทสอนปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
และสอบอารมณผปู ฏิบตั ธิ รรมทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติทกุ
วัน โดยหลวงพอจะสอนกรรมฐานใหแกผูปฏิบัติธรรมหลัง
ทำวัตรเย็นหรือบางวันสอนกรรมฐานเพิ่มในรอบบายซึ่งหาก
ไมมกี จิ ธุระใดๆหลวงพอจะรับแขกเวลา๙.๐๐-๑๐.๓๐น. หรือ
ชวงบายเวลา๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. กัลยาณมิตรทานใดตองการ
เสวนาธรรมกับหลวงพอหรือตองการรับหนังสือธรรมะเปน
ธรรมทาน ทานสามารถติดตอสอบถามไดทวี่ ดั ทุกวัน

มุทติ าสักการพจน

สั่งสมสืบศาสตรสราง
เกิดกอกุศลกรรม
คงมั่นดั่งคมคำ
สรรคสุขบมีแสรง
ศีลวัตรผุดผองแผว
งามงดหมดหมนหมอง
พระปาชางช่ำชอง
สอนศิษยสอนสั่งให
บารมีหลวงพอพน
วัดปาฯกอเกิดมา
ไทยเทศนตางพึ่งพา
ซึ้งซาบกรานกราบไหว

สานธรรม
กิจแจง
ขานสัตย วาจา
ซอนไว แกตน
พานทอง
หมนไหม
ชัดเชน ในธรรม
หลุดพน สังสารฯ
พรรณนา
มั่นได
เพียรพบ นิพพาน
พระแท ยากหา.
โดย...ธรรมบุตร
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เรื่อง...หนอนยา

สมุนไพรเปนกษาย

รูเรื่อง…
ตอน แผลไฟไหมน้ำรอนลวก รักษาใหหายไดดว
 ยสมุนไพร

บ

าดแผลจากไฟไหมน้ำรอนลวกเปนบาดแผลทีเ่ กิดขึน้ บอยๆ ในชีวติ ประจำวัน ทัง้ จากอุบตั เิ หตุหรือความประมาท
ของตัวเอง เมือ่ ผิวหนังโดนความรอนจากน้ำรอน น้ำมันรอนๆ เตาไฟ บุหรี่ เตารีด หรืออืน่ ๆ ถาเปนแผลเล็กนอยก็อาจพอทนได
และคอยๆหายไปเอง แตถาเปนมากผิวหนังจะบวมแดง รูสึกปวดแสบปวดรอนมาก ตองทำการปฐมพยาบาลทันทีโดยรีบเอา
น้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบบริเวณทีม่ บี าดแผลเพือ่ ลดอาการปวดแสบปวดรอน และปองกันมิใหเนือ้ เยือ่ ถูกทำลายมากขึน้ แลวจึง
ทายาสมานแผลและปดแผลดวยผากอซหรือผาสะอาด ไมควรลดอาการปวดแสบปวดรอนโดยการทาดวยยาหมอง ราดดวย
น้ำปลาหรือยาดวยยาสีฟน เพราะทำใหแผลหายชาและติดเชื้อไดงาย
วานหางจระเขหรือวานไฟไหม(ภาคเหนือ)หรือหางตะเข(ภาคกลาง)
เปนสมุนไพรอันดับตนๆ ทีห่ ลายคนรจู กั กันในการใชเปนยาสมานแผล รักษาแผลไฟไหม
น้ำรอนลวก เพราะในวานหางจระเขมสี าร Glycoprotein ชือ่ Aloctin A ซึง่ เปนสารออก
ฤทธิล์ ดการอักเสบและเพิม่ การเจริญทดแทนของเนือ้ เยือ้ ทีแ่ ผล โดยแยกเอาเฉพาะสวน
ทีม่ ลี กั ษณะเปนวนุ ใสมาขยีใ้ หเมือกออกกอนทาหรือพอกตรงทีถ่ กู ไฟลวก แลวปดบริเวณ
แผลดวยผาสะอาด และไมควรเก็บสวนวนุ ใสนีไ้ วนานเพราะสารในวานหางจระเขสลาย
ตัวไดงายเมื่อโดยความรอนหรือตัดออกจากลำตน
บัวบกหรือผักแวนหรือผักหนอก(ภาคเหนือ) เปนชื่อที่หลาย ๆ ทานคุนเคยโดยเฉพาะสรรพคุณในการแกอาการ
ช้ำใน นอกจากนีน้ ้ำใบบัวบกยังทำใหชมุ คอ ชืน่ ใจ บัวบกยังใชเปนผักจิม้ ในน้ำพริกหรือลาบ เปนเครือ่ ง
เคียงในกวยเตีย๋ วผัดไทยหรือขนมจีน การใชบวั บกเปนสมุนไพรหรือยาโบราณพบในหลายประเทศ
เชน เกาหลี เวียดนาม คาเมอรูน เคนยา ซามัว ตองกา ฟจิ อินเดีย อินโดนิเซีย และจีน เปนตน สำหรับ
ประเทศไทยมีการใชบวั บกเปนยาพืน้ เมืองและยาแผนโบราณนานแลว จากการศึกษาวิจยั พบวาใน
ใบบัวบกมีสาร Madecassic, Asiatic และ Asiaticosides เปนสารออกฤทธิก์ ระตนุ การสราง Collagen
และ Elastin จึงชวยสมานแผล เรงการสรางเนือ้ เยือ่ ระงับการเจริญเติบโตของเชือ้ แบคทีเรียและยัง
ลดอาการอักเสบได โดยเอาบัวบกทัง้ ตนสด ๑ กำมือ ลางใหสะอาดและตำใหละเอียด คัน้ น้ำ และ
เอาน้ำทาชะโลมบริเวณที่เปนแผลใหชุมอยูเสมอในชั่วโมงแรก (ใชกากพอกดวยก็ได) ตอจากนั้น
ทาวันละ ๓-๔ ครัง้ อาการก็จะทุเลาลงเรือ่ ยๆ จนหายเปนปกติ
นอกจากนีย้ งั มีสมุนไพรอีกหลายชนิดทีม่ สี รรพคุณในการรักษาแผลไฟไหมน้ำรอนลวกเชน
ชาจีนใชกากใบชาพอกแผล, ใบมะขามออนตำผสมกับตะไครทั้งตน คั้นเอาน้ำทา, ใบกุยชายสด
ประมาณ ๑๐๐ กรัม ผสมน้ำตาลทรายเล็กนอย บดรวมกันใหละเอียด พอกบริเวณทีเ่ ปน, เนือ้ ฟกทอง
สด ตำใหแหลกแลวพอก เปนตน ทีส่ ำคัญคือตองลางพืชสมุนไพรใหสะอาดทุกครัง้ กอนนำมาใช
อางอิง

ปจจุบัน เหมหงษา. "สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน" โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก กรุงเทพฯ ๒๕๔๑
พิสทุ ธิพร ฉ่ำใจ. "สมุนไพร สรรพคุณและการนำไปใชประโยชน" พิมพการ การพิมพ, กรุงเทพฯ ๒๕๓๗
ชยันต พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงส "คมู อื เภสัชกรรมแผนไทยเลม ๕ คณาเภสัช" สายธุรกิจโรงพิมพ บริษทั อัมรินอรพริน้ ติง้ แอนพับลิชชิง่
จำกัด กรุงเทพฯ ๒๕๔๘

“การฝกกรรมฐานใหเกิดประโยชนนนั้ ทานตองเลือกเอาเองวาจะภาวนาแบบไหน เพียงแตตอ งทำความเขาใจใหดกี อ นลงมือ
ปฏิบตั ิ เพราะคำภาวนาเปรียบเหมือนเชือกผูกจิตไวไมใหหลุดออกนอกเสนทางในการฝกเบือ้ งตนเทานัน้ แตเมือ่ มีสติแกกลา
ไมหลงมายาจิตแลวไมตอ งมีคำภาวนา เพียงแตใหมสี ติรเู ทาทันอารมณปจ จุบนั เทานัน้ ”
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
อิสระแหงจิตเลม ๑
ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑
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สายธารบุญ

เรื่อง...นางฟาชาลี

วั

นสงกรานตเปนประเพณีสำคัญของชาวไทย
ทางวัดมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ กอเจดีย
ทราย และในวันวิสาขบูชา คือ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม มี
กิจกรรมตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟงธรรมและเวียนเทียน
ขอเชิญชวนผูอานทุกทานมารวมกันสรางบุญสรางกุศลที่
วัดเชนเคยคะ
ตามที่ เ ราทราบกั น ว า ทางวั ด กำลั ง ก อ สร า ง
อุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ โดยใชไมชนิด
เดียวกันทั้งหลัง เสาอุโบสถใชไมทั้งตน โดยนำเขาจาก
ประเภทลาว ภาษาลาว เรียกวาไมเกล็ดลิน้ วิธสี รางโบสถ
จะสรางดวยการเขาสลักเดือย (ไมใชตะปู) โดยไดมเี จาภาพ
จองและบริจาคคาเสาเข็มอุโบสถมาแลวจำนวน ๕๙ ตน
ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท สวนเจาภาพจองเสาอุโบสถไมใหญ
จำนวน ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมู จี ติ ศรัทธาได
จองและบริจาคมาแลว ๑๔ ตน หากผมู จี ติ ศรัทธาทานใด
จองแลว แตยงั ไมไดถวายปจจัย ทานสามารถถวายปจจัย
ไดที่วัดทุกวัน เพราะขณะนี้ทางวัดไดลงเสาเข็มอุโบสถไป
เรียบรอยแลวคะ
ส ว นโครงการซื้ อ ที่ ดิ น ได มี ย อดบริ จ าคทั้ ง สิ้ น
ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ ทางวัดจะนำปจจัยไปซือ้
ทีด่ นิ เพิม่ อีก ๒ ไร เพือ่ สรางทีพ่ กั สำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรมตอไป
กุฏทิ กุ หลังมีหอ งน้ำในตัว ขณะนีไ้ ดมกี ลั ยาณมิตรผใู จบุญ
ขอจองเปนเจาภาพสรางกุฏิและเจาภาพหองน้ำมาบาง
แลว แตอยางไรก็ตามโครงการซื้อที่ดินยังคงเปดใหผูมีจิต
ศรัทธารวมทำบุญกันตอไปอีก เพราะทางวัดมีโครงการซือ้
ที่ดินเพิ่มเพื่อปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ สวนฉบับนี้
ขอทยอยประกาศรายชือ่ ผเู ปนเจาภาพเสาเข็ม ประตูโบสถ
และโครงการซือ้ ทีด่ นิ นอกจากนีท้ างวัดไดเปดจองเปนเจา
ภาพเสาอุโบสถไมเล็กอีก ๔๐ ตน สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมไดทเี่ บอรโทรศัพท ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

ตนที่
ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค
๑. คุณสมชาย เดชตระกูลวงศและครอบครัว
๒. คุณสุภานี -คุณภุชงค ทับทิมงาม-คุณวิรงรอง ทับทิมงาม
และครอบครัว
๓. คุณสุพฒ
ั น เรืองฤทธิชาญกุล
๔. คุณสงบ แกวไพฑูรยและครอบครัว
๕. รตท.(ญ) ณัฐกมล เรืองฤทธิชาญกุล
๖. ด.ช ธนทัต อภิเวสสะ
นางชุนไท และนายสมบัติ อภิเวสสะ
๗. น.ส พงษศรี สุวรรณทศ และนายยศ ตุงคเศรวงศ
นายสมพงษ สุวรรณทศ,นางศิรพิ ร สุวรรณทศ,
น.ส.สมศิริ สุวรรณทศ, นางสมจิตร สุวรรณทศ และครอบครัว
๘. นายสุวรรณ คงใย,ด.ญ ทิพยปภา คงใย, ด.ช กฤตพงษ คงใย,
น.ส สุนยี  อัสนีศานติวงษและครอบครัว
นางอุงซิม แซเอง
ครอบครัวลลนาพิพฒ
ั น
๙. นางกมลทิพย รัตนวรพินจิ และครอบครัวบุตรธิดา
๑๐-๑๑. คุณจินตนา พีรธงชัยและครอบครัว
๑๒. คุณกนกพร องศศรีตระกูลและครอบครัว
คุณนพพร โชติประเสริฐและครอบครัว
คุณจินเซ็ง แซลมิ้ คุณวิไล เจริญวุฒธิ รรมและครอบครัว
๑๓. คุณอรทัย ตันติเมธ
๑๔. นท.รัชต,พิมพแข,รจิยา รัชตะวรรณ
๑๕. หจก ธนกนันทการเนตร
๑๖. คุณวิชติ ,คุณละมัย,คุณจิตราภา,คุณณัฐวิทย,
คุณวรรณพุฒิ คุณดวงเดือน,ครอบครัวเตียวกุล พรอมญาติมติ ร
๑๗. คุณภัทรดา ปน ปก
๑๘. คุณสุรนิ ทร-คุณลิม่ เกียว พัฒนพัฒธชยั และครอบครัว
๑๙. นางสราภรณ ศิรริ ตั น
๒๐. นายประสพศักดิ์ -นางลัดดาพร สาเฆม
(มีตอ ฉบับหนาหนาคะ)
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รายชือ่ เจาภาพสรางประตูโบสถ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑. คุณปวีณา-คุณทิพยสดุ า ชำนาญวณิชกุล
๒. คุณณภัค เจริญจิตร
๓. คุณชนาภา ศรีวสิ รณและดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
๔. คุณทนง เหลาโกเมนย
๕. คุณศิรนิ ทิพย ลีลาประเสริฐ
๖. คุณแพรนุช ลิมจิตติ
๗. กลมุ แสวงบุญอินเดีย
รายชือ่ ผบู ริจาคปจจัยซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท
หรือตามกำลังศรัทธา (ตอจากฉบับทีแ่ ลว)
๒๖. คุณพิมพนารา มะลิกลุ
๒๗. คุณพรศรี อันอดิเรกกุล
๒๘. คุณพรรณจันทร พันธอุ บุ ล
๒๙. คุณจันทร ระยาเพ็ชร
๓๐. คุณภิญโญ จันทรตงั้ สี
๓๑. คุณสุภาณี-คุณวิรงรอง-คุณภุชงค ทับทิมงาม
๓๒. คุณไพลิน ไชยานุพงศ
๓๓. คุณพิมพวัล สุวรรณสิงห
๓๔. ดร.ณัฐกมล นนทะโชติ
๓๕. คุณรวีพร-คุณMichael Arnold
๓๖. คุณเมขลา ดีเลิศ
๓๗. คุณอัญชลี กอนทอง
๓๘. คุณชญาดา ผองพูลใส
๓๙. คุณสุภาวดี เรงบุญมา
๔๐. คุณกุลฌา จุลกนิษฐ

ฉบับนี้นางฟาชาลีไดบอกเสนทางบุญไดเลือกทำบุญตาม
อัธยาศัย การสรางวัดใหมจงึ มีรายการบุญมากมายใหไดรว มบุญกัน
จึงใหผูอานทำบุญอยางมีสติ ขอหยิบยกขอความในหนังสือวิธีสราง
ทานบารมีของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก กลาววา การเลือกทำทานใหถูกวิธี ทานนั้นยอมมี
ผลมากและไดบุญบารมีมากกลาวคือ ๑) วัตถุทานที่ใหตองบริสุทธิ์
๒)เจตนาในการใหทานตองบริสุทธิ์ ๓)เนื้อนาบุญตองบริสุทธ ซึ่ง
ขอขยายความคำวาเนื้อนาบุญ ในที่นี้ ไดแกบุคคลผูรับการทำทาน
เปนองคประกอบขอทีส่ ำคัญทีส่ ดุ แมวา องคประกอบในการทำทาน
ขอ ๑ )และ ๒ )จะงามบริสทุ ธิค์ รบถวนดีแลว แตตวั ผรู บั การทำทาน
เปนคนทีไ่ มดี ไมใชผทู เี่ ปนเนือ้ นาบุญทีบ่ ริสทุ ธิ์ เปนเนือ้ นาบุญทีเ่ ลว
ทานทีท่ ำไปนัน้ ก็ไมผลิดอกออกผล นางฟาชาลีขออนุโมทนาบุญกับ
ทุกทานทีไ่ ดรว มสรางบุญสรางกุศลกับหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ซึง่
เปนเนือ้ นาบุญทีบ่ ริสทุ ธิ์ ทำใหทานของทานผลิดอกออกผลอยางรวด
เร็ว
กัลยาณมิตรทานใดตองการสมทบปจจัยรวมสรางบุญ
สรางกุศลในการสรางวัด เพือ่ เปนสถานทีป่ ระพฤติปฏิบตั สิ ำหรับพุทธ
บริษทั ทานสามารถโอนเงินผานบัญชี พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท
เพื่ออุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมิตใหม เลขที่บัญชี
๓๕๔-๒-๑๙๗๘๒-๔ สงหลักฐานการโอนเงินพรอมเขียนชือ่ ทีอ่ ยแู ละ
หมายเลขโทรศัพทใหชัดเจน"ระบุรายการรวมบุญ"สงแฟกซมาที่
โ ท ร . ๐ - ๒ ๙ ๙ ๕ ๒ ๔ ๗ ๗ ห รื อ ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ วั ด
โทร.๐-๒๙๙๕๒๑๑๒,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ หรือบริจาคปจจัยดวย
ตนเองทีว่ ดั นางฟาชาลีขออนุโมทนาบุญกับทุกทานคะ

(มีตอ ในฉบับหนาคะ)

 
วัลลภา องคศรีตระกูล
10/6-7 ถนนสิบสามหาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-282-1213 , 02-281-2767

โรงสีสำเภาทอง
เลขที่ ๑๐๐ หมู ๔ ตำบลดอนฉิมพลี
อำเภอบางน้ำเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับซือ้ ขาวเปลือก จำหนายขาวสาร ขาวหอมมะลิ ขาวหอมปทุม
จำหนายปลายขาว รำขาวและแกลบ
คุณสมฤกษ วงศรตั นหิรญ
ั
โทร.๐๓๘-๕๘๕๓๙๖,๐๘๑-๓๗๗๑๔๑๖
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ปฏิทนิ ธรรม
วันที่

เดือนเมษายน-มิถนุ ายน ๒๕๕๑

รายการกิจกรรม

ผูเขารวมกิจกรรม

๒๒ ก.พ-๕ เม.ย

หลวงพอไปธุดงค

๑๒ เม.ย

พิธบี วงสรวงยกพระประธานเวลา ๐๕.๐๐ น.

กัลยาณมิตรทุกทาน

๑๓-๑๕ เม.ย

ทำบุญ สรงน้ำพระวันสงกรานต

กัลยาณมิตรทุกทาน

๑๙-๒๒ เม.ย

โครงการคายพุทธบุตร

ยุวชนอายุ ๑๒-๑๕ ป จำนวน ๘๐ คน

๑-๗ พ.ค.

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑

เจาหนาที่วัดและผูปฏิบัติธรรมทั่วไป
จำนวน ๕๐ คน (ลงชือ่ จองได)

๑๐-๑๘ พ.ค.

อบรมโครงการยุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ

ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

๑๙ พ.ค.

วันวิสาขบูชา

รวมตักบาตร ฟงธรรม เวียนเทียน

๖-๑๒ มิ.ย.

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ ครัง้ ที่ ๒

ผปู ฏิบตั ธิ รรมทัว่ ไป (ลงชือ่ จองได)

๑๔ มิ.ย.

รวมพิธที อดผาปามหากุศลครัง้ ที่ ๒

ผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

๑๙-๒๖ พ.ย.

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร(เชียงใหม)

พนักงานการบินไทย

* 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
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ
๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทั่วไปไดที่

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

ขอเชิญรับฟงธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดทสี่ ถานีวทิ ยุเสียงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดิน AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร
ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑
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ไดอารีธ่ รรม

ทางสวางของชีวิต

เรือ่ ง..ปกขาว

ใคร

หนอจะคิดวาวงจร
ชีวติ ของผีเสือ้ ราตรีตวั หนึง่ จะจบ
ลงอย า งสงบเสงี่ ย มภายในรั ง
ไหมดักแดอีกครั้งที่วัดปาเจริญ
ราชธรรมารามแหงนี้ ทุกคนตาง
อุทานUNBELIEVABLE
ภายหลังจากเสร็จสิ้น
การทำสงครามนางฟา อันเปน
งานประจำของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบินแลว ยังมีอีกหนึ่ง
บทบาทที่ ข า พเจ า ต อ งสวมต อ
ภายใตปก ขนนกกลาแกรงของนางฟาคนู ี้ ยังมีปก บางเบา
อีกคูของผีเสื้อราตรีผูลุมรอนซอนอยูตลอดระยะเวลา
นับสิบปที่ผานมา ทุกค่ำคืนทามกลางแสงสีศิวิไลซ
ของกรุงเทพฯยามราตรี เสียงเพลงเราใจดังกระหึ่ม
ยั่ ว ยวนชวนโยกย า ย กลิ่ น น้ำ จั น ทน ห อมกรุ น ชวน
ลิม้ ลอง หนมุ สาวบรรจงแตงตัวสีฉดู ฉาดดวยชุดทีด่ แี ละ
แพงทีส่ ดุ เพือ่ ลอแสงไฟใหมาสาดสองมอบความโดดเดน
แห ง ค่ำ คื น และรางวั ล แสนหรู คื อ การถู ก เลื อ กโดย
เพศตรงขาม
ในฐานะเจาของธุรกิจผับบารอนั โดงดังตาม
กระแสวัยรนุ ไมวา จะเปนยานรามคำแหง สีแ่ ยกคอกวัว
โชคชัยสี่ ตะวันนาบางกะป อารซีเอ จนถึงยานตลาด
อ.ต.ก. เราเฮตามไปทุกแหง จนร่ำรวยเงินทองจากการ
ค า ขายสุ ร าเมรั ย โดยคิ ด เอาเองว า การมอบความ
สนุกสนานบันเทิงแกผูคนยามพระอาทิตย หลับใหล
ยาวนานจวบจนรงุ อรุณ นาจะเปนการทำความดีเปน
สัมมาอาชีวะ เพราะศีลขอหาหามเสพสุราเมรัย ของ
มึนเมาอยางเดียวมิใชหรือ คนขายก็ไมนาจะผิดตรง
ไหน โดยมิไดวิเคราะหใหละเอียดลึกซึ้งถึงโทษของ
ความมัวเมาขาดสติที่ตามมา คนเมาแลวขับกี่คนแลว
หนอ ทีท่ ำลายลางชีวติ ผบู ริสทุ ธิต์ ลอดเสนทางกลับบาน
หรือบางครัง้ แมแตชวี ติ ตนเองก็ไมละเวน ผิดศีลขอหนึง่

เต็ ม ๆแหละ มิ ใ ช เ พราะความ
ขาดสติ อี ก หรอกหรื อ ที่ ทำให
หนุ ม สาวลื ม ตั ว เผลอใจด ว ย
ตัณหา จูงมือกันไปผิดศีลขอสาม
ประพฤติผดิ ในกาม ครัน้ เมือ่ ไดสติ
กลับคืนมาแลวจึงกลับบานไปเพือ่
ผิดศีลขอสีต่ อ โดยโกหกวาประชุม
ดวน ไปพบลูกคาหรือรถเสียบาง
สารพั น คำโกหกต า งๆนานา
จนเมื่อไดเสพติดชีวิตยามค่ำคืน
เที่ยวหามรุงหามค่ำ คืนแลวคืน
เลา เงินทองก็เริม่ ฝดเคือง ไหนจะคาเสือ้ ผา คาแตงหนา
คาทำผมอีกที่ตองตามแฟชั่นชนิดมิยอมนอยหนากัน
ดังคติทวี่ า "ฆาไดแตหยามไมได" นำไปสูการลักขโมย
ผิดศีลขอสองเพิม่ อีก รวมเบ็ดเสร็จแลวก็ครบหาขอพอดี
ทุกอยางดำเนินตอไปนานนับสิบปจนเมือ่ รตู วั
ก็สายไปเสียแลว เปนเพราะกรรมติดปกตามมาทัน
ธุรกิจทีท่ ำกำไรแสนงาม เงินทองทีห่ ามาไดกก็ ลายเปน
เงินรอน ถูกหนุ สวนทีเ่ ปนคนรัก เปนเพือ่ นฝูงสนิทกันโกง
เพราะเรือ่ งเงินไมเขาใครออกใคร ยิง่ มีมากก็ยงิ่ อยากได
มากขึน้ อีก ยิง่ สนิทกันมาก ก็ยงิ่ หาวิธมี าโกงกันไดอยาง
แสบสันตมากยิง่ ๆขึน้ อีก แลวก็ตอ งเจอเรือ่ งโชครายอีก
ครัง้ พอกำลังจะขายทอดกิจการ เจาของตึกผเู คยติดตอ
เชากันมานับสิบปไดไปรับแปะเจี๊ยะของคูแขงแลวหา
ชองวางในสัญญาเชาที่หมดอายุลงพอดีมาขับไลออก
ทันที เขาใสความวามีการเลนพนันบอลในรานโดยไมมี
หลักฐาน ทำใหไมไดเงินประกันคืนแมแตบาทเดียว เสีย
ทั้งทรัพยสินเงินทอง เสียทั้งคนรัก เสียทั้งมิตรสหาย
สวนดานสุขภาพซึ่งผานการตรากตรำนอนดึก เพราะ
ดูแลกิจการก็เริ่มสงผล โรคภัยไขเจ็บตางทยอยกัน
มาทวงหนี้ ทัง้ โรคปอด โรคตับ โรคกระดูก สรุปแลวกำไร
ทีเ่ คยคิดวาได กลับกลายเปนขาดทุนอยางยอยยับ
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โชคดี ที่ ยั ง มี
กัลยาณมิตรคนหนึง่ คือ
คุ ณ โป ง (คุ ณ สุ พั ฒ น
เ รื อ ง ฤ ท ธิ์ ช า ญ กุ ล )
เพื่ อ นเก า สมั ย เรี ย น
มั ธ ย ม ด ว ย กั น ม า
ผูปฏิบัติธรรมไดระยะ
หนึ่งแลว เลาใหฟงถึง
ประโยชน จ ากการมา
วัดปาเจริญราชธรรมา
ราม ขาพเจาแมจะไม
ได ผิ ด หวั ง ในชี วิ ต ถึ ง
ขนาดตองหันหนาเขา
หาวัด แตเมือ่ รับฟงแลว
เกิ ด ความประทั บ ใจ
ใคร รู ประกอบกั บ มี
ความสนใจเรือ่ งชาติภพ เรือ่ งปาฏิหาริยส งิ่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ปน
ทุนเดิม จึงลองเขารวมโครงการปฏิบัติธรรมที่คุณโปง
และนองปู(คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร) จัดขึ้นเปนครั้ง
แรกที่ วั ด ในนามของบริ ษั ท การบิ น ไทยเมื่ อ ปลายป
๒๕๔๙ เปนเวลา ๗ วัน เมื่อไดลองปฏิบัติดวยตนเอง
ก็พบวาจิตใจสงบสุขขึ้นจริง แมยังมิไดสัมผัสกับเรื่อง
ปาฏิหาริยการแกกรรมจริงๆ แตก็เชื่ออยางสนิทใจวา
เปนเรื่องจริง
ตอมาไดเขารวมโครงการตางๆเปนประจำ ทัง้
การเดิ น ทางไปสั ก การะสั ง เวชนี ย สถาน ๔ แห ง ที่
ประเทศอินเดีย และโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร "ทำดี
เพือ่ พอ" ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม แตกอ นปฏิบตั เิ องทีบ่ า น
ตามลำพังก็ทำบางลืมบาง เมื่อไดมารวมกลุมใหญๆ
ทำใหเกิดความเพียรและมีสมาธิดีมากๆครั้งแรกก็ที่
เชี ย งใหม นี่ แ หละ จากเคยนั่ ง วิ ป ส สนาได เ พี ย งครึ่ ง
ชั่วโมงก็หลับ กลายเปนนั่งไดนานถึง ๓ ชั่วโมง จิตใจ
สงบมาก อาการเจ็บปวดเวทนาจากการนั่งขัดสมาธิ
ก็มลายหายไป เกิดปตนิ ้ำตาไหลพราก มีความรสู กึ วา

มีกรรมเกาบางอยาง
กำลังมาทวงหนี้ ทัง้ ได
ยิ น เสี ย งและได ก ลิ่ น
ด ว ย แต ก็ ยั ง ไม รู ว า
อะไรเปนอะไร จึงเริ่ม
ตื่ น ตระหนก แต
ก็ พ ย า ย า ม ตั้ ง ส ติ
กำหนดภาวนาต อ
และนึกถึงคำสอนของ
หลวงพอวีระนนท จึง
ตั้ ง จิ ต บ ริ สุ ท ธิ์ แ ผ
เมตตาออกไปอย า ง
ไม สิ้ น สุ ด อุ ป าทาน
ทั้ ง หลายจึ ง หายไป
พ อ วั น รุ ง ขึ้ น ก็
พยายามหาคำตอบ
โดยเดินตรวจดูรอบๆทีพ่ กั รอบๆหองนอน ใตหมอนและ
ที่ น อน ตามขอบประตู ห น า ต า งเผื่ อ ว า จะมี ตั ว อะไร
ถูกหนีบตายอยู แตกไ็ มพบสิง่ ใดเลย
วันตอมานั่งปฏิบัติไปไดสักพัก จิตเริ่มสาย
หนักขึ้นๆ จึงกำหนดลมหายใจตามใหเร็วขึ้นๆเชนกัน
ผลปรากฏวาเหมือนกับไปวิง่ แขงมาจริงๆ หายใจไมทนั
หนามืดขาดอากาศ เปนตะคริวปวดไปทัง้ ตัว จึงลมแผ
ลงรองไหดังลั่นโดยไมรูตัว ทำใหผูคนรอบขางแตกตื่น
คิดวาโดนผีเขา ซึ่งหลวงพอวีระนนทมีเมตตาชวยแนะ
วิธกี ำหนดสติ จึงรวบรวมสติไดอกี ครัง้ แตกห็ ลงเขาใจ
ผิดคิดวาสำเร็จเปนพระอรหันตไปเสียแลว นาอับอาย
ยิง่ นัก ทุกวันนีก้ พ็ ยายามปฏิบตั ทิ กุ โอกาสทีเ่ อือ้ อำนวย
เมือ่ มีเวลาวางก็ไปวัดบาง แตกไ็ มคอ ยกาวหนามากนัก
ก็ ไ ด แ ต ห วั ง ว า สั ก วั น อั น ใกล นี้ หนอนดั ก แด ตั ว เดิ ม
จะเผยอเปลือกไหมออกมาพบกับแสงสวางอีกครัง้ แต
ขออธิษฐานจิตใหเปนแสงแหงดวงตาธรรม ...สาธุ

ออ …TG
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กุศลกิจ เรือ่ ง..อิม่ บุญ ภาพ...เด็กวัด
ขอเชิญรวมสักการะบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ

เมื่อปพ.ศ. ๒๕๕๐ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจาก
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกนำมาประดิษฐาน ทีว่ ดั ปาเจริญราช
ธรรมาราม ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกทานไปรวมสักการะบูชา เพือ่ เสริมสิรมิ งคลแกชวี ติ ไดทวี่ ดั

พิธที อดผาปา

วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ทางวั ด ได จั ด พิ ธี ท อดผ า ป า
มหากุศล ๒๐,๐๐๐ กอง ครัง้ ที่ ๑
เพื่ อ นำป จ จั ย สร า งอุ โ บสถไม
สถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ
โดยได มี ผู มี จิ ต ศรั ท ธาได ร ว ม
บริจาคสมทบกองผาปา เจาภาพ
เสาเข็ม เสาอุโบสถ ประตูโบสถ
และซื้ อ ที่ ดิ น รวมยอดบริ จ าค
๔,๓๗๙,๔๓๗ บาท ในครัง้ นีท้ าง
วัดไดจดั ซมุ หนังสือธรรมะมาแจก
เป น ธรรมทาน ซึ่ ง ได รั บ ความ
สนใจจากสหธรรมิกทัง้ หลายเปน
อยางยิ่ง ขออุโมทนาบุญกับผูมี
กุศลจิตทุกทานคะ
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กราบนมัสการหลวงปูฟก
และพิชิตยอดเขาวงพระจันทร

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระครูปลัดวีระนนท
วี ร นนฺ โ ทและคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ร วมทั้ ง หมด ๔๖ รู ป /คน
เดิ น ทางไปกราบนมั ส การหลวงปู ฟ ก หรื อ พระครู
สมถวิกรม(ฟก) ภทฺทจารี เจาอาวาสวัดเขาวงพระจันทร
ตำบลหวยโปง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หลวงปูฟก
อายุ ๙๑ พรรษา เปนพระสุปฏ ปิ น โนรูปหนึง่ ทีม่ วี ตั รปฏิบตั ทิ ี่
นาเลื่อมใสและเปนที่เคารพของศิษยานุศิษยมากมาย
หลั ง จากนั้ น พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท ไ ด นำคณะ
ศิษยานุศิษยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสะสมโบราณวัตถุและ
วัตถุมงคลที่หายาก โดยหลวงปูฟกมีเจตนารมณเพื่อให
อนุชนรนุ หลังไดศกึ ษากัน พอชวงเย็นพระครูปลัดวีระนนทได
นำคณะลูกศิษยเดินขึน้ เขาวงพระจันทรเพือ่ พิชติ ความสูง ปน
บันไดรวมทัง้ สิน้ ๓,๙๘๐ ขัน้ เพือ่ กราบนมัสการรอยพระบาท
ซึ่งมีประวัติความเปนมาเลาวาเขานางพระจันทรหรือเขาวง
พระจันทรนสี้ งู มาก ยากทีค่ นธรรมดาจะขึน้ ถึงได เพราะตอง
อาศัยความมานะอดทนจริงๆ จึงจะขึน้ ไปถึงยอดเขาได แต
หากตัง้ ใจและศรัทธาจริงๆ ถึงจะเหนือ่ ยสักเพียงใดก็ตอ งขึน้
ไปใหถงึ จนได พระครูปลัดวีระนนทจงึ ใหตงั้ จิตอธิษฐานกอน
ขึ้นเขา ซึ่งสามารถปนถึงจุดหมายไดทุกคน โดยใชเวลา
ประมาณ ๒ ชัว่ โมง หลังจากกราบนมัสการรอยพระบาทและ
ทำวัตรเย็นรวมกัน ตางก็ทยอยเดินลงมาถึงลานวัดประมาณ
๒ ทมุ โดยสวัสดิภาพทุกทาน สาธุ..
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กราบนมัสการหลวงพอจรัญ

พระครูปลัดวีระนนท ไดไปกราบนมัสการ
พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย(หลวงพอ
จรัญ ฐิตธมฺโม) เจาอาสวัดอัมพวัน เจาคณะจังหวัด
สิงหบรุ ี กอนไปธุดงคเมือ่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
โดยในครั้งนี้พระครูปลัดวีระนนทไดนำวารสารกระแส
ใจไปถวายหลวงพอจรัญ คณะผจู ดั ทำวารสารกระแส
ใจรสู กึ ปลืม้ ปตแิ ละอิม่ บุญ จนหายเหนือ่ ยเลยทีเดียว

โครงการอบรมวิปส สนากรรมฐานสำหรับชาวตางชาติ
(Vipassana Meditation Program)
วั น ที่ ๑๕-๑๘ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๕๑ คณะนักศึกษาทุนในโครงการ
"Weltreligion" มหาวิทยาลัยเวียนนา
ประเทศออสเตรีย นำโดยศาสตราจารย
ดอกเตอร Markus Ladstaetter
(Professor Dr. Markus Ladstaetter )
จำนวน ๑๙ คน เดินทางมาฝกอบรม
วิ ป ส สนากรรมฐานที่ วั ด ป า เจริ ญ ราช
ธรรมาราม โดยคณะนักศึกษาทุนจะเดิน
ทางไปศึ ก ษาหลั ก คำสอนศาสนาอื่ น ๆ
เชน ศาสนาคริสต ศาสนายิว ศาสนาฮินดู
ศาสนาอิสลาม ในประเทศตางๆ เพื่อ
เรี ย นรู ห ลั ก คำสอนและแนวทางการ
ปฏิบัติของแตละศาสนาในประเทศนั้นๆ
ในครั้งนี้รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา
อ อ นค อ ม ได รั บ เชิ ญ มาเป น วิ ท ยากร
พิเศษใหความรหู ลักคำสอนพุทธศาสนา
ในโครงการนี้ดวย
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วันมาฆบูชา

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ทางวัดไดจัดกิจกรรมเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานและสืบทอดพุทธประเพณี ซึ่งมี
กัลยาณมิตรไดทำหนาที่พุทธสานิกชนที่ดี คือเขามาปฏิบัติธรรม
เวียนเทียน ฟงธรรมและสรางบุญสรางกุศลทีว่ ดั มากกวาทุกป ในวัน
นี้คณะศิษยานุศิษยไดจัดพิธีขอขมาแดพระอาจารยกรรมฐาน เพื่อ
ขออโหสิกรรมกอนที่ทานจะเดินทางไปธุดงคอีกดวย

หลวงพอธุดงค
พระครู ป ลั ด วี ร ะนนท พ ร อ มกั บ พระลู ก ศิ ษ ย
รวม ๑๕ รูป ออกเดินธุดงคระหวางวันที่ ๒๒ มี.ค - ๔ เม.ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ เดินทางจากกรุงเทพฯไปจังหวัดเชียงใหมโดย
รถยนต ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ มี.ค หลังจากนัน้ ทางคณะพระธุดงค
จะเดินธุดงคจากเชียงใหมลงมาถึงกรุงเทพฯวันที่ ๕ เม.ย นี้
แตอยางไรก็ตามคณะพระธุดงคใหสง ภาพถายระหวางธุดงค
มาลงวารสารฉบับนี้ดวย สวนเรื่องราวประสบการณธุดงค
คณะผู จั ด ทำวารสารจะนำมาลงในฉบั บ หน า ต อ ไป
ขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจาทุกรูปคะ
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สุภาษิตสอนใจ เรือ่ ง...โคนัน ภาพ...Tee

กบในกะลา

สุภาษิตโบราณ หมายถึง ถอยคำหรือขอความทีก่ ลาว
สืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายเปนคติสอนใจ

กบที่ เ กิ ด อยู ใ นสระ ก็ เ ข า ใจว า สระที่ มั น เกิ ด ใหญ โ ตแล ว
เพราะมันไมเคยเห็นแมน้ำหรือทะเลวาใหญกวาเพียงไร ยิง่ กบทีไ่ ปเกิด
ในกะลาคว่ำ ถูกกะลาครอบมาแตเกิด ไมเคยเห็นโลกทีม่ ที อ งฟากวางใหญ
ก็เขาใจวาบริเวณกะลากวางใหญพอแลว โบราณทานเอามาเปรียบเปรย
คนวา คนทีเ่ กิดอยู และเรียนรเู รือ่ งในสังคมแคบๆ หรือศึกษามาในวิชา
เฉพาะ ก็อยาพึงเขาใจวา ตนไดอยูในวงการสูง มีความรูกวางขวาง
พอแลวหยิง่ ผยอง ยังมีความรอู ยางอืน่ อีกมากมายทีต่ นยังไมรู จึงควร
ศึกษาหาความรใู หมากโดยไมหยุดยัง้ ภาษิตนีท้ า นมงุ สอนวา อยาอยู
ในโลกอยางคนออนตอโลก มองโลกในวงแคบ ใหศกึ ษาหาความรใู ห
กวางขวางออกไป จะไดมวี สิ ยั ทัศนทกี่ วางไกล

ขอเชิ ญ ร ว มบุ ญ และเป น เจ า ของเสื้ อ ขาวออกแบบโดย
พุทธบุตรนอย คือ ด.ช ธีธชั คัชชาพงษ (นองธี)และ ด.ญ.พิมพมาดา
ปทุมเจริญวัฒนา (น้ำใส) ซึง่ เด็กๆไดรว มออกแบบและสกรีนเสือ้ สำหรับ
โครงการคายพุทธบุตรในปนี้ คือระหวางวันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน และ
เสือ้ ขาวสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม โดยจะนำเสือ้ ออกวางจำหนายเพือ่ นำราย
ไดเขากองทุนกระแสใจตามรอยพุทธมารดา เพื่อกิจกรรมในโครงการ
คายพุทธบุตร ซึง่ ในเบือ้ งตนไดรบั การสนับสนุนเสือ้ ขาวจากคุณเจติยา
สกุลรัตนาคม โดยกิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ใหเด็กๆเรียนรกู ารใชเวลาวางให
เป น ประโยชน อี ก ทั้ ง ปลู ก ฝ ง หลั ก ธรรมคำสอนของพระพุ ท ธเจ า
ผานศิลปะสรางสรรค
ผูใหญใจดีทานใดสนใจสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก ทาน
สามารถสัง่ จองและเลือกซือ้ เสือ้ ไดทวี่ ดั ทุกวัน (มีจำนวนจำกัดคะ) หรือ
เด็กๆคนใดอยากรวมกิจกรรมสรางสรรค เชน ออกแบบเสื้อหรือวาด
ภาพการตูนประกอบนิทาน สงภาพวาดมาใหกองบอกอพิจารณาได
เชนกัน ขออนุโมนทนาบุญกับเด็กๆพุทธบุตรทุกคนคะ

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/Neo play
- English Summer camp Art/cooking/English/Neo play
All Seasons Place Wireless Road Tel. 0-2685-3443
Prasarmmit Plaza Building, Sukhumvit 23 Tel. 0-2664-1623

www.neokids.co.th
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เพราะเปนปจจัตตัง

เรือ่ ง ขุนไกรลาส

ค วามอยากรูอยาก

ตอน

ปาฏิหาริยน างไม

เห็นของคนเรานัน้ ไมมที ี่
สิ้นสุด ถึงแมจะเปนใน
สิ่ ง ที่ ต น ไ ม เ ชื่ อ ห รื อ
พิ สู จ น ไ ม ไ ด ก็ ต าม แต
เราก็มกั จะตัง้ คำถามถึง
เรื่องเหลานั้นอยูเสมอๆ
รวมไปถึงเรื่อง เทวดา
นางฟา พญานาค นาง
ไม ภูตผี วาสิ่งเหลานี้มี
อยจู ริงหรือไม ในทัศนะ
ของพระพุทธศาสนาตามหลักฐานในพระไตรปฎกตอบวา"มี"
แลวคุณละจะเชื่อไหมครับ
เมื่อป ๒๕๔๙ หลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ดำริ
สรางอุโบสถไมสถาปตยกรรมไทยแบบโบราณ โดยตองการ
สรางดวยไมชนิดเดียวกันทั้งหลัง ซึ่งในครั้งแรกไดมีเจาของ
โรงงานไมรายหนึง่ เขามาเสนอไมสกั ตนใหญ ๑๖ ตน ราคา
๑๖ ลานบาท หลวงพอคิดวาแพงเกินไป จึงไดเดินทางไป
ประเทศลาว เพื่อหาไมตะเคียนหินนำมาสรางโบสถดวยตัว
ของทานเอง โดยมีคนแนะนำวาไมชนิดนี้มีอยูที่เขื่อนน้ำงึม
พอเดินทางไปถึงเขือ่ นน้ำงึมก็ไมมใี ครสามารถตอบไดวา มีไม
ตะเคียนหินจำนวนเทาไรอยใู ตน้ำ เชาวันถัดมาทานเห็นทอน
ซุงไมตะเคียนหินผุดขึน้ มากลางเขือ่ น ๒๐ ตน ซึง่ พอหลวง
พอเห็นไมดงั กลาว ทานจึงตัดสินใจไมเอาไมชนิดนี้ เพราะมี
จำนวนนอยเกินไปและขุดขึ้นมายากมาก
แตกอนที่หลวงพอจะเดินทางกลับประเทศไทย
ทานไดฉนั เพลในรานอาหารทีเ่ ขือ่ นน้ำงึม โดยมีคณะเจาของ
สัมปทานไมในลาวมานัง่ รับประทานอาหารทีโ่ ตะขางๆ เมือ่
ทานฉันเพลเสร็จ คณะเจาของสัมปทานไมไดเดินมากราบ
นมัสการหลวงพอ และถามวา "ทานมาทำอะไรทีล่ าว" หลวง
พอตอบวา "อาตมาตองการหาไมอายุ ๑๐๐ ป ขึน้ ไป เพือ่
สร า งอุ โ บสถ" ซึ่ ง เป น เรื่ อ งที่ แ ปลกมาก คณะเจ า ของ
สัมปทานไมบอกวา "ผมมีไมโรงไมอยูที่วังเวียง หลวงพอ
จะเดินทางไปดูวนั นีเ้ ลยไหมครับ" (โดยระยะทางจากเขือ่ นน้ำ
งึมถึงวังเวียงประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร) หลวงพอตัดสินใจ
เสี่ยงเดินทางตามเจาของสัมปทานไมไปทั้งๆที่ไมรูจักกันมา
กอน คณะของหลวงพอไดเดินทางไปถึงวังเวียงประมาณ
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๓ ทุม ทานก็เดินชมกอง
ไมทวี่ างเรียงกัน มีอยกู อง
หนึ่งซึ่งเปนไมที่ชาวญี่ปุน
ไดจายเงินไวแลวในราคา
๑๐๐ ลาน และรอกำหนด
วันที่จะขนสงไปประเทศ
ญี่ปุน หลวงพอบอกโยม
เจ า ของสั ม ปทานไม ว า
"อาตมาตองการไมกองนี"้
แต เ ขาปฎิ เ สธว า "ชาว
ญี่ ปุ น ได จ า ยเงิ น ไว แ ล ว
ผมขายไมกองนีไ้ มไดครับ" หลวงพอจึงตองเดินทางกลับมา
ประเทศไทยโดยทีย่ งั ไมไดไมกลับมา แตหลังจากนัน้ ไมนาน
เจาของสัมปทานปาไมไดโทรมาบอกวาชาวญี่ปุนไดชะลอ
การสงไมกองนัน้ อยางไมทราบสาเหตุ ซึง่ หลวงพอไดเลาให
ฟงทีหลังวาทานไดเห็นนางไมอยูในกองไมนั้นและไดชวน
นางไมทงั้ หลายมาชวยสรางโบสถและบำเพ็ญบารมีทวี่ ดั ปา
เจริญราชธรรมารามของเรา และในทีส่ ดุ เจาของสัมปทานไม
ไดตกลงขายไมกองนั้นใหกับหลวงพอ
หลวงพอจึงเดินทางไปประเทศลาวเพื่อไปเจรจา
เรื่องไมอีกครั้ง โดยครั้งนี้ไดมีชาวลาวคือคุณปาจันทรคำ
เจาของโรงงานทอผารายใหญในประเทศลาว นิมนตหลวง
พอไปที่บาน แตกอนที่หลวงพอเดินทางไปถึงบานคุณปา
จันทรคำ ไดเกิดปรากฏการณอยางหนึ่งคือ คนงานในบาน
คุณปาจันทรคำไดเห็นลูกไฟพญานาคพุงแสงออกมาหลาย
ลูกในบอน้ำภายในบริเวณบานของคุณปา ซึง่ เปนเหตุการณ
ทีไ่ มเคยเกิดขึน้ มากอน มิเพียงแคนนั้ ไดมเี รือ่ งบังเอิญเกิดขึน้
อีกเรือ่ งหนึง่ คือ ชาวลาวซึง่ มีเชือ้ สายของกษัตริยอ งคสดุ ทาย
(หลวงพอจำชือ่ จริงไมได จึงเรียกวาเจาลาว) ไดเดินผานบาน
คุณปาจันทรคำหลายครั้ง เขารูสึกรอนใจมาก อยากจะเขา
มาในบานคุณปาจันทรคำ ทั้งๆที่เขากำลังจะเดินทางไปอยู
ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ พอเจาลาวเห็นหลวงพอ ทานกม
กราบหลวงพ อ แล ว เกิ ด ป ติ น้ำ ตาไหลทั น ที โดยไม ท ราบ
สาเหตุ พอหลวงพอบอกวาทานเดินทางมาเจรจาเรื่องไม
เจาลาวก็รบั ปากจะจัดการเรือ่ งไมในลาวใหทา นทันที เพราะ
เกรงวาหลวงพอถูกคนลาวหลอกขายไม คงเพราะเหตุเชนนี้
เองทำใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลจิตดลใจใหเจาลาวมาบานของ
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คุณปาจันทรคำนั่นเอง
โดยคุณปาจันทรคำและเจาลาวไดเปนธุระชวย
เหลือในการเจราจาซื้อขายไม ราคาไมรวมคาขนสงเขา
ประเทศไทยเปนมูลคา ๑๐ ลานบาท ซึง่ มีไมทงั้ หมด ๓๗๐
คิว กรมปาไมไดวจิ ยั วาเปนไมชนิดเดียวกับพิกลุ ปา จะปลูก
ขึ้นตามภูเขาหินเทานั้น ภาษาลาวเรียกวาเกล็ดลิ้น สวน
ภาษาญี่ปุนเรียกวาไมเหล็ก ขณะนี้ไมดังกลาวไดขนสงมา
กองไวใกลๆสถานที่กอสรางอุโบสถ เพื่อรอกอสรางอุโบสถ
ตอไป
ซึง่ จะเห็นไดวา การไดไมมาสรางอุโบสถในครัง้ นีไ้ ด
เกิดเรือ่ งอัศจรรยปรากฏขึน้ หลายครัง้ เลยทีเดียว เมือ่ ไมกอง
นี้มาตั้งอยูที่วัดแลว หลวงพอเลาวาบางคืนนางไมมารอง
เรียกหลวงพอเพื่อมารายงานขาวพฤติกรรมของคนในวัด
คุณกมลาศ (ลูกศิษยหลวงพอ)ไดเคยถามครูบาเสารหาวา
"นางไมใสชุดสีอะไรบางและมีกี่ตน" ครูบาเสารหาบอกวา
"นางไมใสชดุ หลายสี เพราะมีนางไมหลายรอยตนทีม่ าพรอม
กับกองไมเพื่อมาสรางโบสถ" ซึ่งเปนเรื่องที่นาอัศจรรยใจ
อยางยิ่ง
วันหนึ่งแมนอง(ซึ่งไดกลาวถึงเมื่อฉบับที่แลว)ได
นำรูปถายกองไมมาใหคุณกมลาศดู ปรากฏวาเห็นผูหญิง
นัง่ ยิม้ บนกองไมตดิ มาดวย ซึง่ หลวงพอบอกวาเปนรูปนางไม
คุณกมลาศรสู กึ ชอบเมือ่ ไดเห็นรูปนางไม และเมือ่ ไดมโี อกาส
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดกับคุณน้ำทิพย ทั้งสองไดไปจุดธูป ๑๖
ดอก พรอมนำน้ำดื่มเย็นๆไปวางใกลๆกองไมแลวอธิษฐาน
จิตใหนางไมมาดื่มน้ำเย็น วันนั้นหลังจากทำวัตรเย็นและ
ทำสมาธิ เ สร็ จ หลวงพ อ บอกคุ ณ กมลาศให ไ ปฝ ก สมาธิ
บนกองไมตอน ๓ ทมุ เพือ่ ฝกจิตใหเขมแข็ง เพราะหากสติ
เผลอเมือ่ ไรก็ตกกองไมเมือ่ นัน้ ดวยความเปนคนชอบพิสจู น
และอยากลองทำสติ ใ ห เ ข ม แข็ ง เพื่ อ พิ ชิ ต ความกลั ว
คุณกมลาศจึงชวนคุณน้ำทิพย คุณอิม แมนอง และคุณ
อั ฎ วุ ฒิ นำเสื่ อ และมุ ง ไปกางหน า กองไม ( ไม ก ล า ป น ขึ้ น
บนกองไม เพราะกลัวนัง่ โงกตกลงมา) ทุกคนนัง่ สมาธิในมงุ
และแผเมตตาใหนางไม ปรากฏวาพอนั่งไปสักครู แมนอง
และคุณอัฏวุฒไิ ดเห็นนางไมในสมาธิ ลงมาจากกองไมแลว
นั่งกราบขอบคุณและอนุโมทนาบุญ คุณกมลาศจึงฝากแม
นองถามนางไมวาเมื่อตอนกลางวันนางไมไดดื่มน้ำหรือไม
นางไมตอบผานแมนองวา "ขอบใจหลายเดอ น้ำเย็น
เจี๊ยบชื่นใจ" คำตอบของนางไมทำใหคุณกมลาศมั่นใจวา
นางไมไดสิงสถิตบนกองไมนี้จริงๆ เพราะตอนกลางวันมี
เพี ย งเธอกั บ คุ ณ น้ำ ทิ พ ย เ ท า นั้ น ที่ อ ยู ใ นเหตุ ก ารณ คุ ณ

น้ำทิพยจึงฝากแมนองถามนางไมวาอยากทานอะไรเปน
พิเศษ นางไมตอบวา"อยากกินขาวเหนียว สมตำเดอ"
ขณะที่ทุกคนนั่งสมาธิแมนองก็สนทนากับนางไม นางไม
ตนที่แมนองถายรูปติดนั้นชื่อวาสวย ซึ่งคุณอัฏวุฒิเห็น
นางไมใสชุดหลากสีเชนกัน เขาบอกวานางไมมีทั้งรุนสาว
จนถึงรนุ ชรา นางไมหนาตาเหมือนชาวลาวทัว่ ไป อีกทัง้ การ
แตงกายเหมือนชาวลาว แตนางไมชื่อสวยเปนนางไมที่
หนาตาสวยทีส่ ดุ ซึง่ เปนขอมูลทีต่ รงกับทีแ่ มนอ งเลาใหฟง
คุ ณ กมลาศได นำเรื่ อ งนี้ ไ ปเล า ให คุ ณ ลู ก น้ำ
(พาเมลา เบาวเดน) ฟง พรอมกับใหเธอดูรปู ถายของนางไม
เธอรูสึกชอบนางไมชื่อสวย ครั้งหนึ่งเธอมากราบนมัสการ
หลวงพอ จึงซื้อขาวเหนียวกับสมตำไปเซนนางไมที่กองไม
ดวย ซึ่งคุณกมลาศยังไดมีโอกาสสนทนาเรื่องนางไมกับ
หลวงพอหลายครัง้ หลวงพอเลาวาเมือ่ มีงานวันสำคัญทาง
ศาสนาเชนวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา วันออก
พรรษา นางไม จ ะมานั่ ง ฟ ง เทศน น อกศาลาและร ว ม
อนุโมทนาบุญดวยทุกครัง้ ทานบอกวา "นางไมตามหลวงพอ
มารวมบำเพ็ญบารมีเพือ่ ยกระดับภพภูมขิ องตน คนทีเ่ กิดมา
มีมนุษยสมบัติ มีโอกาสทำบุญสุนทาน มีโอกาสปฏิบตั ธิ รรม
ทำไมไมเรงสรางความดี ใหหลุดพนจากวัฏสงสาร เพื่อ
พบทางสวางแหงชีวิตและทางแหงความหลุดพนกัน"
ชีวิตคนเราตกอยูในภายใตวัฏสงสารคือการเวียน
วาย ตาย เกิด และสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมวาคน สัตวหรือ
สิ่งของ ทั้งหมดลวนเปนไปตามกฎธรรมชาติแหงเหตุปจจัย
ดังเชนเรื่องภพภูมินางไมนี้ เพราะบุญกรรมที่เคยสรางไว
ทำใหเกิดเปนนางไม ซึง่ คนเราไมอาจหลุดพนจากวงลอแหง
วัฏสงสารได ยกเวนพระอรหันตขีณาสพเทานั้น พระพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏิบตั ิ สำหรับเรือ่ งเหนือสามัญ
วิ สั ย เหล า นี้ พระพุ ท ธศาสนาก็ ไ ด ว างหลั ก การในทาง
ปฏิบตั ไิ วอยางชัดเจนวา เมือ่ สิง่ เหลานีม้ จี ริง มนุษยควรวาง
ตัวหรือปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นอยางไรหรือดวยเหตุผลอะไร
เหมือนคำพูดที่วาทานจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม แตทานควร
ปฏิบัติตอสิ่งนั้นใหถูกตอง
ใครก็ตามที่มีโอกาสมาทำบุญที่วัด ถาอยากไป
ทักทายนางไมก็พึงกระทำไดเชนกัน แตขอรองวาอยาไป
ขัดไมขอหวยเพราะหวังรวยเบอร เพราะถาไมชำรุดสึกหรอ
จะไดบาปไปเสียเปลาๆ ทายทีส่ ดุ นีข้ า พเจาตองขอขอบคุณ
คุณกมลาศที่กรุณาใหขอมูลและเรียบเรียงมาอยางดีเพื่อที่
จะไดถายทอดประสบการณอันเหลือเชื่อนี้ใหทุกทานได
รับทราบและอนุโมทนาบุญโดยทัว่ ถึงกันตอไป สาธุ...
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สืบเนือ่ งจากชาดก

ลิงสองพี่นอง

เรือ่ ง สัตตบุษย

ทำดียอ มไดดี ทำชัว่ ยอมไดชวั่ นีค่ อื หัวใจของ

หลักคำสอนเรื่องกฏแหงกรรมในพระพุทธศาสนา กฏแหง
กรรมไมใชกฏที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรางขึ้น ไมวา
ใครจะนับถือศาสนาใด มีเชือ้ ชาติอะไร จะรจู กั หรือไมรจู กั
ลวนตกอยูภายใตกฏแหงกรรมทั้งสิ้น เมื่อเราสามารถจับ
หลักกฏแหงกรรมได เราก็สามารถทีจ่ ะเอาหลักการนีม้ าใช
ใหเปนประโยชนในการออกแบบชีวิตไดวาเราควรทำ หรือ
ไมทำสิง่ ใด ซึง่ ในทีน่ จี้ ะยกตัวอยางทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสไวใน จุลลนันทิยชาดกมาแสดงเพือ่ ความชัดเจนยิง่ ขึน้
ในเรือ่ งของการทำดียอ มไดดี ทำชัว่ ยอมไดชวั่ ดังเรือ่ ง "ลิง
สองพี่นอง"
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูวัดเวฬุวัน
เมืองราชคฤห ทรงปรารภพระเทวทัตผูชั่วชา ไดตรัสอดีต
นิทานมาสาธก วา...
กาลครัง้ หนึง่ นานมาแลว พระโพธิสตั วเกิดเปนลิง
ชื่ อ นั น ทิ ย ะอาศั ย อยู ใ นป า หิ ม พานต มี ลิ ง น อ งชายชื่ อ
จุ ล ลนั น ทิ ย ะ มี ลิ ง บริ ว ารอยู ป ระมาณ ๘๔,๐๐๐ ตั ว
ปรนนิบัติลิงมารดาตาบอดอยู ดวยภารกิจตองดูแลเลี้ยง
ดูลงิ ลูกนอง ลิงสองพีน่ อ งจึงตองแอบซอนมารดาไวทพี่ มุ ไม
แหงหนึ่ง แลวพวกตนก็ออกแสวงหาอาหาร พอไดอาหาร
ก็จะมอบใหลงิ ตัวหนึง่ นำไปมอบใหมารดาของตน แตลงิ ตัว
นัน้ ก็ไดกนิ อาหารไปเสียในระหวางทาง เวลาผานไปหลาย
วันลิงมารดาไมไดกินอาหารจึงมีรางกายซูบผอมเหลือแต
หนังหุมกระดูก

ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑

24

KrasaejaiSongkran.pmd

เมื่อลิงทั้งสองกลับมาหามารดาในวันหนึ่งก็ตอง
ตกใจถามมารดาวา
" แมจา ลูกสงผลไมอรอย มาใหแมไมไดกนิ หรือ"
แมตอบวา " ลูกเอย แมไมเคยไดรบั อะไรเลย "
ลิงนันทิยะคิดวา " ถาเราปกครองฝูงลิงอยูเชนนี้
แมเราตองตายแน " จึงพูดกับลิงจุลลนันทิยะวา " นีน่ อ งชาย
พีจ่ ะมอบใหเจาปกครองฝูงลิงเจาจะวาอยางไร พีจ่ ะขออยู
เลี้ยงแมเอง"
ลิงจุลลนันทิยะตอบวา " พี่ชาย ผมก็ไมอยาก
ปกครองฝู ง ลิ ง จะขออยู เ ลี้ ย งแม เ ช น กั น " ทั้ ง สองจึ ง
พามารดาหนีไปอยทู ตี่ น ไทรใกลชายปาตนหนึง่ ตัง้ แตวนั นัน้
สมัยนั้น มีชายหนุมคนหนึ่ง เรียนจบศิลปะทุกอยางจาก
สำนักอาจารยทิศาปาโมกข เมือง ตักกสิลาแลวจึงอำลา
อาจารยกลับบาน อาจารยทราบวาเขามีนสิ ยั หยาบกระดาง
จึ ง ให โ อวาทเขาว า " นี่ พ อ หนุ ม เธอนะเป น คนค อ น
ขางกระดางนะ อยาทำกรรมชัว่ นะ แลวจะไมเดือดรอน "
ชายหนุมกราบลาอาจารยแลวกลับบานที่เมือง
พาราณสี ไม น านก็ แ ต ง งานมี ค รอบครั ว คิ ด ไม อ อกว า
จะเลี้ยงชีพดวยอะไรดีจึงตกลงใจเปนนายพรานธนูลาสัตว
เลีย้ งชีพ ขายบาง กินเองบาง ไดพอเลีย้ งครอบครัว วันหนึง่
เขาเขาปาหาลาสัตวตามปกติ ปรากฏวาทั้งวันไมพบสัตว
อะไรสักตัวเดียว กำลังจะเดินทางกลับบาน ผานมาทางตน
ไทรพอดีเห็นลิงชราตาบอดบนตนไทรนั้นก็ตัดสินใจจะฆา
มัน
ลิงนันทิยะเห็นนายพรานนั้นกำลังเล็งลูกธนูมา
ทางมารดาของตนก็ ท ราบถึ ง ภั ย อั น ตรายรี บ บอกลิ ง
จุลลนันทิยะใหอยดู แู ลแม ตนเองจะสละชีพเพือ่ ทุกคน จึง
กระโดดลงไปขวางทางธนูพรอมพูดกับนายพรานวา
"ท า นผู เ จริ ญ ขอท า นอย า ได ฆ า มารดาของ
ขาพเจาเลย จงฆาขาพเจาแทนเถิด ปลอยมารดาขาพเจา
ไปเสีย มารดาของขาพเจาตาบอด"
นายพรานไมพดู อะไร ยิงธนูบกั อกลิงนันทิยะทันที
เสร็ จ แล ว ก็ เ ล็ ง ลู ก ธนู ไ ปที่ ลิ ง ชราอี ก ลิ ง จุ ล ลนั น ทิ ย ะจึ ง
กระโดดลงมาขวางทางพร อ มกั บ พู ด ว า "ท า นผู เ จริ ญ
ทานอยายิงมารดาของขาพเจาเลย ขาพเจาขอสละรางกาย
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ถอยธรรมลำกวี

รอยกรองโดย...เพียรธรรม

ภัยในใจตน

ใหทานแทนมารดา ทานยิงเราสองพี่นองแลวก็จงไวชีวิต
มารดาของเราเถิด"
นายพรานไมพดู อะไรไดยงิ ลิงจุลลนันทิยะตายอีก
และคิดวา "เราจะเอาไปเผื่อเด็กๆที่บานดวย" จึงยิงลิง
มารดาของลิงทัง้ สองนัน้ อีก เสร็จแลวก็หาบลิง ๓ ตัวมงุ หนา
ตรงกลับไปบาน ขณะนั้น ไดเกิดสายฟาผาไปที่บานของ
นายพรานนั้น ทำใหภรรยาและลูกสองคนของเขาเสียชีวิต
บานก็ถกู ไฟไหมเหลือเพียงเสากับขือ่ เทานัน้ พอนายพราน
กำลังจะเขาถึงหมบู า น ชาวบานก็บอกเรือ่ งนัน้ ใหเขาทราบ
เขารีบวางหาบลิงทิง้ ไวแลววิง่ เขาไปทีบ่ า นรองไหคร่ำครวญ
อยู ทันใดนัน้ เองขือ่ ไดหกั มาทับหัวของเขาแตก แผนดินได
แยกออกสูบรางเขาลงไปตกในอเวจีนรก
ในขณะที่แผนดินสูบเขาไดระลึกถึงโอวาทของ
อาจารยจงึ กลาวเปน ๒ คาถาวา
"อาจารย ป าราสริ ย ะได ก ล า วคำใดไว ว า
ทานอยาไดกระทำกรรมชั่วอันจะทำตัวทานใหเดือด
รอนในภายหลังนะ
คำนีเ้ ปนคำของทานอาจารย คนทำกรรมใด
ไวยอมเห็นกรรมนั้นในตน ทำดียอมไดดี ทำชั่วยอม
ไดชวั่ บุคคลหวานพืชเชนใด ยอมไดรบั ผลเชนนัน้ "
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา

"ทำดียอ มไดดี ทำชัว่ ยอมไดชวั่ "
เรือ่ งที่ ๒ ในกาสาวรรค หนา ๓๘๙ -๓๙๔ พระสูตรและอรรถกถา
แปล ขุททกนิกายชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๓
ทีม่ า : หนังสือนิทานชาดก เลมที่ ๒
โดย พระมหาสุนทร สุนทฺ รธฺมโม (เสนาซุย)

มนุษยหนอเลนลอตอชีวิต
มิเคยคิดพินิจดูใหรูเห็น
ถึงภัยรายใกลตัวกลัวไมเปน
แอบซอนเรนเปนไฟไวเผารน
ตางมองออกนอกกายคลายมองหา
ตางลืมตาแตบอดในใจสับสน
ตางสะสมทรัพยสมบัติมามัดตน
ตางหลงกลความเขลาเบาปญญา
ปริญญารอยใบใชฉลาด
เพราะความขลาดตอสัทธรรมนำปญหา
ภัยภายในภัยสังสารฯเนิ่นนานมา
แตทวามองไมเห็นวาเปนภัย
จึงเฝายึดเฝาถือมือไมวาง
จิตจับจดหมดทางสวางใส
หลงมัวเมาเอามายามาใสใน
ภัยอื่นใดรายเทาภัยในใจตน.

มุมนีม้ รี างวัล
อิคิวซัง

ก อ นอื่ น ต อ งขอขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ ส ง คำ
ติชมวารสารกระแสใจของเรามาในหลายแงหลายมุม
ซึ่งเราจะนำไปพัฒนาใหดีขึ้นและดีขึ้นตอๆไปนะครับ
สำหรั บ ฉบั บ นี้ เ รามาเริ่ ม คำถามชิ ง รางวั ล กั น เลย
นะครับ
คำถาม : พระอุปคุต หรือพระบัวเข็มที่อยูใน
วิหารในบริเวณวัดปาเจริญราชธรรมารามนั้น
เปนปางใด
ถาทราบคำตอบแลวก็สง อีเมลมาไดนะครับ
ที่ krasaejaigames@yahoo.com หรือ แฟกซมาที่
๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
ผู ที่ ต อบถู ก จะได รั บ DVD การปฏิ บั ติ
วิปสสนากรรมฐาน เปนของสมนาคุณ จำนวน
๕ รางวัล รีบสงมาดวนภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
ศกนี้นะครับ
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เรือ่ งเลาจากพระปา
เรื่อง...กัณหาชาลี

ตอนที่ ๑

เมือ่ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕
เวลา ๑๔.๐๕ น. ณ พั ท ธสี ม า
วั ด ศรี อ ริ ย วงศ (แปลว า วงศ แ ห ง
พระอริยะ) ต.เมืองบัว อ.เกษตร
วิสัย จ.รอยเอ็ด ไดมีพิธีอุปสมบท
พระบวชใหม โดยมีพระครูเกษตรธรรมวิจติ ร(หลวงปพู มิ พา
โกวิโท) เปนพระอุปช ฌาย พระอาจารยปลัดไพบูลย จนฺทสีโล
เปนพระกรรมวาจาจารย พระอาจารยไชย อมโร เปนพระ
อนุสาวนาจารย เมื่ออุปสมบทแลวก็ไดรับกรรมฐานเปน
ปกติจากพระอุปช ฌาย หลังจากนัน้ พระบวชใหมกย็ า ยมา
ประจำอยูยังวัดปทุมคงคาซึ่งอยูในหมูบานเดียวกัน หลัง
จากนัน้ ๓ วันพระหนมุ รูปนีก้ ไ็ ปขอขึน้ กรรมฐานและถาม
ปญหากับหลวงปูเพื่อนำไปปฏิบัติเองทันที
สำหรับวัดปทุมคงคานั้นเปนวัดที่มีอายุมายาวนาน
คนเฒาคนแกกไ็ มมใี ครรจู ริงวามีอายุเทาไร แตในทะเบียน
วัดทีข่ อถูกตองตามกฎหมายก็ ๖๐๐ กวาปแลว หากยอน
นึกถึงสมัยบวชทีน่ ี้ หลังจากออกพรรษาของทุกป พระหนมุ
รูปนีก้ เ็ ขาสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอกสอบได
ตามลำดับปละชัน้ แมภาษาบาลีทา นก็ศกึ ษาและเขาสอบ
ดวย ตามกฎระเบียบของคณะสงฆ ทานไมเคยละทิง้ การ
ศึกษาในทุกศาสตร แตสิ่งที่ทานปฏิบัติอยูเปนประจำคือ
กรรมฐานเปนวิชาทีท่ า นชอบมาก เพราะไมตอ งพูด ซึง่ โดย
ปกติทา นเปนพระทีไ่ มชอบพูดหรือไมพดู เลย พระภิกษุหรือ
ญาติโยมที่รูจักกันก็พากันขนานนามทานวาพระปูนบาง
พระไมบาง บางก็วาพระใบ เพราะทานไมเสวนาอะไรกับ
ใคร ใครจะวาอยางไรก็ชา ง ทานยิม้ อยางเดียว

ครัง้ บวชเปนสามเณรนอย

กอนที่ทานจะมาบวชเปนพระ ทานไดเคยบวช
เปนสามเณรมากอน เมื่อบวชสามเณรไดเพียง ๗ วัน
สามเณรนอยเคยนั่งสมาธิดับนานถึง ๗ ชั่วโมง ครั้นออก
จากสมาธิก็ไปเลาเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวัดใหหลวงพอเจา
อาวาสฟงวาจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้นในวัดบาง
ในสมัยนัน้ วัดทีส่ ามเณรบวชก็ยงั คงสภาพเปนปา
นากลัว ในเวลาพลบค่ำจะไมมใี ครเดินผานวัดเลย บริเวณ
รอบๆวัดมีตน ไมใหญปกครึม้ โดยเฉพาะตนโพธิก์ บั ตนไทร

อีกทั้งยังมีตนยางซึ่งสูงใหญมากขนาด ๓-๔ คนโอบเลย
ทีเดียว สวนพืน้ ทีอ่ กี ดานหนึง่ สูงเหมือนเปนภูเขา เคยมีการ
ขุดปรับพื้นที่และพบโครงกระดูกคนโบราณมากมายเรียก
ว า เป น ป า ช า เก า ของคนโบราณก็ ว า ได ช ว งเวลาที่
ฝนตกก็จะมีน้ำไหลลงมาเปนทาง บางครั้งก็มีคนพบกำไล
ทองคำ เงินราง หรือเงินพดดวงก็เคยมี พอสามเณรนอย
อุปสมบทเปนพระแลว สภาพพื้นที่ของที่นี่ก็ยังหลงเหลือ
บรรยากาศแบบเดิมๆอยูมาก บางครั้งพระที่อยูจำพรรษา
ก็ถูกผีหลอกเปนไขไปหลายรูปดวยกัน
ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเอาเตียงนอนไปใชเปนที่
ตากชนวนดินปนที่จะทำบองไฟเพื่อไปแขง พอทำเสร็จ
ตั้งแตตอนเย็นแลวไมยอมเก็บใหเรียบรอย คือเก็บเฉพาะ
ชนวนบองไฟแตไมเก็บเตียง ครัน้ เวลาประมาณ ๓ ทมุ
กวา ปรากฏวาเตียงวิ่งเองไดไปรอบๆบริเวณวัด พระภิกษุ
จำพรรษา ๒๐ รูปตางก็ออกมาดู แตพระรูปทีเ่ อาเตียงไป
ใชเกิดความกลัวผีลากเตียง จนนอนไมหลับตองตีระฆังให
ญาติโยมออกมาชวยอยูเปนเพื่อนเปนจำนวนมาก ในชวง
นัน้ พระหนมุ ไมไดอยวู ดั เพราะไปปฏิบตั อิ ยปู า ชานอกวัด ซึง่
มีระยะทางหางจากวัดประมาณ ๕ กิโลเมตร ในสมัย
กอนพระภิกษุบวชใหมกบั ญาติโยมจะใกลชดิ กันมาก หาก
มีอะไรเกิดขึน้ ญาติโยมจะรหู มดทุกเรือ่ ง พระทีจ่ ะทำผิดศีล
ผิดพระวินยั ผิดประเพณีจะถูกชาวบานหรือญาติโยมมาตัก
เตือนบอกกลาวกอนวาปฏิบัติอยางนี้ทำไมถูกตอง พระ
บางรูปโยมพอโยมแมก็ยอมใหพระลูกชายสึก เพราะกลัว
ถูกผีหลอก จึงตองใหสึกกลางคัน ทานอยากจะเห็นผี
เพราะอยากรูวาผีมีหนาตาเปนอยางไรและอยากจะคุยกับ
ผีมาก พอไดยนิ ขาวผีเตียงวิง่ ได จึงรีบกลับมาวัด แตกต็ อ ง
ผิดหวัง เพราะเมื่อกลับมาถึงวัดเห็นแตญาติโยมคนเฒา
คนแกเต็มวัดไปหมด จึงไมเห็นผีสกั ตน
สมัยทีบ่ วชในพรรษาแรกนัน้ ทานก็ปฏิบตั ธิ รรมที่
วัดเปนปกติ พอใกลจะออกพรรษาแลวทานก็รีบปฏิบัติ
กรรมฐานมากขึ้น

หลวงปมู นั่ มาสอนกรรมฐานในนิมติ

วันหนึง่ พระหนมุ เกิดความคิดขึน้ วา "วันนีจ้ ะนัง่
บริกรรมใหไดนานทีส่ ดุ สักวัน" เมือ่ ทานบิณฑบาตเสร็จแลว
กลับมาถึงวัดก็เอาขาวออกจากบาตรมาเทรวมกัน พอฉัน
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พา
เสร็จแลวลางบาตรเก็บเรียบรอย ก็ขึ้นไปบนอุโบสถ (ชาว
อี ส าน )เรี ย กว า สิ ม ท า นตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐานว า "ถ า ข า
พระพุ ท ธเจ า มี บุ ญ จะได อ ยู ใ นพระพุ ท ธศาสนา มี
ประโยชน ต อ พระพุ ท ธศาสนามี ป ญ ญา ขอให ข า
พระพุทธเจานั่งสมาธิไดและดับไดหนึ่งวันหนึ่งคืน"
เมือ่ อธิษฐานคำทีค่ ดิ เอาเองในตอนนัน้ เสร็จแลว ทานก็นงั่
สมาธิตงั้ เวลา ๐๙.๐๐ น.ยาวไปจนถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ของ
เชาวันใหม ตั้งแตนั้นมาพระหนุมก็ตั้งใจปฏิบัตินั่งสมาธิ
ภาวนาตลอดจนออกพรรษาในปนนั้ ทานไดประสบการณ
ทางจิตมากมาย ซึง่ หลวงปมู นั่ ภูรทิ ตั โต มาสอนกรรมฐาน
ในนิมิตครั้งนี้ดวย
เมือ่ ถึงวันออกพรรษาในปแรกนัน้ ทานไดเดินทาง
ไปกราบหลวงปูพิมพาทันที และเลาอารมณกรรมฐานให
หลวงปฟู ง หลวงปบู อกวาดีมาก พอทานเลาถึงวา "มีพระรูป
หนึง่ มาสอนกรรมฐานในนิมติ ทานบอกทุกอยางวาทำอยาง
ไร ตัง้ แตวธิ นี งั่ วิธกี ารเดิน วิธกี ำหนดภาวนา อารมณอะไร
เกิดขึน้ แกอารมณอยางไร ทานมาสอนอยู ๓ วัน ๓ คืน"
"ทานบอกวาผมวาทำไดแลว ทำถูกแลวใหปฏิบตั ติ อ ไป คุณ
จะสอนคนอืน่ ได" "ผมก็ไดถามพระในนิมติ วา หลวงปคู รับ
เกลากระผมอยากทราบวาหลวงปชู อื่ อะไรขอรับ พระทีม่ า
สอนในนิมติ ก็ตอบวา หลวงปชู อื่ วาหลวงปมู นั่ หากเธอไป
ถามใคร เขาก็รจู กั " เมือ่ หลวงปพู มิ พาฟงจบ ก็ไมพดู อะไร
ทานไดแตนงั่ ยิม้ ๆ

กราบลาหลวงปูไปธุดงค

หลังจากรับองคกฐินเสร็จแลวพระหนมุ ก็ไปกราบ
ลาหลวงปพู มิ พาเพือ่ ขออนุญาตออกธุดงควตั ร หลวงปถู าม
วา "คุณจะไปอยางไร" ทานก็ตอบวา "ผมเดินตามปาเรือ่ ย ๆ"
หลวงปถู ามวา "คุณรวู ธิ เี ดินแลวหรือ รขู อ ปฏิบตั ธิ ดุ งคแลว
หรือ" พระหนมุ ตอบวา "ไมทราบขอรับ" หลวงปพู มิ พาบอก
ใหทา นไปทองธุดงค ๑๓ ขอใหจำขึน้ ใจและใหไดแมนยำ
เสียกอน ทานจึงกลับไปทองจนจำไดขนึ้ ใจ เวลาบายวัน
นั้นเองพระหนุมก็กลับไปหาหลวงปูพิมพาอีกครั้ง เขาไป
กราบเรียนทานวา "หลวงปคู รับผมทองขอธุดงค ๑๓ ขอ
จำได ห มดทุ ก ข อ แล ว ขอรั บ " แล ว ก็ ท อ งให ห ลวงปู ฟ ง
หลวงปกู ถ็ ามวา "คุณจะไปจริง ๆ หรือ" "ขอรับหลวงป"ู

พระหนมุ รับคำ หลวงปซู กั ตอไปวา"คุณจะไปธุดงค
กับใคร" ทานตอบวา "ไปรูปเดียว จะเดินไปตามปา
ไปเรือ่ ย ๆ ขอรับ" หลวงปถู ามวา "คุณจะไปวันไหน"
"ผมจะไปพรุงนี้ หลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จ
ขอรับ" ทานชี้แจง หลวงปูยังถามตอวา "คุณมี
บริขารครบแลวหรือ" ทานตอบทันทีวา "ครบแลว
ขอรับหลวงป"ู หลวงปจู งึ อุทานวา "เอย! ไปเตรียมใหพรอม"
พอตอนกราบลาหลวงปู หลวงปเู ดินหายเขาไป
ยังที่นอนแลวออกมาพรอมกับผาสังฆาฏิแลวพูดขึ้นมา
พรอมกับยื่นมือมาหาทานวา "ผมใหคุณเอาไปดวย ผมมี
ของดีเทานีแ้ หละ" และพูดตอไปวา "หลวงปมู นั่ กับหลวงปู
ฝน ทานเปนอาจารยของผมเอง หลวงปมู นั่ ทานปฏิบตั ธิ รรม
ตอนแรก ๆ ทานไมพดู อยู ๓ ป" เมือ่ พระหนมุ ไดฟง คำพูด
ของหลวงปเู ชนนัน้ ก็กดิ ความปตยิ นิ ดีอยางทีส่ ดุ ในชีวติ เลย
ทีเดียว ที่ไดยินหลวงปูพิมพาวาหลวงปูมั่นกับหลวงปูฝน
เปนอาจารยของหลวงปู ทานดีใจเพราะวาคิดวาตัวเองไม
ไดบาหรือคิดไปเอง ที่หลวงปูมั่นมาสอนกรรมฐานในนิมิต
จึงออกธุดงคทันที โดยตั้งจิตมั่นคงแนวแนวาจะตองไป
ตามหาหลวงปูมั่นใหเจอใหจงได....
อานตอในฉบับหนา...........

พุทธศาสนสุภาษิต
เต ฌายิโน สาตติกา
ผุสนฺติ ธีรา นิพพ
ฺ านํ

ผฉู ลาดนัน้ เปนผเู พงพินจิ มีเพียรติดตอ บากบัน่ มัน่
คงเปนนิตย ยอมถูกตองพระนิพพานอันปลอดจาก
โยคะ หาธรรมอืน่ ยิง่ กวามิได
ขุ.ธ. ๒๕/๑๘
Wise men,equipped with meditation, contant effort
and steady progress will attain the supreme
Nibbana, which is free from all kinds of bondage
(Dh.25/18)
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สัมภาษณพิเศษ

เรือ่ ง....Mae Chee Brigitte Schrottenbacher แปล...สุภาพร ศรีสตั ตรัตน และอรุณรัตน มาลามาศ

Interview with Professor Dr.Markus Ladstaetter
from the University of Vienna, Austria

(A group of 19 scholars who joined the two years study program "Weltreligion" of
the Universty of Vienna under the guidance of Prof. Dr. Markus Ladstaetter
visited Wat Pa Charoenrat Dhammaram from 15th to 18th of February 2008)

กลมุ ของนักเรียนทุน ๑๙ คน ทีก่ ำลังศึกษาอยใู น "Weltreligion" โปรแกรมของมหาวิทยาลัยเวียนนา ซึง่ มี
ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ป ภายใตการดูแล ของ Prof. Dr.Markus Ladstaetter ไดมาฝกอบรมวิปส สนากรรมฐาน
ทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม ระหวางวันที่ ๑๕ -๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

Mae Chee Brigitte: Prof. Ladstaetter, you have
ฉันและกลมุ ของฉันรสู กึ มีความสุขอยางแทจริงในการ
spent four days at Wat Pa Charoenrat Dhammaram, to มาปฏิบตั อิ ยทู วี่ ดั แหงนี้ ทานเจาอาวาสพระครูปลัดวีระนนท
study Theravada Buddhism and practice Vipassana วีรนนฺโท และทุกๆคนทีน่ ี่ มีความเปนกันเองมากใหการตอน
meditation. How did you feel about staying here?
รับและใหความชวยเหลือเปนอยางดี ตัวฉันเองรูสึกไดถึง

คุณไดใชเวลา ๔ วัน ทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม เพือ่
ศึกษาTheravada Buddhism และปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
คุณมีความรูสึกอยางไรบางในการเขามาฝกปฏิบัติที่นี่

Prof. Ladstaetter: I must say that me and my group
of scholars really enjoyed staying in Wat Pa Charoenrat
Dhammaram. The Abbot Phra Khru Palat Veeranon
Veeranantho and all the other people in the temple were
very kind and we enjoyed the hospitality and helpfulness
of everyone.
I also recognized the kindness of everyone - they
always forgave us when we were not doing things in the
proper way. It is a completely different culture and
tradition here in Thailand and especially in the temple.
Most of the people in this study group have been
the first time in Asia and do not have much experience
with the culture here, but the people in the temple were
always very gentle and accepting. We all really
appreciated this.

Mae Chee Brigitte: Do you think you have gotten
enough information about meditation and Buddhism?

คุณคิดวาพวกคุณไดรับขอมูลเกี่ยวกับการฝกสมาธิ
และเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพียงพอหรือไม

Prof. Ladstaetter: Yes, I think it was an intensive
time for all of us. We have done around 6 hours of
meditation every day under the guidance of Mae Chee
Brigitte. We have gained some insight into the Vipassana
ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑
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ความจริงใจของทุกคนทีน่ ี่ ทุกคนเมตตาพวกเรา เมือ่ พวกเรา
ทำในสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะวาวัฒนธรรมและประเพณีของ
พวกเราแตกตางไปจากพวกทาน โดยเฉพาะการปฏิบัติตัว
เมือ่ อยใู นวัด ในกลมุ ของพวกเรา โดยสวนมากจะเปนการมา
เอเชียเปนครัง้ แรกและไมมคี วามรหู รือประสบการณเกีย่ วกับ
ธรรมเนียมประเพณีของคนเอเชียมากนัก แตทุกคนในวัด
ก็ปฏิบัติตอพวกเราอยางสุภาพและมีเมตตาเมื่อพวกเรา
ทำสิง่ ทีไ่ มถกู ตอง ทำใหพวกเราซาบซึง้ ในน้ำใจของพวกทาน
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Meditation Technique and also in theoretical knowledge
about how to apply this meditation in our daily lives.
We are a group of Christians and our study program is
dealing with the five major world religions: Christianity,
Buddhism, Islamism, Hinduism and Judaism.
Our Study program is scheduled two years of practice
and theoretical studies, in Vienna and in different
countries all over the world to see how these religions
are practiced in their countries of origin.
This trip to Wat Pa Charoenrat Dhammaram was
an intensive dive into Meditation practice and I think it
should be useful also for our future lives.
As we learned from it there is no need to be a
Buddhist to practice Vipassana. Mindfulness has a great
importance in our lives whatever religion one may be. It
can help us to see, deal and let go of unwholesome
emotions and thoughts in our daily lives and therefore
help us to reduce suffering for ourselves and those around us.
Again, we are really grateful to have gotten this
opportunity to stay in Wat Pa Charoenrat Dhammaram
and have gained some knowledge of Vipassana
Meditation through the most venerable Phra Khru Palat
Veeranon and Mae Chee Brigitte Schrottenbacher who
helped us a lot by understanding the western mind and
bringing the teaching into a language that we are used to.
I did also like the chanting very much. I did not sing but
just listened and read the English text and that made me
feel getting a deeper insight into Buddhist teachings. It
reminded me a bit to the chanting in Coptic churches. I
think people can get insight through chanting.
Thanks to every one of you and I really hope we
can repeat a visit like that again in future.

ฉันคิดวาเปนชวงระยะเวลาที่สั้นมากสำหรับพวกเรา
พวกเราใชเวลาประมาณ ๖ ชม. ตอวันในการนัง่ สมาธิ โดย
มีแมชีBrigette เปนผูใหคำแนะนำ พวกเราไดวิธีในการฝก
วิปสสนากรรมฐานมากขึ้น และไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติวา
จะนำสมาธิไปใชกับชีวิตประจำวันอยางไร พวกเรานับถือ
ศาสนาคริสต และในหลักสูตรของพวกเราจะตองศึกษา ๕
ศาสนาในโลกนี้ คือ ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาฮินดู และศาสนายิว
หลักสูตรของพวกเราใชระยะเวลาในการเรียนทฤษฏี
และปฏิบัติเปนระยะเวลา ๒ ป ในกรุงเวียนนาและประเทศ
ตางๆทั่วๆโลกเพื่อจะไดเรียนรูและปฏิบัติอยางแทจริงใน
ประเทศนัน้ ๆ สำหรับการฝกสมาธิพวกเราไดมาปฏิบตั ทิ วี่ ดั ปา

เจริญราชธรรมารามแหงนี้ ถึงจะเปนระยะเวลาสั้นๆในการ
ปฏิบตั ธิ รรม พวกเราก็ไดเรียนรวู า ไมจำเปนตองนับถือศาสนา
พุทธก็ได เราก็สามารถปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานได
พวกเรายินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเขามาปฏิวัติ
วิปส สนากรรมฐานทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม โดยมีพระครู
ปลัดวีระนนท และแมชี Brigitte เปนผูที่เขาใจจิตใจของ
ชาวตะวันตก และคอยใหความรูโดยใชภาษาที่เขาใจไดดี
ฉั น คิ ด ว า จะเป น ประโยชน สำหรั บ พวกเราใน
อนาคต อีกอยางหนึ่งเรื่องการฝกสติ เปนสิ่งสำคัญใน
ชีวิตของพวกเราไมวาคุณจะนับถือศาสนาใดๆก็ตาม
ตัวสติจะทำใหเรามองเห็นและจัดการสิง่ ตางๆ โดยไมใช
อารมณและทำใหเราเปนทุกขนอยลง
ฉันชอบสวดมนตมาก แตตัวฉันไมไดสวดออกเสียง
เพียงแคฟงและอานที่เปนบทภาษาอังกฤษตามไปดวย นั่น
ทำใหรสู กึ ลึกซึง้ ถึงการสอนพุทธศาสนาไดเชนกัน มันทำใหฉนั
นึกถึงการสวดมนตในโบสถของชาวคริสต คิดวาการสวด
มนตกท็ ำใหคนเรามองอะไรไดลกึ ซึง้ ละเอียดมากขึน้

Mae Chee Brigitte: Thanks, Prof. Ladstaetter, you
are always very welcome.
Univ.-Ass. Mag. Stefan Gugerel: I am a Christian
priest working mainly in the Austrian army.
I want to also say that I have enjoyed the openness
of every one in Wat Pa Charoenrat Dhammaram very
much. It all felt very natural, we did not have the feeling
that we were treated like tourists but we were in the
middle of the whole happenings in the temple.
We could join the Morning- and Evening Chanting
and then we went with Mae Chee Brigitte to meditate on
the construction site. And it all felt as it should. There
was no artificial feeling about all it, it just felt as it should
be; we felt a part of everything in the temple. That was
really nice.
What I also found interesting and new to me is the
insight that progress is not everything as people tend to
think in the west. We tend to look at our progress in
worldly matters, industry, science and economy etc. but
we forget about our minds and hearts.
I also enjoyed the talk that Prof. Acharn Suchitra
gave the other day, she is an impressive lady with great
knowledge and it gave as a new insight into the status of
women in Thai culture.
Her talk gave me an understanding that Buddhism
is science and that there is Buddhist science taught in
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Thai Universities.
I think I can take a lot of these experiences back to
my own practice in Austria.
I want to thank especially Phra Khru Palat
Veeranon, Prof. Suchitra and Mae Chee Brigitte for their
care and generosity with sharing the Buddhist knowledge
to us.

ฉันทำงานเกีย่ วกับการเผยแพรศาสนาคริสตอยใู นสวน
งานของ Austrian army ขอขอบคุณในความมีน้ำใจทีว่ ดั แหง
นี้มาก สำหรับการปฏิบัติกับพวกเราไมไดคิดวาเราเปนนัก
ทองเทีย่ ว พวกเราไดรว มสวดมนตเชา เย็น และฝกปฏิบตั นิ งั่
สมาธิกับแมชีBrigette ที่บริเวณกอสรางทุกอยางดำเนินไป
อยางเปนธรรมชาติ ตัวฉันไดคนพบสิ่งใหมๆที่นาสนใจ
ก็คอื ในโลกตะวันตก เราพยายามมองถึงความเปนไป
ไดที่จะเกิดขึ้นในทางโลก เชน อุตสาหกรรม วิทยา
ศาสตร เศรษฐกิจ แตเราไมไดมองอยางลึกซึง้ ลงไปใน
ความคิดและจิตใจของเรา
ฉันมีความยินดีทไี่ ดพดู คุยกับศาสตราจารยดร.สุจติ รา
ที่มาใหคำแนะนำ อาจารยเปนผูหญิงที่นาประทับใจ และมี
ความรมู ากมายทีจ่ ะใหคำแนะนำ เกีย่ วกับมุมมองใหมๆของ
ผหู ญิงในวัฒนธรรมไทย อาจารยไดใหความรคู วามเขาใจวา
พุ ท ธศาสนาเน น การปฏิ บั ติ ใ นเชิ ง วิ ท ยาศาสตร ซึ่ ง มี ก าร
สอนอยูในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ฉันคิดวาฉันไดรับ
ประสบการณ ม ากมายที่ จ ะนำกลั บ ไปปฏิ บั ติ ที่ ป ระเทศ
ออสเตรีย
ฉันตองขอบคุณทานเจาอาวาส พระครูปลัดวีระนนท
เปนอยางมาก รวมทั้งศาสตราจารยดร.สุจิตรา และแมชี
Brigitteสำหรับการดูแลและใหความรวมชวยเหลือใหความรู
ในเรื่องพุทธศาสนาเปนอยางดี

Monika Kolbe (Psycho Therapist): I also enjoyed
my stay here and I think the Vipassana Practice can be a
helpful tool in my future live.
What I could not understand and accept is the
difference between men and women in the temple and in
Thailand generally.
In the West we are used to being treated equally. I
did not see this in the temple. The monks are always
first, then the nuns, then men and then women. This will
be hard to be practiced in Europe. Women will have
difficulty to accept this different treatment and to be seen
lower than men.
I also heard that all beings are equally able to reach

ฉันพอใจมากกับการพักอยูที่วัดแหงนี้ ฉันคิดวาวิธี
ปฏิบัติแบบวิปสสนากรรมฐาน เปนวิธีที่มีประโยชนตอชีวิต
พวกเราในอนาคต แตสงิ่ ทีฉ่ นั ไมเขาใจและไมอาจยอมรับได
คือ ความแตกตางระหวางผชู ายและผหู ญิง ทีอ่ ยอู าศัยอยใู น
วัดและโดยทั่วไปในประเทศไทยก็จะเปนลักษณะแบบนี้ แต
สำหรับชาวตะวันตกแลวจะมีแตความเทาเทียมกัน แตความ
ไมเทาเทียมนี้ไมปรากฏที่วัดแหงนี้ ฉันอยากจะขอบคุณทุก
คนที่นี่ที่มีเมตตาและใจดีกับพวกเรา

Karin Ladstaetter: I really enjoyed the Walking
Meditation in the six step system. I have never practiced
this before. I knew about sitting practice but the walking
gives a much wider range of possibilities to me for my
daily lives practice.
I want to thank Mae Chee Brigitte for her
compassion and patience but I think she could have been
even a bit tougher with us. She was always very gentle
in her teaching.
Thanks again to everyone and I would enjoy coming
again.
ฉันมีความสุขกับการเดินจงกรมในทา 6 จังหวะ ฉันไม
เคยฝกปฏิบตั มิ ากอน ฉันรวู ธิ กี ารฝกนัง่ และเดินจงกรม ซึง่ ฉัน
สามารถปฏิบัติไดในแตละวัน ฉันตองขอบคุณแมชีBrigitte
สำหรับคำแนะนำและการสอนปฏิบัติ เธอใจดีสำหรับการ
สอนและขอขอบคุณทุกคน ฉันมีความสุขและหวังวาจะได
กลับมาอีกครั้ง

Christ. Priest: What I learned here and really
appreciated is tolerance which was very impressive to
me. There are rules in the temple and everyone should
try to follow them but if one could not, then it was
tolerated. I thought this might be treated much harder.
So we all felt very well because it was allowed to make
mistakes. I enjoyed this attitude, which makes life much
easier. Thank you.
ฉันไดเรียนรแู ละไดฝก ความอดทน รสู กึ ประทับใจมาก
มีกฎระเบียบในวัดที่ทุกๆคนก็พยายามจะปฏิบัติ ถาคนไหน
ทำไมไดก็จะอดทน ฉันคิดวามันเปนเรื่องยากเหมือนกัน ดัง
นั้นเราทุกคนรูสึกดีเพราะวาไดรับความเมตตาเมื่อทำผิด
พลาด ฉันมีความสุขกับชีวติ ทีเ่ รียบงาย ขอบคุณมาก
ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑
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different treatment?
However I want to thank for all the kindness and
generosity of everyone here.
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สะเก็ดขาวชาววัด

เรือ่ ง เมาทซี่

สวัสดีวนั ขึน้ ปใหมไทยคะ วันสงกรานตถอื วาเปนวันเฉลิมฉลองปใหมไทย ทางวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
สรงน้ำพระ กอเจดียท ราย เพือ่ เปนศูนยรวมจิตใจใหทกุ ครอบครัวมาสรางบุญรวมกันคะ

วันทอดผาปามหากุศลครัง้ ๑ ในวันที่
๙ ก.พ. ที่ผานมา มียอดปจจัยผาปา ทั้งสิ้น
๔,๓๗๙,๔๓๗ บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุก
ท า นและขอเชิ ญ ผู อ า นทุ ก ท า นมาร ว มทอด
ผาปามหากุศลครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน
นี้เชนเคยคะ
หลายคนชมวาหนังสือธรรมะของวัด
ออกแบบสีสนั สวย จนไมกลาหยิบ เมาทซขี่ อชี้
แจงวาหลวงพอวีระนนทตองการใหทำหนังสือ
ดีๆ เพื่อใหเยาวชนสนใจอานหนังสือธรรมะ
ฉะนัน้ ตนทุนพิมพคอ นขางสูง ทานใดสนใดเปน
เจาภาพพิมพหนังสือธรรมะดีๆติดตอที่ชมรม
กระแสใจคะ
คณะจากยุ ว พุ ท ธิ ก สมาคมแห ง
ประเทศไทย นำโดยคุณมันตา หอรัตนชัย และ
คุณชุตมิ ณฑน ฉะออนศรี ไดมาถวายภัตตาหาร
เพลในวั น คล า ยวั น เกิ ด และถวายป จ จั ย กอง
ผาปาทีว่ ดั ขออนุโมทนาสาธุ...
ฝากขาวจากชาววัดวาขณะนี้ไดจัด
ตั้งกองทุน "อาหารสำหรับผูปฏิบัติธรรม"
โดยนำปจจัยจากการขายของในรั้ววัด อาทิ
ดอกไม ธูปเทียนโคมลอยในกิจกรรมวันสำคัญ
ตางๆ กองทุนเบื้องตน คือ ๑๙๐,๐๐๐ บาท
ดวยความรวมแรงรวมใจของอาสาสมัครผูใจ
บุญ ที่เขามาชวยงานวัด นำโดยคุณจิตรินีย
(พี่ ตุ ย ) คุ ณ ศิ ริ ภ รณ (พี่ อิ ม ) คุ ณ จั น ทร จิ ร า
(พี่แปว) คุณประทีป (พี่เปยก) คุณยุวดี (พี่ยุ)
คุณนัยนา (พีห่ นูเล็ก) น.ต.ศศิรพ ล (ผพู นั แอว)
คุณทิพยปย า (คุณอิด๊ ) คุณศราวุฒิ (บอม) และ
คุ ณ สุ เ มธ ท า นใดมี จิ ต ศรั ท ธาบริ จ าคป จ จั ย
สมทบ เพื่อใหกองทุนนี้มีดอกผลบุญงอกเงย
ก็ขออนุโมทนาสาธุคะ

ขอขอบคุ ณ ผู ใ หญ ใ จดี คุ ณ เจติ ย า
รัตนาคม (เจาของโรงงานตัดเย็บผา) เจาภาพ
เสื้ อ ขาวให เ ด็ ก ๆพุ ท ธบุ ต รได อ อกแบบและ
สกรีนเสื้อแจกและจำหนายใหทุกทานไดรวม
บุญกัน เพือ่ นำรายไดเขากองทุนกระแสใจตาม
รอยพุทธมารดา กิจกรรมดีๆของเด็กเกิดขึ้นได
ก็เพราะผูใหญใจดีสนับสนุนคะ
ควันหลงจากโครงการปฏิบัติธรรม
สัญจร (การบินไทย) ไดมลี กู เรือบอกตอเพือ่ นๆ
ให ม าทำบุ ญ และปฏิ บั ติ ธ รรมที่ วั ด มากขึ้ น
ขออนุ โ มทนาบุ ญ กั บ ทุ ก ท า นที่ ทำหน า ที่ เ ป น
สะพานบุญ ถือวาทานไดปฏิบตั อิ งคมรรคในขอ
สัมมาทิฎฐิ คือความเห็นชอบ เปนกัลยาณมิตร
ที่ดีในการชักจูงผูอื่นในทางที่ดี และอนุโมทนา
บุญกับคุณนทัย ไกรฤกษ (เจาภาพเสาเข็มและ
เสาอุโบสถ) คุณเมฆขลา ดีเลิศ ที่มาปฏิบัติ
ธรรมที่วัด อีกทั้งคุณ นภานนท ออนเกตุผล
ผูจองเสาเข็มถึง ๙ ตนทีเดียว และอีกหลาย
ทานที่ไมไดเอยชื่อในที่นี้
นางฟาใจดีทลี่ มื ไมไดคอื คุณจารุวรรณ
เธียรฉาย ทีช่ ว ยถอดเทปธรรมบรรยาย สำหรับ
หนังสือธรรมปฏิบัติชุดตอไปดวยความเพียร
อยางสูง ขอใหเธอบรรลุธรรมในเร็ววันคะ อีกทัง้
คุณศรินภัสร หิรัญพุฒิชัยกุล ที่เปนธุระแปล
พุทธทำนายเปนภาคภาษาอังกฤษและเจาภาพ
หนังสือธรรมะหลายครัง้ ก็ขออานิสงสผลบุญให
เรียนจบ ป.โท ในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังมีคุณ
เพลินพิศ การพานิช จากกลุมธรรมฌาณ ได
อัดรูปamazing คือภาพตักบาตรของหลวงพอ
ในวันปใหม เพือ่ ใหหลวงพอแจกญาติโยม ใคร
อยากทราบวาภาพนี้ amazing อยางไร ขอดูได
ที่หลวงพอคะ
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ข ณ ะ นี้ ท า ง วั ด ไ ด จั ด ทำ เ ว บ ไ ซ ต
watpacharoenrat.com เปนสื่อเผยแพรธรรมะทาง
หนึง่ ของวัด ซึง่ คุณมานพ เหล็กไหล เขียนเวบไซตใหฟรี
ผูอานทานใดมีจิตศรัทธาบริจาคปจจัยคาโดเมนเนม
และโฮสดิง้ ในการทำเวบไซตของวัด สามารถติดตอได
ทีค่ ณ
ุ ศราวุฒิ (บอม) คำเทพ โทร. ๐๘๙-๐๐๐๓๕๘๔
หรือที่ชมรมกระแสใจ
หลวงพอพาคณะลูกศิษยไปพิชิตยอดเขาวง
พระจันทร เปนการทดสอบกำลังขากอนไปธุดงค บันได
สูง ๓,๙๘๐ ขัน้ บางคนบนวา "เพิง่ รวู า ขันธ ๕ นีห่ นัก
หนอ" ปนแค ๑๐๐ ขัน้ จะเดินลงเสียแลว (พีห่ นูเล็กคะ)
แตกน็ กึ ถึงตอนหลวงพอใหอธิษฐานจิตถาสามารถเดิน
ขึน้ ถึงยอดเขาได คิดทำสิง่ ใดก็จะสมปรารถนา เมาทซี่
เปนคนประเภทกลัวความลมเหลว จึงแบกสังขารขึน้ ไป
ถึงจนได (เพราะอายผสู งู วัยอายุ ๗๐ ป) พอตอนขาลง
ปรากฏวาหลายคนกาวขาเดินแทบไมได โดยเฉพาะ
คุณน้ำทิพย หลวงพอบอกวาจะพาขึน้ เขาวงพระจันทร
ทุกเดือน ใครสนใจก็ลองติดตามขาวกันคะ
ขอเชิญรวมปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อ
พอครัง้ ที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑-๗ พ.ค นี้ โทรจอง
และสอบถามรายละเอียดได ทีว่ ดั ทุกวัน

สหธรรมิกทานใดสนใจเขารวมโครงการ
ปฏิบัติธรรมของวัด ติดตอสอบถามรายละเอียดที่
วั ด ทุ ก วั น โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ หรื อ ๐๘๖๓๑๐๒๕๖๖ หรือติดตอผานชมรมกระแสใจ (ชมรม
ปฏิบัติธรรมของวัดปาเจริญราชธรรมาราม) คุณ
บุษรัตน มกรแกวเกยูร (ประธานชมรมกระแสใจ)
โทร. ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ หรือ คุณอณิระ โพธินิล
โทร. ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
เขากองทุนผูปฏิบัติธรรม
ผานบัญชีพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เพือ่ ชมรมกระแสใจ บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย บานฟาภิรมย(ลำลูกกา)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔
และสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู
แฟกซมาที่ ๐-๒๘๘๑๘๖๒๐, ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗ หรือ
ถวายปจจัยไดทวี่ ดั ระบุ “เพือ่ กองทุนชมรมกระแสใจ”

พบกันใหมฉบับหนาคะ

สารพันขำขัน ภาพ..Tee

เทีย่ วบินมหาสนุก

ว า กั น ว า เมื่ อ เครื่ อ งบิ น ของสายการ
บินบริตชิ แอรเวยรอ นลงจอดทีก่ รุงริยาด ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
ก็ประกาศวา "ยินดีตอ นรับผโู ดยสารทุกทาน
เข า สู ก รุ ง ริ ย าด สำหรั บ เวลาท อ งถิ่ น ใน
ขณะนี้ ขอความกรุณาใหปรับนาฬิกายอน
ขอเชิญผูอานสงเรื่องราวขำขันมาเลาแบงปนกันบางนะคะ
กลับไป ๓๐๐ ป"
e-mail:Krasaejai@yahoo.com
จาก Salon.com
สนใจรวมบุญหนาโฆษณาอุปถัมภไดที่ชมรมกระแสใจ e-mail: krasaejai@yahoo.com หรือ โทร. ๐๘๖--๓๑๐๒๕๖๖
ฉบับเทศกาลสงกรานต เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๕๑

32

KrasaejaiSongkran.pmd

32

27/3/2551, 11:45

ชมรมกระแสใจ
สถานทีต่ งั้

วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
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
ประธานฝายดำเนินการ/ 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 รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ*
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 ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
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
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ประมวลภาพโครงการVipassana Meditation Program
คณะนักเรียนทุนในโครงการ "Weltreligion" มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ณ ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราชธรรมาราม
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ภาพจำลองอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ วัดปาเจริญราชธรรมาราม

แผนทีเ่ ดินทางไปวัดปาเจริญราชธรรมาราม (ธรรมสถานวิมลธรรม)
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