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มทุติาสกัการะถวายแดหลวงจรญั
พระอริยสงฆ ผูดำรงพุทธวิถี

เมตตาบารมี พรั่งพรอมมีเกินพรรณา
เกียรติยศปรากฏไกล ขจรไปในทกุหลา
สั่งสมบมบุญญา สืบล้ำคาธรรมล้ำคุณ
สอนสั่งดังแสดง ผูรูแจงแหงการุณย
โอบเอื้อแลเกื้อหนุน พุทธชนผลมรรคี
เจนจัดกัมมัฏฐาน สืบสรางงานสรางคนดี
อุทิศจิตกายพลี พระศาสนากลาแกรงงาม
กราบกมประนมกร ยึดคำสอนประพฤติตาม
หลวงพอจรัญนาม จารึกอยูคูแผนดิน

โดย...ธรรมบุตร
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ปที ่๑ ฉบบัที ่๒ เมษายน-มถินุายน ๒๕๕๑

จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บงึทองหลาง
อ.ลำลกูกา  จ.ปทมุธานี
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
โทรสาร ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร. ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ ,
โทรสาร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙

ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

บรรณาธิการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน
กองบรรณาธิการ คณุวทิรู วริยะพพิฒัน

คณุวรีะ ศรสีนทิ
คณุกมลาศ คชัชาพงษ
คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน

ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ

ภาพวาดโดย คณุกญัญารตัน สวุรรณปกษา
คณุวชิา นนทแกว
ด.ญ พมิพมาดา ปทมุเจรญิวฒันา (น้ำใส)
ด.ช  ธธีชั คชัชาพงษ (Tee)
ด.ญ รสกิา สายแสง   (ปน-ปน)

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

ฉบับเทศกาลสงกรานต

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ

คุยกับบอกอ สภุาพร สตัตรตัน ๔
ครอบครัวกระแสใจ จิตประภัสสร ๕
สรรหามาเลา นายรอบรู ๖
วันวิสาขบูชา วิสาขา ๗
บทความพิเศษ ๙
    ตอน ตามรอยพระแท ภันเต

รูเรื่อง...สมุนไพรเปนกษาย หนอนยา ๑๑
สายธารบุญ นางฟาชาลี ๑๒
ไดอารี่ธรรม ปกขาว ๑๕
กุศลกิจ อิม่บญุ ๑๗
โลกพุทธบุตร โคนัน ๒๑
เพราะเปนปจจัตตัง ขุนไกรลาส ๒๒
   ตอน..ปาฏหิารยินางไม
สืบเนื่องจากชาดก สัตตบุษย ๒๔
ถอยธรรมลำกวี เพยีรธรรม ๒๕
เรื่องเลาจากประปา กัณหาชาลี ๒๖
สัมภาษณพิเศษ Mae Chee Brigitte ๒๘
สะเก็ดขาวชาววัด เมาทซี่ ๓๑
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กราบเรยีนผอูานทกุทาน เดอืนเมษายนยางเขา
สฤูดรูอน อากาศรอนมากขึน้ทกุป ฉะนัน้เราคงตองหนัมา
ชวยกันรณรงคลดภาวะโลกรอนกันแลว อยางไรก็ตาม
สำหรับชาวไทยมีเทศกาลวันสงกรานต ซึ่งถือวาเปน
ประเพณีสำคัญอยางหนึ่งและเปนวันขึ้นปใหมไทย มี
กจิกรรมทีท่ำใหใจไมรอนตามสภาพอากาศคอืการทำบญุ
ตกับาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหวัผใูหญ และการเลนสาด
น้ำกนั ปนีท้างวดัจดักจิกรรมพเิศษคอืการขนทรายเขาวดั
และกอเจดียทราย

พอเขากลางเดือนพฤษภาคมมีวันสำคัญทาง
ศาสนา คอืวนัวสิาขบชูา ซึง่ตรงกบัวนัที ่๑๙ พฤษภาคม
ขอเชิญผูอานทุกทานมารวมกันสรางบุญสรางกุศลที่วัด

สำหรบัเนือ้หาของวารสารกระแสใจฉบบันี ้กจ็ะ
ประกอบไปดวยเนื้อหาสาระที่นาสนใจเพิ่มหลายคอลัมน
อาท ิเรือ่งเลาจากพระปา โลกพทุธบตุร รเูรือ่งสมนุไพรเปน
กษาย สบืเนือ่งจากชาดก ใหผอูานตดิตามอานกนัไดหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น

สุดทายนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกอุปถัมภและผู
อานทกุทานทีส่มคัรเปนสมาชกิวารสารและอกีหลายทาน
ที่ใหคำแนะนำ คำติชม อีกทั้งเขียนประสบการณการ
ปฏบิตัธิรรมมาถายทอดและแบงปนกนั ขออนโุมทนาบญุ
มา ณ โอกาสนี้

บรรณาธิการ

คยุกบั บก.

ขอเชญิรวมทอดผาปามหากศุลครัง้ที ่๒
จำนวน ๒๐,๐๐๐ กอง

กองละ ๑,๐๐๐ บาท หรอืตามกำลงัศรทัธา
ณ วดัปาเจรญิราชธรรมาราม (สำนกัสงฆวมิลธรรม)

ในวนัเสารที ่๑๔ มถินุายน พ.ศ ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.

วัตถุประสงค
เพื่อนำจตุปจจัยสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทย

โบราณ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุย
เดช ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

กำหนดการ
๐๙.๐๐ น. เสวนาธรรมกับหลวงพอ
๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ
๑๒.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผาปามหากุศล

ผูมีจิตศรัทธาทานใดตองการรวมบุญเปนเจาภาพถวาย
ผาปามหากศุล ทานสามารถโอนเงนิเขาบญัช ีพระธรรมธรวรีะนนท
วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ  ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติรใหม
บญัชอีอมทรพัย เลขที ่๓๕๔-๒-๑๙๗๘๒-๔

สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท ระบุ
"เพือ่ทอดผาปา" ใหชดัเจนมาที ่แฟกซ ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗  หรอืถวาย
ปจจัยไดที่วัดทุกวัน

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพซุมอาหาร  ติดตอจองไดที่
คณุศราวฒุ ิคำเทพ หรอืสอบถามรายละเอยีดไดทีว่ดั
โทร ๐-๒๙๙๕-๒๑๑๒, ๐๘๙-๐๐๐๓๕๘๔

ปุญฺเฺจ ปรุโิส กยริา กายริาเถน ํปนุปปฺนุํ
ตมหฺ ิฉนทฺ ํกยริาถ สโุข ปุญฺสสฺ อจุจฺโย

ถาบุรุษจะพึงทำบุญ ควรทำบุญนั้นบอยๆ
ควรทำความพอใจในบญุนัน้  การสัง่สมบญุนำความสขุมาให
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ครอบครวักระแสใจ
จติประภสัสร

¡Í§·Ø¹¡ÃÐáÊã¨µÒÁÃÍÂ¾ÃÐ¾Ø·¸ÁÒÃ´Ò

แมแตม นองตนูครบั ลกูสมคัรเขาปฏบิตัธิรรม โครงการคายพทุธบตุรทีว่ดัมัย๊ครบั
นองตนู นัง่สมาธอิยางเดยีวเหรอครบั  แลวมกีจิกรรมอืน่อกีมัย๊ครบั
แมแตม มกีจิกรรมฐานตางๆเชน ฐานพญานาค ฐานปาหมิพานต  เกมตอบปญหาธรรม

มีรางวัลดวยคะ ลูกอยากออกแบบเสื้อขาวสำหรับเด็กและผูใหญไวใหขายที่วัดมั๊ยครับ
นองตนู ครบัผม เสารนีต้นูจะไปออกแบบเสือ้กบัพีน่้ำใสทีน่โีอคดิส  แลวจะเอาเงนิไปทำอะไรครบั
แมแตม หลวงพอตัง้กองทนุของเดก็ๆ คอืกองทนุกระแสใจตามรอยพทุธมารดา  สวนรายไดจาก

การขายเสือ้ เปนคาอาหารผปูฏบิตัธิรรมสำหรบัโครงการคายพทุธบตุรหรอืคาน้ำ คาไฟ
ของวัดครับ

นองตนู ดจีงัครบั นองตนูหารายไดทำบญุดวยตวัเองไดแลวสคิรบั
แมแตม ใชแลวครบั กจิกรรมนีส้งเสรมิใหเดก็ๆรจูกัการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและรจูกัการทำบญุคะ
นองตนู แมครบั คายพทุธบตุรจะมวีนัไหนครบั ตนูจะชวนเพือ่นๆไปเขาคายทีว่ดัและชวยขายเสือ้ครบั
แมแตม โครงการคายพทุธบตุรจะจดัขึน้ทกุปดเทอม ปนีจ้ดัขึน้วนัที ่๑๙-๒๒ เมษายน

พี่ๆชาวชมรมกระแสใจแจกเสื้อฟรีสำหรับเด็กๆพุทธบุตรทุกคนและมีกิจกรรมพิเศษ
คือใหเด็กๆออกแบบเสื้อประกวดดวยครับ

นองตนู แมแตมครบั เรามาออกแบบกนัเสือ้ดกีวา ตนูเกดิไอเดยีแลวครบั นีค่รบั.... Love Buddha
แมแตม Good Idea ! แมขอจองเสือ้ฝมอืการออกแบบของลกูไปแจกเพือ่นๆสกั ๑๐ ตวัคะ

ระเบยีงธรรม "การทำกรรมฐานงายๆคอื คอืเราจะนัง่ทีไ่หนหรอืเวลาใดกไ็ด เมือ่จติใจพรอมทีจ่ะทำ พรอมทีจ่ะนัง่ เพยีงแตตอง
ทำใจใหวาง ไมมคีวามวติกกงัวลอยใูนใจ การทำสมาธกิจ็ะงายขึน้ โดยตองทำใจใหสงบและมสีตอิยเูสมอ ไมตอง
กำหนดภาวนาอะไร เพยีงแตนัง่นิง่ๆสกัประมาณ ๕ หรอื ๑๐ นาท ีไมวาจะปฏบิตัแิบบไหนกส็ามารถทำได"

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๑
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สรรหามาเลา
เรือ่ง....นายรอบรู

¡Ô¹¼Ñ¡ ¼ÅäÁŒ à¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
การกินอาหารที่มีประโยชนสามารถ

ปองกนัการเสยีชวีติจากภาวะลิม่เลอืดอดุตนัได
ปจจยัทีเ่ปนสาเหตขุองภาวะเกดิลิม่เลอืดอดุตนั
หลอดเลอืดดำ ไดแก การนัง่เครือ่งบนิเปนเวลา
นาน การนอนโรงพยาบาล และการอยูนิ่งไม
เคลื่อนไหวรางกายเปนเวลานาน  ภาวะนี้
สามารถกินยาปองกันได แตผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยมินนิโซตาและสถาบันอื่นคน
พบการปองกันวิธีใหม นั่นคือ การกินผักผลไม
และปลามากขึ้นและลดการกินอาหารขยะ
คณะวิจัยวิเคราะหการกินอาหารของอาสา
สมคัร ๑๕,๐๐๐  คนเปน เวลา ๑๒ ป พบวา ผทูี่
กินผักและผลไมเปนประจำมีโอกาสเกิดภาวะ
ลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำลดลง

ประเทศไทยของเรามีผักและผลไม
ตามฤดกูาลใหเลอืกทานตลอดทัง้ป ดงันัน้นาย
รอบรขูอแนะนำผอูานลองปรบัวธิกีารกนิอาหาร
เสยีใหม ลดการกนิอาหารประเภทไขมนั อาหาร
ขยะ มาทานผกั ผลไม และปลา เพือ่สขุภาพกาย
ทีแ่ขง็แรง ดงัพทุธพจนทีว่า "ความไมมโีรค เปน
ลาภอยางยิ่ง"

อางองิ รดีเดอร ไดเจท, 2550

"¼Á¢Íª×è¹ªÁ¹Ð  ·Ñé§©ÅÒ´ à¡‹§  ÁØ§Ò¹Ë¹Ñ¡
á¶ÁÍØ´Áä» Œ́ÇÂÇÔµÒÁÔ¹ÍÕ¡´ŒÇÂ"

โครงการผลติสือ่ธรรมะ MP 3 ธรรมนยิายชดุ สตัวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ รวมธรรมนิยาย
เรื่องมักลีผล นารีผล สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม วัฏจักรชีวิต
ความหลงในสงสาร และไฟไหนรอนเลาเทาไฟนรก จำนวน ๑๔ แผน
ผลงานของรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม (นามปากกา
สทุสัสา ออนคอม)  เสยีงอานโดยคณุเพญ็ศร ีอนิทรทตั รวมบญุชดุละ
๑,๐๐๐ บาท (ราคาเตม็ ๑,๔๐๐ บาท)  บรรจใุนถงุผา ออกแบบโดย
เดก็ๆพทุธบตุรนอย  มใีหเลอืก ๔ แบบ นำรายไดทัง้หมดซือ้ทีด่นิถวาย
วดัเพือ่ปลกูสวนปาเฉลมิพระเกยีรต ิ ซึง่การรณรงคใหใชถงุผาเปนการ
ชวยลดภาวะโลกรอน และการปลกูสวนปายงัชวยเพิม่โอโซนใหโลกอกี
ดวย กิจกรรมนี้นอกจากปลูกฝงใหเด็กๆใชเวลาวางใหเปนประโยชน
แลวยังปลูกจิตสำนึกใหเด็กๆรักษาสิ่งแวดลอมโลกอีกดวย

ขอเชญิชวนสหธรรมกิทกุทานรวมสัง่จอง ธรรมบรรณาการ
Mp 3 ชุดสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท มี
จำนวนจำกดัเทานัน้ โดยโอนเงนิผานบญัชคีณุน้ำทพิย ภธูนชยั ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขที่บัญชี ๑๖๒-๔๐๐-๔๔๒๘
สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ยใูหชดัเจน พรอมระบจุำนวนชดุที่
สั่งจอง แฟกซมาที่ เบอร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙  ทานสามารถรับ ธรรม
บรรณาการ Mp 3 ชดุสตัวโลกยอมเปนไปตามกรรม ไดทีว่ดัหรอื
จดัสงทางไปรษณยี (คาจดัสงชดุละ ๕๐ บาท)
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิและโทรสัง่จองไดทีค่ณุน้ำทพิย ภธูนชยั
เบอร ๐๘๑-๘๒๘๘๒๙๘,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทัง้ปวง"

เรื่อง...กองบอกอ

โครงการบุญ
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วันวิสาขบูชา
เรื่อง...วิสาขา

วสิาขบชูาพารำลกึ
ใหยอนนกึถงึองคพระทรงศรี
แหงประสตู ิตรสัร ูธรรมคดี
อกีวนัทีป่รนิพิพานลวงผานมา
ตรงวนัขึน้สบิหาค่ำ ณ เดอืนหก
จงึหยบิยกมาแสดงแหงอรรถา
อศัจรรยวนัเพญ็เปนบชูา
พระบญุญามหาบรุษุพทุธองค

โดย...เพยีรธรรม

วนัวสิาขบชูาตรงกบัวนัเพญ็ขึน้ ๑๕ ค่ำ เดอืน ๖
หรือราวเดือนพฤษภาคม แตหากตรงกับปอธิกมาส คือ มี
เดอืน ๘ สองหน วนัวสิาขบชูาจะเลือ่นไปเปนวนัขึน้ ๑๕ ค่ำ
กลางเดอืน ๗ หรอืราวเดอืนมถินุายน วนัวสิาขบชูายอมาจาก
คำวา "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลวา การบูชาพระในวันเพ็ญ
เดือนวิสาขะ (คือเดือน ๖) ซึ่งมีเหตุการณสำคัญเกิดขึ้น ๓
ประการ ในวนัวสิาขบชูาดงันี้

๑. เปนวันประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ณ ลุมพินี
สถาน เมือ่วนัเพญ็เดอืน ๖ ตรงกบัวนัศกุรขึน้ ๑๕ ค่ำ ปจอ กอน
พทุธศกัราช ๘๐ ป   เมือ่พระนางสริมิหามายา พระมเหสขีอง

พระเจาสุทโธทนะ แหงกรุงกบิลพัสดุ ทรงพระครรภแกจวน
จะประสตู ิพระนางไดรบัพระบรมราชานญุาต จากพระสวามี
ใหแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเปนพระ
นครเดมิของพระนาง เพือ่ประสตูใินตระกลูของพระนางตาม
ประเพณนียิมในสมยันัน้ ขณะเสดจ็แวะพกัผอนพระอริยิาบถ
ใตตนสาละ ณ สวนลมุพนิวีนั พระนางกไ็ดประสตูพิระโอรส
ณ ใตตนสาละนัน้ ครัน้พระกมุารประสตูไิด ๕  วนักไ็ดรบัการ
ถวายพระนามวา "สทิธตัถะ" จงึถอืวาวนันีเ้ปนวนัประสตูขิอง
พระพุทธเจา

 ๒. เปนวนัทีพ่ระพทุธเจาตรสัรอูนตุตรสมัโพธญิาณ
ณ รมพระศรีมหาโพธิบัลลังก ริมฝงแมน้ำ เนรัญชรา ตำบล
อรุเุวลาเสนานคิม เมือ่วนัเพญ็เดอืน ๖ กอนพทุธศกัราช ๔๕ ป
ซึง่ขณะนัน้ พระพทุธองคมพีระชนมายไุด ๓๕ พรรษา

การตรัสรูหลักอริยสัจสี่ คือความจริงอันประเสริฐ
๔ ประการ ของพระพุทธเจา จึงถือวาวันวิสาขบูชาเปนวัน
สำคญัอยางยิง่ เพราะเปนวนัทีพ่ระพทุธเจาบงัเกดิขึน้ในโลก
โดยมปีระวตัวิา พระมหาบรุษุทรงบำเพญ็เพยีรตอไป ทีใ่ตตน
พระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิใหเกิดในพระทัย
เรยีกวาการเขา "ฌาน" เพือ่ใหบรรล ุ "ญาณ" จนเวลาผานไป
จนถงึ ...

 ยามตน : ทรงบรรลุ "ปพุเพนวิาสานตุญิาณ" คอืทรง
ระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผูอื่น
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ยามสอง : ทรงบรรลุ "จุตูปปาตญาณ" คือการ
รูแจงการเกิดและดับของสรรพสัตวทั้งหลาย

ยามสาม : ทรงบรรลุ "อาสวักขญาณ" คือรูวิธี
กำจดักเิลสดวย อรยิสจัสี ่ไดแก

๑. ทกุข คอื ความลำบาก ความไมสบายกายไม
สบายใจ

๒. สมทุยั คอื เหตทุีท่ำใหเกดิทกุข
๓. นโิรธ คอื ความดบัทกุข
๔. มรรค คอืขอปฏบิตัใิหถงึความดบัแหงทกุข

๓. เปนวันปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมา
สมัพทุธเจา ณ รมไมรงั (ตนสาละ) ค ูในสาลวโนทยานของ
มัลลกษัตริย ใกลเมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน ๖ กอน
พุทธศักราช ๑ ป อันมีประวัติวาเมื่อพระพุทธองคไดตรัสรู
และแสดงธรรมมาเปนเวลานานถงึ ๔๕ ป ซึง่มพีระชนมายุ
ได ๘๐ พรรษา ไดประทบัจำพรรษา ณ เวฬคุาม ใกลเมอืง
เวสาล ีแควนวชัช ีในระหวางนัน้ทรงประชวรอยางหนกั ครัน้
เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองคกับพระภิกษุสงฆทั้ง
หลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บานนายจุนทะ
พระองคเสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวาย ก็เกิด
อาพาธลง แตทรงอดกลั้นมุงเสด็จไปยังเมืองกุสินารา
ประทบั ณ ปาสาละ เพือ่เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ในราตรี
นั้นไดมีปริพาชกผูหนึ่ง ชื่อสุภัททะขอเขาเฝา และได
อปุสมบทเปนพระพทุธสาวกองคสดุทาย เมือ่ถงึยามสดุทาย

ของคนืนัน้ พระพทุธองคกท็รงประทานปจฉมิโอวาทวา
"ดูกอนภิกษุทั้งหลายอันวาสังขารทั้งหลาย

ยอมมคีวามเสือ่มสลายไปเปนธรรมดา ทานทัง้หลาย
จงยั งกิจทั้ งปวงอันเปนประโยชนของตนและ
ประโยชนของผูอื่นใหบริบูรณดวยความไมประมาท
เถิด" หลังจากนั้นก็เสด็จเขาดับขันธปรินิพพาน ในราตรี
เพญ็เดอืน ๖ นัน้

วันวิสาขบูชาจึงนับวาเปนวันที่มีความสำคัญ
สำหรบัพทุธศาสนกิชนทกุคน เปนวนัทีม่กีารทำพธิพีทุธบชูา
เพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระคุณของพระองค ที่มีตอปวง
มนุษยและสรรพสัตวอันหาที่สุดมิได อีกทั้งเพื่อเปนการ
รำลกึถงึเหตกุารณอนันาอศัจรรยทัง้ ๓ ประการ ทีม่าบงัเกดิ
ในวนัเดยีวกนั และนำหลกัธรรมคำสัง่สอนของพระพทุธองค
มาเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้องคการ
สหประชาชาตไิดกำหนดใหวนัวสิาขบชูา เปนวนัสำคญัของ
โลก (Vesak Day) หนาทีข่องพทุธศาสนกิชนในวนันีค้อื

๑. ทำบญุใสบาตร
๒. เพือ่ปฏบิตัธิรรม ฟงพระธรรมเทศนา
๓. เวยีนเทยีนทีว่ดั
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบานเรือน วัดและ

สถานที่ราชการ
สำหรบัปนีต้รงกบัวนัที ่๑๙ พฤษภาคม ขอเชญิผู

อานทกุทานไปบำเพญ็กศุลกนัทีว่ดั เพือ่สะสมเสบยีงบญุกนั
ตอไป  ดังพุทธสุภาษิตที่วา "ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ
นำสุขมาให"

อางองิ
ประเพณ ีพธิมีงคลและวนัสำคญัของไทย. กรงุเทพฯ : ชมรมเดก็, 2539.
ประเพณแีละพธิมีงคลไทย. กรงุเทพฯ : ธรรมบรรณาคาร, 2518.
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เรื่อง...ภันเต

ตามรอยพระแท
บทความพิเศษ

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท เกดิเมือ่วนั
อาทติยที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๐๕ ขึน้ ๑๑ ค่ำ เดอืน ๑๑  ทีบ่าน
เลขที่ ๒๙ หมู ๖ ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
รอยเอ็ด

การศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ (ม.ศ.๕) ที่โรงเรียน
จันทรุเบกษานุสรณ อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัด
รอยเอ็ด

- จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาศาสน
ศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

- จบปรญิญาโทศลิปศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาไทย
ศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

อปุสมบท
ศึกษาพระธรรมวินัยและวิปสสนากรรมฐาน
อปุสมบทประมาณป ๒๕๒๕ จนถงึปจจบุนั (ปพ.ศ

๒๕๕๑)  ๒๖ พรรษา เปนลกูศษิยหลวงปพูมิพา โกวโิท (หลวง
ปพูมิพา เปนลกูศษิยหลวงปฝูน อาจาโร)  พระครปูลดัวรีะนนท
วรีนนโฺท ไดจารกิธดุงคอยใูนปาและศกึษาการปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐานจากครูบาอาจารยสายพระปฏิบัติในปา เปนเวลา
๑๑ ป

ตอมาไดรับนิมนตจากพระครูไพบูลยสมุทรสาร
เจาอาวาสวดัศลิปวเิศษศรทัธารามใหมาชวยสอนกรรมฐานที่
วดันี ้  ซึง่พระครไูพบลูยสมทุรสารเปนลกูศษิยหลวงปศูขุ วดั
ปากคลองมะขามเฒา ขณะนัน้พระครไูพบลูยสมทุรสารอายุ
ได ๘๗ พรรษา และเปนพระอาจารยรปูหนึง่ที ่พระพมิลธรรม
(สมเด็จพระพุฒาจารย) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ใหความ
เคารพเปนอยางมากในขอวัตรการปฏิบัติของทาน และนอก
จากนีท้านยงัเปน พระอภธิรรมมหาบณัฑติในยคุนัน้ดวย

พระครูปลัดวีระนนทไดเปนลูกศิษยของพระครู
ไพบูลยสมุทรสาร ในดานการปฏิบัติและศึกษาพระอภิธรรม
อยางเครงครดั  พระครไูพบลูยสมทุรสารจงึพาไปฝากเปนลกู
ศิษยของพระสมเด็จพระพิมลธรรม  และไดศึกษาปฏิบัติ
สติปฏฐาน ๔ วิธีกำหนดพองหนอ ยุบหนอ จากสมเด็จ
พระพิมลธรรม

หลงัจากนัน้ไดไปศกึษาการปฏบิตัธิรรมกบัพระมหา
สีสยาดอ (โสภณมหาเถระ)  อดีตพระอาจารยใหญฝาย
วปิสสนาแหงประเทศพมาเปนเวลา ๑ ป  (เดนิธดุงคทัง้ไปและ
กลบั )โดยไดศกึษาปฏบิตัทิีป่ระเทศพมา  เมือ่กลบัมาประเทศ
ไทยกเ็ขาศกึษาปฏบิตัธิรรมกบัพระราชเวท ี(มหาโชตดิก เถระ
) ทีว่หิารหลวงวดัมหาธาตฯุ เปนเวลา ๓ เดอืน และในเวลา
ตอมาไดรับการแนะนำใหชวยเหลือในการสอนกรรมฐานใน
สถานที่ตางๆจนถึงปจจุบันนี้

9ฉบบัเทศกาลสงกรานต เม.ย. - ม.ิย. ๒๕๕๑
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ผลงาน ดานสาธารณประโยชนและดานเผยแผ
พระพทุธศาสนา

- อดีตเจาอาวาสวัดปทุมคงคา อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

- อดีตรักษาการตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุ อำเภอ
เกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

- พระวิทยากรอบรมนักโทษประจำจังหวัดสมุด
สงครามในป พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๐

- พระวิทยากรอบรมคายพุทธบุตร
- พระวิทยากรในโครงการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ที่ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

- พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนย
วปิสสนาเคลือ่นทีแ่หงประเทศไทยวดัสวุรรณประสทิธิ์
บางกะป กรงุเทพฯ

- พระวิทยากรอบรมพระวิปสสนาจารยประจำศูนย
วปิสสนาเคลือ่นทีแ่หงประเทศไทยเมือ่ป พ.ศ.๒๕๓๐
-๒๕๔๐

- พระวิทยากรไดรับนิมนตใหไปสอนที่ประเทศสเปน
เปนพระรูปแรกในประเทศไทยเปนเวลา ๕ เดือน
ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ

- พระสงฆไทยรูปเดียวที่ไดรับนิมนตไปสวดมนตแผ
เมตตาและนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่
ประเทศทิเบต  ในครั้งนั้นมีพระสงฆเขารวมเจริญ
ภาวนาจากประเทศ ทเิบตจนี และทีอ่ืน่ๆ จำนวนกวา
๑๐,๐๐๐ รปู โดยมพีระธเิบตระดบัสงูคอืระดบัรนิโบ
เช (RinPoche)ที ่๒ (รองจากองคดาไล ลามะ) จำนวน
๑๒ รูป ซึ่งเกงทางญาณสมาธิ เขารวมเจริญภาวนา
ในครัง้นี ้เมือ่ ป พ.ศ ๒๕๔๙

ฯลฯ
ปจจุบัน
- เจาอาวาสวดัปาเจรญิราชธรรมาราม อำเภอลำลกูกา
จังหวัดปทุมธานี

- พระวิทยากรอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี

- พระวิทยากรอบรมโครงการปฏิบัติ ธรรมของ
ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานให
แกนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ตางจังหวัด

- พระวิทยากรอบรมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานให
แกหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนตามทีไ่ดรบันมินตมา

- พระวิปสสนาจารยใหแกพุทธบริษัทที่มาปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐานที่วัดตลอดทั้งป

งานดานหนงัสอื
- คสูรางคสูม @ The happy couple
- พยากรณนอสตรานามุส
- โลกลี้ลับในเมืองมนุษย
- ธุดงคขามแดน
- วิปสสนาชีวิต
- ธรรมทวนกระแส
- พทุธทำนาย ๑๖ ประการ @ 16 Buddha's Predictions
- อิสระแหงจิต

ปณธิานของหลวงพอ
พระครูปลัดวีระนนทไดตั้งปณิธานแนวแนจะสราง

วัดเพื่อเปนสถานที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานสำหรับพุทธ
บริษัท ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ เพื่อเผยแผหลักคำสอน
ขององคพระสมัมาสมัพทุธเจา โดยเนนการสอนปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐานตามแนวสติปฎฐานสี่  ทานไดใหความสำคัญกับ
โครงการคายพทุธบตุร เพือ่ใหเยาวชนไทยเตบิโตเปนชาวพทุธ
ทีด่มีคีณุธรรม เพือ่เปนกำลงัของประเทศชาตติอไป
วตัรปฏบิตัิ

พระครปูลดัวรีะนนทสอนปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
และสอบอารมณผปูฏบิตัธิรรมทัง้ชาวไทยและชาวตางชาตทิกุ
วัน โดยหลวงพอจะสอนกรรมฐานใหแกผูปฏิบัติธรรมหลัง
ทำวัตรเย็นหรือบางวันสอนกรรมฐานเพิ่มในรอบบายซึ่งหาก
ไมมกีจิธรุะใดๆหลวงพอจะรบัแขกเวลา๙.๐๐-๑๐.๓๐น. หรอื
ชวงบายเวลา๑๔.๐๐-๑๖.๐๐น. กลัยาณมติรทานใดตองการ
เสวนาธรรมกับหลวงพอหรือตองการรับหนังสือธรรมะเปน
ธรรมทาน ทานสามารถตดิตอสอบถามไดทีว่ดัทกุวนั

มทุติาสกัการพจน
สั่งสมสืบศาสตรสราง สานธรรม

เกิดกอกุศลกรรม กิจแจง
คงมั่นดั่งคมคำ ขานสตัย  วาจา
สรรคสุขบมีแสรง ซอนไว  แกตน

ศีลวัตรผุดผองแผว พานทอง
งามงดหมดหมนหมอง หมนไหม
พระปาชางช่ำชอง ชดัเชน  ในธรรม
สอนศิษยสอนสั่งให หลดุพน  สงัสารฯ

บารมีหลวงพอพน พรรณนา
วัดปาฯกอเกิดมา มั่นได
ไทยเทศนตางพึ่งพา เพยีรพบ  นพิพาน
ซึ้งซาบกรานกราบไหว พระแท   ยากหา.

โดย...ธรรมบตุร
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บาดแผลจากไฟไหมน้ำรอนลวกเปนบาดแผลทีเ่กดิขึน้บอยๆ ในชวีติประจำวนั ทัง้จากอบุตัเิหตหุรอืความประมาท
ของตวัเอง เมือ่ผวิหนงัโดนความรอนจากน้ำรอน  น้ำมนัรอนๆ เตาไฟ บหุรี ่เตารดี หรอือืน่ๆ  ถาเปนแผลเลก็นอยกอ็าจพอทนได
และคอยๆหายไปเอง แตถาเปนมากผิวหนังจะบวมแดง รูสึกปวดแสบปวดรอนมาก ตองทำการปฐมพยาบาลทันทีโดยรีบเอา
น้ำเยน็หรอืน้ำแขง็ประคบบรเิวณทีม่บีาดแผลเพือ่ลดอาการปวดแสบปวดรอน และปองกนัมใิหเนือ้เยือ่ถกูทำลายมากขึน้ แลวจงึ
ทายาสมานแผลและปดแผลดวยผากอซหรือผาสะอาด ไมควรลดอาการปวดแสบปวดรอนโดยการทาดวยยาหมอง ราดดวย
น้ำปลาหรือยาดวยยาสีฟน เพราะทำใหแผลหายชาและติดเชื้อไดงาย

วานหางจระเขหรือวานไฟไหม(ภาคเหนือ)หรือหางตะเข(ภาคกลาง)
เปนสมนุไพรอนัดบัตนๆ ทีห่ลายคนรจูกักนัในการใชเปนยาสมานแผล  รกัษาแผลไฟไหม
น้ำรอนลวก    เพราะในวานหางจระเขมสีาร Glycoprotein ชือ่ Aloctin A ซึง่เปนสารออก
ฤทธิล์ดการอกัเสบและเพิม่การเจรญิทดแทนของเนือ้เยือ้ทีแ่ผล โดยแยกเอาเฉพาะสวน
ทีม่ลีกัษณะเปนวนุใสมาขยีใ้หเมอืกออกกอนทาหรอืพอกตรงทีถ่กูไฟลวก แลวปดบรเิวณ
แผลดวยผาสะอาด และไมควรเกบ็สวนวนุใสนีไ้วนานเพราะสารในวานหางจระเขสลาย
ตัวไดงายเมื่อโดยความรอนหรือตัดออกจากลำตน

บัวบกหรือผักแวนหรือผักหนอก(ภาคเหนือ) เปนชื่อที่หลาย ๆ ทานคุนเคยโดยเฉพาะสรรพคุณในการแกอาการ
ช้ำใน นอกจากนีน้้ำใบบวับกยงัทำใหชมุคอ ชืน่ใจ บวับกยงัใชเปนผกัจิม้ในน้ำพรกิหรอืลาบ เปนเครือ่ง
เคยีงในกวยเตีย๋วผดัไทยหรอืขนมจนี  การใชบวับกเปนสมนุไพรหรอืยาโบราณพบในหลายประเทศ
เชน เกาหล ีเวยีดนาม คาเมอรนู เคนยา ซามวั ตองกา ฟจ ิอนิเดยี อนิโดนเิซยี และจนี เปนตน สำหรบั
ประเทศไทยมกีารใชบวับกเปนยาพืน้เมอืงและยาแผนโบราณนานแลว จากการศกึษาวจิยัพบวาใน
ใบบวับกมสีาร Madecassic, Asiatic และ Asiaticosides เปนสารออกฤทธิก์ระตนุการสราง Collagen
และ Elastin จงึชวยสมานแผล เรงการสรางเนือ้เยือ่ ระงบัการเจรญิเตบิโตของเชือ้แบคทเีรยีและยงั
ลดอาการอกัเสบได โดยเอาบวับกทัง้ตนสด ๑ กำมอื ลางใหสะอาดและตำใหละเอยีด คัน้น้ำ และ
เอาน้ำทาชะโลมบริเวณที่เปนแผลใหชุมอยูเสมอในชั่วโมงแรก (ใชกากพอกดวยก็ได) ตอจากนั้น
ทาวนัละ ๓-๔ ครัง้ อาการกจ็ะทเุลาลงเรือ่ยๆ จนหายเปนปกติ

นอกจากนีย้งัมสีมนุไพรอกีหลายชนดิทีม่สีรรพคณุในการรกัษาแผลไฟไหมน้ำรอนลวกเชน
ชาจีนใชกากใบชาพอกแผล, ใบมะขามออนตำผสมกับตะไครทั้งตน คั้นเอาน้ำทา, ใบกุยชายสด
ประมาณ ๑๐๐ กรมั ผสมน้ำตาลทรายเลก็นอย บดรวมกนัใหละเอยีด พอกบรเิวณทีเ่ปน, เนือ้ฟกทอง
สด ตำใหแหลกแลวพอก เปนตน ทีส่ำคญัคอืตองลางพชืสมนุไพรใหสะอาดทกุครัง้กอนนำมาใช

รูเรื่อง…สมุนไพรเปนกษาย
ตอน แผลไฟไหมน้ำรอนลวก รกัษาใหหายไดดวยสมนุไพร

เรื่อง...หนอนยา

อางองิ ปจจุบัน เหมหงษา. "สมนุไพรในงานสาธารณสขุมลูฐาน" โรงพมิพองคการสงเคราะหทหารผานศกึ กรงุเทพฯ ๒๕๔๑
พสิทุธพิร ฉ่ำใจ. "สมนุไพร สรรพคณุและการนำไปใชประโยชน" พิมพการ การพิมพ, กรุงเทพฯ ๒๕๓๗
ชยนัต พเิชยีรสนุทร และวเิชยีร จรีวงส "คมูอืเภสชักรรมแผนไทยเลม ๕ คณาเภสชั" สายธรุกจิโรงพมิพ บรษิทัอมัรนิอรพริน้ติง้แอนพบัลชิชิง่
จำกัด กรุงเทพฯ ๒๕๔๘

“การฝกกรรมฐานใหเกดิประโยชนนัน้ ทานตองเลอืกเอาเองวาจะภาวนาแบบไหน เพยีงแตตองทำความเขาใจใหดกีอนลงมอื
ปฏบิตั ิ เพราะคำภาวนาเปรยีบเหมอืนเชอืกผกูจติไวไมใหหลดุออกนอกเสนทางในการฝกเบือ้งตนเทานัน้ แตเมือ่มสีตแิกกลา
ไมหลงมายาจติแลวไมตองมคีำภาวนา เพยีงแตใหมสีตริเูทาทนัอารมณปจจบุนัเทานัน้”

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๑
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เรื่อง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ

วนัสงกรานตเปนประเพณสีำคญัของชาวไทย
ทางวัดมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ กอเจดีย
ทราย และในวันวิสาขบูชา คือ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม มี
กิจกรรมตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟงธรรมและเวียนเทียน
ขอเชิญชวนผูอานทุกทานมารวมกันสรางบุญสรางกุศลที่
วัดเชนเคยคะ

ตามที่ เราทราบกันวาทางวัดกำลังกอสราง
อุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ โดยใชไมชนิด
เดียวกันทั้งหลัง เสาอุโบสถใชไมทั้งตน  โดยนำเขาจาก
ประเภทลาว ภาษาลาว เรยีกวาไมเกลด็ลิน้ วธิสีรางโบสถ
จะสรางดวยการเขาสลกัเดอืย (ไมใชตะป)ู โดยไดมเีจาภาพ
จองและบริจาคคาเสาเข็มอุโบสถมาแลวจำนวน ๕๙ ตน
ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท   สวนเจาภาพจองเสาอโุบสถไมใหญ
จำนวน ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผมูจีติศรทัธาได
จองและบรจิาคมาแลว ๑๔ ตน หากผมูจีติศรทัธาทานใด
จองแลว แตยงัไมไดถวายปจจยั ทานสามารถถวายปจจยั
ไดที่วัดทุกวัน เพราะขณะนี้ทางวัดไดลงเสาเข็มอุโบสถไป
เรียบรอยแลวคะ

สวนโครงการซื้อที่ดินไดมียอดบริจาคทั้งสิ้น
ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ทางวดัจะนำปจจยัไปซือ้
ทีด่นิเพิม่อกี ๒ ไร เพือ่สรางทีพ่กัสำหรบัผปูฏบิตัธิรรมตอไป
กฏุทิกุหลงัมหีองน้ำในตวั ขณะนีไ้ดมกีลัยาณมติรผใูจบญุ
ขอจองเปนเจาภาพสรางกุฏิและเจาภาพหองน้ำมาบาง
แลว แตอยางไรก็ตามโครงการซื้อที่ดินยังคงเปดใหผูมีจิต
ศรทัธารวมทำบญุกนัตอไปอกี เพราะทางวดัมโีครงการซือ้
ที่ดินเพิ่มเพื่อปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ  สวนฉบับนี้
ขอทยอยประกาศรายชือ่ผเูปนเจาภาพเสาเขม็ ประตโูบสถ
และโครงการซือ้ทีด่นิ นอกจากนีท้างวดัไดเปดจองเปนเจา
ภาพเสาอุโบสถไมเล็กอีก ๔๐ ตน สอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิไดทีเ่บอรโทรศพัท ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

รายชือ่เจาภาพเสาเขม็ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

  ตนที่ ชือ่-สกลุ ผบูรจิาค
๑. คณุสมชาย เดชตระกลูวงศและครอบครวั
๒. คณุสภุาน ี-คณุภชุงค ทบัทมิงาม-คณุวริงรอง ทบัทมิงาม

และครอบครัว
๓. คณุสพุฒัน เรอืงฤทธชิาญกลุ
๔. คณุสงบ แกวไพฑรูยและครอบครวั
๕. รตท.(ญ) ณฐักมล เรอืงฤทธชิาญกลุ
๖. ด.ช ธนทตั อภเิวสสะ

นางชนุไท และนายสมบตั ิอภเิวสสะ
๗. น.ส พงษศร ีสวุรรณทศ และนายยศ ตงุคเศรวงศ

นายสมพงษ สวุรรณทศ,นางศริพิร สวุรรณทศ,
น.ส.สมศริ ิสวุรรณทศ, นางสมจติร สวุรรณทศ และครอบครวั

๘. นายสวุรรณ คงใย,ด.ญ ทพิยปภา คงใย, ด.ช กฤตพงษ คงใย,
น.ส สนุยี อสันศีานตวิงษและครอบครวั
นางองุซมิ แซเอง
ครอบครวัลลนาพพิฒัน

๙. นางกมลทพิย รตันวรพนิจิและครอบครวับตุรธดิา
๑๐-๑๑. คณุจนิตนา พรีธงชยัและครอบครวั
๑๒. คณุกนกพร องศศรตีระกลูและครอบครวั

คณุนพพร โชตปิระเสรฐิและครอบครวั
คณุจนิเซง็ แซลิม้ คณุวไิล เจรญิวฒุธิรรมและครอบครวั

๑๓. คณุอรทยั ตนัตเิมธ
๑๔. นท.รชัต,พมิพแข,รจยิา รชัตะวรรณ
๑๕. หจก ธนกนนัทการเนตร
๑๖. คณุวชิติ ,คณุละมยั,คณุจติราภา,คณุณฐัวทิย,

คณุวรรณพฒุ ิคณุดวงเดอืน,ครอบครวัเตยีวกลุ พรอมญาตมิติร
๑๗. คณุภทัรดา ปนปก
๑๘. คณุสรุนิทร-คณุลิม่เกยีว พฒันพฒัธชยัและครอบครวั
๑๙. นางสราภรณ ศริริตัน
๒๐. นายประสพศกัดิ ์-นางลดัดาพร สาเฆม

(มตีอฉบบัหนาหนาคะ)
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รายชือ่เจาภาพสรางประตโูบสถ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑. คณุปวณีา-คณุทพิยสดุา ชำนาญวณชิกลุ
๒. คณุณภคั เจรญิจติร
๓. คณุชนาภา ศรวีสิรณและดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
๔. คณุทนง เหลาโกเมนย
๕. คณุศรินิทพิย ลลีาประเสรฐิ
๖. คณุแพรนชุ ลมิจติติ
๗. กลมุแสวงบญุอนิเดยี

รายชือ่ผบูรจิาคปจจยัซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท
หรอืตามกำลงัศรทัธา (ตอจากฉบบัทีแ่ลว)
๒๖. คณุพมิพนารา มะลกิลุ
๒๗. คณุพรศร ีอนัอดเิรกกลุ
๒๘. คณุพรรณจนัทร พนัธอุบุล
๒๙. คณุจนัทร ระยาเพช็ร
๓๐. คณุภญิโญ จนัทรตัง้สี
๓๑. คณุสภุาณ-ีคณุวริงรอง-คณุภชุงค ทบัทมิงาม
๓๒. คณุไพลนิ ไชยานพุงศ
๓๓. คณุพมิพวลั สวุรรณสงิห
๓๔. ดร.ณฐักมล นนทะโชติ
๓๕. คณุรวพีร-คณุMichael Arnold
๓๖. คณุเมขลา ดเีลศิ
๓๗. คณุอญัชล ีกอนทอง
๓๘. คณุชญาดา ผองพลูใส
๓๙. คณุสภุาวด ีเรงบญุมา
๔๐. คณุกลุฌา จลุกนษิฐ

(มตีอในฉบับหนาคะ)

ฉบับนี้นางฟาชาลีไดบอกเสนทางบุญไดเลือกทำบุญตาม
อธัยาศยั การสรางวดัใหมจงึมรีายการบญุมากมายใหไดรวมบญุกนั
จึงใหผูอานทำบุญอยางมีสติ ขอหยิบยกขอความในหนังสือวิธีสราง
ทานบารมขีองสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก กลาววา การเลือกทำทานใหถูกวิธี ทานนั้นยอมมี
ผลมากและไดบุญบารมีมากกลาวคือ ๑) วัตถุทานที่ใหตองบริสุทธิ์
๒)เจตนาในการใหทานตองบริสุทธิ์ ๓)เนื้อนาบุญตองบริสุทธ ซึ่ง
ขอขยายความคำวาเนื้อนาบุญ ในที่นี้ ไดแกบุคคลผูรับการทำทาน
เปนองคประกอบขอทีส่ำคญัทีส่ดุ แมวาองคประกอบในการทำทาน
ขอ ๑ )และ ๒ )จะงามบรสิทุธิค์รบถวนดแีลว แตตวัผรูบัการทำทาน
เปนคนทีไ่มด ีไมใชผทูีเ่ปนเนือ้นาบญุทีบ่รสิทุธิ ์ เปนเนือ้นาบญุทีเ่ลว
ทานทีท่ำไปนัน้ กไ็มผลดิอกออกผล นางฟาชาลขีออนโุมทนาบญุกบั
ทกุทานทีไ่ดรวมสรางบญุสรางกศุลกบัหลวงพอวรีะนนท วรีนนโฺท ซึง่
เปนเนือ้นาบญุทีบ่รสิทุธิ ์ ทำใหทานของทานผลดิอกออกผลอยางรวด
เร็ว

กัลยาณมิตรทานใดตองการสมทบปจจัยรวมสรางบุญ
สรางกศุลในการสรางวดั เพือ่เปนสถานทีป่ระพฤตปิฏบิตัสิำหรบัพทุธ
บรษิทั ทานสามารถโอนเงนิผานบญัช ีพระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท
เพื่ออุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมิตใหม เลขที่บัญชี
๓๕๔-๒-๑๙๗๘๒-๔ สงหลกัฐานการโอนเงนิพรอมเขยีนชือ่ทีอ่ยแูละ
หมายเลขโทรศัพทใหชัดเจน"ระบุรายการรวมบุญ"สงแฟกซมาที่
โ ท ร .๐ -๒๙๙๕๒๔๗๗ห รื อ ส อบถ าม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ วั ด
โทร.๐-๒๙๙๕๒๑๑๒,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ หรือบริจาคปจจัยดวย
ตนเองทีว่ดั นางฟาชาลขีออนโุมทนาบญุกบัทกุทานคะ

 

วลัลภา องคศรตีระกลู

10/6-7  ถนนสบิสามหาง แขวงตลาดยอด  เขตพระนคร
กรงุเทพฯ  10200

 โทร. 02-282-1213 , 02-281-2767

โรงสสีำเภาทอง
เลขที ่๑๐๐ หม ู๔ ตำบลดอนฉมิพลี

อำเภอบางน้ำเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
รบัซือ้ขาวเปลอืก จำหนายขาวสาร ขาวหอมมะล ิขาวหอมปทมุ

จำหนายปลายขาว รำขาวและแกลบ

คณุสมฤกษ วงศรตันหริญั
โทร.๐๓๘-๕๘๕๓๙๖,๐๘๑-๓๗๗๑๔๑๖
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เดอืนเมษายน-มถินุายน  ๒๕๕๑ปฏทินิธรรม

* ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

สนใจปฏบิตัธิรรม
ทานสามารถเขามาปฏิบัติธรรมไดทุกวัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผูปฏิบัติธรรมใหม

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

พระวิปสสนาจารยที่สอนกรรมฐานคือ พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
พระอาจารยสงกรานต

สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทั่วไปไดที่
www.watpacharoenrat.com
email: krasaejai@yahoo.com
ขอเชญิรบัฟงธรรมบรรยายของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดทีส่ถานวีทิยเุสยีงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดนิ AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทกุวนัเสาร

วันที่ รายการกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม

๒๒ ก.พ-๕ เม.ย หลวงพอไปธุดงค
๑๒ เม.ย พธิบีวงสรวงยกพระประธานเวลา ๐๕.๐๐ น. กัลยาณมิตรทุกทาน
๑๓-๑๕ เม.ย ทำบญุ สรงน้ำพระวนัสงกรานต กัลยาณมิตรทุกทาน
๑๙-๒๒ เม.ย โครงการคายพุทธบุตร ยวุชนอาย ุ๑๒-๑๕ ป จำนวน ๘๐ คน
๑-๗ พ.ค. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑ เจาหนาที่วัดและผูปฏิบัติธรรมทั่วไป

จำนวน ๕๐ คน (ลงชือ่จองได)
๑๐-๑๘ พ.ค. อบรมโครงการยุวพุทธเฉลิมพระเกียรติ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย
๑๙ พ.ค. วันวิสาขบูชา รวมตกับาตร ฟงธรรม เวยีนเทยีน

๖-๑๒ ม.ิย. โครงการพฒันาจติเพือ่พอ ครัง้ที ่๒ ผปูฏบิตัธิรรมทัว่ไป (ลงชือ่จองได)
๑๔  ม.ิย. รวมพธิทีอดผาปามหากศุลครัง้ที ่๒ ผูมีจิตศรัทธาทุกทาน

๑๙-๒๖ พ.ย. โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร(เชียงใหม) พนักงานการบินไทย
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เรือ่ง..ปกขาว
ไดอารีธ่รรม

ทางสวางของชีวิต
ใครหนอจะคิดวาวงจร
ชวีติของผเีสือ้ราตรตีวัหนึง่จะจบ
ลงอยางสงบเสงี่ยมภายในรัง
ไหมดักแดอีกครั้งที่วัดปาเจริญ
ราชธรรมารามแหงนี ้ทกุคนตาง
อุทานUNBELIEVABLE

ภายหลังจากเสร็จสิ้น
การทำสงครามนางฟา อันเปน
งานประจำของพนกังานตอนรบั
บนเครื่องบินแลว ยังมีอีกหนึ่ง
บทบาทที่ขาพเจาตองสวมตอ
ภายใตปกขนนกกลาแกรงของนางฟาคนูี ้ยงัมปีกบางเบา
อีกคูของผีเสื้อราตรีผูลุมรอนซอนอยูตลอดระยะเวลา
นับสิบปที่ผานมา ทุกค่ำคืนทามกลางแสงสีศิวิไลซ
ของกรุงเทพฯยามราตรี เสียงเพลงเราใจดังกระหึ่ม
ยั่วยวนชวนโยกยาย กลิ่นน้ำจันทนหอมกรุนชวน
ลิม้ลอง หนมุสาวบรรจงแตงตวัสฉีดูฉาดดวยชดุทีด่แีละ
แพงทีส่ดุ เพือ่ลอแสงไฟใหมาสาดสองมอบความโดดเดน
แหงค่ำคืนและรางวัลแสนหรูคือการถูกเลือกโดย
เพศตรงขาม
             ในฐานะเจาของธรุกจิผบับารอนัโดงดงัตาม
กระแสวยัรนุ ไมวาจะเปนยานรามคำแหง สีแ่ยกคอกววั
โชคชัยสี่ ตะวันนาบางกะป อารซีเอ จนถึงยานตลาด
อ.ต.ก.  เราเฮตามไปทกุแหง จนร่ำรวยเงนิทองจากการ
คาขายสุราเมรัย โดยคิดเอาเองวาการมอบความ
สนุกสนานบันเทิงแกผูคนยามพระอาทิตย หลับใหล
ยาวนานจวบจนรงุอรณุ  นาจะเปนการทำความดเีปน
สัมมาอาชีวะ เพราะศีลขอหาหามเสพสุราเมรัย ของ
มึนเมาอยางเดียวมิใชหรือ คนขายก็ไมนาจะผิดตรง
ไหน โดยมิไดวิเคราะหใหละเอียดลึกซึ้งถึงโทษของ
ความมัวเมาขาดสติที่ตามมา คนเมาแลวขับกี่คนแลว
หนอ ทีท่ำลายลางชวีติผบูรสิทุธิต์ลอดเสนทางกลบับาน
หรอืบางครัง้แมแตชวีติตนเองกไ็มละเวน ผดิศลีขอหนึง่

เต็มๆแหละ  มิใชเพราะความ
ขาดสติอีกหรอกหรือ  ที่ทำให
หนุ มสาวลืมตั ว เผลอใจด วย
ตัณหา จูงมือกันไปผิดศีลขอสาม
ประพฤตผิดิในกาม ครัน้เมือ่ไดสติ
กลบัคนืมาแลวจงึกลบับานไปเพือ่
ผดิศลีขอสีต่อ โดยโกหกวาประชมุ
ดวน ไปพบลูกคาหรือรถเสียบาง
สารพั นคำ โกหกต า งๆนานา
จนเมื่อไดเสพติดชีวิตยามค่ำคืน
เที่ยวหามรุงหามค่ำ คืนแลวคืน

เลา เงนิทองกเ็ริม่ฝดเคอืง ไหนจะคาเสือ้ผา คาแตงหนา
คาทำผมอีกที่ตองตามแฟชั่นชนิดมิยอมนอยหนากัน
ดงัคตทิีว่า "ฆาไดแตหยามไมได" นำไปสูการลักขโมย
ผดิศลีขอสองเพิม่อกี รวมเบด็เสรจ็แลวกค็รบหาขอพอดี
           ทกุอยางดำเนนิตอไปนานนบัสบิปจนเมือ่รตูวั
ก็สายไปเสียแลว เปนเพราะกรรมติดปกตามมาทัน
ธรุกจิทีท่ำกำไรแสนงาม เงนิทองทีห่ามาไดกก็ลายเปน
เงนิรอน ถกูหนุสวนทีเ่ปนคนรกั เปนเพือ่นฝงูสนทิกนัโกง
เพราะเรือ่งเงนิไมเขาใครออกใคร ยิง่มมีากกย็ิง่อยากได
มากขึน้อกี ยิง่สนทิกนัมาก กย็ิง่หาวธิมีาโกงกนัไดอยาง
แสบสนัตมากยิง่ๆขึน้อกี แลวกต็องเจอเรือ่งโชครายอกี
ครัง้ พอกำลงัจะขายทอดกจิการ เจาของตกึผเูคยตดิตอ
เชากันมานับสิบปไดไปรับแปะเจี๊ยะของคูแขงแลวหา
ชองวางในสัญญาเชาที่หมดอายุลงพอดีมาขับไลออก
ทนัท ีเขาใสความวามกีารเลนพนนับอลในรานโดยไมมี
หลกัฐาน ทำใหไมไดเงนิประกนัคนืแมแตบาทเดยีว เสยี
ทั้งทรัพยสินเงินทอง เสียทั้งคนรัก เสียทั้งมิตรสหาย
สวนดานสุขภาพซึ่งผานการตรากตรำนอนดึก เพราะ
ดูแลกิจการก็เริ่มสงผล โรคภัยไขเจ็บตางทยอยกัน
มาทวงหนี ้ทัง้โรคปอด โรคตบั โรคกระดกู สรปุแลวกำไร
ทีเ่คยคดิวาได กลบักลายเปนขาดทนุอยางยอยยบั
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     โชคดีที่ ยั ง มี
กลัยาณมติรคนหนึง่คอื
คุณโปง (คุณสุพัฒน
เ รื อ ง ฤทธิ์ ช าญกุ ล )
เพื่ อนเก าสมัย เรียน
มั ธ ย ม ด ว ย กั น ม า
ผูปฏิบัติธรรมไดระยะ
หนึ่งแลว เลาใหฟงถึง
ประโยชนจากการมา
วัดปาเจริญราชธรรมา
ราม ขาพเจาแมจะไม
ไดผิดหวังในชีวิตถึง
ขนาดตองหันหนาเขา
หาวดั แตเมือ่รบัฟงแลว
เกิดความประทับใจ
ใครรู  ประกอบกับมี
ความสนใจเรือ่งชาตภิพ เรือ่งปาฏหิารยิสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ปน
ทุนเดิม จึงลองเขารวมโครงการปฏิบัติธรรมที่คุณโปง
และนองปู(คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร) จัดขึ้นเปนครั้ง
แรกที่วัดในนามของบริษัทการบินไทยเมื่อปลายป
๒๕๔๙ เปนเวลา ๗ วัน เมื่อไดลองปฏิบัติดวยตนเอง
ก็พบวาจิตใจสงบสุขขึ้นจริง แมยังมิไดสัมผัสกับเรื่อง
ปาฏิหาริยการแกกรรมจริงๆ แตก็เชื่ออยางสนิทใจวา
เปนเรื่องจริง

ตอมาไดเขารวมโครงการตางๆเปนประจำ ทัง้
การเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ๔ แหงที่
ประเทศอนิเดยี และโครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร "ทำดี
เพือ่พอ" ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม  แตกอนปฏบิตัเิองทีบ่าน
ตามลำพังก็ทำบางลืมบาง เมื่อไดมารวมกลุมใหญๆ
ทำใหเกิดความเพียรและมีสมาธิดีมากๆครั้งแรกก็ที่
เชียงใหมนี่แหละ จากเคยนั่งวิปสสนาไดเพียงครึ่ง
ชั่วโมงก็หลับ กลายเปนนั่งไดนานถึง ๓ ชั่วโมง จิตใจ
สงบมาก อาการเจ็บปวดเวทนาจากการนั่งขัดสมาธิ
กม็ลายหายไป เกดิปตนิ้ำตาไหลพราก มคีวามรสูกึวา

มีกรรมเกาบางอยาง
กำลงัมาทวงหนี ้ทัง้ได
ยินเสียงและไดกลิ่น
ดวย แตก็ยังไมรูวา
อะไรเปนอะไร จึงเริ่ม
ตื่นตระหนก  แต
ก็ พ ย า ย า ม ตั้ ง ส ติ
กำหนดภาวนาต อ
และนกึถงึคำสอนของ
หลวงพอวีระนนท จึง
ตั้ ง จิ ต บ ริ สุ ท ธิ์ แ ผ
เมตตาออกไปอยาง
ไมสิ้นสุด  อุปาทาน
ทั้ งหลายจึงหายไป
พ อ วั น รุ ง ขึ้ น ก็
พยายามหาคำตอบ

โดยเดนิตรวจดรูอบๆทีพ่กั รอบๆหองนอน ใตหมอนและ
ที่นอน ตามขอบประตูหนาตางเผื่อวาจะมีตัวอะไร
ถกูหนบีตายอย ูแตกไ็มพบสิง่ใดเลย

วันตอมานั่งปฏิบัติไปไดสักพัก จิตเริ่มสาย
หนักขึ้นๆ จึงกำหนดลมหายใจตามใหเร็วขึ้นๆเชนกัน
ผลปรากฏวาเหมอืนกบัไปวิง่แขงมาจรงิๆ หายใจไมทนั
หนามดืขาดอากาศ เปนตะครวิปวดไปทัง้ตวั จงึลมแผ
ลงรองไหดังลั่นโดยไมรูตัว ทำใหผูคนรอบขางแตกตื่น
คิดวาโดนผีเขา ซึ่งหลวงพอวีระนนทมีเมตตาชวยแนะ
วธิกีำหนดสต ิจงึรวบรวมสตไิดอกีครัง้ แตกห็ลงเขาใจ
ผิดคิดวาสำเร็จเปนพระอรหันตไปเสียแลว นาอับอาย
ยิง่นกั  ทกุวนันีก้พ็ยายามปฏบิตัทิกุโอกาสทีเ่อือ้อำนวย
เมือ่มเีวลาวางกไ็ปวดับาง แตกไ็มคอยกาวหนามากนกั
ก็ไดแตหวังวาสักวันอันใกลนี้ หนอนดักแดตัวเดิม
จะเผยอเปลอืกไหมออกมาพบกบัแสงสวางอกีครัง้ แต
ขออธษิฐานจติใหเปนแสงแหงดวงตาธรรม ...สาธุ

ออ …TG
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กศุลกจิ
ขอเชญิรวมสกัการะบชูาพระบรมสารรีกิธาตุ

เมื่อปพ.ศ. ๒๕๕๐ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดรับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจาก
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายกนำมาประดษิฐาน ทีว่ดัปาเจรญิราช
ธรรมาราม ขอเชญิกลัยาณมติรทกุทานไปรวมสกัการะบชูา เพือ่เสรมิสริมิงคลแกชวีติไดทีว่ดั

เรือ่ง..อิม่บญุ ภาพ...เดก็วดั

พธิทีอดผาปา
วนัที ่๙ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑

ทางวั ด ได จั ดพิ ธี ทอดผ าป า
มหากศุล ๒๐,๐๐๐ กอง ครัง้ที ่๑
เพื่อนำปจจัยสรางอุ โบสถไม
สถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ
โดยไดมีผูมีจิตศรัทธาไดรวม
บรจิาคสมทบกองผาปา  เจาภาพ
เสาเข็ม เสาอุโบสถ ประตูโบสถ
และซื้อที่ดิน รวมยอดบริจาค
๔,๓๗๙,๔๓๗ บาท ในครัง้นีท้าง
วดัไดจดัซมุหนงัสอืธรรมะมาแจก
เปนธรรมทาน ซึ่งไดรับความ
สนใจจากสหธรรมกิทัง้หลายเปน
อยางยิ่ง ขออุโมทนาบุญกับผูมี
กุศลจิตทุกทานคะ
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กราบนมัสการหลวงปูฟก
และพิชิตยอดเขาวงพระจันทร

วนัที ่๑๑ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระครปูลัดวรีะนนท
วีรนนฺโทและคณะศิษยานุศิษยรวมทั้งหมด ๔๖ รูป/คน
เดินทางไปกราบนมัสการหลวงปูฟก หรือ พระครู
สมถวิกรม(ฟก) ภทฺทจารี เจาอาวาสวัดเขาวงพระจันทร
ตำบลหวยโปง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี หลวงปูฟก
อาย ุ๙๑ พรรษา เปนพระสปุฏปินโนรปูหนึง่ทีม่วีตัรปฏบิตัทิี่
นาเลื่อมใสและเปนที่เคารพของศิษยานุศิษยมากมาย

หลังจากนั้นพระครูปลัดวีระนนทไดนำคณะ
ศิษยานุศิษยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสะสมโบราณวัตถุและ
วัตถุมงคลที่หายาก โดยหลวงปูฟกมีเจตนารมณเพื่อให
อนชุนรนุหลงัไดศกึษากนั พอชวงเยน็พระครปูลดัวรีะนนทได
นำคณะลกูศษิยเดนิขึน้เขาวงพระจนัทรเพือ่พชิติความสงู ปน
บนัไดรวมทัง้สิน้ ๓,๙๘๐ ขัน้ เพือ่กราบนมสัการรอยพระบาท
ซึ่งมีประวัติความเปนมาเลาวาเขานางพระจันทรหรือเขาวง
พระจนัทรนีส้งูมาก ยากทีค่นธรรมดาจะขึน้ถงึได เพราะตอง
อาศยัความมานะอดทนจรงิๆ จงึจะขึน้ไปถงึยอดเขาได  แต
หากตัง้ใจและศรทัธาจรงิๆ ถงึจะเหนือ่ยสกัเพยีงใดกต็องขึน้
ไปใหถงึจนได พระครปูลดัวรีะนนทจงึใหตัง้จติอธษิฐานกอน
ขึ้นเขา ซึ่งสามารถปนถึงจุดหมายไดทุกคน โดยใชเวลา
ประมาณ ๒ ชัว่โมง หลงัจากกราบนมสัการรอยพระบาทและ
ทำวตัรเยน็รวมกนั  ตางกท็ยอยเดนิลงมาถงึลานวดัประมาณ
๒ ทมุ โดยสวสัดภิาพทกุทาน สาธ.ุ.
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โครงการอบรมวปิสสนากรรมฐานสำหรบัชาวตางชาติ
(Vipassana Meditation Program)

วันที่  ๑๕-๑๘   กุมภาพันธ
๒๕๕๑ คณะนักศึกษาทุนในโครงการ
"Weltreligion"  มหาวิทยาลัยเวียนนา
ประเทศออสเตรีย นำโดยศาสตราจารย
ดอกเตอร Markus Ladstaetter
(Professor Dr. Markus Ladstaetter )
จำนวน ๑๙ คน เดินทางมาฝกอบรม
วิปสสนากรรมฐานที่วัดปาเจริญราช
ธรรมาราม โดยคณะนกัศกึษาทนุจะเดนิ
ทางไปศึกษาหลักคำสอนศาสนาอื่นๆ
เชน ศาสนาครสิต ศาสนายวิ ศาสนาฮนิดู
ศาสนาอิสลาม ในประเทศตางๆ เพื่อ
เรียนรูหลักคำสอนและแนวทางการ
ปฏิบัติของแตละศาสนาในประเทศนั้นๆ
ในครั้งนี้รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา
ออนคอม ไดรับเชิญมาเปนวิทยากร
พเิศษใหความรหูลกัคำสอนพทุธศาสนา
ในโครงการนี้ดวย

กราบนมัสการหลวงพอจรัญ
พระครูปลัดวีระนนท ไดไปกราบนมัสการ

พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย(หลวงพอ
จรญั ฐติธมโฺม)  เจาอาสวดัอมัพวนั เจาคณะจงัหวดั
สงิหบรุ ีกอนไปธดุงคเมือ่วนัที ่๑๙ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑
โดยในครั้งนี้พระครูปลัดวีระนนทไดนำวารสารกระแส
ใจไปถวายหลวงพอจรญั  คณะผจูดัทำวารสารกระแส
ใจรสูกึปลืม้ปตแิละอิม่บญุ จนหายเหนือ่ยเลยทเีดยีว
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วนัมาฆบชูา
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ทางวัดไดจัดกิจกรรมเนื่องใน

เทศกาลวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานและสืบทอดพุทธประเพณี ซึ่งมี
กัลยาณมิตรไดทำหนาที่พุทธสานิกชนที่ดี คือเขามาปฏิบัติธรรม
เวยีนเทยีน ฟงธรรมและสรางบญุสรางกศุลทีว่ดัมากกวาทกุป ในวนั
นี้คณะศิษยานุศิษยไดจัดพิธีขอขมาแดพระอาจารยกรรมฐาน เพื่อ
ขออโหสิกรรมกอนที่ทานจะเดินทางไปธุดงคอีกดวย

หลวงพอธุดงค
พระครูปลัดวี ระนนทพรอมกับพระลูกศิษย

รวม  ๑๕ รปู ออกเดนิธดุงคระหวางวนัที ่๒๒ ม.ีค - ๔ เม.ย
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่เดนิทางจากกรงุเทพฯไปจงัหวดัเชยีงใหมโดย
รถยนต ตัง้แตวนัที ่๒๒ ม.ีค หลงัจากนัน้ทางคณะพระธดุงค
จะเดนิธดุงคจากเชยีงใหมลงมาถงึกรงุเทพฯวนัที ่๕ เม.ย นี้
แตอยางไรกต็ามคณะพระธดุงคใหสงภาพถายระหวางธดุงค
มาลงวารสารฉบับนี้ดวย  สวนเรื่องราวประสบการณธุดงค
คณะผู จัดทำวารสารจะนำมาลงในฉบับหนาตอไป
ขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจาทุกรูปคะ
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สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...Tee

สภุาษติโบราณ หมายถงึ ถอยคำหรอืขอความทีก่ลาว
สบืตอกนัมาชานานแลว มคีวามหมายเปนคตสิอนใจ

กบในกะลา

ขอเชิญรวมบุญและเปนเจาของเสื้อขาวออกแบบโดย
พทุธบตุรนอย คอื ด.ช ธธีชั คชัชาพงษ (นองธ)ีและ ด.ญ.พมิพมาดา
ปทมุเจรญิวฒันา (น้ำใส) ซึง่เดก็ๆไดรวมออกแบบและสกรนีเสือ้สำหรบั
โครงการคายพทุธบตุรในปนี ้คอืระหวางวนัที ่๑๙-๒๒ เมษายน  และ
เสือ้ขาวสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม โดยจะนำเสือ้ออกวางจำหนายเพือ่นำราย
ไดเขากองทุนกระแสใจตามรอยพุทธมารดา เพื่อกิจกรรมในโครงการ
คายพทุธบตุร ซึง่ในเบือ้งตนไดรบัการสนบัสนนุเสือ้ขาวจากคณุเจตยิา
สกลุรตันาคม โดยกจิกรรมนีจ้ดัขึน้เพือ่ใหเดก็ๆเรยีนรกูารใชเวลาวางให
เปนประโยชน อีกทั้งปลูกฝงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา
ผานศิลปะสรางสรรค

ผูใหญใจดีทานใดสนใจสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก  ทาน
สามารถสัง่จองและเลอืกซือ้เสือ้ไดทีว่ดัทกุวนั (มจีำนวนจำกดัคะ) หรอื
เด็กๆคนใดอยากรวมกิจกรรมสรางสรรค เชน ออกแบบเสื้อหรือวาด
ภาพการตูนประกอบนิทาน  สงภาพวาดมาใหกองบอกอพิจารณาได
เชนกนั ขออนโุมนทนาบญุกบัเดก็ๆพทุธบตุรทกุคนคะ

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

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

กบที่เกิดอยูในสระ ก็เขาใจวาสระที่มันเกิดใหญโตแลว
เพราะมนัไมเคยเหน็แมน้ำหรอืทะเลวาใหญกวาเพยีงไร ยิง่กบทีไ่ปเกดิ
ในกะลาคว่ำ ถกูกะลาครอบมาแตเกดิ ไมเคยเหน็โลกทีม่ทีองฟากวางใหญ
กเ็ขาใจวาบรเิวณกะลากวางใหญพอแลว โบราณทานเอามาเปรยีบเปรย
คนวา คนทีเ่กดิอย ูและเรยีนรเูรือ่งในสงัคมแคบๆ หรอืศกึษามาในวชิา
เฉพาะ ก็อยาพึงเขาใจวา ตนไดอยูในวงการสูง มีความรูกวางขวาง
พอแลวหยิง่ผยอง ยงัมคีวามรอูยางอืน่อกีมากมายทีต่นยงัไมร ูจงึควร
ศกึษาหาความรใูหมากโดยไมหยดุยัง้ ภาษตินีท้านมงุสอนวา อยาอยู
ในโลกอยางคนออนตอโลก มองโลกในวงแคบ ใหศกึษาหาความรใูห
กวางขวางออกไป จะไดมวีสิยัทศันทีก่วางไกล

KrasaejaiSongkran.pmd 27/3/2551, 11:4521



ฉบบัเทศกาลสงกรานต เม.ย. - ม.ิย. ๒๕๕๑22

เพราะเปนปจจตัตงั
เรือ่ง ขนุไกรลาส

ค วามอยากรูอยาก
เหน็ของคนเรานัน้ไมมทีี่
สิ้นสุด ถึงแมจะเปนใน
สิ่ ง ที่ ต น ไ ม เ ชื่ อ ห รื อ
พิสูจนไมไดก็ตาม แต
เรากม็กัจะตัง้คำถามถงึ
เรื่องเหลานั้นอยูเสมอๆ
รวมไปถึงเรื่อง เทวดา
นางฟา พญานาค นาง
ไม ภูตผี วาสิ่งเหลานี้มี
อยจูรงิหรอืไม ในทศันะ
ของพระพทุธศาสนาตามหลกัฐานในพระไตรปฎกตอบวา"ม"ี
แลวคุณละจะเชื่อไหมครับ

เมื่อป  ๒๕๔๙ หลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ดำริ
สรางอโุบสถไมสถาปตยกรรมไทยแบบโบราณ โดยตองการ
สรางดวยไมชนิดเดียวกันทั้งหลัง ซึ่งในครั้งแรกไดมีเจาของ
โรงงานไมรายหนึง่เขามาเสนอไมสกัตนใหญ ๑๖ ตน ราคา
๑๖ ลานบาท  หลวงพอคิดวาแพงเกินไป จึงไดเดินทางไป
ประเทศลาว เพื่อหาไมตะเคียนหินนำมาสรางโบสถดวยตัว
ของทานเอง โดยมีคนแนะนำวาไมชนิดนี้มีอยูที่เขื่อนน้ำงึม
พอเดนิทางไปถงึเขือ่นน้ำงมึกไ็มมใีครสามารถตอบไดวามไีม
ตะเคยีนหนิจำนวนเทาไรอยใูตน้ำ เชาวนัถดัมาทานเหน็ทอน
ซงุไมตะเคยีนหนิผดุขึน้มากลางเขือ่น ๒๐ ตน  ซึง่พอหลวง
พอเหน็ไมดงักลาว ทานจงึตดัสนิใจไมเอาไมชนดินี ้เพราะมี
จำนวนนอยเกินไปและขุดขึ้นมายากมาก

แตกอนที่หลวงพอจะเดินทางกลับประเทศไทย
ทานไดฉนัเพลในรานอาหารทีเ่ขือ่นน้ำงมึ โดยมคีณะเจาของ
สมัปทานไมในลาวมานัง่รบัประทานอาหารทีโ่ตะขางๆ เมือ่
ทานฉันเพลเสร็จ คณะเจาของสัมปทานไมไดเดินมากราบ
นมสัการหลวงพอ และถามวา "ทานมาทำอะไรทีล่าว" หลวง
พอตอบวา "อาตมาตองการหาไมอาย ุ๑๐๐ ป ขึน้ไป เพือ่
สรางอุโบสถ"  ซึ่งเปนเรื่องที่แปลกมาก คณะเจาของ
สัมปทานไมบอกวา "ผมมีไมโรงไมอยูที่วังเวียง หลวงพอ
จะเดนิทางไปดวูนันีเ้ลยไหมครบั" (โดยระยะทางจากเขือ่นน้ำ
งึมถึงวังเวียงประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร) หลวงพอตัดสินใจ
เสี่ยงเดินทางตามเจาของสัมปทานไมไปทั้งๆที่ไมรูจักกันมา
กอน คณะของหลวงพอไดเดินทางไปถึงวังเวียงประมาณ

๓ ทุม ทานก็เดินชมกอง
ไมทีว่างเรยีงกนั มอียกูอง
หนึ่งซึ่งเปนไมที่ชาวญี่ปุน
ไดจายเงินไวแลวในราคา
๑๐๐ ลาน และรอกำหนด
วันที่จะขนสงไปประเทศ
ญี่ปุน หลวงพอบอกโยม
เจาของสัมปทานไมวา
"อาตมาตองการไมกองนี"้
แต เขาปฎิ เสธวา"ชาว
ญี่ปุนไดจายเงินไวแลว

ผมขายไมกองนีไ้มไดครบั" หลวงพอจงึตองเดนิทางกลบัมา
ประเทศไทยโดยทีย่งัไมไดไมกลบัมา แตหลงัจากนัน้ไมนาน
เจาของสัมปทานปาไมไดโทรมาบอกวาชาวญี่ปุนไดชะลอ
การสงไมกองนัน้อยางไมทราบสาเหต ุซึง่หลวงพอไดเลาให
ฟงทีหลังวาทานไดเห็นนางไมอยูในกองไมนั้นและไดชวน
นางไมทัง้หลายมาชวยสรางโบสถและบำเพญ็บารมทีีว่ดัปา
เจรญิราชธรรมารามของเรา  และในทีส่ดุเจาของสมัปทานไม
ไดตกลงขายไมกองนั้นใหกับหลวงพอ

หลวงพอจึงเดินทางไปประเทศลาวเพื่อไปเจรจา
เรื่องไมอีกครั้ง โดยครั้งนี้ไดมีชาวลาวคือคุณปาจันทรคำ
เจาของโรงงานทอผารายใหญในประเทศลาว นิมนตหลวง
พอไปที่บาน  แตกอนที่หลวงพอเดินทางไปถึงบานคุณปา
จันทรคำ ไดเกิดปรากฏการณอยางหนึ่งคือ คนงานในบาน
คุณปาจันทรคำไดเห็นลูกไฟพญานาคพุงแสงออกมาหลาย
ลกูในบอน้ำภายในบรเิวณบานของคณุปา ซึง่เปนเหตกุารณ
ทีไ่มเคยเกดิขึน้มากอน มเิพยีงแคนัน้ไดมเีรือ่งบงัเอญิเกดิขึน้
อกีเรือ่งหนึง่คอื ชาวลาวซึง่มเีชือ้สายของกษตัรยิองคสดุทาย
(หลวงพอจำชือ่จรงิไมได จงึเรยีกวาเจาลาว)  ไดเดนิผานบาน
คุณปาจันทรคำหลายครั้ง เขารูสึกรอนใจมาก อยากจะเขา
มาในบานคุณปาจันทรคำ ทั้งๆที่เขากำลังจะเดินทางไปอยู
ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่พอเจาลาวเหน็หลวงพอ ทานกม
กราบหลวงพอแลวเกิดปติน้ำตาไหลทันที โดยไมทราบ
สาเหตุ พอหลวงพอบอกวาทานเดินทางมาเจรจาเรื่องไม
เจาลาวกร็บัปากจะจดัการเรือ่งไมในลาวใหทานทนัท ีเพราะ
เกรงวาหลวงพอถกูคนลาวหลอกขายไม คงเพราะเหตเุชนนี้
เองทำใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลจิตดลใจใหเจาลาวมาบานของ

ตอน ปาฏหิารยินางไม
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คุณปาจันทรคำนั่นเอง
โดยคุณปาจันทรคำและเจาลาวไดเปนธุระชวย

เหลือในการเจราจาซื้อขายไม ราคาไมรวมคาขนสงเขา
ประเทศไทยเปนมลูคา ๑๐ ลานบาท ซึง่มไีมทัง้หมด ๓๗๐
ควิ กรมปาไมไดวจิยัวาเปนไมชนดิเดยีวกบัพกิลุปา จะปลกู
ขึ้นตามภูเขาหินเทานั้น ภาษาลาวเรียกวาเกล็ดลิ้น สวน
ภาษาญี่ปุนเรียกวาไมเหล็ก ขณะนี้ไมดังกลาวไดขนสงมา
กองไวใกลๆสถานที่กอสรางอุโบสถ เพื่อรอกอสรางอุโบสถ
ตอไป

ซึง่จะเหน็ไดวาการไดไมมาสรางอโุบสถในครัง้นีไ้ด
เกดิเรือ่งอศัจรรยปรากฏขึน้หลายครัง้เลยทเีดยีว เมือ่ไมกอง
นี้มาตั้งอยูที่วัดแลว หลวงพอเลาวาบางคืนนางไมมารอง
เรียกหลวงพอเพื่อมารายงานขาวพฤติกรรมของคนในวัด
คุณกมลาศ (ลูกศิษยหลวงพอ)ไดเคยถามครูบาเสารหาวา
"นางไมใสชุดสีอะไรบางและมีกี่ตน" ครูบาเสารหาบอกวา
"นางไมใสชดุหลายส ีเพราะมนีางไมหลายรอยตนทีม่าพรอม
กับกองไมเพื่อมาสรางโบสถ" ซึ่งเปนเรื่องที่นาอัศจรรยใจ
อยางยิ่ง

วันหนึ่งแมนอง(ซึ่งไดกลาวถึงเมื่อฉบับที่แลว)ได
นำรูปถายกองไมมาใหคุณกมลาศดู ปรากฏวาเห็นผูหญิง
นัง่ยิม้บนกองไมตดิมาดวย ซึง่หลวงพอบอกวาเปนรปูนางไม
คณุกมลาศรสูกึชอบเมือ่ไดเหน็รปูนางไม และเมือ่ไดมโีอกาส
ไปปฏิบัติธรรมที่วัดกับคุณน้ำทิพย ทั้งสองไดไปจุดธูป ๑๖
ดอก พรอมนำน้ำดื่มเย็นๆไปวางใกลๆกองไมแลวอธิษฐาน
จิตใหนางไมมาดื่มน้ำเย็น วันนั้นหลังจากทำวัตรเย็นและ
ทำสมาธิเสร็จ หลวงพอบอกคุณกมลาศใหไปฝกสมาธิ
บนกองไมตอน ๓ ทมุ เพือ่ฝกจติใหเขมแขง็  เพราะหากสติ
เผลอเมือ่ไรกต็กกองไมเมือ่นัน้  ดวยความเปนคนชอบพสิจูน
และอยากลองทำสติให เขมแข็ง เพื่อพิชิตความกลัว
คุณกมลาศจึงชวนคุณน้ำทิพย คุณอิม แมนอง  และคุณ
อัฎวุฒิ นำเสื่อและมุงไปกางหนากองไม(ไมกลาปนขึ้น
บนกองไม เพราะกลวันัง่โงกตกลงมา) ทกุคนนัง่สมาธใินมงุ
และแผเมตตาใหนางไม ปรากฏวาพอนั่งไปสักครู แมนอง
และคณุอฏัวฒุไิดเหน็นางไมในสมาธ ิลงมาจากกองไมแลว
นั่งกราบขอบคุณและอนุโมทนาบุญ คุณกมลาศจึงฝากแม
นองถามนางไมวาเมื่อตอนกลางวันนางไมไดดื่มน้ำหรือไม
นางไมตอบผานแมนองวา "ขอบใจหลายเดอ น้ำเย็น
เจี๊ยบชื่นใจ" คำตอบของนางไมทำใหคุณกมลาศมั่นใจวา
นางไมไดสิงสถิตบนกองไมนี้จริงๆ  เพราะตอนกลางวันมี
เพียงเธอกับคุณน้ำทิพยเทานั้นที่อยูในเหตุการณ คุณ

น้ำทิพยจึงฝากแมนองถามนางไมวาอยากทานอะไรเปน
พิเศษ  นางไมตอบวา"อยากกินขาวเหนียว สมตำเดอ"
ขณะที่ทุกคนนั่งสมาธิแมนองก็สนทนากับนางไม นางไม
ตนที่แมนองถายรูปติดนั้นชื่อวาสวย  ซึ่งคุณอัฏวุฒิเห็น
นางไมใสชุดหลากสีเชนกัน เขาบอกวานางไมมีทั้งรุนสาว
จนถงึรนุชรา นางไมหนาตาเหมอืนชาวลาวทัว่ไป อกีทัง้การ
แตงกายเหมือนชาวลาว แตนางไมชื่อสวยเปนนางไมที่
หนาตาสวยทีส่ดุ ซึง่เปนขอมลูทีต่รงกบัทีแ่มนองเลาใหฟง

คุณกมลาศไดนำเรื่ องนี้ ไปเลาใหคุณลูกน้ำ
(พาเมลา เบาวเดน) ฟง พรอมกบัใหเธอดรูปูถายของนางไม
เธอรูสึกชอบนางไมช่ือสวย ครั้งหนึ่งเธอมากราบนมัสการ
หลวงพอ จึงซื้อขาวเหนียวกับสมตำไปเซนนางไมที่กองไม
ดวย ซึ่งคุณกมลาศยังไดมีโอกาสสนทนาเรื่องนางไมกับ
หลวงพอหลายครัง้  หลวงพอเลาวาเมือ่มงีานวนัสำคญัทาง
ศาสนาเชนวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัเขาพรรษา วนัออก
พรรษา นางไมจะมานั่งฟงเทศนนอกศาลาและรวม
อนโุมทนาบญุดวยทกุครัง้ ทานบอกวา "นางไมตามหลวงพอ
มารวมบำเพญ็บารมเีพือ่ยกระดบัภพภมูขิองตน คนทีเ่กดิมา
มมีนษุยสมบตั ิมโีอกาสทำบญุสนุทาน มโีอกาสปฏบิตัธิรรม
ทำไมไมเรงสรางความดี ใหหลุดพนจากวัฏสงสาร เพื่อ
พบทางสวางแหงชีวิตและทางแหงความหลุดพนกัน"

ชีวิตคนเราตกอยูในภายใตวัฏสงสารคือการเวียน
วาย ตาย เกิด และสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมวาคน สัตวหรือ
สิ่งของ ทั้งหมดลวนเปนไปตามกฎธรรมชาติแหงเหตุปจจัย
ดังเชนเรื่องภพภูมินางไมนี้ เพราะบุญกรรมที่เคยสรางไว
ทำใหเกดิเปนนางไม ซึง่คนเราไมอาจหลดุพนจากวงลอแหง
วัฏสงสารได ยกเวนพระอรหันตขีณาสพเทานั้น พระพุทธ
ศาสนาเปนศาสนาแหงการปฏบิตั ิสำหรบัเรือ่งเหนอืสามญั
วิสัยเหลานี้ พระพุทธศาสนาก็ไดวางหลักการในทาง
ปฏบิตัไิวอยางชดัเจนวา เมือ่สิง่เหลานีม้จีรงิ มนษุยควรวาง
ตัวหรือปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นอยางไรหรือดวยเหตุผลอะไร
เหมือนคำพูดที่วาทานจะเชื่อหรือไมเชื่อก็ตาม แตทานควร
ปฏิบัติตอส่ิงนั้นใหถูกตอง

ใครก็ตามที่มีโอกาสมาทำบุญที่วัด ถาอยากไป
ทักทายนางไมก็พึงกระทำไดเชนกัน แตขอรองวาอยาไป
ขดัไมขอหวยเพราะหวงัรวยเบอร  เพราะถาไมชำรดุสกึหรอ
จะไดบาปไปเสยีเปลาๆ ทายทีส่ดุนีข้าพเจาตองขอขอบคณุ
คุณกมลาศที่กรุณาใหขอมูลและเรียบเรียงมาอยางดีเพื่อที่
จะไดถายทอดประสบการณอันเหลือเชื่อนี้ใหทุกทานได
รบัทราบและอนโุมทนาบญุโดยทัว่ถงึกนัตอไป สาธ.ุ..
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เรือ่ง สตัตบษุย
สบืเนือ่งจากชาดก

ทำดยีอมไดด ีทำชัว่ ยอมไดชัว่ นีค่อื หวัใจของ
หลักคำสอนเรื่องกฏแหงกรรมในพระพุทธศาสนา กฏแหง
กรรมไมใชกฏที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรางขึ้น  ไมวา
ใครจะนบัถอืศาสนาใด มเีชือ้ชาตอิะไร จะรจูกั หรอืไมรจูกั
ลวนตกอยูภายใตกฏแหงกรรมทั้งสิ้น เมื่อเราสามารถจับ
หลกักฏแหงกรรมได  เรากส็ามารถทีจ่ะเอาหลกัการนีม้าใช
ใหเปนประโยชนในการออกแบบชีวิตไดวาเราควรทำ หรือ
ไมทำสิง่ใด ซึง่ในทีน่ีจ้ะยกตวัอยางทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจา
ตรสัไวใน จลุลนนัทยิชาดกมาแสดงเพือ่ความชดัเจนยิง่ขึน้
ในเรือ่งของการทำดยีอมไดด ี ทำชัว่ยอมไดชัว่  ดงัเรือ่ง "ลงิ
สองพี่นอง"

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูวัดเวฬุวัน
เมืองราชคฤห ทรงปรารภพระเทวทัตผูชั่วชา ไดตรัสอดีต
นทิานมาสาธก วา...

กาลครัง้หนึง่นานมาแลว พระโพธสิตัวเกดิเปนลงิ
ชื่อนันทิยะอาศัยอยูในปาหิมพานต มีลิงนองชายชื่อ
จุลลนันทิยะ มีลิงบริวารอยูประมาณ ๘๔,๐๐๐ ตัว
ปรนนิบัติลิงมารดาตาบอดอยู ดวยภารกิจตองดูแลเลี้ยง
ดลูงิลกูนอง ลงิสองพีน่องจงึตองแอบซอนมารดาไวทีพ่มุไม
แหงหนึ่ง แลวพวกตนก็ออกแสวงหาอาหาร พอไดอาหาร
กจ็ะมอบใหลงิตวัหนึง่นำไปมอบใหมารดาของตน แตลงิตวั
นัน้กไ็ดกนิอาหารไปเสยีในระหวางทาง เวลาผานไปหลาย
วันลิงมารดาไมไดกินอาหารจึงมีรางกายซูบผอมเหลือแต
หนังหุมกระดูก

เมื่อลิงทั้งสองกลับมาหามารดาในวันหนึ่งก็ตอง
ตกใจถามมารดาวา

 " แมจา ลกูสงผลไมอรอย  มาใหแมไมไดกนิหรอื"
แมตอบวา " ลกูเอย แมไมเคยไดรบัอะไรเลย "
ลิงนันทิยะคิดวา " ถาเราปกครองฝูงลิงอยูเชนนี้

แมเราตองตายแน " จงึพดูกบัลงิจลุลนนัทยิะวา " นีน่องชาย
พีจ่ะมอบใหเจาปกครองฝงูลงิเจาจะวาอยางไร พีจ่ะขออยู
เลี้ยงแมเอง"

ลิงจุลลนันทิยะตอบวา " พี่ชาย ผมก็ไมอยาก
ปกครองฝูงลิง จะขออยู เลี้ยงแมเชนกัน" ทั้งสองจึง
พามารดาหนไีปอยทูีต่นไทรใกลชายปาตนหนึง่ตัง้แตวนันัน้
สมัยนั้น มีชายหนุมคนหนึ่ง เรียนจบศิลปะทุกอยางจาก
สำนักอาจารยทิศาปาโมกข เมือง ตักกสิลาแลวจึงอำลา
อาจารยกลบับาน อาจารยทราบวาเขามนีสิยัหยาบกระดาง
จึงใหโอวาทเขาวา " นี่พอหนุม เธอนะเปนคนคอน
ขางกระดางนะ อยาทำกรรมชัว่นะ แลวจะไมเดอืดรอน "

ชายหนุมกราบลาอาจารยแลวกลับบานที่เมือง
พาราณสี ไมนานก็แตงงานมีครอบครัวคิดไมออกวา
จะเลี้ยงชีพดวยอะไรดีจึงตกลงใจเปนนายพรานธนูลาสัตว
เลีย้งชพี ขายบาง กนิเองบาง ไดพอเลีย้งครอบครวั วนัหนึง่
เขาเขาปาหาลาสัตวตามปกติ ปรากฏวาทั้งวันไมพบสัตว
อะไรสกัตวัเดยีว กำลงัจะเดนิทางกลบับาน ผานมาทางตน
ไทรพอดีเห็นลิงชราตาบอดบนตนไทรนั้นก็ตัดสินใจจะฆา
มัน

ลิงนันทิยะเห็นนายพรานนั้นกำลังเล็งลูกธนูมา
ทางมารดาของตนก็ทราบถึงภัยอันตรายรีบบอกลิง
จลุลนนัทยิะใหอยดูแูลแม  ตนเองจะสละชพีเพือ่ทกุคน  จงึ
กระโดดลงไปขวางทางธนูพรอมพูดกับนายพรานวา

"ทานผู เจริญ ขอทานอยาไดฆามารดาของ
ขาพเจาเลย จงฆาขาพเจาแทนเถิด ปลอยมารดาขาพเจา
ไปเสยี มารดาของขาพเจาตาบอด"

นายพรานไมพดูอะไร ยงิธนบูกัอกลงินนัทยิะทนัที
เสร็จแลวก็เล็งลูกธนูไปที่ลิงชราอีก ลิงจุลลนันทิยะจึง
กระโดดลงมาขวางทางพรอมกับพูดวา "ทานผูเจริญ
ทานอยายงิมารดาของขาพเจาเลย ขาพเจาขอสละรางกาย

ลิงสองพี่นอง
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มมุนีม้รีางวลั
อิคิวซัง

กอนอื่นตองขอขอบคุณทุกทานที่สงคำ
ตชิมวารสารกระแสใจของเรามาในหลายแงหลายมมุ
ซึ่งเราจะนำไปพัฒนาใหดีขึ้นและดีขึ้นตอๆไปนะครับ
สำหรับฉบับนี้เรามาเริ่มคำถามชิงรางวัลกันเลย
นะครับ
คำถาม :  พระอุปคุต หรือพระบัวเข็มที่อยูใน
วิหารในบริเวณวัดปาเจริญราชธรรมารามนั้น
เปนปางใด

ถาทราบคำตอบแลวกส็งอเีมลมาไดนะครบั
ที่ krasaejaigames@yahoo.com หรือ แฟกซมาที่
๐-๒๘๘๑๘๖๑๙

ผูที่ตอบถูกจะไดรับ DVD การปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน เปนของสมนาคุณ จำนวน
๕ รางวลั  รบีสงมาดวนภายในวนัที ่ ๓๑ พฤษภาคม
ศกนี้นะครับ

ใหทานแทนมารดา ทานยิงเราสองพี่นองแลวก็จงไวชีวิต
มารดาของเราเถิด"

นายพรานไมพดูอะไรไดยงิลงิจลุลนนัทยิะตายอกี
และคิดวา "เราจะเอาไปเผื่อเด็กๆที่บานดวย" จึงยิงลิง
มารดาของลงิทัง้สองนัน้อกี เสรจ็แลวกห็าบลงิ ๓ ตวัมงุหนา
ตรงกลับไปบาน ขณะนั้น ไดเกิดสายฟาผาไปที่บานของ
นายพรานนั้น ทำใหภรรยาและลูกสองคนของเขาเสียชีวิต
บานกถ็กูไฟไหมเหลอืเพยีงเสากบัขือ่เทานัน้ พอนายพราน
กำลงัจะเขาถงึหมบูาน ชาวบานกบ็อกเรือ่งนัน้ใหเขาทราบ
เขารบีวางหาบลงิทิง้ไวแลววิง่เขาไปทีบ่านรองไหคร่ำครวญ
อย ูทนัใดนัน้เองขือ่ไดหกัมาทบัหวัของเขาแตก แผนดนิได
แยกออกสูบรางเขาลงไปตกในอเวจีนรก

ในขณะที่แผนดินสูบเขาไดระลึกถึงโอวาทของ
อาจารยจงึกลาวเปน ๒ คาถาวา

"อาจารยปาราสริยะไดกลาวคำใดไววา
ทานอยาไดกระทำกรรมชั่วอันจะทำตัวทานใหเดือด
รอนในภายหลังนะ

คำนีเ้ปนคำของทานอาจารย คนทำกรรมใด
ไวยอมเห็นกรรมนั้นในตน ทำดียอมไดดี ทำชั่วยอม
ไดชัว่ บคุคลหวานพชืเชนใด ยอมไดรบัผลเชนนัน้"

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
"ทำดยีอมไดด ีทำชัว่ยอมไดชัว่"

เรือ่งที ่๒ ในกาสาวรรค หนา ๓๘๙ -๓๙๔ พระสตูรและอรรถกถา
แปล ขทุทกนกิายชาดก เลมที ่๓ ภาคที ่๓
ทีม่า : หนงัสอืนทิานชาดก เลมที ่๒
โดย พระมหาสนุทร สนุทฺรธมฺโม (เสนาซยุ)

รอยกรองโดย...เพยีรธรรม
ถอยธรรมลำกวี

มนุษยหนอเลนลอตอชีวิต
มิเคยคิดพินิจดูใหรูเห็น
ถึงภัยรายใกลตัวกลัวไมเปน
แอบซอนเรนเปนไฟไวเผารน

ตางมองออกนอกกายคลายมองหา
ตางลืมตาแตบอดในใจสับสน
ตางสะสมทรัพยสมบัติมามัดตน
ตางหลงกลความเขลาเบาปญญา

ปริญญารอยใบใชฉลาด
เพราะความขลาดตอสัทธรรมนำปญหา
ภัยภายในภัยสังสารฯเนิ่นนานมา
แตทวามองไมเห็นวาเปนภัย

จึงเฝายึดเฝาถือมือไมวาง
จิตจับจดหมดทางสวางใส
หลงมัวเมาเอามายามาใสใน
ภัยอื่นใดรายเทาภัยในใจตน.

ภยัในใจตน
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เรื่อง...กัณหาชาลี
เรือ่งเลาจากพระปา

ตอนที ่๑ ศษิยเอกหลวงปพูมิพา
  เมือ่วนัที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕
เวลา ๑๔.๐๕ น. ณ พัทธสีมา
วัดศรีอริยวงศ (แปลวาวงศแหง
พระอริยะ) ต.เมืองบัว อ.เกษตร
วิสัย จ.รอยเอ็ด ไดมีพิธีอุปสมบท

พระบวชใหม โดยมพีระครเูกษตรธรรมวจิติร(หลวงปพูมิพา
โกวโิท) เปนพระอปุชฌาย พระอาจารยปลดัไพบลูย  จนทฺสโีล
เปนพระกรรมวาจาจารย  พระอาจารยไชย   อมโร เปนพระ
อนุสาวนาจารย  เมื่ออุปสมบทแลวก็ไดรับกรรมฐานเปน
ปกตจิากพระอปุชฌาย หลงัจากนัน้พระบวชใหมกย็ายมา
ประจำอยูยังวัดปทุมคงคาซึ่งอยูในหมูบานเดียวกัน หลัง
จากนัน้ ๓  วนัพระหนมุรปูนีก้ไ็ปขอขึน้กรรมฐานและถาม
ปญหากับหลวงปูเพื่อนำไปปฏิบัติเองทันที
      สำหรับวัดปทุมคงคานั้นเปนวัดที่มีอายุมายาวนาน
คนเฒาคนแกกไ็มมใีครรจูรงิวามอีายเุทาไร แตในทะเบยีน
วดัทีข่อถกูตองตามกฎหมายก ็ ๖๐๐ กวาปแลว หากยอน
นกึถงึสมยับวชทีน่ี ้หลงัจากออกพรรษาของทกุป พระหนมุ
รปูนีก้เ็ขาสอบนกัธรรมตร ีนกัธรรมโท นกัธรรมเอกสอบได
ตามลำดบัปละชัน้  แมภาษาบาลทีานกศ็กึษาและเขาสอบ
ดวย   ตามกฎระเบยีบของคณะสงฆ  ทานไมเคยละทิง้การ
ศึกษาในทุกศาสตร  แตสิ่งที่ทานปฏิบัติอยูเปนประจำคือ
กรรมฐานเปนวชิาทีท่านชอบมาก เพราะไมตองพดู ซึง่โดย
ปกตทิานเปนพระทีไ่มชอบพดูหรอืไมพดูเลย พระภกิษหุรอื
ญาติโยมที่รูจักกันก็พากันขนานนามทานวาพระปูนบาง
พระไมบาง บางก็วาพระใบ เพราะทานไมเสวนาอะไรกับ
ใคร  ใครจะวาอยางไรกช็าง ทานยิม้อยางเดยีว

ครัง้บวชเปนสามเณรนอย
กอนที่ทานจะมาบวชเปนพระ  ทานไดเคยบวช

เปนสามเณรมากอน  เมื่อบวชสามเณรไดเพียง ๗ วัน
สามเณรนอยเคยนั่งสมาธิดับนานถึง ๗ ชั่วโมง ครั้นออก
จากสมาธิก็ไปเลาเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวัดใหหลวงพอเจา
อาวาสฟงวาจะเกิดเหตุการณอะไรขึ้นในวัดบาง

ในสมยันัน้วดัทีส่ามเณรบวชกย็งัคงสภาพเปนปา
นากลวั ในเวลาพลบค่ำจะไมมใีครเดนิผานวดัเลย บรเิวณ
รอบๆวดัมตีนไมใหญปกครึม้ โดยเฉพาะตนโพธิก์บัตนไทร

อีกทั้งยังมีตนยางซึ่งสูงใหญมากขนาด ๓-๔ คนโอบเลย
ทเีดยีว สวนพืน้ทีอ่กีดานหนึง่สงูเหมอืนเปนภเูขา เคยมกีาร
ขุดปรับพื้นที่และพบโครงกระดูกคนโบราณมากมายเรียก
วาเปนปาชาเกาของคนโบราณก็วาได   ชวงเวลาที่
ฝนตกก็จะมีน้ำไหลลงมาเปนทาง บางครั้งก็มีคนพบกำไล
ทองคำ เงินราง หรือเงินพดดวงก็เคยมี  พอสามเณรนอย
อุปสมบทเปนพระแลว สภาพพื้นที่ของที่นี่ก็ยังหลงเหลือ
บรรยากาศแบบเดิมๆอยูมาก บางครั้งพระที่อยูจำพรรษา
ก็ถูกผีหลอกเปนไขไปหลายรูปดวยกัน

ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเอาเตียงนอนไปใชเปนที่
ตากชนวนดินปนที่จะทำบองไฟเพื่อไปแขง พอทำเสร็จ
ตั้งแตตอนเย็นแลวไมยอมเก็บใหเรียบรอย คือเก็บเฉพาะ
ชนวนบองไฟแตไมเกบ็เตยีง  ครัน้เวลาประมาณ  ๓  ทมุ
กวา ปรากฏวาเตียงวิ่งเองไดไปรอบๆบริเวณวัด พระภิกษุ
จำพรรษา  ๒๐ รปูตางกอ็อกมาด ูแตพระรปูทีเ่อาเตยีงไป
ใชเกดิความกลวัผลีากเตยีง จนนอนไมหลบัตองตรีะฆงัให
ญาติโยมออกมาชวยอยูเปนเพื่อนเปนจำนวนมาก ในชวง
นัน้พระหนมุไมไดอยวูดั เพราะไปปฏบิตัอิยปูาชานอกวดั ซึง่
มีระยะทางหางจากวัดประมาณ  ๕ กิโลเมตร  ในสมัย
กอนพระภกิษบุวชใหมกบัญาตโิยมจะใกลชดิกนัมาก หาก
มอีะไรเกดิขึน้ญาตโิยมจะรหูมดทกุเรือ่ง  พระทีจ่ะทำผดิศลี
ผดิพระวนิยัผดิประเพณจีะถกูชาวบานหรอืญาตโิยมมาตกั
เตือนบอกกลาวกอนวาปฏิบัติอยางนี้ทำไมถูกตอง  พระ
บางรูปโยมพอโยมแมก็ยอมใหพระลูกชายสึก เพราะกลัว
ถูกผีหลอก จึงตองใหสึกกลางคัน  ทานอยากจะเห็นผี
เพราะอยากรูวาผีมีหนาตาเปนอยางไรและอยากจะคุยกับ
ผมีาก พอไดยนิขาวผเีตยีงวิง่ได จงึรบีกลบัมาวดั  แตกต็อง
ผิดหวัง เพราะเมื่อกลับมาถึงวัดเห็นแตญาติโยมคนเฒา
คนแกเตม็วดัไปหมด จงึไมเหน็ผสีกัตน

สมยัทีบ่วชในพรรษาแรกนัน้ ทานกป็ฏบิตัธิรรมที่
วัดเปนปกติ พอใกลจะออกพรรษาแลวทานก็รีบปฏิบัติ
กรรมฐานมากขึ้น

หลวงปมูัน่มาสอนกรรมฐานในนมิติ
วนัหนึง่พระหนมุเกดิความคดิขึน้วา "วนันีจ้ะนัง่

บรกิรรมใหไดนานทีส่ดุสกัวนั"  เมือ่ทานบณิฑบาตเสรจ็แลว
กลับมาถึงวัดก็เอาขาวออกจากบาตรมาเทรวมกัน พอฉัน
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พา
เสร็จแลวลางบาตรเก็บเรียบรอย ก็ขึ้นไปบนอุโบสถ (ชาว
อีสาน )เรียกวา สิม  ทานตั้งจิตอธิษฐานวา  "ถาขา
พระพุทธเจามีบุญจะไดอยูในพระพุทธศาสนา มี
ประโยชนตอพระพุทธศาสนามีปญญา  ขอใหขา
พระพุทธเจานั่งสมาธิไดและดับไดหนึ่งวันหนึ่งคืน"
เมือ่อธษิฐานคำทีค่ดิเอาเองในตอนนัน้เสรจ็แลว  ทานกน็ัง่
สมาธติัง้เวลา ๐๙.๐๐ น.ยาวไปจนถงึเวลา ๐๙.๐๐ น. ของ
เชาวันใหม  ตั้งแตนั้นมาพระหนุมก็ตั้งใจปฏิบัตินั่งสมาธิ
ภาวนาตลอดจนออกพรรษาในปนัน้  ทานไดประสบการณ
ทางจติมากมาย ซึง่หลวงปมูัน่ ภรูทิตัโต มาสอนกรรมฐาน
ในนิมิตครั้งนี้ดวย

เมือ่ถงึวนัออกพรรษาในปแรกนัน้ ทานไดเดนิทาง
ไปกราบหลวงปูพิมพาทันที  และเลาอารมณกรรมฐานให
หลวงปฟูง  หลวงปบูอกวาดมีาก พอทานเลาถงึวา "มพีระรปู
หนึง่มาสอนกรรมฐานในนมิติ ทานบอกทกุอยางวาทำอยาง
ไร ตัง้แตวธินีัง่ วธิกีารเดนิ วธิกีำหนดภาวนา อารมณอะไร
เกดิขึน้ แกอารมณอยางไร ทานมาสอนอย ู ๓  วนั  ๓  คนื"
"ทานบอกวาผมวาทำไดแลว ทำถกูแลวใหปฏบิตัติอไป คณุ
จะสอนคนอืน่ได"   "ผมกไ็ดถามพระในนมิติวา หลวงปคูรบั
เกลากระผมอยากทราบวาหลวงปชูือ่อะไรขอรบั พระทีม่า
สอนในนมิติกต็อบวา หลวงปชูือ่วาหลวงปมูัน่ หากเธอไป
ถามใคร เขากร็จูกั"   เมือ่หลวงปพูมิพาฟงจบ กไ็มพดูอะไร
ทานไดแตนัง่ยิม้ ๆ

กราบลาหลวงปูไปธุดงค
หลงัจากรบัองคกฐนิเสรจ็แลวพระหนมุกไ็ปกราบ

ลาหลวงปพูมิพาเพือ่ขออนญุาตออกธดุงควตัร  หลวงปถูาม
วา "คณุจะไปอยางไร"  ทานกต็อบวา "ผมเดนิตามปาเรือ่ย ๆ "
หลวงปถูามวา  "คณุรวูธิเีดนิแลวหรอื รขูอปฏบิตัธิดุงคแลว
หรอื"  พระหนมุตอบวา "ไมทราบขอรบั" หลวงปพูมิพาบอก
ใหทานไปทองธดุงค  ๑๓  ขอใหจำขึน้ใจและใหไดแมนยำ
เสยีกอน   ทานจงึกลบัไปทองจนจำไดขึน้ใจ  เวลาบายวนั
นั้นเองพระหนุมก็กลับไปหาหลวงปูพิมพาอีกครั้ง เขาไป
กราบเรยีนทานวา "หลวงปคูรบัผมทองขอธดุงค  ๑๓  ขอ
จำไดหมดทุกขอแลวขอรับ"  แลวก็ทองใหหลวงปูฟง
หลวงปกูถ็ามวา "คณุจะไปจรงิ ๆ หรอื"   "ขอรบัหลวงป"ู

พระหนมุรบัคำ  หลวงปซูกัตอไปวา"คณุจะไปธดุงค
กบัใคร"  ทานตอบวา "ไปรปูเดยีว จะเดนิไปตามปา
ไปเรือ่ย ๆ ขอรบั"  หลวงปถูามวา "คณุจะไปวนัไหน"
"ผมจะไปพรุงนี้ หลังจากฉันภัตตาหารเพลเสร็จ
ขอรับ" ทานชี้แจง หลวงปูยังถามตอวา "คุณมี
บริขารครบแลวหรือ" ทานตอบทันทีวา "ครบแลว

ขอรบัหลวงป"ู หลวงปจูงึอทุานวา "เอย! ไปเตรยีมใหพรอม"
พอตอนกราบลาหลวงป ู  หลวงปเูดนิหายเขาไป

ยังที่นอนแลวออกมาพรอมกับผาสังฆาฏิแลวพูดขึ้นมา
พรอมกับยื่นมือมาหาทานวา "ผมใหคุณเอาไปดวย ผมมี
ของดเีทานีแ้หละ" และพดูตอไปวา "หลวงปมูัน่กบัหลวงปู
ฝน ทานเปนอาจารยของผมเอง หลวงปมูัน่ทานปฏบิตัธิรรม
ตอนแรก ๆ ทานไมพดูอย ู๓  ป"  เมือ่พระหนมุไดฟงคำพดู
ของหลวงปเูชนนัน้กก็ดิความปตยินิดอียางทีส่ดุในชวีติเลย
ทีเดียว ที่ไดยินหลวงปูพิมพาวาหลวงปูมั่นกับหลวงปูฝน
เปนอาจารยของหลวงป ู ทานดใีจเพราะวาคดิวาตวัเองไม
ไดบาหรือคิดไปเอง ที่หลวงปูมั่นมาสอนกรรมฐานในนิมิต
จึงออกธุดงคทันที  โดยตั้งจิตมั่นคงแนวแนวาจะตองไป
ตามหาหลวงปูมั่นใหเจอใหจงได....

อานตอในฉบบัหนา...........

พทุธศาสนสภุาษติ

เต ฌายโิน สาตตกิา  นจิจฺ ํทฬหฺปรกกฺมา
ผสุนตฺ ิธรีา นพิพฺานํ  โยคกเฺขม ํอนตุตฺรํ

ผฉูลาดนัน้เปนผเูพงพนิจิ มเีพยีรตดิตอ บากบัน่มัน่
คงเปนนติย ยอมถกูตองพระนพิพานอนัปลอดจาก
โยคะ หาธรรมอืน่ยิง่กวามไิด

ข.ุ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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Mae Chee Brigitte: Prof. Ladstaetter, you have
spent four days at Wat Pa Charoenrat Dhammaram, to
study Theravada Buddhism and practice Vipassana
meditation. How did you feel about staying here?

คณุไดใชเวลา ๔ วนั ทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม  เพือ่
ศกึษาTheravada Buddhism และปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
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.

เรือ่ง....Mae Chee Brigitte Schrottenbacher แปล...สภุาพร ศรสีตัตรตัน และอรณุรตัน มาลามาศ
สัมภาษณพิเศษ

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)

ฉนัและกลมุของฉนัรสูกึมคีวามสขุอยางแทจรงิในการ
มาปฏบิตัอิยทูีว่ดัแหงนี ้ทานเจาอาวาสพระครปูลดัวรีะนนท
วรีนนโฺท และทกุๆคนทีน่ี ่มคีวามเปนกนัเองมากใหการตอน
รับและใหความชวยเหลือเปนอยางดี ตัวฉันเองรูสึกไดถึง
ความจรงิใจของทกุคนทีน่ี ่ทกุคนเมตตาพวกเรา เมือ่พวกเรา
ทำในสิ่งที่ไมถูกตอง เพราะวาวัฒนธรรมและประเพณีของ
พวกเราแตกตางไปจากพวกทาน โดยเฉพาะการปฏิบัติตัว
เมือ่อยใูนวดั ในกลมุของพวกเรา โดยสวนมากจะเปนการมา
เอเชยีเปนครัง้แรกและไมมคีวามรหูรอืประสบการณเกีย่วกบั
ธรรมเนียมประเพณีของคนเอเชียมากนัก แตทุกคนในวัด
ก็ปฏิบัติตอพวกเราอยางสุภาพและมีเมตตาเมื่อพวกเรา
ทำสิง่ทีไ่มถกูตอง ทำใหพวกเราซาบซึง้ในน้ำใจของพวกทาน

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

กลมุของนกัเรยีนทนุ ๑๙ คน ทีก่ำลงัศกึษาอยใูน "Weltreligion"  โปรแกรมของมหาวทิยาลยัเวยีนนา ซึง่มี
ระยะเวลาในการศกึษา ๒ ป ภายใตการดแูล ของ Prof. Dr.Markus Ladstaetter ไดมาฝกอบรมวปิสสนากรรมฐาน
ทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม ระหวางวนัที ่๑๕ -๑๘ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑
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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. ตอวนัในการนัง่สมาธ ิ โดย
มีแมชีBrigette เปนผูใหคำแนะนำ พวกเราไดวิธีในการฝก
วิปสสนากรรมฐานมากขึ้น และไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติวา
จะนำสมาธิไปใชกับชีวิตประจำวันอยางไร พวกเรานับถือ
ศาสนาคริสต และในหลักสูตรของพวกเราจะตองศึกษา ๕
ศาสนาในโลกนี ้คอื ศาสนาครสิต ศาสนาพทุธ ศาสนาอสิลาม
ศาสนาฮนิด ูและศาสนายวิ

หลักสูตรของพวกเราใชระยะเวลาในการเรียนทฤษฏี
และปฏิบัติเปนระยะเวลา ๒ ป ในกรุงเวียนนาและประเทศ
ตางๆทั่วๆโลกเพื่อจะไดเรียนรูและปฏิบัติอยางแทจริงใน
ประเทศนัน้ๆ สำหรบัการฝกสมาธพิวกเราไดมาปฏบิตัทิีว่ดัปา

เจริญราชธรรมารามแหงนี้ ถึงจะเปนระยะเวลาสั้นๆในการ
ปฏบิตัธิรรม พวกเรากไ็ดเรยีนรวูาไมจำเปนตองนบัถอืศาสนา
พทุธกไ็ด เรากส็ามารถปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานได

พวกเรายินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเขามาปฏิวัติ
วปิสสนากรรมฐานทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม โดยมพีระครู
ปลัดวีระนนท และแมชี Brigitte เปนผูที่เขาใจจิตใจของ
ชาวตะวันตก และคอยใหความรูโดยใชภาษาที่เขาใจไดดี

ฉันคิดวาจะเปนประโยชนสำหรับพวกเราใน
อนาคต อีกอยางหนึ่งเรื่องการฝกสติ เปนสิ่งสำคัญใน
ชีวิตของพวกเราไมวาคุณจะนับถือศาสนาใดๆก็ตาม
ตวัสตจิะทำใหเรามองเหน็และจดัการสิง่ตางๆ โดยไมใช
อารมณและทำใหเราเปนทุกขนอยลง

ฉันชอบสวดมนตมาก แตตัวฉันไมไดสวดออกเสียง
เพียงแคฟงและอานที่เปนบทภาษาอังกฤษตามไปดวย นั่น
ทำใหรสูกึลกึซึง้ถงึการสอนพทุธศาสนาไดเชนกนั มนัทำใหฉนั
นึกถึงการสวดมนตในโบสถของชาวคริสต คิดวาการสวด
มนตกท็ำใหคนเรามองอะไรไดลกึซึง้ ละเอยีดมากขึน้

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.

ฉนัทำงานเกีย่วกบัการเผยแพรศาสนาครสิตอยใูนสวน
งานของ Austrian  army ขอขอบคณุในความมนี้ำใจทีว่ดัแหง
นี้มาก สำหรับการปฏิบัติกับพวกเราไมไดคิดวาเราเปนนัก
ทองเทีย่ว พวกเราไดรวมสวดมนตเชา เยน็ และฝกปฏบิตันิัง่
สมาธิกับแมชีBrigette ที่บริเวณกอสรางทุกอยางดำเนินไป
อยางเปนธรรมชาติ ตัวฉันไดคนพบสิ่งใหมๆที่นาสนใจ
กค็อื ในโลกตะวนัตก เราพยายามมองถงึความเปนไป
ไดที่จะเกิดขึ้นในทางโลก เชน อุตสาหกรรม วิทยา
ศาสตร เศรษฐกจิ แตเราไมไดมองอยางลกึซึง้ลงไปใน
ความคิดและจิตใจของเรา

ฉนัมคีวามยนิดทีีไ่ดพดูคยุกบัศาสตราจารยดร.สจุติรา
ที่มาใหคำแนะนำ อาจารยเปนผูหญิงที่นาประทับใจ และมี
ความรมูากมายทีจ่ะใหคำแนะนำ เกีย่วกบัมมุมองใหมๆ ของ
ผหูญงิในวฒันธรรมไทย อาจารยไดใหความรคูวามเขาใจวา
พุทธศาสนาเนนการปฏิบัติในเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งมีการ
สอนอยูในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย ฉันคิดวาฉันไดรับ
ประสบการณมากมายที่จะนำกลับไปปฏิบัติที่ประเทศ
ออสเตรีย

ฉันตองขอบคุณทานเจาอาวาส พระครูปลัดวีระนนท
เปนอยางมาก รวมทั้งศาสตราจารยดร.สุจิตรา และแมชี
Brigitteสำหรบัการดแูลและใหความรวมชวยเหลอืใหความรู
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

enlightenment. So why does there have to be such a
different treatment?

However I want to thank for all the kindness and
generosity of everyone here.

ฉันพอใจมากกับการพักอยูที่วัดแหงนี้ ฉันคิดวาวิธี
ปฏิบัติแบบวิปสสนากรรมฐาน เปนวิธีที่มีประโยชนตอชีวิต
พวกเราในอนาคต แตสิง่ทีฉ่นัไมเขาใจและไมอาจยอมรบัได
คอื ความแตกตางระหวางผชูายและผหูญงิ ทีอ่ยอูาศยัอยใูน
วัดและโดยทั่วไปในประเทศไทยก็จะเปนลักษณะแบบนี้ แต
สำหรบัชาวตะวนัตกแลวจะมแีตความเทาเทยีมกนั 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.

ฉนัมคีวามสขุกบัการเดนิจงกรมในทา 6 จงัหวะ ฉนัไม
เคยฝกปฏบิตัมิากอน ฉนัรวูธิกีารฝกนัง่และเดนิจงกรม  ซึง่ฉนั
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.

ฉนัไดเรยีนรแูละไดฝกความอดทน รสูกึประทบัใจมาก
มีกฎระเบียบในวัดที่ทุกๆคนก็พยายามจะปฏิบัติ ถาคนไหน
ทำไมไดก็จะอดทน ฉันคิดวามันเปนเรื่องยากเหมือนกัน ดัง
นั้นเราทุกคนรูสึกดีเพราะวาไดรับความเมตตาเมื่อทำผิด
พลาด ฉนัมคีวามสขุกบัชวีติทีเ่รยีบงาย ขอบคณุมาก
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วนัทอดผาปามหากศุลครัง้ ๑ ในวนัที่
๙ ก.พ. ที่ผานมา มียอดปจจัยผาปา ทั้งสิ้น
๔,๓๗๙,๔๓๗ บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุก
ทานและขอเชิญผูอานทุกทานมารวมทอด
ผาปามหากศุลครัง้ที ่๒ ในวนัที ่๑๔ มถินุายน
นี้เชนเคยคะ

หลายคนชมวาหนังสือธรรมะของวัด
ออกแบบสสีนัสวย จนไมกลาหยบิ  เมาทซีข่อชี้
แจงวาหลวงพอวีระนนทตองการใหทำหนังสือ
ดีๆ เพื่อใหเยาวชนสนใจอานหนังสือธรรมะ
ฉะนัน้ตนทนุพมิพคอนขางสงู ทานใดสนใดเปน
เจาภาพพิมพหนังสือธรรมะดีๆติดตอที่ชมรม
กระแสใจคะ

คณะจากยุวพุทธิกสมาคมแห ง
ประเทศไทย นำโดยคณุมนัตา หอรตันชยั และ
คณุชตุมิณฑน ฉะออนศร ีไดมาถวายภตัตาหาร
เพลในวันคลายวันเกิดและถวายปจจัยกอง
ผาปาทีว่ดั ขออนโุมทนาสาธ.ุ..

ฝากขาวจากชาววัดวาขณะนี้ไดจัด
ตั้งกองทุน "อาหารสำหรับผูปฏิบัติธรรม"
โดยนำปจจัยจากการขายของในรั้ววัด อาทิ
ดอกไม ธปูเทยีนโคมลอยในกจิกรรมวนัสำคญั
ตางๆ กองทุนเบื้องตน คือ  ๑๙๐,๐๐๐ บาท
ดวยความรวมแรงรวมใจของอาสาสมัครผูใจ
บุญ ที่เขามาชวยงานวัด นำโดยคุณจิตรินีย
(พี่ตุย) คุณศิริภรณ (พี่อิม)  คุณจันทรจิรา
(พี่แปว) คุณประทีป (พี่เปยก) คุณยุวดี (พี่ยุ)
คณุนยันา (พีห่นเูลก็) น.ต.ศศริพล (ผพูนัแอว)
คณุทพิยปยา (คณุอิด๊) คณุศราวฒุ ิ(บอม) และ
คุณสุเมธ ทานใดมีจิตศรัทธาบริจาคปจจัย
สมทบ เพื่อใหกองทุนนี้มีดอกผลบุญงอกเงย
ก็ขออนุโมทนาสาธุคะ

ขอขอบคุณผูใหญใจดี คุณเจติยา
รัตนาคม (เจาของโรงงานตัดเย็บผา) เจาภาพ
เสื้อขาวใหเด็กๆพุทธบุตรไดออกแบบและ
สกรีนเสื้อแจกและจำหนายใหทุกทานไดรวม
บญุกนั เพือ่นำรายไดเขากองทนุกระแสใจตาม
รอยพุทธมารดา กิจกรรมดีๆของเด็กเกิดขึ้นได
ก็เพราะผูใหญใจดีสนับสนุนคะ

ควันหลงจากโครงการปฏิบัติธรรม
สญัจร (การบนิไทย) ไดมลีกูเรอืบอกตอเพือ่นๆ
ใหมาทำบุญและปฏิบัติธรรมที่วัดมากขึ้น
ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่ทำหนาที่เปน
สะพานบญุ ถอืวาทานไดปฏบิตัอิงคมรรคในขอ
สมัมาทฎิฐ ิคอืความเหน็ชอบ เปนกลัยาณมติร
ที่ดีในการชักจูงผูอื่นในทางที่ดี และอนุโมทนา
บญุกบัคณุนทยั ไกรฤกษ (เจาภาพเสาเขม็และ
เสาอุโบสถ) คุณเมฆขลา ดีเลิศ ที่มาปฏิบัติ
ธรรมที่วัด  อีกทั้งคุณ นภานนท ออนเกตุผล
ผูจองเสาเข็มถึง ๙ ตนทีเดียว  และอีกหลาย
ทานที่ไมไดเอยชื่อในที่นี้

นางฟาใจดทีีล่มืไมไดคอืคณุจารวุรรณ
เธยีรฉาย ทีช่วยถอดเทปธรรมบรรยาย สำหรบั
หนังสือธรรมปฏิบัติชุดตอไปดวยความเพียร
อยางสงู ขอใหเธอบรรลธุรรมในเรว็วนัคะ อกีทัง้
คุณศรินภัสร หิรัญพุฒิชัยกุล ที่เปนธุระแปล
พุทธทำนายเปนภาคภาษาองักฤษและเจาภาพ
หนงัสอืธรรมะหลายครัง้ กข็ออานสิงสผลบญุให
เรียนจบ ป.โท ในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังมีคุณ
เพลินพิศ  การพานิช จากกลุมธรรมฌาณ ได
อดัรปูamazing คอืภาพตกับาตรของหลวงพอ
ในวนัปใหม เพือ่ใหหลวงพอแจกญาตโิยม ใคร
อยากทราบวาภาพนี ้amazing อยางไร ขอดไูด
ที่หลวงพอคะ

สะเกด็ขาวชาววดั
เรือ่ง เมาทซี่ สวสัดวีนัขึน้ปใหมไทยคะ วนัสงกรานตถอืวาเปนวนัเฉลมิฉลองปใหมไทย ทางวดัจดักจิกรรมทำบญุตกับาตร

สรงน้ำพระ  กอเจดยีทราย  เพือ่เปนศนูยรวมจติใจใหทกุครอบครวัมาสรางบญุรวมกนัคะ
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สารพนัขำขนั ภาพ..Tee
เทีย่วบนิมหาสนกุ

วากันวาเมื่อเครื่องบินของสายการ
บนิบรติชิแอรเวยรอนลงจอดทีก่รงุรยิาด ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
กป็ระกาศวา "ยนิดตีอนรบัผโูดยสารทกุทาน
เขาสูกรุงริยาด  สำหรับเวลาทองถิ่นใน
ขณะนี้ ขอความกรุณาใหปรับนาฬิกายอน
กลบัไป ๓๐๐ ป"

จาก Salon.com

ขอเชิญผูอานสงเรื่องราวขำขันมาเลาแบงปนกันบางนะคะ
      e-mail:Krasaejai@yahoo.com

ข ณ ะ นี้ ท า ง วั ด ไ ด จั ด ทำ เ ว บ ไ ซ ต
watpacharoenrat.com เปนสื่อเผยแพรธรรมะทาง
หนึง่ของวดั ซึง่คณุมานพ เหลก็ไหล เขยีนเวบไซตใหฟรี
ผูอานทานใดมีจิตศรัทธาบริจาคปจจัยคาโดเมนเนม
และโฮสดิง้ ในการทำเวบไซตของวดั สามารถตดิตอได
ทีค่ณุศราวฒุ ิ (บอม) คำเทพ โทร. ๐๘๙-๐๐๐๓๕๘๔
หรือที่ชมรมกระแสใจ

หลวงพอพาคณะลูกศิษยไปพิชิตยอดเขาวง
พระจนัทร เปนการทดสอบกำลงัขากอนไปธดุงค บนัได
สงู ๓,๙๘๐ ขัน้ บางคนบนวา "เพิง่รวูาขนัธ ๕ นีห่นกั
หนอ"  ปนแค ๑๐๐ ขัน้จะเดนิลงเสยีแลว (พีห่นเูลก็คะ)
แตกน็กึถงึตอนหลวงพอใหอธษิฐานจติถาสามารถเดนิ
ขึน้ถงึยอดเขาได คดิทำสิง่ใดกจ็ะสมปรารถนา  เมาทซี่
เปนคนประเภทกลวัความลมเหลว จงึแบกสงัขารขึน้ไป
ถงึจนได (เพราะอายผสูงูวยัอาย ุ๗๐ ป) พอตอนขาลง
ปรากฏวาหลายคนกาวขาเดินแทบไมได โดยเฉพาะ
คณุน้ำทพิย  หลวงพอบอกวาจะพาขึน้เขาวงพระจนัทร
ทกุเดอืน ใครสนใจกล็องตดิตามขาวกนัคะ

ขอเชิญรวมปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อ
พอครัง้ที ่๑ ระหวางวนัที ่๑-๗ พ.ค นี ้โทรจอง
และสอบถามรายละเอยีดได ทีว่ดัทกุวนั

พบกันใหมฉบับหนาคะ

สนใจรวมบุญหนาโฆษณาอุปถัมภไดที่ชมรมกระแสใจ e-mail: krasaejai@yahoo.com หรือ โทร. ๐๘๖--๓๑๐๒๕๖๖

สหธรรมิกทานใดสนใจเขารวมโครงการ
ปฏิบัติธรรมของวัด ติดตอสอบถามรายละเอียดที่
วัดทุกวัน โทร .  ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ หรือ ๐๘๖-
๓๑๐๒๕๖๖  หรอืตดิตอผานชมรมกระแสใจ (ชมรม
ปฏิบัติธรรมของวัดปาเจริญราชธรรมาราม)  คุณ
บุษรัตน มกรแกวเกยูร (ประธานชมรมกระแสใจ)
โทร. ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕ หรือ คุณอณิระ โพธินิล
โทร. ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
เขากองทุนผูปฏิบัติธรรม

ผานบญัชพีระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
เพือ่ชมรมกระแสใจ บญัชอีอมทรพัย

ธนาคารไทยพาณชิย สาขายอย บานฟาภริมย(ลำลกูกา)
เลขทีบ่ญัช ี๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔

และสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ยู
แฟกซมาที ่ ๐-๒๘๘๑๘๖๒๐, ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗  หรอื
ถวายปจจยัไดทีว่ดัระบ ุ“เพือ่กองทนุชมรมกระแสใจ”
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
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
ประธานฝายดำเนนิการ/ 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
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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 รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ* 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 ่๐-๒๘๘๑๘๖๑๙

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

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

บาท
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ประมวลภาพโครงการVipassana Meditation Program
คณะนกัเรยีนทนุในโครงการ "Weltreligion" มหาวทิยาลยัเวยีนนา ประเทศออสเตรยี
ณ ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราชธรรมาราม
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ภาพจำลองอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ วัดปาเจริญราชธรรมาราม

แผนทีเ่ดนิทางไปวดัปาเจรญิราชธรรมาราม (ธรรมสถานวมิลธรรม)
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