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จะเรียงรอยถอยคำลำนำแม
กลัวก็แตจะแสนนานเกินขานไข
เกรงก็แตสุดหาคำเจียระไน
ดวยพระคุณนั้นยิ่งใหญหาใดปาน

ฤๅจะเทยีบเปรยีบวามหาสมทุร
พระคุณสุดกวางกวามหาศาล
ฤๅจะเทียบความชุมฉ่ำน้ำรอยธาร
รักสราญแมชื่นกวาตราตรึงใจ

รักแมใหไมจำกัดแตสัตยซื่อ
ไมยึดถือทวงบุญคุณไหนไหน
ไมหวังผลหวังเดนเชนรักใด
เพียงหวังใหลูกสุขไมทุกขตรม

จะเรียงรอยถอยคำลำนำแม
คงยากแทพรรณนาหาใดสม
ขอเพียงเราเอาใจใครครวญชม
คาน้ำนมพระคุณแมรูแนเอย.

โดย..ธรรมบุตร

รำลกึพระคณุแม
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วตัถปุระสงค
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กราบเรยีนผอูานผเูปนกลัยาณมติรทกุทาน  ฉบบันีก้เ็ปนฉบบัทีส่าม ตอนรบัวนัแม
ประจำป ๒๕๕๑ และตอนรบัวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษาดวย นบัเปนชวงไตรมาส
ทีด่แีหงการทำบญุทำกศุล ทัง้กบัพระอรหนัตทีบ่านและทีว่ดั  ทกุทานคงไดกระทำความดี
กันอยางสมบูรณเต็มอิ่ม นอกนี้แลวสมาชิกวารสารกระแสใจจะไดรับซีดีธรรมะของ
หลวงพอวรีะนนท วรีนนโฺท ทานละ ๑ แผน สงไปพรอมวารสารฉบบันีด้วย

เนือ้หาสาระในฉบบันีก้ย็งัคงมคีอลมันประจำทีน่าสนใจ และมคีอลมันใหมๆ สอด
แทรกเขามา  เปนตนวา ความรทูางดานกฎหมาย โดยพีห่นมุ นติกิรใจบญุทีม่าชวยงาน
วดัไมไดขาดและยงัสละเวลามาเขยีนคอลมันใหเราอกีดวย แตจรงิๆแลวคอลมันนีจ้ะมี
ผพูพิากษาสาวสวยมาสลบักนัเขยีน เพิม่พนูอรรถรสและประดบัความรใูหผอูานทกุทาน
ไดรูรอบกรอบกฎหมายและไมตกยุคดวยครับ

อีกคอลัมนที่จะอดพูดถึงไมไดคือ ๔ วันในคายพุทธบุตร ที่เราไดยกบรรยากาศ
ความประทับใจมาใหสัมผัสกันอีกครั้ง ประดุจดั่งควันหลงที่เปยมไปดวยคุณคาและ
ความสขุ จากผจูดั นองๆในคายและผปูกครองของนองๆทีใ่หการสนบัสนนุกนัอยางเตม็ที่
งานนีเ้ราไดเจอเพชรนอยเมด็งามมากมายทีท่ำใหพี่ๆ ทมีงานหายเหนือ่ยกนัเปนปลดิทิง้
เลยครับ

หลากหลายคุณงามความดีที่เกิดขึ้นในรั้ววัดปาเจริญราชธรรมาราม ไดรวบรวม
มาไวในวารสารฉบับนี้แลว ขอใหทานผูเจริญทุกทานทำใจใหวางและพรอมอนุโมทนา
บุญไปพรอมๆกันดวยเทอญ.

วรีะ  ศรสีนทิ
บรรณาธิการ

คยุกบับอกอ

ขอเชิญรวมสรางมหากุศลอันยิ่งใหญในพิธีเททองหลอรูปเหมือน
หลวงปเูทพโลกอดุรและพระบรมรปูสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช
วนัองัคารที ่๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๑ ขึน้ ๑๑ ค่ำ เดอืน ๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ  ลานพธิเีททองหลอพระ  วดัปาเจรญิราชธรรมาราม (สำนกัสงฆวมิลธรรม)

กำหนดการ
เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภตัตาหารเพลแดพระภกิษสุงฆ สามเณร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พธิเีททองหลอองคพระ พระมหาเถระ ๔  รปูนัง่อธษิฐานจติและเจรญิพทุธมนต

พระมหาเถระนัง่อธษิฐานจติ ๔ รปู
๑. พระครศูลีพลิาศ   ( ครบูาจนัทรแกว ) วัดศรีสวาง จ.เชียงใหม
๒. พระครปูระภศัรธรรมรงัษ ี  ( ครบูาจนัทรงัษ ี) วัดกูเตา จ.เชียงใหม
๓. พระครขูนัตคิณุาธาร   ( ครบูาดวงจนัทร ) วัดแมสาบเหนือ จ.เชียงใหม
๔. หลวงปวูาส  สลีเตโช วัดสะพานสูง จ.นนทบรุี

ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมบชูาทองเหลอืงแทงหนกั ๑ กโิลกรมั แทงละ ๕๐๐ บาทและแผนทองเหลอืแผนละ ๙๙ บาทหรอื
ตามกำลงัศรทัธา เพือ่นำไปหลอมในพธิหีลอพระ ทานสามารถโอนเงนิเขาบญัช ีพระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคาร
ไทยพาณิชย สาขานิมิตใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 374-2-19782-4  สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุ
"เพือ่ทำบญุแผนทอง" ใหชดัเจนมาทีแ่ฟกซ 0-2995-2477 หรอืรวมทำบญุไดทีว่ดัทกุวนักอนวนังานพธิี

สุโข ปฺุญสฺส อุจฺจโย.   ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให
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ครอบครวักระแสใจ
จติประภสัสร

 ทำบุญหลอพระในวันแม

ระเบยีงธรรม การปฏบิตักิรรมฐานหรอือาการพองหนอ ยบุหนอ มอียตูามธรรมชาต ิ  ถาเรามจีติสงบ เรากจ็บัได พระพทุธเจาทรง
คนพบและประกาศสัง่สอนคนใหรจูกัทำจติใจสงบ เมือ่จติสงบกเ็กดิปญญา และรวูธิกีารทำใหหลดุพนความทกุขได
เพียงแตใครจะเลือกเดินทางตรงหรือทางออมเทานั้นเอง

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๑

แมแตม นองตูนครับ เรามาเขียนชื่อ-สกุล วันเดือนปเกิดบนแผนทองเพื่อนำไปหลอมหลอรูปเหมือนพระหลวงปู
เทพโลกอดุร กบัสมเดจ็พระนเรศวร มหาราชกนัดกีวา

นองตูน ครับผม แมแตมครับหลวงปูเทพโลกอุดรเปนใครครับ ผมรูจักแตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูกอบกูชาติ
แผนดนิสยาม แมเลาใหตนูฟงหนอยครบั

แมแตม ไมมีใครทราบประวัติที่แนชัดวาทานเปนใคร ทานจะมาสอนกรรมฐานใหพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทานั้น
ครบูาอาจารยบางทานเลาวาทานเปนพระสมยัพระเจาอโศกมหาราช ซึง่ครองราชยอยใูนชวง พ.ศ. ๒๗๐-๓๑๑
ทรงแตงตัง้พระสมณทตู ๒ รปู คอืพระโสณะและพระอตุตระ มาเผยแพรศาสนาทีด่นิแดนสวุรรณภมูไิดแก ไทย
พมา กมัพชูา อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส เปนตน หลวงปเูทพโลกอดุรคอืพระอตุตระนัน่เอง

นองตูน โอโฮ! ปนีพ้.ศ. ๒๕๕๑ แลวทานอายเุปนพนัๆปแลวซคิรบั หลวงพอเคยเจอทานไหมครบั
แมแตม หลวงพอบอกวาทานเปนพระอมตะแหงการธุดงคครับ ถาอยากรูวาหลวงพอเคยเจอทานหรือไม

ลูกลองไปกราบเรียนถามหลวงพอซิครับ
นองตูน นองตนูคดิวา ทานคงเคยมาสอนกรรมฐานใหหลวงพอแนๆ เลย  ผมเขยีนแผนทองเสรจ็แลวครบั ทางวดัจะจดั

พิธีเททองหลอพระเมื่อไรครับ
แมแตม วนัที ่๑๒ สงิหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น.ครบั มหีลวงปหูลายรปูมานัง่อธษิฐานจติในพธิดีวยจะ
นองตูน  เปนวนัแมแหงชาตนิีค่รบั ตนูจะไปกบับญุทีว่ดักบัแมนะครบั
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สรรหามาเลา
เรือ่ง....นายรอบรู

ถัว่เปนพชืทีม่นษุยรจูกัปลกูมาแตดกึดำบรรพ  ฟอสซลิถัว่
ถกูคนพบในทะเลสาบของหมบูานชาวสวสิ  ถัว่เมลด็แหงทกุชนดิ
ใชแทนเนื้อสัตวได เพราะมีโปรตีนสูง  โดยเฉพาะถั่วเหลือง
แมคุณภาพของโปรตีนจะดอยกวาในเนื้อสัตว  ปลา  และไข
เนือ่งจากไมมกีรดแอมโินทีจ่ำเปนบางชนดิ  แตเมือ่กนิถัว่เหลานี้
รวมกบัธญัพชือืน่ๆ โดยเฉพาะทีข่ดัสนีอย  เชน ขาวกลองหรอืกบั
เมล็ดพืชอื่นๆ  เชน งา  เมล็ดทานตะวัน  และเมล็ดฟกทอง
จะชวยเสรมิกรดแอมโินใหครบถวนสมบรูณ  ทำใหไดอาหารทีม่ี
คณุภาพโปรตนีดเีทาเทยีมเนือ้สตัว  นอกจากนัน้ถัว่ยงัมวีติามนิ
และเกลอืแรตางๆ  เชน เหลก็  แมงกานสี  โพแทสเซยีม  อกีดวย

ขอมูลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับคุณคาของถั่วเปนที่
ยืนยันวาการรับประทานถั่วเปนประจำชวยลดและปองกัน
โรครายตางๆได ปองกนัโรคมะเรง็ตอมลกูหมาก โรคหวัใจ  โรค
วยัทอง โรคกระดกูพรนุ โรคเบาหวาน   เปนตน

ประเทศอเมริกาใหความสนใจคุณคาของถั่ว จึงไดมีการ
ทำวจิยัผลดขีองถัว่มากมายพบวาการเกดิมะเรง็ในเอเชยีต่ำกวา
ประเทศทางยโุรป โดยเฉพาะจนีและญีป่นุ ซึง่ทานอาหารทีม่สีวน
ประกอบของถัว่เหลอืงเปนหลกั ถัว่เหลอืงจะมคีณุสมบตัใินการ
ปองกันมะเร็ง เพราะมีสารตานอนุมูลอิสระ ไขมันต่ำและมี
ใยอาหารอีกดวย

นอกจากนี้ยังขอมูลงานวิจัยคุณคาของถั่วชนิดอื่นเชน
ถัว่อลัมอนด ชวยลดคอเลสเตอรอล เมลด็มะมวงหมิพานตและ
วอลนัต ชวยรักษารูปราง เพราะมีไยอาหารชวยดูดไขมันและ
ทำใหรสูกึอิม่ทอง  ถัว่ลสิงชวยลดไขมนัแอลดแีอล ซึง่เปนตนเหตุ
ของคราบไขมนัในหลอดเลอืดและภาวะหลอดเลอืดแขง็ตวั เปนตน

เราลองฝกกนิถัว่เปนนสิยักนัดกีวา ทานเปนของวาง หรอื
นำถั่วมาแปรรูปปรุงอาหารในรูปแบบตางๆได ไมวาถั่วอบแหง
เนยถั่ว น้ำเตาหู  เตาฮวย เตาเจี้ยว เปนตน ขอใหผูอานเพลิด
เพลินกับการเคี้ยวสารพัดถั่วเปนประจำ แลวจะทำใหคุณหาง
ไกลจากโรครายได

เรื่อง...กองบอกอ โครงการบุญ

6

โครงการผลติสือ่ธรรมะ MP 3 ธรรมนยิายชดุ
สตัวโลกยอมเปนไปตามกรรม เปนชดุ ธรรมบรรณาการ
จำนวน ๑๔ แผน บทประพนัธโดยสทุสัสา ออนคอม เสยีงอาน
โดยรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม รวมบุญชุดละ
๑,๐๐๐ บาท (ราคาเตม็ ๑,๔๐๐ บาท)  บรรจใุนอลับัม๊ซดีี
และใสถุงผาชวยลดภาวะโลกรอน ออกแบบโดยเด็กๆพุทธ
บตุรนอย  นำรายไดทัง้หมดซือ้ทีด่นิถวายวดัเพือ่ปลกูสวนปา
เฉลิมพระเกียรติ

ผูมีจิตศรัทธาทานสนใจสั่ งจอง  ชุด  ธรรม
บรรณาการ กรุณาโอนเงินผานบัญชีคุณน้ำทิพย ภูธนชัย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขที่บัญชี
162-400-4428 สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อที่อยูให
ชัดเจน พรอมระบุจำนวนชุดที่สั่งจอง แฟกซมาที่ เบอร
0-28818619  ทานสามารถรบัชดุ ธรรมบรรณาการ ทีว่ดั
(กรณใีหสงของทางไปรษณยี คดิคาจดัสงเพิม่ชดุละ ๕๐ บาท)
หรือผูมีจิตศรัทธาทานใดถวายปจจัยซื้อที่ดิน ๑,๐๐๐
บาทขึน้ไป สามารถตดิตอรบัชดุ ธรรมบรรณาการนีไ้ดทีเ่จา
หนาที่วัดทุกวัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรสั่งจองไดที่
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั เบอร 081-8288298,086-3102566

"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทัง้ปวง"

กินถั่วใหเปนนิสัย

อางอิง นิตยสารชีวจิต
Reader's Digest พฤษภาคม 2551
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เรื่อง...วิสาขา วันอาสาฬหบูชา
เดือนอาสาฬหะพระทรงโปรด

ปญจวัคคียปราโมทยในเทศนา
ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรา
พระศาสดาแสดงองคปฐมกัณฑ

จึงบังเกิดพระสงฆในองคสาม
รัตนตรัยสมบูรณงามอยางพรอมสรรพ
พุทธศาสนประกาศกลามานานวัน
โลกสุขพลันเพราะพระธรรมค้ำจุนเอย .

โดย..ธรรมบุตร

วนัอาสาฬหบชูา ตรงกบั วนัเพญ็ เดอืน ๘ กอนปรุมิพรรษา (ปรุมิพรรษา
เริ่มตั้งแตวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปที่ไมมีอธิกมาสเปนตนไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือน ๑๑)  ๑ วัน เปนวันคลายวันที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา คือ
เทศนกัณฑแรก ชื่อวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปญจวัคคียทั้ง ๕ ที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปแรกที่ทรงตรัสรู พระองคทรงแสดง
พระธรรมเทศนากณัฑนีเ้ปนเหตใุหทานโกณฑญัญะไดธรรมจกัษ ุ (โสดาปตตมิรรค
หรอื โสดาปตตมิรรคญาณ คอืญาณทีท่ำใหสำเรจ็เปนโสดาบนั) ดวงตาเหน็ธรรม คอื
ปญญา รเูหน็ความจรงิวา สิง่ใดกต็ามมคีวามเกดิขึน้เปนธรรมดา สิง่นัน้ทัง้ปวงลวน
มคีวามดบัไปเปนธรรมดา แลวขอบรรพชาอปุสมบทตอพระองค เปนพระอรยิสงฆ
องคแรกของ พระพุทธศาสนา และทำใหพระรัตนตรัยครบองค ๓ คือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ

ในเมือ่วนันีข้องทกุ ๆ ป เวยีนมาถงึพทุธศาสนกิชน จงึนยิมทำการบชูาเปน
พเิศษ และ พทุธศาสนกิชนในทีบ่างแหง ตัง้ชือ่วนัอาสาฬหบชูานีว้า "วนัพระสงฆ"
กม็ ีอาสาฬหะ คอื เดอืน ๘ อาสาฬหบชูา คอื การบชูาพระในวนัเพญ็เดอืน ๘ ความ
สำคญั ของวนัเพญ็เดอืน ๘ นี้

พุทธประวัติตอนหนึ่งเลาวานับแตวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ตรัสรู อันทำใหพระองคสามารถปฏิญาณวาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ
ในวนัเพญ็เดอืน ๖ พระองคประทบัเสวยวมิตุตสิขุในบรเิวณโพธมิณัฑนัน้ ตลอด ๗
สปัดาห ทรงคำนงึวา ธรรมทีพ่ระองคตรสัรนูี ้ลกึซึง้มาก ยากทีส่ตัวอืน่จะรตูาม จงึทอ
พระทยัทีส่อนสตัว แตอาศยัพระกรณุาเปนทีต่ัง้ ทรงเลง็เหน็วาโลกนีผ้ทูีพ่อจะรตูาม
ไดกค็งม ีตอนนีแ้สดงถงึบคุคล ๔ เหลา เปรยีบกบั ดอกบวั ๔ ประเภท คอื

๑. อคุฆฏติญั ูไดแก ผทูีม่อีปุนสิยัสามารถรธูรรมวเิศษไดทนัททีนัใดใน
ขณะทีม่ผีสูอนสัง่ สอนเปรยีบเทยีบ เหมอืนดอกบวัทีโ่ผลขึน้พนน้ำแลว พรอมทีจ่ะบาน
เมือ่ไดรบัแสงพระอาทติยในวนันัน้

๒. วปิจติญั ูไดแก ผทูีส่ามารถจะรธูรรมวเิศษได ตอเมือ่ทานขยายความยอ
ใหพสิดารออกไป เปรยีบเหมอืนดอกบวัทีต่ัง้อยเูสมอระดบัน้ำ จกับานในวนัรงุขีน้

...ธรรมที่พระองคตรัสรูนี้
ลกึซึง้มาก ยากทีส่ตัวอืน่จะ
รตูาม จึงทอพระทัยที่สอน
สัตว แตอาศัยพระกรุณา
เปนทีต่ัง้ ทรงเลง็เหน็วาโลก
นี้ผูที่พอจะรูตามไดก็คงมี
ต อนนี้ แ สด งถึ ง บุ คคล
๔ เหลา เปรยีบกบั ดอกบวั
๔ ประเภท
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๓. เนยยะ ไดแก ผทูีพ่ากเพยีรพยายาม ฟง คดิ ถาม
ทองอยเูสมอไมทอดทิง้ จงึไดรธูรรม วเิศษ เปรยีบเหมอืนดอกบวั
ทีย่งัไมโผลขึน้จากน้ำ ไดรบัการหลอเลีย้งจากน้ำ แตจะโผลแลว
บานขีน้ในวนัตอๆ ไป

๔. ปทปรมะ ไดแก ผทูีแ่มฟง คดิ ถาม ทอง แลวกไ็ม
สามารถรูธรรมวิเศษได เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยูใตน้ำติดกับ
เปอกตม รงัแตจะเปนภกัษาหารแหงปลาและเตา

เมือ่เลง็เหน็เหตนุี ้จงึตกลงพระทยัจะสอน ทรงนกึถงึผู
ทีค่วรโปรดกอนคอื อาฬารดาบส กบั อทุกดาบส ทานเหลานีก้ไ็ม
มีบุญเสียแลว จะมีอยูก็แตปญจวัคคีย  จีงทรงตัดสินพระทัยวา
ควรโปรดปญจวคัคยีกอน แลวกเ็สดจ็ออกเดนิไปจากควงไมไทร
นั้น มุงพระพักตรเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง
พาราณส ีการทีเ่สดจ็เดนิทางจากตำบลพระศรมีหาโพธิ ์จนกระทัง่
ถึงกรุงพาราณสีเชนนี้ แสดงใหเห็นพระวิริยอุตสาหะอันแรงกลา
เปนการตัง้พระทยัแนวแน ทีจ่ะประทานปฐมเทศนาแกปญจวคัคยี
เปนพวกแรกอยางแทจัรงิ หนทางระหวางตำบลพระศรมีหาโพธิถ์งึ
พาราณสนีัน้  การเสดจ็ดำเนนิดวยพระบาทเปลา อาจใชเวลาตัง้
หลายวนั

แตปรากฏวาพอตอนเยน็ขึน้ ๑๕ ค่ำ เดอืนอาสาฬหะ
นัน้เอง  พระพทุธองคกเ็สดจ็ถงึปาอสิปิตนมฤคทายวนัแขวงเมอืง
พาราณสี อันเปนที่อยูแหงปจจวัคคีย พอเสด็จเขาราวปาพวก
ปญจจวคัคยีนัน้ไดเหน็ จงึนดัหมายกนัวา จะไมไหว ไมลกุรบั และ
ไมรับบาตรจีวร จะตั้งไวใหเพียงอาสนะเทานั้น เพราะเขาใจวา
พระองค กลายเปนคนมีความมักมากหมดความเพียรเสียแลว
พอพระองคเสดจ็ถงึ ตางกพ็ดูกบัพระองคโดยไมเคารพ พระองค
ตรัสหาม และทรงบอกวาพระองคตรัสรูแลวจะแสดงธรรมใหฟง
ปจจวคัคยีทัง้ ๕ กพ็ากนัคดัคานลำเลกิดวยถอยคำตางๆ

ในที่สุดพระองคจึงทรงแจงเตือนใหรำลึกวา พระองค
เคยกลาวเชนนี้มาในหนหลังบางหรือ ปจจวัคคียทั้ง ๕ ระลึกได
ตางกส็งบตัง้ใจฟงธรรมทนัท ี  ค่ำวนันัน้ พระองคประทบัแรมอยู
กบัปจจวคัคยีทัง้ ๕ รงุขึน้วนัเพญ็แหงเดอืนอาสาฬหะ พระองค
ทรงเริ่มแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นับเปนเทศนากัณฑแรก
โปรดปญจวคัคยีนัน้ วาดวยมชัฉมิาปฏปิทา คอืทางสายกลาง ซึง่
เวนทีส่ดุ ๒ อยาง ไดแก การประกอบตนใหลำบากดวยการทรมาน
กาย และการไมประกอบตนใหเพลิดเพลินในกามสุข ทั้ง ๒ ขอ
ปฏบิตัทิีส่มควรแลว คอืทรงแสดงทางสายกลาง คอื อรยิมรรค ๘
ประการ ไดแก
            ๑. สมัมาทฏิฐ ิเหน็ชอบ
            ๒. สมัมาสงักปัปะ ดำรชิอบ
            ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ
            ๔. สมัมากมัมนัตะ ทำการชอบ
            ๕. สมัมอาชวีะ เลีย้งชพีชอบ
             ๖. สมัมาวายามะ เพยีรชอบ
            ๗. สมัมาสต ิระลกึชอบ
            ๘. สมัมาสมาธ ิตัง้จติมัน่ชอบ

สรปุดวยอรยิสจั ๔ ไดแก
           ๑. ทกุข  ความไมสบายกายไมสบายใจ
           ๒. สมทุยั เหตใุหเกดิทกุข
           ๓. นโิรธ ความดบัทกุข
           ๔. มรรค ขอปฏบิตัใิหถงึความดบัทกุข

ขณะทีพ่ระองคทรงแสดงธรรมนีอ้ย ูทานโกณฑญัญะได
สองญาณไปตามจนเกดิ "ธรรมจกัษ"ุ คอืดวงตาเหน็ธรรมขึน้ทาง
ปญญาพระองคทรงทราบจงึเปลงพระอทุานวา "อญฺาส ิวต โภ
โกณฑฺโฺญๆ" (โกณฑญัญะไดรแูลวหนอๆ) เพราะพระองค
ทรงอุทานนี้  ภายหลังทานโกณฑัญญะจึงไดนามใหมวา
"อัญญาโกณฑัญญะ" ทานไดทูลขอบรรพชา พระองคประทาน
อนญุาตดวยเอหภิขิอุปุสมัปทา นบัเปนพระสงฆองคแรกในพระ
ศาสนาทีบ่วชตามพระพทุธองค ตามพทุธประวตัทิีเ่ลามานี ้จะเหน็
วา วนัอาสาฬหบชูามคีวามสำคญั คอื

๑. เปนวนัแรกทีพ่ระพทุธเจาทรงประกาศพระศาสนา
๒. เปนวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจัก

กปัปวตัตนสตูร พระสตูรวาดวยการหมนุวงลอธรรม
๓. เปนวนัทีพ่ระอรยิสงฆสาวกองคแรกบงัเกดิขึน้ในโลก

คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรับอุปสมบทจาก
พระพุทธเจาโดยตรงดวยวิธีบวชที่เรียกวา เอหิภิกขุ
อปุสมัปทาในวนันัน้

๔. เปนวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณเปน
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ

เมื่อวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงในวันเดียวกันไดเวียนมา
บรรจบอีกครั้งหนึ่งในรอบป คือ เวียนมาบรรจบในวันเพ็ญ
อาสาฬหบชูาเดอืน ๘ ปนีต้รงกบัวนัที ่๑๗ กรกฎาคม

หนาทีข่องพทุธศานกิชน
- ทำบญุตกับาตร
- ฟงธรรม เวยีนเทยีน
- ปฏบิตัธิรรม

ดงันัน้พทุธศาสนกิชนทีด่ไีปรวมสรางบญุสรางกศุลกนั
ทีว่ดัในวนัสำคญัทางศาสนา เพือ่สรางความดแีกตนเองและรวม
สบืทอดอายพุระพทุธศาสนาใหยัง่ยนืสบืไป

อางองิ http://www.dhammajak.net/budday/asa.php
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เรือ่ง...วรีนนโฺทภกิขุ

วิปสสนากรรมฐาน
บทความพิเศษ

9

กรรมฐาน คอื  การทำงานในฐานตางๆ งานในทีน่ีค้อืการทำงานของจติ  เพือ่ความสงบของจติ
เรยีกวาสมาธ ิสมาธคิอืการตัง้ใจมัน่

กรรมฐานคืออะไร กรรมฐานคือการทำงานของจิต
ทำกรรมฐานทำไม ทำเพือ่ใหจติสงบในฐานทีก่าย ฐานทีเ่วทนา ฐานทีจ่ติและฐานทีธ่รรม
ทำกรรมฐานเพื่ออะไร เพื่อใหจิตสงบ
ทำกรรมฐานโดยวิธีใด ทำกรรมฐานโดยวธิสีตปิฏฐาน ๔
ทำกรรมฐานแลวไดอะไร ไดสต ิไดสมาธ ิไดรจูติของตวัเองมากขึน้
วิปสสนา ความเห็นแจงคือเห็นตรงตอความเปนจริงของสภาวธรรม
วิปสสนากรรมฐาน อุบายหรือวิธีที่ทำใหเกิดการเห็นแจง

วธิทีำกรรมฐานงาย ๆ คอืเราจะนัง่ทีไ่หนหรอืเวลาใดกไ็ด เมือ่มจีติใจพรอมทีจ่ะทำ พรอมทีจ่ะนัง่ เพยีงแตตองทำใจ
ใหวาง ไมมคีวามวติกกงัวลอยใูนใจ การทำสมาธกิจ็ะงายขึน้ โดยตองทำใจใหสงบและมสีตอิยเูสมอ  ไมตองกำหนดภาวนา
อะไร เพยีงแตนัง่นิง่ๆสกัประมาณ  ๕ หรอื ๑๐ นาท ีไมวาจะปฏบิตัแิบบไหนกส็ามารถทำได  แตสำหรบัผเูริม่ปฏบิตัใิหม ๆ
ใหนัง่นิง่ๆและใหมสีตริตูวัทัว่พรอมวากำลงันัง่อย ู โดยไมตองคดิอะไร เพยีงแตทำใจใหสงบเทานัน้กพ็อ

สำหรบัผปูฏบิตัทิีจ่ะฝกกรรมฐานใหเกดิประโยชนจากการนัง่กรรมฐานจรงิ ๆ  นัน้  ตองเลอืกเอาเองวาทานจะทำ
แบบไหน  โดยเพยีงแตทำความเขาใจใหด ีใหถกูตองเสยีกอนจะลงมอืปฏบิตั ิ  ไมวาทานจะภาวนาแบบใดในเบือ้งตน  เพราะ
คำภาวนาเปรยีบเหมอืนเชอืกทีผ่กูจติไวไมใหหลดุออกนอกเสนทางในการฝกขัน้เบือ้งตนเทานัน้ แตเมือ่เขาใจทำไดดแีลวหรอื
มสีมาธดิแีละจติสงบมากขึน้ มสีตแิกกลามากขึน้ ซึง่หากผปูฏบิตัทิานใดมสีตแิกกลาจรงิ ๆ โดยไมหลงในมายาแหงจติแลว
กไ็มตองมคีำภาวนา  เพยีงแตใหมสีตริใูหเทาทนัอารมณปจจบุนัเทานัน้กเ็พยีงพอ

แตผเูริม่ตนปฏบิตัใิหมๆ  จะตองมคีำกำกบัคอืมคีำภาวนาเสยีกอน เปนตวักำกบัจติใหนิง่สกัระยะหนึง่ เพราะพืน้ฐาน
เบือ้งตนเปนสิง่จำเปนในการปฏบิตั ิ เหมอืนกบัคนฝกหดัขบัรถใหม ๆ   กต็องอาศยัครผูฝูกคอยบอก คอยเตอืน เมือ่ฝกไดดแีลว
ครูผูฝกก็จะไมนั่งอยูดวยและไมตองตัดสินใจใหอีก คนที่ฝกเปนแลวจะตองตัดสินใจเอาเองวา จะขับรถแบบไหนขึ้นอยูกับ
เทคนคิของคนขบัแตละคนวาจะแกปญหาหรอืขบัแบบไหนด ี เมือ่เราขบับอยๆ ความชำนาญกเ็กดิขึน้ เมือ่ความชำนาญมมีาก
ขึน้ กจ็ะทำใหเกดิปญญาหรอืเกดิเทคนคิเฉพาะตวัในการขบัรถ

การทำกรรมฐานก็เชนเดียวกัน ผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำกรรมฐานก็มีมากขึ้นเปนลำดับในขณะที่ทำ เชน เมื่อจิต
เปนสมาธดิ ีจะทำใหเกดิการหลัง่สารเอนโดรฟน (endorphin) จากตอมใตสมองออกมา ทำใหลดอาการเมือ่ยลา อารมณดี
จติใจสบายไมเครยีด ทำใหจติใจสงบเยอืกเยน็ ลดอาการปวดศรีษะ และทำใหสมองเกดิความจำดแีละสามารถจำไดแมนยำ
ขึน้   นอกจากนีแ้ลวยงัทำใหมคีวามอดทนสงู ไมเหน็แกตวั คำวาไมเหน็แกตวัในทีน่ีค้อื การทำการงานอะไรสกัอยาง โดยไม
หวงัวาจะใหคนอืน่มายกยองตวัเองวาดหีรอืเกง  แตถามคีวามคดิอยางนีแ้ฝงอยอูารมณ แสดงวาการทำสมาธหิรอืการกำหนด
กรรมฐานยงัไมถกูตองเทาทีค่วร  เพราะสมาธทิีเ่ปนความสงบ  จะไมมคีวามคดิใด ๆ ตดิคางอยเูลย  ความสงบระดบันีเ้รยีก
วาความสงบแบบสมถะ แตถามสีมาธลิกึลงไปมากๆ กเ็รยีกวา ฌาน คอื จติทีส่งบแนบแนนไมหวัน่ไหวตออารมณภายในหรอื
อารมณภายนอกที่เขามากระทบ
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อำนาจจิตที่สงบเยือกเย็น
จติทีส่งบเยอืกเยน็ เมือ่อารมณสงบเชนนีเ้กดิบอยๆ กจ็ะเกดิความเปลีย่นแปลงดานพฤตกิรรม จากอารมณรอนหรอื

อารมณราย กจ็ะกลายเปนอารมณสงบเยอืกเยน็  มมีารยาทด ีมคีวามเกรงอกเกรงใจผอูืน่ มสีตมิากขึน้  เขาใจผอูืน่มากขึน้
ทำใหเกดิความสงบเยน็เปนสขุ  ซึง่มหีลายคนทีป่ฏบิตัแิลวทำใหโรคบางชนดิ เชน  โรคความดนัโลหติสงู  โรคความดนัโลหติ
ต่ำ  โรคหวัใจ   โรคซมึเศรา ตลอดทัง้โรคปวดศรีษะทีเ่รยีกวา โรคไมเกรน กส็ามารถหายจากโรคนัน้ได  แตไมใชวตัถปุระสงค
หลักที่ตองการ

สำหรบัผทูีม่คีวามคดิฟงุซานมาก  กต็องหาอบุายทีจ่ะทำใหจติสงบ โดยการเอาจติไปกำหนดอยทูีจ่ดุใดจดุหนึง่กอน
เชน  เอาจติไปจดจอทีพ่ระพกัตรของพระพทุธรปู (หนาพระพทุธรปู)  เรยีกวา พทุธานสุต ิ หรอื จะมองใบไมสเีขยีวกไ็ด  หรอื
จะนกึใหเหน็ใบหนาของคณุพอคณุแมกไ็ด  เพือ่เปนอบุายทำใหใจสงบ

สวนทานที่จะปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงคใหเกิดสติปญญาที่เรียกวา  วิปสสนาปญญา หรือ วิปสสนามยปญญา
ปญญาอันเกิดจากการปฏิบัติ หรือ ภาวนามยปญญา เปนปญญาที่เกิดจากการภาวนา เปนการปฏิบัติขั้นสูงสุด สามารถ
ทำใหเขาสมูรรคผลนพิานได  ซึง่การทำบญุอนัสงูสดุคอืการทำใจใหสงบใหเกดิปญญาละสงัโยชน  ๑๐  ได โดยตดัขาดจาก
การเปนปุถุชน เพราะการทำจิตใหสะอาดบริสุทธิ์ขาวรอบอยูตลอดเวลานั้น เปนภาวะแหงนิพพาน ซึ่งพลังงานของจิตมี
อานุภาพมากที่จะตอสูกับกิเลสตัณหาอุปาทานได

การพัฒนาจิต
การพฒันาจตินำไปสคูวามสงบสขุ พนจากความทกุขทีไ่มยดึมัน่ถอืมัน่ คอื การพฒันาจติไมใหไปยดึถอืในรปูนาม

ขนัธ ๕  ของรางกายภายนอกและภายใน  เมือ่พฒันาไดดขีึน้เปนลำดบัแลวกส็ามารถแกไขปญหาของชวีติได เพราะมนษุย
มหีนาทีด่แูลกาย ดแูลจติเทานัน้   จติม ี๒  อยาง คอื

๑. กจิการงาน  คอื  กจิการงานทีเ่รารบัผดิชอบในสงัคมนัน้ๆ  ทีเ่ราเขาไปเกีย่วของ เชน กจิการงานในฐานะความ
เปนพอแม  กจิการงานในฐานะความเปนครบูาอาจารย  กจิการงานในฐานะความเปนเจานายหรอืหวัหนา กจิการงานตางๆ
ที่เราเขาไปเกี่ยวของ และกิจการงานที่มาเกี่ยวของกับเรา  เมื่อรูวาเราจะทำกิจการงานอะไรอยางถูกตอง ไมมีความเห็นแก
ตวัมาก ไมโลภมาก กจ็ะสามารถแกไขปญหานัน้ได ดวยการใชสตปิญญา โดยไมใชอารมณแกปญหา การรบัผดิชอบกจิการ
งานนัน้ๆ กจ็ะบรรลเุปาหมายไดอยางลลุวงไปดวยด ีมคีวามพอใจทัง้สองฝาย ความสงบเยน็จงึเกดิขึน้ตามมา

๒. จติ หรอื จติวญิญาณ  จติทีต่องรบัผดิชอบตัง้แตเกดิจนตายในทกุทีท่กุสถาน ไมวาทีล่บัหรอืทีแ่จง ทีม่ดื หรอืที่
สวาง จตินัน้กร็อูยทูีจ่ติใตสำนกึของคนนัน้ๆวามมีากนอยเพยีงใดตอจติวญิญาณทีจ่ะรบัผดิชอบ กอ็ยทูีว่ธิกีารพัฒนาของคน
ถาเรามวีธิกีารฝกหรอืพฒันาทีด่กีย็อมเกดิผลดเีรว็ขึน้ โดยไมเสยีเวลามากนกั  พระพทุธเจาทรงเอาภมูปิญญาแบบธรรมชาติ
ทีม่ชีือ่วา  สตปิฏฐานสตูร หรอื สตปิฏฐานสี่ มาเปนแนวทางในการพฒันาจติดวยพระองคเอง และทรงนำมาพฒันาจติของ
เหลาสาวกของพระองค จนสามารถประสบผลสำเรจ็เปนจำนวนมาก เชน  นางวสิาขามหาอบุาสกิา หมอชวีกโกมารภจัจ และ
ผคูนอกีมากมายทีไ่ดรบัการพฒันา โดยใชหลกัสตปิฏฐาน ๔  เปนเครือ่งมอืในการฝกปฏบิตั ิ จนสามารถทำใหผปูฏบิตัติาม
ประสบผลสำเร็จไดเปนอยางดี และทำใหจิตหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงไดอยางสิ้นเชิง

วิปสสนากรรมฐานนี้จึงเปนวิชาหนีนรก เปนวิชาที่ไมมีการสอนในมหาวิทยาลัยใดในโลกนี้ ยกเวนมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนา โดยเฉพาะวิชาวิปสสนากรรมฐาน ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง หากผูใดไมอยากตกนรก ก็ใหเรง
ปฏิบตัิใหไดเร็ว ๆ นอกจากจะไมตกนรกแลว ยังนำทางทานไปสูความสุขที่แทจริง สุขจากจิตหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง
นั่นคือความสุขจากจิตอิสระนั่นเอง
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รูเรื่อง…สมุนไพรเปนกษาย
ตอน สมนุไพรรกัษาโรคหวดั

เรื่อง...หนอนยา

ชวงนี้เขาสูฤดูฝนแลว ฟาฝนในบานเราก็แปลกๆ
อยากตกกต็ก บางชวงเชาฟาใส แดดจาตกเยน็มดืครึม้ และ
ฝนกระหน่ำลงมาไดภายในเวลาสัน้ ๆ  ทำใหคนทีไ่มไดตัง้ตวั
ไมไดเตรยีมใจรบัมอื ถกูฝนเปยกโชก เปนหวดัคดัจมกูกนัไป
ตามๆกัน ทั้งเด็กและผูใหญ  เรามาดูสมุนไพรที่จะชวย
บรรเทาอาการหวัดกันครับ

ม ะ ข า ม ป อ ม
(กำทวดหรือกันโตด ) เปน
สมุนไพรที่นิยมใชในการขับ
เสมหะ ทำใหชมุคอ  มะขาม
ปอมเปนผลไมทีม่หีลายรสคอื
เปรี้ยว หวาน ฝาด ขม อาจ
เปนเพราะมะขามปอมมี

วิตามินซีสูง และในสารสกัดของมะขามปอมยังมีฤทธิ์ตาน
ไวรสัทำใหนยิมใชมะขามปอมในการรกัษาอาการหวดั นอก
จากแกหวดัแลว มะขามปอมยงัแกกระหายน้ำ ขบัเสมหะ แก
ไอ แกไข ซึ่งผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรระบุชัดเจนวาใน
ผลมะขามปอมมสีารทีม่ฤีทธิข์บัเสมหะ บรรเทาอาการไอได
จรงิ  วธิรีบัประทานมะขามปอม เพือ่ทัง้กนัและแกอาการหวดั
สามารถรบัประทานไดทัง้ผลแหงและผลสด หากรบัประทาน
ลกูสดทัง้ลกู อาจจิม้เกลอืนดิหนอย บางคนนำไปยางกอน วนั
ละ 1-2 ลกู ตอนรบัประทานเขาไปทแีรกอาจรสูกึเปรีย้วและ
ฝาด ๆ ขม ๆ แตเมือ่อมไปสกัครรูสชาตจิะเปลีย่นเปนหวาน
ชมุคอ ยิง่เวลาเหนือ่ย ๆ กระหายน้ำจะชมุชืน่ขึน้ทนัท ีหรอื
เลอืกผลสด ๆ แกจดัสกั 20-30 ลกู ลางน้ำผาเอาเมลด็ออก
เอาเนือ้ใสเครือ่งปนไฟฟา หรอืตำดวยครกไทยกไ็ด เตมิน้ำ 2
ถวย ผสมดวยน้ำเชือ่มหรอืน้ำผึง้ประมาณ 1/3 ถวย เกลอื 1
ชอนชา ชมิรสตามชอบ จะไดน้ำมะขามปอมสขีาวขนุ ๆ ใส
ภาชนะเกบ็ไวในตเูยน็  แตถาหาผลสดไมไดกม็ผีลแหงขาย
ตามรานขายยาแผนโบราณทัว่ไป ใหนำลกูมะขามปอมแหง ๆ

มาแชน้ำกอนเขานอน น้ำ 1 แกว ใชมะขามปอมแหง 1-2 ลกู
รงุเชารบัประทานทัง้น้ำทัง้เนือ้ตอนทองวางแกหวดัไดดนีกัแล
หรอืจะตมกนิอนุ ๆ กแ็กไขดเีชนกนั

สมุนไพรอีกชนิดที่ปองกันอาการหวัดไดดีคือ
กระเทียม     มหาวิทยาลัยโลมาลินดาในแคลิฟอรเนีย
ไดศึกษา พบวากระเทียมมีกำมะถันเปนองคประกอบ ซึ่ง
ออกฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรียและไวรัส
หวัดไดโดยตรง  อันเนื่องมาจาก
"สารมาโครฟาจ" หรือ "ฟาโกซัยต"
ในกระเทียมที่กระตุนการทำงานของ
เซลลเมด็เลอืดขาวได โดยเซลล 2 ชนดิ
นีท้ำหนาทีห่ลกัในการตานทานเชือ้โรค
จากภายนอกทีจ่ะเขามาสรูางกาย  ใน
รัสเซีย และเยอรมัน เรียกกระเทียมวาเปน "แอสไพริน
ธรรมชาติ" เพราะกระเทียมสามารถใชลดอาการไขได
เชนเดียวกับแอสไพริน เพียงแตอาจตองใชปริมาณมาก
หนอย และตองใชเปนประจำ นักวิจัยจากศูนยวิจัยที่เมือง
ปานามา ซติี ้รฐัฟลอรดิา ทำการทดลองโดยใหอาสาสมคัร
รบัประทานกระเทยีมธรรมชาต ิ 15 กลบีตอวนั (กลบีขนาด
ใหญ) เปนเวลานาน จากนั้นนำเลือดของอาสาสมัครมา
ศึกษาปริมาณและฤทธิ์ของเม็ดเลือดขาว ปรากฎวา เม็ด
เลอืดขาวของอาสาสมคัรทีร่บัประทานกระเทยีมมปีรมิาณที่
มากกวาอาสาสมคัรทีไ่มไดรบัประทานกระเทยีม ยิง่ไปกวา
นัน้ เมด็เลอืดขาวดงักลาวยงัมฤีทธิใ์นการทำลายเซลลมะเรง็
มากขึน้ โดยสามารถทำลายไดมากถงึ 140-160%

นบัไดวามะขามปอม และ"กระเทยีม" เปนอาหารที่
ชวยเพิ่มภูมิตานทานในรางกายไดอยางดี ฝนนี้หรือหนาว
ไหนก็ไมตองกลัวหวัดอีกตอไป จะกลัวก็แตหนาวใจ แต
อยางไรกต็ามสมนุไพรกไ็มสามารถสรางภมูคิมุกนั "ใจ" ให
ได คงตองหาธรรมะโอสถของพทุธองคมาชวยนะครบั

ห.จ.ก โรงซีอ่ิว๊วจิติรรงุเรอืง
จำหนายซีอ่ิว้ เตาเจีย้ว ซอสพรกิ น้ำมนัหอยตรานกกระเรยีน โดย นายกอบเดช มยรุะสกณุ
135/1 หม ู2 ซอยไมอดั ถนนสขุสวสัดิ ์ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130

โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492
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เรื่อง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ

เดอืนกรกฏาคมมวีนัสำคญัทางศาสนา คอืวนัอาสาฬหบชูาและวนัเขาพรรษา  ในชวงเทศกาลเขาพรรษา
เปนชวงที่พุทธศานิกชนที่ดีควรตั้งจิตอธิษฐาน ละ เลิก ความชั่วทั้งหลายทั้งปวง ทำความดี และทำจิตใจให
ผองใสกัน

รายชือ่เจาภาพเสาเขม็อโุบสถ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 ตน ชือ่- สกลุ ผบูรจิาค
21 คณุวจิติรา คงภกัด-ีกฤษฎา ไทยสงฆ
22 ด.ต โอภาส -คณุธญัชนก พมุจนัทร
23-25 คณุพมิลพรรณ-คณุสรุพล จนิดาประกายและคณะ
26 คณุระวพีร อารโนลด และกลัยาณมติร
27 คณุวรีะ ศรสีนทิและคณะ
28 คณุกานตรว ีโกไศยกานนทและอรชร ชนะโภคากลุ
29 คณุศากนุ ประภาโส และครอบครวั
30 คณุแพรนชุ ลมิจติตแิละครอบครวั
31 คณุสรินิภา สนิตระการผล และเพือ่นๆ
32 คณุกรรณกิาร โกมลภมร
33 คณุซกเอีย้ง แซโคว
34 คณุชาญ จารเุจตรงัสรรค และณฐันนัท เดชสกลุฤทธิ์
35 นพ.ดามพนัธ นลิายน
36 คณุศากนุ ประภาโส

(มีตอในฉบับหนาคะ)

รายชือ่ผรูวมบรจิาคซือ้ทีด่นิ ๑ ไร  จำนวนเงนิทัง้สิน้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑. คณุนภานนท ออนเกตพุล ๓๘๕,๐๐๐ บาท
๒. คณุสรนิทพิย-คณุอานนท ลลีาประเสรฐิ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
๓. คณุนนัทยิา ดวงฉว ีคณุชลอรตัน ชณุหกสกิการ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. คณุณเดช นมิติสวรรค ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. คณุดลนภา สมติะโยธนิ และครอบครวั ๒๐,๐๐๐ บาท
๖. คณุอดุมเกยีรต ิออนเกตพุล ๑๐,๐๐๐ บาท
๗. คณุสมศริ ิฤทธหินแูละครอบครวั ๑๐,๕๐๐ บาท
๘. คณุสรสรรค บนุนาคและคณุเสมอแข อภยัวงศ ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. คณุอวฐัา ทองประเสรฐิและครอบครวั ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐. คณุกมลเมตต ตัง้สกลุสถาพรและครอบครวั ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คณุพออภชิาตแิละคณุแมจารพุร ฝมอืดแีละครอบครวั ๑๐,๐๐๐ บาท

(มีตอในฉบับหนาคะ)

รายชือ่ผเูปนเจาภาพคาอาหารในโครงการพฒันาจติเพือ่พอ ครัง้ที ่๑
ระหวางวนัที ่๑-๗ พ.ค ๕๑ เจาภาพวนัละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรอืสมทบตามกำลงัศรทัธา

๑. คณุกานตรว ีโกไศยกานนท ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คณุนวรตัน โกไศยกานนท   ๕,๐๐๐ บาท
๓. คณุอรชร ชนะโภคากลุ   ๑,๐๐๐ บาท
๔. คณุอดุมศกัดิ ์กนัยารตัน โกไศยกานนท   ๑,๐๐๐ บาท
๕. คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุและญาติ   ๑๒,๔๐๐ บาท
๖. คณุเจตยิา สกลุรตันาคม    ๑๖,๑๐๐ บาท
๗. คณุกเุมษ โกยสมบรูณและกลัยาณมติร    ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. คณุนริมล ไชยสถติวานชิ    ๑๕,๐๐๐ บาท
๙. คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐. คณุไซหงษ แซลิม้ ณฏัฐพล อารปีระเสรฐิกลุ คณุจฑุารตัน ถาวรจตรุวฒัน ๗,๒๐๐ บาท
ขออนโุมทนาบญุกบัผมูจีติศรทัธาทกุทานยอดบรจิาครวมในครัง้นี้ ๑๐๔,๔๓๕ บาท

ฉบบันีข้อบอกเลาขาวบญุวาทางวดักำลงักอสรางศาลาวปิสสนาเฉลมิพระเกยีรต ิซึง่ชัน้ ๓ ยงัไมแลวเสรจ็ หากผมูจีติศรทัธา
ทานใดตองการสบทบปจจยัในการกอสรางศาลาวปิสสนาเพือ่ใชเปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรม  นางฟาชาลกีข็ออนโุมทนาบญุดวยคะ

แตอยางไรกต็ามทางเลอืกในการทำบญุตามหลกัพทุธศาสนา ไมไดเนนการใชทรพัยหรอืบญุสำเรจ็ดวยการใชทรพัย มหีลาย
วธิใีหเลอืก เชนการรกัษาศลี การสละแรงกายแรงใจชวยเหลอืผอูืน่ การทำสมาธภิาวนา เปนตน แมทานบรจิาคทรพัยจำนวนนอย
กส็ามารถเปนบญุอนัยิง่ใหญได แมไมมทีรพัยแตชืน่ชมยนิดใีนความดผีอูืน่ กไ็ดบญุเชนกนั เรยีกวาปตตานโุมทนามยั

ฉะนัน้นางฟาชาลขีอแจงรายชือ่ผซูือ้ทีด่นิถวายวดัใหผอูานไดรวมอนโุมทนาบญุกนัอกีครัง้  ทีด่นิแปลงใหมนีม้เีนือ้ที ่๑ ไร ราคา
ที่ดินรวมคาโอน ๗๕๐,๐๐๐ บาท โอนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ที่ผานมา ซึ่งมีผูมีจิตศรัทธานำโดยคุณนภานนท
ออนเกตพุล (พีก่สั) และคณุสรนิทพิย ลลีาประเสรฐิ นางฟาการบนิไทย เปนผรูวบรวมปจจยัและตดิตอซือ้ทีด่นิแปลงน้ี

นอกจากนี้มีรายการบุญมากมายใหผูอานไดรวมอนุโมทนาบุญกัน คือ ผูอุปถัมภวารสารกระแสใจ ผูเปนเจาภาพอาหารใน
โครงการพฒันาจติเพือ่พอ ผบูรจิาคปจจยัสมทบผลติซดีธีรรมะของหลวงพอ หากตกหลนรายชือ่ทานใดขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วยคะ
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รายชือ่ผอูปุถมัภวารสารกระแสใจ
๑. คณุเจตยิา สกลุรตันาคม     ๕,๐๐๐
๒. รานทองโตะกงับางลำพู     ๕,๐๐๐
๓. คณุทนง เหลาโกเมนย การบนิไทย ๕,๐๐๐
๔. คณุพจนยี เอกอคัร    ๕,๐๐๐
๕. คณุวลัภา องคศรตีระกลู     ๕,๐๐๐
๖. ห.จ.กโรงซอีิว๊วจิติรรงุเรอืง     ๕,๐๐๐
๗. คณุอรญัญา องควเิศษ     ๒,๐๐๐
๘. KPN     ๒,๐๐๐
๙. Neokids     ๒,๐๐๐
๑๐. คณุศริวิรรณ ศริพิาพาณชิย     ๒,๐๐๐
๑๑. คณุจนัทมิา เหลอืงอรณุ     ๒,๐๐๐

รายชือ่เจาภาพผลติMP ๓ ธรรมปฏบิตัขิองหลวงพอ ๗ ชดุ
จำนวน ๗,๐๐๐ แผน  เพือ่แจกในงานแสดงธรรม
คณุสรนิทพิย ลลีาประเสรฐิและครอบครวั
ครอบครัวฝมือดี
คณุกลุฌม จลุกนษิฐและครอบครวั
คณุปยะกลุและครอบครวั
คณุชยตุและคณุทชัชกร เชฐบณัทติยและครอบครวั ๘,๖๐๐
คณุสภุากร มยรุะสกณุ ๑,๐๐๐
คณุทพิยสดุา ชำนาญวนชิกลุ ๑,๐๐๐
คณุสมุาล ีตลิะพรพฒัน ๑,๐๐๐

ในชวงเทศกาลเขาพรรษาระหวางวนัที ่๑๗ กรกฏาคม -๑๔ ตลุาคม นี ้พระจำพรรษาตลอด ๓ เดอืน ขอเชญิชวนผมูกีศุลจติ
ทกุทานรวมเปนเจาภาพอาหารถวายแดพระภกิษสุงฆ สามเณร และผปูฏบิตัธิรรม วนัละ ๓,๐๐๐ บาทหรอืสมทบตามกำลงั
ศรทัธา ทานสามารถจองวนัทีป่ระสงคจะเปนเจาภาพได โดยโอนเงนิเขาบญัช ีพระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคาร
ไทยพาณชิย สาขานมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่374-2-19782-4  สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท
ระบ ุ"เจาภาพอาหารในพรรษา" ใหชดัเจนมาทีแ่ฟกซ 0-2995-2477 หรือรวมทำบญุไดทีว่ดั พบกนัใหมในฉบบัหนาคะ

วัตถุประสงค
เพื่อนำจตุปจจัยสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ ศาลาวิปสสนากรรมฐาน ตลอดจนซื้อที่ดินเพื่อ

ปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดการ

เวลา ๐๙.๐๐  น. เสวนาธรรมกับหลวงพอ
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรรมเทศนา ๑ กณัฑ โดยพระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท
เวลา ๑๔.๐๐ น. พธิถีวายผากฐนิสามคัค ีพระภกิษสุงฆอนโุมทนากถา รบัพร เสรจ็พธิี
ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพถวายผากฐินสามัคคี ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชีพระธรรมธรวีระนนท

วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่354-2-19782-4  พรอมทัง้สงหลกัฐาน
การโอนเงนิ เขยีนชือ่ สกลุ และทีอ่ย ูใหชดัเจน สงแฟกซมาที ่โทร 0-2995-2477  หรอืถวายปจจยัไดทีว่ดัทกุวนั

อนึง่ ผมูจีติศรทัธาทานใดประสงคจะจองเปนเจาภาพประธานสายกฐนิ ตามกำลงัศรทัธา ทานสามารถ
ลงชือ่จองไดทีค่ณุศริพิร วทิยาศริกิลุ(คณุอมิ)โทร 089-3131169 หรอืคณุกมลาศ คชัชาพงษ โทร 086-3102566
และรวมจองเปนเจาภาพซุมอาหารไดที่คุณสุเมธ เจริญราช โทร 089-796-7255 และคุณศราวุธ คำเทพ  โทร
086-5254110  หรอืสอบถามรายละเอยีดไดทีว่ดัทกุวนั ขออนโุมทนา สาธ.ุ.

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพถวายผากฐินสามัคคี
ณ วดัปาเจรญิราชธรรมาราม (สำนกัสงฆวมิลธรรม)

ในวนัอาทติยที ่๒๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (แรม ๑๒ ค่ำ เดอืน ๑๑ ปชวด)
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เดอืนกรกฏาคม-กนัยายน 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 พรอมทัง้เตรยีมชดุขาวสำหรบัปฏบิตัธิรรมใหครบตามจำนวน
วนัทีท่านเขาปฏบิตัธิรรม กรณทีีท่านสนใจปฏบิตัธิรรมในโครงการใดของวดั กรณุาลงชือ่จองลวงหนา
เพื่อความสะดวกสำหรับเจาหนาที่ในการเตรียมอาหารและที่พัก

พระวปิสสนาจารยทีส่อนกรรมฐานคอื พระครปูลัดวรีะนนท 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

๑-๗ ก.ค. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๒ ผปูฏบิตัธิรรม จำนวน ๑๐๐ คน
๑๗ ก.ค. วนัอาสาฬหบชูา. รวมตกับาตร ฟงธรรม เวยีนเทยีน
๑๘ ก.ค. วันเขาพรรษา ปฏิบัติธรรม
๗-๑๒ ส.ค. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๓ ผปูฏบิตัธิรรม จำนวน ๑๐๐ คน
๑๒ ส.ค. พิธีเททองหลอรูปเหมือนหลวงปูเทพโลกอุดร กัลยาณมิตรทุกทาน

และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๒-๒๔ ส.ค. โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษา มหาวทิยาลยัเซนตจอหน ๑๒๐ คน
๒๕-๓๐ ส.ค. โครงการปฏิบัติธรรมเจาหนาที่กรมปศุสัตว เจาหนาทีก่รมปศสุตัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑-๗ ก.ย. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๔ ผปูฏบิตัธิรรม จำนวน ๑๐๐ คน
๑๘-๒๒ ต.ค. โครงการมุทิตาสักการะถวายแดหลวงพอ ผปูฏบิตัธิรรม จำนวน ๑๐๐ คน

วรีะนนท วรีนนโฺท เนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัเกดิ
๒๖ ต.ค. พิธีทอดกฐินสามัคคี ขอเชิญลงชื่อจองประธานสายกฐิน
๑๑-๑๒ พ.ย. หลวงพอพาคณะศิษยานุศิษยไปทอดกฐิน ขอเชิญลงชื่อรวมเดินทางไปทอดกฐิน

ทีส่ำนกัสงฆดอยจอ อ.พบพระ จ.ตาก รบั ๔๐ คน
๑๙-๒๖ พ.ย. โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร(เชียงใหม) พนักงานการบินไทยและผูปฏิบัติธรรม

ทัว่ไป จำนวน ๑๒๐ คน
๑-๗ ธ.ค. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๕ ผปูฏบิตัธิรรม ๑๐๐ คน
๑๒-๑๔ ธ.ค โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษา นกัศกึษาจากม.สยามจำนวน ๑๐๐ คน
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เรือ่ง.. S'ONE
ไดอารีธ่รรม

เมือ่หวัใจฉนัเปนพทุธ
ฉันก็เปนคนนึงที่รูสึกเชนเดียวกับคำกลาวขางตน

เพราะตั้งแตเด็กฉันมักจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายวาทำไม
พอนบัถอืศาสนาอสิลาม แตแมกลบันบัถอืศาสนาพทุธ แลว
ตวัฉนัทำไมถงึตองเปนอสิลามตามพอ ฉนัไมมสีทิธิเ์ลอืกเลย
หรอือยางไร ฉนัเตบิโตมาทามกลางครอบครวัทีม่กีารนบัถอื
ศาสนาที่แตกตางกันคือพุทธกับอิสลาม เพราะฉะนั้นฉันจึง
ไดเรียนรูหลักคำสอนของทั้งสองศาสนามาจนตลอด แตใน
ทางพฤตนิยัฉนัตองปฏบิตัติวัเปนมสุลมิมะมาตลอด มเิชนนัน้
อาจเกดิปญหาใหญขึน้ในครอบครวัเลยกเ็ปนได ฉนัถกูสอน
ใหเชือ่ในหลกัคำสอนของศาสนาอสิลามใหปฏบิตัติามหลกั
อยางเครงครดั ฉนัเขาใจมาตลอดวาศาสนาเปนทีย่ดึเหนีย่ว
ของจติใจ อสิลามสอนใหเชือ่ในพระเจา ฉนักเ็ชือ่เชนนัน้มา
ตลอด ในทุกครั้งที่มีปญหาฉันก็จะคิดวาพระเจาคงชวยฉัน
ได ฉนักจ็ะนมาซเพือ่ขอพรปฏบิตัอิยางนีม้าตลอด ๒๕ ป

 แตแลวสุดทายฉันก็มาคนพบวามันคือการ
ทำสมาธิดีๆนั่นเองเพื่อใหเกิดสติปญญาแลวก็จะ
พบทางออกของปญหา ถาคดิวเิคราะหในทางจติวทิยาฉนั
คิดวามันก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของเราจากความเครียด
ทีม่อียวูา "หยดุกอนไปนมาซกอน ถงึเวลาทีต่องนมาซแลว"
เพราะในหนึ่งวันหลักปฏิบัติของอิสลามตองมีการนมาซถึง
หาเวลา จงึทำใหเหน็ไดวามนัเปนหลกัจติวทิยาอยางหนึง่ที่
ทำใหเราไดหยดุจากกจิทัง้ปวงเพือ่ไปนมาซ มเิชนนัน้จะเปน
บาป แตผลของการทำนมาซทำใหเกิดสมาธิไดเปนอยางดี
ฉันคิดวาอยางนั้น

เวลาผานไปฉนัเริม่คดิวเิคราะหวาทกุศาสนาสอนให
คนเปนคนดี แตจะแตกตางกันก็ตรงที่วิธีการปฏิบัติ และ
คำสอนในเรือ่งของความเชือ่ ฉนัจงึเริม่ศกึษาถงึหลกัคำสอน
ของศาสนาพุทธและอิสลามเชิงเปรียบเทียบ จึงทำใหฉัน
เขาใจไดวาหลกัคำสอนของศาสนาพทุธนัน้ มคีวามเปนเหตุ
เปนผลมากที่สุด และนำมาเปนหลักวิธีคิดเพื่อใชในชีวิต
ประจำวนัไดเปนอยางมาก ไมวาจะเปนในเรือ่งของความไม
เทีย่งแทแนนอน อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา การทำดไีดดทีำชัว่
ไดชั่ว

จึงทำใหฉันเริ่มมุงหนาเขาสูทางธรรม และก็เปน
จังหวะชีวิตของฉันที่มีโอกาสดีๆมากมาย ไมวาจะเปนคนที่
ชวยจดุประกาย และแนะนำใหฉนัไดเริม่คดิหาทางหลดุพน
จากความสับสนที่เกิดขึ้นทามกลางความแตกตางของ
ทั้งสองศาสนา เขาเปนตัวอยางที่ดีมากๆในเรื่องของการ
ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีจนทำใหฉันรูสึกวาอยาก
เอาเปนแบบอยาง หลังจากที่ฉันไดเริ่มศึกษาทางพุทธ
ศาสนาก็มีโอกาสดีๆอีกหนึ่งโอกาสที่เขามาในเวลาเดียวกัน
นั่นคือการไดมาฝกการปฏิบัติธรรมกับหลวงพอวีระนนท
วรีนนโฺท การไดเขารวมปฏบิตัธิรรมในครัง้นี ้ฉนัไดอะไรมาก
มายสิง่สำคญัทีส่ดุคอืความสงบทีเ่กดิขึน้ภายในจติใจ ความ
อิม่เอม ความนิง่และ มสีมาธทิีด่ขีึน้ในการทำงานและมหีลกั
ปฏบิตัทิีด่ใีนการดำเนนิชวีติ ทายทีส่ดุจงึทำใหฉนัรวูาฉนั
เลอืกทีจ่ะเปนได แมจะเลอืกเกดิไมได.....

ใครหลายๆคนอาจจะเชือ่ในคำกลาวทีว่า…คนเราเลอืกเกดิไมไดแตเลอืกทีจ่ะเปนได

ปจุฉา-วสิชันากบัหลวงพอ
ถาม เราจะปฏบิตัอิยางไร จงึจะเกดิสมาธ ิเพราะเวลานัง่สมาธ ิจะนัง่ไมคอยได
ตอบ นัง่ไมไดหรอืกำหนดไมได ผปูฏบิตัติองตดัความกงัวลใจทกุอยาง ใหรปูจจบุนัวาเรากำลงัทำอะไร พยายามปลอยวาง

ทกุอยางใหไดกอนแลวกำหนดดเูวทนาตามอาการทีเ่กดิขึน้ สงัเกตวาเรามสีมาธกิีน่าท ีแลวคอยๆเพิม่เวลานัง่สมาธไิปเรือ่ยๆ
สหธรรมกิทานใดตองการถามปญหาธรรมกบัหลวงพอ กรณุาสงคำถามผาน E-mail krasaejai@yahoo.com
หรือ แฟกซมาที่ ๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙
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เรื่อง..พี่หนุม
รรูอบกรอบกฏหมาย

การอยูรวมกันเปนสังคมสังคมหนึ่งจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีกฎ กติกา เพื่อใหสังคมอยูไดอยาง
ปกติสุข กฎ กติกาที่มีอยูสิ่งหนึ่งก็คือ กฎหมาย เรา
จะสงัเกตไดวากฎหมายจะออกมาสอดคลองกบัสภาพ
วฒันธรรม สงัคม การเมอืง ของแตละประเทศ ในยคุนี้
เปนยคุแหงการมสีทิธเิสรภีาพเทาเทยีมกนั ชายหญงิมี
สทิธไิมแตกตางกนั เราจะเหน็ไดวาไดมกีฎหมายรองรบั
ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๑  มาตรา ๓๐ วรรคสอง บญัญตัวิา
"ชายและหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนั" และกม็าปรากฏเปน
ประเด็นใหพูดถึงกันก็คือกรณีที่ไดมีการใหสิทธิหญิงที่
แตงงานแลวและไดจดทะเบยีนสมรสซึง่มผีลทำใหหญงิ
นัน้จะตองใชคำนำหนาวา    "นาง" คณุผหูญงิหลายทาน
รสูกึไมดกีบัการตองถกูบงัคบัใหเปลีย่นคำนำหนา บาง
คนการสมรสไดสิน้สดุไปนานแลวกไ็มสามารถทีจ่ะกลบั
มาใชนางสาวไดเหมอืนเดมิเปนการไดสทิธไิมเทาเทยีม
กบัชาย เปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม สงผลตอ
การดำเนินชีวิตประจำวัน หลายคนเกิดปญหาในการ
ประกอบอาชพี  หลายคนเหน็วาควรมทีางเลอืกใหกบั
ผูหญิงบาง  จึงไดมีการออกกฎหมายที่ชื่อวา
พระราชบญัญตัคิำนำหนานามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติดังกลาวมีเนื้อหาสรุปไดวา
หญิงที่แตงงานและจดทะเบียนสมรสแลวสามารถที่
จะใชคำนำหนาวา "นาง" หรอื "นางสาว" กไ็ดตามความ
ตองการของหญงินัน้ เปนสทิธขิองผหูญงิโดยไมตองรอ
ใหไดรบัความยนิยอมจากชายซึง่เปนสาม ีหรอืหญงิซึง่
จดทะเบียนสมรสแลวตอมาการสมรสสิ้นสุดลง
กส็ามารถทีจ่ะเลอืกใช "นางสาว" ได

ดังนั้นเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ หลายคนที่รอคอย ก็ไดมี
โอกาสทีจ่ะเปลีย่นคำนำหนานาม ถงึกระนัน้ ปญหา
ก็จะเกิดขึ้นไดอีกวาหญิงที่ไมไดสมรสแตตองการ
จะใชคำนำหนาวา "นาง" ไดหรอืไม  สามารถตอบได
แบบฟนธงเลยวาไมไดครับ หญิงที่จดทะเบียนสมรส
แลวเทานั้นที่มีสิทธิจะเลือกใช แลวหญิงที่สมรสแลว
ยงัคงใชคำนำหนาวานางสาวกบัหญงิซึง่ไมเคยสมรส
จะแยกกันออกไดอยางไร ก็อาจเกิดปญหาเรียกรอง
สิทธิกันขึ้นมาก็ได

การจะมีชื่อคำนำหนานามวาอยางไรนั้น
เปนการสมมุติขึ้นมาใชเพื่อไมใหเกิดความสับสนใน
สงัคมสงัคมหนึง่เทานัน้ ถาเรามองมนัเปนปญหามนั
ก็คงเปนปญหาไปอยางนั้นไมมีวันที่จะสิ้นสุดหรือยุติ
ตามความตองการของแตละคนได  และสิ่งที่คิดวา
เปนปญหาสำหรับคนใดคนหนึ่งนั้นอาจไมไดเปน
ปญหาสำหรบัคนอืน่ ๆ กไ็ด

ฉะนั้นเราควรจะมองวาทุกคนจะชายหรือ
หญิงก็คือคน ปรับทัศนคติที่มีตอกัน ใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน ใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน สังคมก็
นาอยู  สำหรับฉบับนี้คงตองกลาวคำอำลาไปกอน
นะครบั ขอใหปญญาจงบงัเกดิกบัทานผอูานทกุทาน
ครับ

คำนำหนานาม หญงิเลอืกได
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เรือ่ง...ธรรมฤทธิ์
สบืเนือ่งจากชาดก

มติตวนิทกุะ เปนบตุรของเศรษฐใีนเมอืงสาวตัถ ี  ในครัง้ศาสนาพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจา  มมีารดาเปนผบูรรลธุรรม
ขัน้โสดาบนั แตตนนัน้เปนคนไมมศีลี ไมมศีรทัธา  เมือ่บดิาลวงลบัไปแลว มารดากไ็ดทำหนาทีท่กุอยางแทนบดิา

อยมูาวนัหนึง่  มารดาไดสอนลกูวา "ลกูเอย  การไดเกดิมาเปนมนษุยเปนของยาก  เจาจงใหทาน  รกัษาศลี   ถอื
อโุบสถ และธรรมเถดิ"

แตเขากลบักลาววา "ฉนัไมตองการอยางนัน้  ขอแมอยาพดูถงึอกี  ฉนัจะไปตามเรือ่งของฉนั"
แมมติตวนิทกุะจะปฏเิสธสิง่ทีม่ารดาเสนอ  แตดวยใจของมารดาทีอ่ยากใหลกูเปนคนด ี ไดรบัสิง่ทีด่ ีๆ ในชวีติ   จงึไม

ละความพยายาม   จนวนัหนึง่ซึง่เปนวนัอโุบสถ  มารดาไดขอใหมติตวนิทกุะไปวดัโดยไดตัง้รางวลัไวเปนทรพัยพนัหนึง่   ซึง่
มติรวนิทกุะกไ็ดทำตามทีม่ารดาขอเพราะเหน็แกทรพัย     แตเมือ่รบัศลีอโุบสถแลว  กห็ลบไปนอนเสยีไมไดฟงธรรม  จนกระทัง่
กลับบานในรุงเชาวันใหม

ดานมารดา  เขาใจวาลกูไดฟงธรรมคงมคีวามซาบซึง้รงุเชาคงนมินตพระผกูลาวธรรมมารบัอาหารบณิฑบาตร   จงึได จดั
แจงขาวปลาอาหารไวพรอม แตการณมเิปนเชนทีค่าด มติตวนิทกุะกลบับานแตเพยีงผเูดยีว  ผเูปนมารดาจงึไดเจรจาถามไถ

มารดา. "ลกูเอย  เจาไมนมินตพระธรรมกถกึมาดวยหรอื"
มิตตวินทุกะ. "นมินตมาทำไม  ฉนัไมตองการนมินต"
มารดา. "ถาอยางนั้นเจาจงทานขาวตมนี้เสีย"
มิตตวินทุกะ. "เดีย๋วกอน  ไหนละ  แมบอกวาจะใหทรพัยพนัหนึง่เอาทรพัยมากอน"
มารดา. "ทานเสยีกอนเถดิลกู  แมจะใหทหีลงั"
มิตตวินทุกะ. "ไมได  ตองรบัเงนิกอนถงึจะทาน"

มารดาจงึไดยกถงุทรพัยไปวางไวขางหนา  หลงัจากทานขาวตมเสรจ็แลว  เขากร็บีเอาทรพัยนัน้  ออกจากบานไปทำการ
คาขาย  จนกระทัง่ไมนานเขากไ็ดทรพัยเปนกำไร  ๒  แสน   จงึคดิวา  จกัไปคาขายทางเรอืสำเภา  เขาจงึไดจดัหาเรอืสำเภา
แลวบอกมารดาตามความประสงค  แต…

มารดา.  "ลกูเอย  เจาเปนลกูคนเดยีวของแม  ทรพัยสมบตัเิรากม็อียมูาก  การเดนิเรอืไปทามกลางสมทุรมอีนัตราย
มากนะลกู  แมวาอยาไปเลย"

มติตวนิทกุะ   "ไมตองหามหรอก  ฉนัจะไป  ไมมใีครหามฉนัได"
มารดา.   "แมนีแ้หละ  จะหามเจา"
จากนั้นมารดาจึงจับมือเขาไวมั่น  สวนมิตตวินทุกะนั้นก็ไมไดรูสึกเห็นดวยกับผูเปนมารดาเลย  กลับสลัดมือแลว

ตบตมีารดาจนลมลง  แลวจงึหนไีปลงสำเภาตามทีต่องการ
เมือ่เรอืสำเภาซึง่บรรทกุพอคาหลายชวีติ  ไดเดนิทางไปในมหาสมทุรได  ๗  วนั  เรอืกห็ยดุนิง่  และดทูาวาจะอบัปาง

ลง  ทกุคนในเรอืสำเภาจงึคดิกนัวา  ทีเ่ปนเชนนีเ้พราะในเรอืตองมคีนกาลกณิมีบีาปหนาอยดูวยเปนแน  การเดนิทางถงึได
ตดิขดัอยางนี ้ จงึไดทำสลากกาลกณิใีหทกุคนจบั   ผลปรากฏวา มติตวนิทกุะจบัไดทัง้  ๓  ครัง้  จงึถกูจบัลงลอยแพไปคนเดยีว
และเรือสำเภาก็แลนตอไปได

มิตตวินทุกะถึงคราชะตาขาด  ถูกลอยแพจนชีวิตตองจบสิ้นลงในทามกลางมหาสมุทรในเวลาตอมา  และดวยบาป
กรรมทีท่ำกบัมารดาผเูปนอรยิบคุคลขัน้โสดาบนั จงึทำใหไปเกดิในเปตรภมู ิไดพบกบัเปรตหลายจำพวกเสวยทกุขวบิากโดย
ลำดบั   กระทัง่ไดไปปฏสินธ ิ ณ  อสุสทุนรก  ซึง่เปนสถานทีล่งโทษสตัวนรกเปนอนัมาก

เหน็กงจกัรเปนดอกบวั
: บทเรยีนของการทำชัว่ตอบพุการี
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ดวยนยันตาอนัมดืมดิเพราะบาปกรรมปกปด มติตวนิทกุะไดเหน็นรกนัน้ดจุเมอืงทีป่ระดบัประดาไวอยางสวยงามมาก
และณ ทีน่ัน้เองมสีตัวนรกตนหนึง่  มกีงจกัรหมนุอยบูนศรีษะ  มเีครือ่งจองจำรดัตวั สายโลหติกไ็หลอาบไปทัง้ตวั มเีสยีงรอง
ครวญครางดวยความเจบ็ปวด แตมติตวนิทกุะถงึคราจะตองเสวยผลกรรม  จงึมองเหน็กงจกัรทีอ่ยบูนศรีษะของสตัวนรกตนนัน้
วาเปนดอกบวั   เหน็เครือ่งจองจำวาเปนเครือ่งประดบัตวั  เหน็โลหติทีอ่าบไปทัง้ตวัวาเปนจนัทรแดงชบุตวั  เสยีงรองครวญ
ครางกเ็ขาใจวาเปนเสยีงรองเพลงทีไ่พเราะ   เขาจงึเขาไปใกลสตัวนรกตนนัน้แลวเจรจากนั

มิตตวินทุกะ. "ดอกบวันีท้านไดประดบัตนมานานแลวใชไหม  ใหเราประดบับางเถดิ"
สัตวนรก. "ไมใชดอกบวัหรอก  เปนจกัรกรดตางหาก"
มิตตวินทุกะ. "ทานไมอยากใหเราใชไหม  จงึตอบอยางนัน้"

จากนัน้  สตัวนรกจงึคดิวา  บาปวบิากของตนคงจกัสิน้แลว   ผนูีค้งจกัทบุตมีารดาเหมอืนกบัเรา  ถาอยางนัน้เราจกั
ใหแกเขา จงึยกจกัรกรดออกจากศรีษะของตน  ไปวางไวบนศรีษะของมติตวนิทกุะ

ฝายมิตตวินทุกะ  เมื่อจักรกรดอยูบนศีรษะก็รูทันทีวาไมใชดอกบัว  เกิดความเจ็บปวดทรมานมาก  จึงไดรองขอให
สตัวนรกตนนัน้เอากลบัคนืไป  แตเจาของไดหายไปเสยีเพราะสิน้วบิากกรรมนัน้   มติตวนิทกุะจงึเสวยทกุขเวทนาอยไูปในที่
นั้นนับกาลยาวนาน…

ทานผอูานทัง้หลาย จากเรือ่งนีซ้ึง่มปีรากฏในคมัภรีอรรถกถาชาดก ทสกนบิาต อาจใหสนันษิฐานไดวา สำนวนไทย
ทีว่า "เหน็กงจกัรเปนดอกบวั"  นาจะมคีวามเปนมาเกีย่วเนือ่งกบัชาดกเรือ่งนี ้แตการทีน่ำเรือ่งนีม้าเลาไว  ใชวาประสงคจะให
เหน็ทีม่าของคำวา "เหน็กงจกัรเปนดอกบวั" เทานัน้  สิง่สำคญั คอื ประสงคจะเตอืนใจทานทัง้หลายวา  การกอบาปกบับดิา
มารดาซึง่เปนผใูหกำเนดินัน้เปนบาปหนกั ยิง่ในเรือ่งนีม้ารดาเปนอรยิบคุคลบรรลโุสดาปตตผิลดวยแลว  ยิง่หนกัหนากนัไป
ใหญ  ผูกอบาปกรรมกับมารดาหรือผูบริสุทธิ์ จึงมีผลเร็ว  แรงและราย  จึงควรสำรวมระวังไว   เดี๋ยวถึงคราพลาดพลั้งไป
ตองเสวยวิบากกรรมอยางมิตตวินทุกะแลวยากนักจักแกไข  จะโยนวิบากกรรมใหผูอื่นรับก็ไมได  ผูกอเวรยอมไดรับเวร
ผเูบยีดเบยีนยอมไดรบัการเบยีดเบยีน  ผทูำกรรมชัว่เองยอมไดรบัผลชัว่เอง

ในทางพระพทุธศาสนา บดิามารดานัน้ พระพทุธองคทรงยกยองไวในฐานะอนัสงูสงอยางยิง่  ดงัพระพทุธวจนะทีว่า
"พรฺหมฺาต ิ มาตาปตโร ปพุพฺาจรยิาต ิ วจุจฺเร

อาหเุนยยฺา จ  ปตุตฺานํ ปชาย  อนกุมปฺกา
มารดาบดิาผอูนเุคราะหลกู ไดชือ่วา  เปนพระพรหม      เปนบรูพาจารย  และเปนอาหไุนยบคุคล  ของลกู"

ฐานะของบดิามารดาทัง้ ๓  ทีพ่ระพทุธองคทรงยกยองนี ้  ลวนแลวแตเปนฐานะทีส่งูสง  ดงันัน้  จงึไมสงสยัเลยวา
ทำไมผลกรรมทีท่ำกบับดิามารดานัน้จงึมผีลเรว็  แรงและรายนกั

๑. ฐานะพระพรหม  ซึง่หมายถงึ  ผสูรางโลก  สรางสรรพสิง่  เปนผปูระเสรฐิ  เปนพระเจาของพราหมณ  แตทีท่รง
ยกยองบดิามารดาในฐานะพระพรหมนัน้  กเ็พราะมธีรรมอนัประเสรฐิอยใูนใจ  ๔ อยาง  ไดแก  เมตตา (รกัหวงลกู)  กรณุา
(สงสารลกู  ยามลกูมทีกุขทนอยเูฉยไมไดตองชวยเหลอืลกู)  มทุติา (ยนิดดีวยกบัลกู  ยามลกูไดดไีมอจิฉารษิยา) และอเุบกขา
(วางเฉยได เมือ่ลกูพรอมทีจ่ะดำเนนิชวีติดวยตวัเอง มคีรวัมเีรอืน  แตกเ็ฉยมองพรอมทีจ่ะชวยเหลอืลกูเสมอในคราทีค่วร  ไม
ใชเฉยเมย)

๒. ฐานะบรูพาจารย  หมายถงึ  อาจารยคนแรก  เพราะบดิามารดาสอนลกูกอนใคร  สอนใหยนื  นัง่  เดนิ  นอน  พดู
กิน  ขับถายและอื่น ๆ จนกระทั่งเติบใหญ  วิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนลวนเริ่มตนจากบานซึ่งมีบิดามารดาเปนอาจารย
ผูปรารถนาดีตอลูกศิษยคตลอดกาล

๓. ฐานะอาหุไนยบุคคล  หมายถึง  ผูที่ลูกควรบูชา  คำวา  "อาหุไนย" นั้นเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของ
พระอรยิบคุคล  ฉะนัน้ หากจะกลาววา  บดิามารดา  เปนพระอรยิบคุคลหรอืเปนพระอรหนัตของลกู ยอมถกูตองชดัเจน  เพราะ
บิดามารดามีใจบริสุทธิ์สำหรับลูกเสมอดุจดังพระอรหันตที่ปราศจากสิ่งเศราหมองภายในจิตใจ

ดวยเหตนุีแ้ล  ทำราย  กลาวราย  คดิราย  กบับดิามารดาจงึมผีลรายมาก  ถงึขนาดมนียันตามดืมดิเหน็ผดิเปนถกู
เห็นกงจักรเปนดอกบัว  เห็นเครื่องจองจำตัวเปนเครื่องประดับ  จนตองประสบกับทกุขเวทนายิ่งนัก  ที่สำคัญผูทำรายบิดา
มารดาใชจะรบัผลในชาตหินาเทานัน้  แมชาตปิจจบุนักเ็หน็กนัมามากมายแลววา "ไมเจรญิ" แนนกัแล
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กศุลกจิ เรือ่ง..อิม่บญุ ภาพ...เดก็วดั

ตกับาตรพระธดุงค
คณะพระธุดงค นำโดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโทไดออกธุดงค

ตัง้แตวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๑  โดยไดเดนิทางจากจงัหวดัเชยีงใหมลดัเลาะปา
เขาอำเภอพบพระ จงัหวดัตาก  เขาประเทศพมา ผานจงัหวดักาญจนบรุ ีเดนิธดุงค
เปนแรมเดอืนอยกูลางปาเขาลำเนาไพร เพือ่ฝกจติใหเขมแขง็ พสิจูนความบรสิทุธิ์
เดนิธดุงคกลบัถงึวดัปาฯเมือ่วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๕๑ ซึง่มศีษิยานศุษิยหลัง่ไหล
มารอตกับาตรพระธดุงคกนัเนือ่งแนน ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานทีม่ารวมกนั
สรางบญุกศุลทีว่ดั

รวมทำบญุในเทศกาลวนัสงกรานต
วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ทางวดัได

จดักจิกรรมเนือ่งในเทศกาลวนัสงกรานต ซึง่ถอืวา
เปนวันขึ้นปใหมไทยและเปนประเพณีสำคัญ
อยางหนึง่ของชาวไทย มกีจิกรรมสำหรบัครอบครวั
คือการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว
ผใูหญ และรวมทำบญุกอเจดยีทราย ซึง่ทกุทาน
ไดพกเอาบญุกศุลพรอมไดรบัพรดีๆ จากหลวงพอ
และผูใหญดวยความชุมฉ่ำทั้งกายและใจ นำ
ความสขุกลบับานกนัทกุคน

พธิบีวงสรวงยกฐานพระพทุธปฏมิา
ปางจักรพรรดิ์

วนัที ่๑๒ เมษยน ๒๕๕๑ ทางวดัได
จัดพิธีบวงสรวงเทวดาครั้งใหญและยกฐาน
พระปางจักรพรรดิ์ เพื่อประดิษฐานเปนพระ
ประธานในศาลาวิปสสนาเฉลิมพระเกียรติ
ในครัง้นีค้ณุสมภมูแิละคณุเจตยิา สกลุรตันาคม
ไดเปนเจาภาพในพิธีบวงสรวงและรวมทอด
ผาปา เพือ่สมทบทนุสรางศาลาวปิสสนาเฉลมิ
พระเกียรติและสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณตอไป

ถวายพระพุทธรูป
วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ พระครปูลดัวรีะนนทและคณะพระลกูศษิยทีเ่คย

ไปธดุงค พรอมทัง้ศษิยานศุษิย ไดเดนิทางไปถวายพระพทุธรปูหนาตกั ๔๙ นิว้ จำนวน
๒ องค ทีส่ำนกัสงฆดอยจอ อ.พบพระ จงัหวดัตาก ซึง่หลวงพอไดเคยพำนกัตอนธดุงค
ทานพบพระสงฆไทยเปนพระนักพัฒนาวัดและ ชาวบานเปนคนมีน้ำใจงาม เปน
ชาวกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต  สวนพระพุทธรูปอีกองคไดนำไป
ประดษิฐานทีป่ระเทศพมา

ซึง่หลวงพอตัง้จติไววาจะนำคณะศษิยานศุษิยไปทอดกฐนิ เพือ่นำปจจยัสราง
เจดยีบรรจพุระบรมสารรีกิธาตแุละพระพทุธรปู ๔ องค ในวนัที ่๑๒ พฤศจกิายนนี ้หาก
ทานใดมจีติศรทัธารวมเปนเจาภาพองคกฐนิรวมกบัหลวงพอ ตดิตอสอบถามไดทีว่ดัคะ

Krasaejai3.pmd 15/12/2552, 11:2419



ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา20

โครงการคายพุทธบุตร
วนัที ่๑๙- ๒๒ เมษายน ทางวดัปาเจรญิ

ราชธรรมารามไดจดัโครงการคายพทุธบตุรครัง้แรก
เปน ทางการ ในนามของชมรมกระแสใจ  โดยมี
คุณอณิระ โพธินิลและคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
เปนประธานและเจาภาพในการจัดงาน ซึ่งมี
พุทธบุตรชายและหญิงเขารวมจำนวน ๑๑๒ คน
พรอมทั้งมีคณะครูและผูปกครองติดตามมา
ปฏบิตัธิรรมดวย จำนวน ๗๐ คน

๔ วันในคายพุทธ นอกจากเด็กๆไดฝก
เดินจงกรม นั่งสมาธิ  ไหวพระ สวดมนต แลว เด็กๆยังไดทำกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมฐานสติ ศีล สมาธิ ปญญา
เผาผีความชั่ว ตักบาตรความดี รำลึกพระคุณแม เลนเกมสงเสริมคุณธรรมตางๆ นำโดยวิทยากรอารมณดีที่ถายทอดธรรมะแนวสรางสรรค
เขาถงึจติใจเดก็ๆ  เพือ่ใหเดก็ๆมทีศันคตทิีด่ตีอคายพทุธบตุร คอือาจารยตน (คณุญาณภทัร  ยอดแกว )และอาจารยเบริด (คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน)
และพีแ่กง็ค (คณุวรีะ ศรสีนทิ) วนัสดุทายของโครงการเดก็ๆหลายคนไมอยากกลบับาน  เพราะตดิใจธรรมะเปนขนมหวานตามสโลแกนของ
พี่ๆ ชาวชมรมกระแสใจ

คณะผจูดัทำวารสารขออนโุมทนาบญุกบัผบูรจิาคปจจยัคาอาหารสำหรบัเดก็พทุธบตุรและผรูวมแรงรวมใจทกุทานในการจดักจิกรรม
คายพทุธบตุรใหสำเรจ็ลลุวงไปดวยด ีสาธุ

โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑
วนัที ่๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทางวดัไดจดัโครงการ

พัฒนาจิตเพื่อครั้งที่ ๑ เปนโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับ
บุคคลทั่วไปเปนครั้งแรก  ไดมีผูเขารวมปฏิบัติธรรม
จำนวน ๑๘๐ คน โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เปน
พระวิปสสนาจารย วันปดโครงการรองศาสตราจารย
ดร.สุจิตรา ออนคอม เจาของผลงานธรรมนิยายชุด
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ไดมาขับรองเพลง มาลา

บชูาคร ู ใหผปูฏบิตัธิรรมไดรำลกึถงึพระคณุครบูาอาจารย ซึง่สำหรบัปนีท้างวดัจะจดัโครงการปฏบิตัธิรรมตลอดทัง้ป ผอูานทานใด
สนใจเขารวมปฏบิตัธิรรมในโครงการใดของวดั  ใหดตูารางวนัและเวลาเขารวมโครงการในหนาปฏทินิธรรม หรอืสอบถามเพิม่เตมิ
ไดที่วัด

พธิทีอดผาปามหากศุล ๒๐,๐๐๐ กอง
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ที่ผานมา ทางวัดไดจัดพิธีทอดผาปา

มหากศุล ๒๐,๐๐๐ กอง ครัง้ที ่๒ เพือ่นำปจจยัสมทบทนุสรางศาลา
วปิสสนาเฉลมิพระเกยีรตแิละสมทบทนุสรางอโุบสถไมสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณ โดยไดมีผูมีจิตศรัทธาไดรวมบริจาคปจจัยรวม
ยอดบญุทัง้สิน้ ๑,๐๐๔,๗๑๑.บาท  ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานทีม่า
รวมกนัสรางวดัคะ สาธุ
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เยี่ยมชมโรงหลอพระยงคเจริญ
วนัที ่๒๖ มถินุายน พระครปูลดั

วีระนนท ไดพาคณะศิษยานุศิษยไปดู
ความคืบหนาการหลอรูปเหมือนหลวงปู
เทพโลกอุดรและพระบรมรูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช  เจาภาพคือคุณ
อรัญญา  องควิ เศษและคุณบุษรัตน
มกรแกวเกรยูรที่โรงหลอพระยงคเจริญ
จ.นครปฐม ซึ่งทางวัดจะจัดพิธีบวงสรวง
และพิธี เททองหลอพระในวันที่  ๑๒
สงิหาคม นี ้เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอเชญิผอูาน
ทุกทานรวมทำบุญทองเหลืองแทงและ
แผนทอง เพื่อนำไปหลอมหลอพระไดที่
วัดทุกวัน

งานแสดงธรรม
วนัที ่๒๙ มถินุายน  พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดรบันมินตไป

บรรยายธรรมเรื่องเสนทางแหงปราชญผูทรงศีล ในโครงการคาราวาน
คุณธรรมนำความรู ตอนทำดีใหเด็กดู เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯและสมเดจ็พระนางเจาฯพระบรมราชนินีาถ
ณ อาคารศูนยกีฬาสิรินธร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
จ.นครนายก

ในครัง้นีไ้ดม ีพระอาจารยสนอง กตปุโฺญ วดัสงัฆทาน ดร.อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา ดร.สนอง วรอุไร ไดรวมบรรยายธรรมดวย โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม เปนพธิกีรดำเนนิรายการและรวมตอบ
ปญหาธรรมในชวงบรรยายธรรมของพระครูปลัดวีระนนท

ทางวัดไดจัดแผน Mp3 ธรรมปฏิบัติ ของพระครูปลัดวีระนนท
จำนวน ๓,๕๐๐ ชดุ และหนงัสอืธรรมะไปแจกเปนธรรมทานใหผเูขารวมฟงธรรม
อกีทัง้ไดจดัซมุหนงัสอืธรรมะและซดีธีรรมะ เสือ้love Buddha ถงุผา และ
แผนทองสำหรับหลอพระใหผูมีจิตศรัทธาไดรวมบุญกัน  โดยไดมีผูรวมฟง
ธรรมประมาณสามพนักวาคน ขออนโุมทนาบญุกบัผจูดังานทกุทาน สาธุ
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สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...ครเูกยีง

สวสัดคีะ เดก็ๆพทุธบตุร ฉบบันีพ้ีโ่คนนั
ขอนำภาพวาดของเด็กๆที่ตั้งใจวาด มาให
เพื่อนๆพุทธบุตรไดดูกัน ภาพแรก ชื่อภาพ
ทำบญุทีว่ดัปา เปนผลงานของนองหยก ซึง่
มาทำบญุทีว่ดักบัคณุแมอยเูปนประจำ และ
อกี ๒ ภาพเปนภาพสเกต็การออกแบบเสือ้
ในโครงการคายพุทธบุตร  ภาพของใครได
ลงวารสาร  กรุณาติดตอกลับมาหาพี่ๆ
กองบอกอ จะสงรางวัลไปใหที่บานคะ
ขอบอกขาวดีวา เสื้อ love Buddha และ
ถุงผา We love the Buddha We think
EARTH ที่เด็กๆรวมกันออกแบบ ขณะนี้มี
ผใูหญใจดอีดุหนนุกนัจนของหมด มสีัง่จอง
เขามาอีกมากมาย  เด็กๆคนใดมีไอเดีย
ใหมๆ ออกแบบถงุผาชวยรกัษาโรครอนหรอื
เสื้อของวัด  ก็ลองสเก็ตภาพสงมาที่ใหพี่ๆ
พิจารณาหรือจะฝากไวที่วัดตอนมาทำบุญ
กับคุณพอคุณแมนะคะ  พี่ โคนันขอ
อนุโมทนาบุญกับเด็กๆพุทธบุตรทุกคนคะ

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. 0-2664-1623www.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

กิง้กา เปนสตัวเลือ้ยคลานชนดิหนึง่ ชอบอาศยับนตนไม มนีสิยัอยางหนึง่
คอืชอบชคูอใหสงูกวาลำตวัเสมอ เพือ่ระวงัเหตรุายจะเกดิกบัมนั คนโบราณ
เอาลักษณะชูคอของกิ้งกามาเทียบกับคนบางประเภทวา เมื่อไดลาภ ยศ
สรรเสรญิ สขุ มากกวาใคร กภ็มูใิจจนลมืตวัทะนงตนเหนอืคนอืน่ ชอบ
วางกริยิาทาทางภมูฐิาน ถายิง่ไดทองมาสวมคออยางนทิานโบราณเลาไวก็
ชคูอสงูยิง่ขึน้เพือ่อวดทอง ภาษตินีส้อนวาเมือ่ไดดอียาหลงลมืตวัจนทำให
เห็นญาติมิตรต่ำตอยกวาตน

ด.ญ .นฤภร ภวภตูานนท  นองหยก  อาย ุ๘ ป  โรงเรยีนโชคชยัครเูกยีว
ชือ่ภาพ ทำบญุทีว่ดัปา

ด.ญ กวสิรา อนุพมิพ
ด.ญ สปุนศิราย แหวนวงษ
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การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศ
อินเดียและเนปาลนั้น นับเปนบุญกุศลอันยิ่งใหญประการ
หนึ่งของชาวพุทธ ที่จะไดมีโอกาสไปกราบพระพุทธองคถึง
สถานทีป่ระสตู ิตรสัรแูละปรนิพิพาน ตลอดจนสถานทีแ่สดง
ธรรมครัง้แรก  แมวนันีพ้ระองคจะปรนิพิพานไปนานแลว  แต
ชาวพุทธหลายคนตางฝนใฝที่จะไดไป ในบรรดาพุทธ
ศาสนิกชนที่ไดไปแลวนั้น จะมีสักกี่คนที่สามารถสัมผัสถึง
พุทธานุภาพแหงพระทรงศรี ที่ยังคงมีปรากฏใหเราชาวพุทธ
ไดมั่นใจและเปนกำลังใจในการกระทำความดีตอไป และนี่
คือหนึ่งตัวอยางอันนาประทับใจครับ

"ดวยอำนาจแหง  พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ
และพระสงัฆคณุ....และอานสิงสผลบญุจากความเพยีร
ในการปฏิบัติธรรม  ความตั้งใจขวนขวายรับใชชวย
บำรุงพระพุทธศาสนาตามกำลังความสามารถทำได
ขอการมานมสัการสงัเวชนยีสถานในครัง้นี ้จงเพิม่พลงั
ศรัทธา  และเปนกำลังใจในการสรางสมความดียิ่ง  ๆ
ขึ้นไปดวยเทอญ..."

๒๖ กมุภาพนัธ -  ๕ มนีาคม  ๒๕๕๐ ขาพเจาไดรวม
เดนิทางไปอนิเดยีกบัหลวงพอวรีะนนท  พระภกิษสุงฆ๑๐ รปู
สารเณร ๑ รปู และญาตธิรรม  ๒๙ ทาน(รวมทัง้สิน้ ๔๐ ชวีติ)
เมือ่เครือ่งบนิสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG8820  ลงจอดที่
สนามบินGAYA  หรือพุทธคยา  ซึ่งเปนสถานที่ตรัสรูของ
พระพุทธองคและเปนจุดหมายแรกของการเดินทางในครั้งนี้

ณ  วันเพ็ญเดือน  ๖  กอนพุทธศักราช   ๔๕   ป
พระพุทธเจาทรงประทับนั่งอยูบนหญากุสสะ  ใตตนโพธิ์
หนัพระพกัตรไปทางทศิตะวนัออกสแูมน้ำเนรญัชรา  และใน
ราตรนีัน้เองทีพ่ระองคทรงตรสัรพูระสมัมาสมัโพธญิาณ  และ
ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูระยะหนึ่งที่พุทธคยา  วิมุตติสุขนั้นคือ
ความสขุของใจทีบ่รสิทุธิ ์ปราศจากกเิลส  พนจากความทกุข
และความเศราทั้งปวง...

ขาพเจารสูกึตืน่เตนมาก  ทีไ่ดมายนือยรูมิรัว้ลอมรอบ
ตนพระศรมีหาโพธิ ์ ตอนนัน้มฝีนตกเลก็นอยและคณะของเรา
ไปถงึกเ็ปนชวงเยน็แลว  หลวงพอวรีะนนทนำเดนิทกัษณิาวตัร
และใหนัง่กรรมฐานใตตนพระศรมีหาโพธิป์ระมาณ ๑๕ นาที
และพรงุนีเ้ชาพวกเราจะกลบัมาทีน่ีอ่กีครัง้   ขาพเจานัง่สมาธิ
ดวยความตั้งใจ และเหมือนมีพลังบางอยางทำใหนั่งไดสงบ
นิ่งมาก เมื่อจิตสงบ...ขาพเจาไดอธิษฐานจิต..ขอปาฏิหาริย

เรือ่ง..ขนุไกรลาส
เพราะเปนปจจตัตงั

จงบังเกิดขึ้นใหขาพเจาได
สัมผัสถึงพระพุทธานุภาพ
เพื่อเปนกำลังใจใหปฏิบัติ
ธรรมยิ่งขึ้นไป

หลงัจากนัน้ ดร.ภมูนิทร
สันติทฤษฏีกร  (หัวหนา
คณะทีม่เีมตตาและใจดมีาก)
ไดพาพวกเราเขาที่พักซึ่งอยู
ไมไกลจากพุทธคยาแดน
ตรสัร ู  เดนิทางเพยีง๑๕ นาที
ก็มาถึงโรงแรมที่พัก  พวกเราชวนกันทำวัตรเย็นที่หองพักของ
อาจารยเบิรดและนองแก็งค  โดยนิมนตหลวงพอวีระนนท
นำสวดมนต  หลงัจากสวดมนตทำวตัรเยน็เสรจ็แลว  หลวงพอ
ใหนัง่กรรมฐาน  ๓๐  นาท ี  ดวยความรสูกึปตอิยใูนใจ   ขาพเจา
นัง่กำหนด  พองหนอ  ยบุหนอ  สตแินบอยกูบัคำบรกิรรมและ
สภาวะพองยบุ  จติเริม่เขาสสูมาธมิากขึน้  มากขึน้ ....ตามลำดบั

ณ เบื้องหนาของขาพเจา  คือพระภิกษุหนุมผิว ๒ สี
ผมดำมนัรวบคลาย ๆ  มวย  จวีรสเีขม มรีศัมสีวางมาก  นัง่สมาธิ
หลบัตา แตมรีอยยิม้ปรากฏอยทูีม่มุปาก ณ ใตตนโพธิต์นหนึง่
และมตีนหญาเตีย้ ๆ   ขึน้อยเูปนบรเิวณกวางลอมตนโพธิต์นนัน้
ในนมิติขาพเจานัง่สมาธบินพืน้หญา   จติรบัรวูาเบือ้งหนาของ
ขาพเจานี ้ คอื พระพทุธเจา   ขาพเจากำหนด  เหน็หนอ  เหน็หนอ
แตภาพนั้นยังคงปรากฏอยู  ขาพเจาจึงตามดูภาพที่ เห็น
พระพทุธองคทรงตรสัสอนขาพเจาทางจติวา  ใหขาพเจาลมืตา
มองดใูบโพธิท์ีพ่ลิว้ไหวตามแรงลม  นีค่อื วาโยกสณิ  ถอืเอาลม
เปนอารมณทำใหจติสงบ  เปนการดลูมภายนอก  จติบอกวาใน
อดีตขาพเจาเคยกำหนดวาโยกสิณมากอน สวนการกำหนด
พองหนอ  ยุบหนอก็เหมือนกัน  เปนการตามดูลมภายใน
รางกาย  จบัทีอ่าการทองพองและยบุ  ขาพเจาเขาใจในคำสอน
นัน้และตามดใูบไมทีก่ำลงัพลิว้ไหว  ดธูรรมชาตทิีแ่ปรปรวนตาม
แรงกระทบดวยใจสงบนิ่งจนหมดเวลา

เมื่อออกจากสมาธิ  หลวงพอไดนำแผเมตตาและอุทิศ
สวนบญุ   ขาพเจาประทบัใจ  ดใีจ  และงนุงง   เพราะไมรวูา
นมิติทีเ่หน็นัน้เปนจรงิหรอืไมอยางไร   อาจจะเปนวปิสสนกึ ที่
จติของขาพเจานกึไปเองกเ็ปนได  จงึไมกลาบอกใครและไมกลา
เรียนถามหลวงพอ  แตก็แอบรูสึกอยูในใจวาเปนเรื่องจริง
เพราะสิ่งที่เห็นนั้นชัดเจน และเปนกำลังใจ  เปนความสุขใจ

ตอน พระพทุธานภุาพ
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อิม่เอมใจอยางยิง่   และนีเ่องหรอืทีเ่ขาเรยีกวา  ปจจตัตงั
ขาพเจาเดินกลับหองพักอยางมีสติ  กำหนดอิริยาบถเดิน
ขวา-ซาย  ขวา-ซาย  ดกูารเคลือ่นไหวของกายไปตลอดทาง
จติคดิถงึคำเทศนของหลวงพอวรีะนนท  "กายไหวใจนิง่อยู
สตริเูทาทนัจติ"   ไมวาจะดใูบไมหรอืกายทีเ่คลือ่นไหว  มนั
กด็ธูาตทุางธรรมชาตทิัง้นัน้  ธรรมชาตทิีว่านัน้มนัแปรปรวน
เกิดดับอยูตลอดเวลา  แลวเราจะยึดมั่นถือมั่นใหมันหนัก
ทำไม?  ดูมันดวยจิตนิ่งดูดวยสติ   จึงจะเห็นและเขาใจ
สดุทายกจ็ะคลายทกุข  จะหายโง (แตถาคดิวาตวัเองฉลาด
แสดงวายังโงอยู!)

พระพทุธองคตรสัถามภกิษปุญจวคัคยีวา "สิง่ใดไมเทีย่ง
เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรจะถือวา
สิง่นัน้เปนของเรา  นัน้เปนเรา  นัน้ตนของเราหรอื?..."

ขาพเจาเห็นนิมิตนี้ตั้ งแตวันแรกที่ ไปถึงอินเดีย
สงผลใหตลอด  ๗ วันที่เหลือทำใหขาพเจารูสึกปติ  และมี
ความสขุฝงอยใูนใจขาพเจาตลอดเวลา  ทกุ ๆ สถานทีไ่ดไป
สกัการะนมสัการ  หลวงพอวรีะนนทจะใหสวดมนตนัง่สมาธิ
และแผเมตตาใหสรรพสัตวทุกครั้ง   และขาพเจาทำดวย
ความตั้งใจทุกครั้งเชนกัน
          กลบัจากอนิเดยีครัง้นัน้ กลัยาณมติรทีร่กัของขาพเจา
โทรมาบอกวา  มีรูปถาย amazing ! จากอินเดียใหดู
พระอาจารยทีไ่ปดวยทานถายภาพนีไ้วตอนพวกเรา  ๓  คน
(ในภาพถายม ี๓ คน รวมขาพเจาอยดูวย)  นัง่อยชูวงหวัเรอื
ลองแมน้ำคงคาตอนเชามดื  ในวนัที ่๔ มนีาคม

ในภาพตามแนวนอน  จะเหน็ขาพเจาและพี ่๒ คน  นัง่
อยชูวงหวัเรอื ...แปลกตรงไหนหรอื

แตครัน้ ถอืรปูถาย ตามแนวตัง้    จะมเีงารางพระภกิษุ
รปูหนึง่ยนือย ู พาดผานศรีษะเราทัง้ ๓  คน  ทีเ่ทาทานมฐีาน
คลาย  ๆ  ฐานดอกบวั  มอืซายยกขึน้เปนเหมอืนภาพ ๓ มติิ
เหน็เปนเงามอืคอย ๆ ยกขึน้  แขนขวาแนบลำตวัมแีสงเปน
สายจากลำตัวทานลงมาถึงฐานดอกบัว  รอบกายทานและ
ชวงขาจะมแีสงสทีอง  สมออน ๆ  ฉายออกมา  ...เอะ นีเ่ปน
ภาพซอนหรือเปลา?

พระอาจารยเจาของภาพทานถายภาพนี้ตอนที่
พวกเรา ๓ คนนัง่อยชูวงหวัเรอืพอด ี ทานกดปมุจะถายภาพ
๒  ครัง้ไมตดิ  จนกดครัง้ที ่๓  ถงึจะตดิ  แตทานกไ็มไดสงัเกต
รายละเอียดของภาพ   จนเอาภาพที่ถายไวมาดูใน
คอมพวิเตอร  และขยายใหญถงึจะเหน็ปาฏหิารยิเกดิขึน้

ภาพนีห้ลวงพอวรีะนนททานอธบิายวา  ดวยพทุธานภุาพ
แสดงใหพวกเราเหน็วา  พระพทุธเจามอียจูรงิ  และยงัคงอยู
พระพทุธองคมาใหพร  ใหรมเยน็เปนสขุ และใหตัง้ใจสรางสม
ความดีตอไป แสงที่ออกจากพระองค คือพระฉัพพรรณรังสี
ซึ่งจะมีเฉพาะพระพุทธเจาเทานั้น

ขาพเจาเห็นภาพแลว   พูดไมออก  รูแตวานี่คือ
พระพทุธานภุาพ  บวกกบันมิติทีเ่หน็ทำใหประทบัความจรงิ
ลงไปในใจขาพเจา แนบแนนยิง่ขึน้อกี

จรงิหรอืไมหลายทานคงสงสยั  อยากเหน็อยากพสิจูน
สำหรบัขาพเจาไมตองพสิจูน  หมดแลวซึง่ความสงสยั  ในใจ
รแูตวา  "ปจจตัตงั  เวทติพัโพ  วญิหู-ิ เปนสิง่ทีผ่รูกูร็ไูดเฉพาะ
ตน"

นบัวาขาพเจาไดรบัพรอนัประเสรฐิทีส่ดุในชวีติ  ทกุครัง้
ทีข่าพเจาปฏบิตัธิรรมจะมรีปูนีอ้ยเูบือ้งหนา ทกุครัง้ทีต่องการ
กำลงัใจรปูนีจ้ะถกูหยบิขึน้มาด ู เตมิพลงัทางกายและใจ  ทกุ
ครัง้ทีน่ัง่สมาธติอสกูบัเวทนาอยางหนกั  ภาพนีจ้ะผดุขึน้ในใจ
ของขาพเจาเสมอ...

"ผใูดเหน็ธรรม  ผนูัน้เหน็เราตถาคต".....ประโยค
นี้ซึ้งใจจับใจขาพเจาจริงๆ.

เปนที่นาเสียดายที่เราไมอาจนำชื่อจริง และรูปของ
เจาของเรือ่งนี ้ซึง่เปนสาวรปูงามนามไพเราะมาลงใหได สบื
เนือ่งจากเหตผุลบางประการทีเ่จาตวัขอไว แตอยางไรกต็าม
ก็ตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณานำมาเลาใหพวก
เราไดฟงกนั  สวนจะจรงิเทจ็แนนอนประการใด กระผมกไ็ม
อาจจะยืนยันไดเชนกัน  คงมีแตเพียงตัวทานเองที่จะพิสูจน
พระพทุธานภุาพของพระพทุธองค  แลวทานนัน่แหละจะเปน
ผตูอบตวัทานเองไดดทีีส่ดุ สาธ.ุ

ฝากขาวประชาสัมพันธ
ทางชมรมกระแสใจจดัโครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร ครัง้ที ่๒ ระหวางวนัที ่๑๙-๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม

จำนวน ๑๒๐ ทาน และโครงการปฏบิตัสิญัจร ครัง้ที ่๓ จะนำคณะผปูฏบิตัธิรรมศษิยานศุษิยของหลวงพอวรีะนนท ไปปฏบิตัธิรรม
และแสวงบญุทีป่ระเทศอนิเดยี  ในชวงตนเดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  เปนเวลา ๗ คนื ๘ วนั จะแจงกำหนดการทีแ่นนอนอกีครัง้
สนใจตดิตอสอบถามไดทีค่ณุกมลาศ คชัชาพงษ โทร.๐๘๖-๓๑๐-๒๕๖๖ หรอื คณุบษุรตัน(ป)ู มกรแกวเกยรู โทร.๐๘๕-๑๒๐-๒๐๐๕
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เรื่อง...กัณหาชาลี
เรือ่งเลาจากพระปา

ตอนที ่๒ ความลีล้บัแหงขนุเขา

ออกเดินธุดงคครั้งแรกในชีวิต
พระหนุมออกเดินทางจากจังหวัดรอยเอ็ดมุงหนาสู

จังหวัดกาฬสินธุ  หากถามวาทานรูไดอยางไรวาจะตองเดินไป
ทางไหนนัน้ กม็สิามารถจะชีแ้จงไดเพยีงแตอาศยัความรสูกึลกึๆ
เปนตวัชีท้าง  บางททีานเองกร็สูกึงงๆเชนกนั  พอเดนิทางไปถงึ
จังหวัดกาฬสินธุบริเวณอำเภอกุสินารายณ ทานเองก็รูสึกวา
ตัวเองเหมือนกับรถยนต  ซึ่งใชเวลาในการเดินทาง ๕ วัน
พระหนุมคิดเปรียบเทียบไปวาชีวิตของเราทุกคนก็เสมือนรถที่
แลนไปขางหนาอยตูลอดเวลาทกุนาที หากชวีติขบัเคลือ่นอยไูม
หยดุนิง่ น้ำมนัแหงชวีติกจ็ะคอยๆหมดลงไปเรือ่ยๆ ในขณะเดยีว
กันคนทั่วไปก็มักจะหลงเพลิดเพลินอยูกับสิ่งลอตาลอใจภาย
นอกรางกาย จนลมืนกึถงึคณุคาของชวีติทีม่อียใูนขณะนัน้ ๆ  โดย
ปกตแิลวสิง่ไหนทีอ่ยใูกลตวัเรา เรามกัจะไมเหน็คณุคาของสิง่นัน้
มากนกั  เหมอืนกบัขนตาทีอ่ยตูดิกบัตา  จงึทำใหเรามองไมเหน็
ขนตาตัวเอง  ชีวิตของมนุษยมีคุณคาสูงสงมากมายมหาศาล
ตามความประพฤตทิีด่งีามของตวัเอง  ขึน้อยกูบัวาเราสามารถ
สงเสริมคุณคาใหกับตัวเราเองไดมากนอยเพียงใด  เราจึง
จะสามารถใชชวีติใหคมุคากบัการทีไ่ดเกดิมาเปนมนษุย  มนษุย
ทีจ่ะมคีณุคาไดกต็องสรางตวัเองใหมคีณุคามทีัง้คณุคาภายนอก
และคุณคาภายใน  จึงจะเรียกวาคุณคาของความเปนมนุษยที่
สมบรูณ  โดยการอาศยัวธิฝีกตนเองใหมศีกัยภาพทีส่งูคา โดยวธิี
ประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายและทางจิตใหมีศักยภาพเสมอกัน
ก็จะเรียกวาศักยภาพของความเปนมนุษย สมรรถภาพของรถ
ยนตก็คลายๆกัน คือ ทนทานตอสิ่งที่มากระทบไดนานและ
มั่นคงนั่นเอง

เปรียบมนุษยเหมือนรถบรรทุก
การเดินธุดงคไปตามหาหลวงปูมั่นก็เชนเดียวกัน  ตอง

เดนิลดัเลาะ ตดัไปตามปาเขานอยเขาใหญ มองดตูวัเองกไ็มตาง
กับรถบรรทุกของที่หนัก  เพราะเวลาเดินไปขาวของตางๆ ก็อยู
บนไหลของเรา และถามตีวัเราอย ูความหนกั ความวติกกงัวลกม็ี
มากขึน้  เพราะเราไมอยากแบกเอาของทีห่นกัไปดวย แตพอมา
นกึถงึประโยชนทีจ่ะใชกต็องทนแบกตอไป    โดยเฉพาะการแบก
ขนัธหาสดุแสนทีจ่ะหนกั แตกว็างลงไดยากมากๆเชนกนั

ในระยะเวลาประมาณวนัที ่ ๑๕  ของการออกเดนิธดุงค
พระหนมุกเ็ดนิมงุหนาไปยงัอำเภอกสุนิารายณ จงัหวดักาฬสนิธุ
การเดนิธดุงคไปเสนทางภพูานในระยะนัน้ ตนไมใหญๆ กย็งัมใีห

เหน็อยมูากพอสมควร ในชวงเวลากลางวนักพ็อจะเหน็ผคูนทีไ่ป
หาของปาบาง  แตสำหรบัเวลากลางคนืกลบัเปนสถานทีอ่นัสงบ
เยอืกเยน็ไมมแีมแตเสยีงนกรอง  แตในบางครัง้พอมเีสยีงสตัวปา
รองหาเพือ่น กท็ำใหพระหนมุตองหนัไปมองซายมองขวาแตกพ็บ
เหน็เพยีงแตตนไม  ถาเปนชวงเวลาขางขึน้กจ็ะเหน็แตเงาตนไม
ใหญ ดไูปกร็สูกึวงัเวงเปลาเปลีย่วยิง่นกั

ขุมสมบัติในปา
มีอยูค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระหนุมกำลังเดินจงกรมอยูนั้น

กป็รากฏมผีเูฒาชาย ดลูกัษณะการพดูจาแลวเหมอืนเปนคนเผา
ผูไท  ซึ่งเปนคนไทยเผาหนึ่งที่อาศัยอยูบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดอุดรธานีบริเวณอำเภอวังสามหมอและจังหวัดสกลนคร
อยแูถวตามแนวเทอืกเขาภพูานอดตีเปนพืน้ทีส่แีดง เดนิตรงเขา
มาหาพระหนมุแลวเอยถามวา "ทานมาทำอะไรแถวนี"้  พระหนมุ
ตอบกลบัไปวา "มาธดุงคปฏบิตัธิรรม" คนเผาผไูทจงึถามตอวา
"ทานมาคนเดยีวทานไมกลวัหรอื"  "กลวัอะไรหรอืโยม"  พระหนมุ
ถามกลับ  ก็ไดคำตอบวา "นักศึกษาเขาปามาตายแถวนี้เยอะ
มาก"  ทานจงึตอบวา "ไมเปนไรหรอกโยม ตางคนตางอย ู  เรา
ไมเบยีดเบยีนกนั อาตมาวาทางใครทางมนันะ อาตมาทำหนาที่
ของพระ  นกัศกึษากท็ำหนาทีข่องนกัศกึษา"  ผเูฒาจงึถามอกีวา
"ทานไมกลวัพวกคอมมวินสิตหรอื"   "ไมกลวัหรอกโยม เพราะ
เขาไมใชโจรและเขากเ็ปนคนไทยเหมอืนอาตมา เขายงัมคีวามรู
มากอกีดวย ศกึษาหาความรจูากมหาวทิยาลยัคงจะเปนคนทีม่ี
เหตผุลพอสมควร"  พระหนมุชีแ้จง   แลวผเูฒาผไูทคนนัน้พดูขึน้
วา  "ทานอยากไดทรพัยสมบตัไิหม โยมเหน็อยทูีถ่้ำนัน้เยอะแยะ
เลย"  พระหนมุแกลงตอบวา "อาตมาอยากไดสมบตัเิหมอืนกนั
ทีอ่าตมามาเดนิธดุงคครัง้นีก้ห็วงัวาจะไดสมบตัเิอาไปไวกนิไวใช"
ผเูฒาจงึบอกวา "ถาทานอยากได โยมจะพาไปเอาสมบตั ิ ยาม
ของทานไมพอใสหรอก"  แลวเขากเ็ดนินำหนาพาไป ทานกเ็ดนิ
ตามไป  ผเูฒาคนนัน้กห็นักลบัมาดแูลวพดูวา "อาว! แลวทาน
ไมเอาอะไรไปใสหรือ"   ผูออกธุดงคจึงบอกวา "ไมหรอกโยม
อาตมาไปดเูฉยๆ อาตมาไมอยากไดสมบตัทิีเ่ปนสิง่ของ" แลวเขา
ก็ถามขึ้นวา "ทานอยากไดสมบัติอะไร"  พระหนุมตอบวา
"นพิพานสมบตัิ รจูกัไหมโยม อาตมาออกธดุงคเพือ่หานพิพาน
สมบตัขิองพระพทุธองค สมบตันิีไ้มหนกั  สมบตัทิีห่นกั อาตมา
ไมเอ า โยมเกบ็เอาไวเอง เถอะ"
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พุทธศาสนสุภาษิต
โย จ วสสฺสต ํชเีว กสุโีต หนีวรีโิย
เอกาห ํชวีติ ํเสยโฺย วริยิ ํอารภโต ทฬหฺํ

ผเูกยีจคราน มคีวามเพยีรเลว พงึเปนอยตูัง้รอยป
สวนผปูรารภความเพยีรมัน่คง มชีวีติอยเูพยีงวนั
เดยีว กป็ระเสรฐิกวา

A hundred years of a person who is lazy and
inactive is not worth one day of him who has a
strong effort.

(อานตอในฉบับหนา)

ขณะทีเ่ดนิไปผเูฒาบอกวา "ผมปวดทอง"  แกกเ็ดนิหลบ
ไปหลงัพมุไม และหายตวัไปทนัท ีพระหนมุกไ็มเคยเหน็ผเูฒานัน้
อีกเลย

เมื่อเดินทางตอไปจนถึงภูอธิษฐาน  ซึ่งเปนภูเขาลูกหนึ่ง
ทีอ่ยบูนภเูขาภพูาน บรเิวณยอดตรงกลาง มหีนองน้ำอยบูนนัน้มี
ความกวางใหญประมาณสัก ๔ ไร หนองน้ำนี้จะมีสัตวหลาก
หลายชนิดมาดื่มกินน้ำที่หนองน้ำแหงนี้  โดยเฉพาะชวงเวลา
ประมาณ ๔-๕ โมงเย็น พระหนุมเดินทางมาเจอหนองน้ำนี้โดย
ความบงัเอญิ  ขณะทีเ่ดนิอยไูดหน็โยมผเูฒาอายปุระมาณ ๗๐ ป
กำลงัฟนไมอย ูทานจงึเขาไปถามวา "โยมแถวนีม้นี้ำหรอืไม"  โยม
ผเูฒาคนนัน้กช็ีไ้ปทางทศิเหนอื ทานกเ็ลยเดนิไปตามทางทีโ่ยมเขา
ชีบ้อก  พอไดน้ำแลว ขากลบัขึน้มา คดิวาจะถามทางเดนิกลบัสกั
หนอย แตไมรโูยมหายไปไหนเสยีแลว และไมเหน็แมแตรอยตดัไม
ทานกเ็ลยขอบคณุเขาตรงนัน้    แลวออกเดนิทางตอไป ปรากฏ
วาหลงตดิอยใูนเขาภพูาน เดนิวนไปวนมาอย ู ๑๐  วนั จงึตัง้จติ
อธิษฐานวา "ถาอาตมามีบุญจะไดบำรุงสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาตอไปก็ขอใหเจอทางเดินทางออกจากที่ตรงนี้เพื่อ
ไปใหถึงหลวงปูมั่นดวยเถิด"

เมือ่อธษิฐานจติจบแลว กเ็ดนิมาเจอทางใหมทีอ่ยใูกลกนั
นิดเดียว นับวาเปนเรื่องอัศจรรยอยางยิ่ง  การเดินทางในปานั้น
จติคดิไปเรือ่งอืน่ไมได  เพยีงแคไดน้ำดืม่แลวดใีจกถ็กูลงโทษเสยี
แลว  เมือ่เดนิออกจากภพูานไปได  ๗  วนั พระหนมุจงึไปถงึวดั
ของหลวงปมูัน่  ภรูทิตัโต วดัปาสทุธาวาส  อำเภอเมอืง  จงัหวดั
สกลนคร  เพือ่พสิจูนวาหลวงปมูัน่มตีวัตนจรงิหรอืไม จะไดรวูาตวั
เองเปนคนบาหรือเปลา ซึ่งเมื่อไดเห็นภาพถายหลวงปูมั่นที่วัด
กท็ำใหพระหนมุปตใิจอยางยิง่ เพราะเปนรปูทีเ่หมอืนหลวงปมูัน่
ทีม่าสอนกรรมฐานใหทานในนมิตินัน่เอง

ฝูงงูมาฟงธรรม
พอตกตอนกลางคืนพระหนุมเดินจงกรมอยูในปาตั้งแต

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. กน็ัง่สมาธติอ พอนัง่ไปไดสกั ๑๐ นาที
รสูกึเหมอืนมลีมพดัมาทีม่อืประมาณ ๔-๕ ครัง้ ดัง่มคีนมาเปาลม
ใสมอือยางตัง้ใจและเสยีงดงัมากขึน้ ทานจงึลมืตาขึน้มา เพราะ
คดิวามพีระมาเรยีก แตภาพทีป่รากฏนัน้คอื งหูลายตวักำลงัชหูวั
ขึ้นเต็มไปหมดอยูขางหนา ลำตัวใหญประมาณเทากระปองนม
ลกัษณะลำตวัสดีำขลบัยาวขนาดประมาณ ๑ วา พระหนมุรสูกึ
ตกใจเล็กนอย แลวพูดวา "จะมาฟงธรรมหรือ" งูก็สายหัวไปมา

พระหนมุจงึพดูวา "ขออภยัทีม่านัง่ขวางทางเดนิพวกทาน"
งูจึงผงกหัวเปนการตอบรับ

พระหนุมจึ งขยับออกจากที่นั่ ง เดิมออกไป
ประมาณ ๑ วา แลวพดูกบัเหลาอสรพษิวา "อาตมาขอนัง่
อยตูรงนีก้แ็ลวกนั ขวางทางไหม" คราวนีพ้วกมนัไมผงกหวั
แตมนัคอยจองมองพระหนมุ ไมยอมขยบัไปไหน พระหนมุ
จึงบอกวา "เดี๋ยวอาตมาจะเทศนใหฟง" วาแลวทานก็พูด
ธรรมะใหฝงูงฟูง เทศนไดสกั ๑๐ นาท ีงคูอยๆนอนราบกบั
พืน้ดนิ พระหนมุจงึพดูวา " คนทีช่อบนอนฟงเทศนตายแลว
ไปเกดิเปนง ู๕๐๐ ชาต"ิ พวกมนัตางกพ็ากนัยกหวัขึน้ แต
เพยีงสกัพกัเดยีวมนัเอาหวัลงราบกบัพืน้ดนิอกีเหมอืนเดมิ

โดยปกติแลวพอตกกลางคืนเมื่อเวลาเดินจงกรม
พระหนุมจะจุดเทียนเลมใหญตั้งไวทางเดินจงกรมทั้ง
ดานหวัและทาย ถาครัง้ใดมเีทยีนเลมเดยีวกจ็ดุเลมเดยีว
ถาเทียนขนาดเทากับเทียนจำนำพรรษาก็สามารถทำให
สวางมองเห็นชัดเจนได พระหนุมคิดวาคนที่ชอบนอนฟง
ธรรมและมักสะลึมสะลือเวลาฟงธรรม อดีตชาติคงเคย
เปนงมูาเกดิแนนอน

ขณะทีพ่ระหนมุพดูธรรมะใหงฟูง สงัเกตวางหูลบั
ทานจงึนัง่สมาธเิทศนอกีสกัพกัหนึง่ แลวนัง่สมาธติอไปอกี
ประมาณ ๓ ชั่วโมง พอลืมตามาปรากฏวางูหายไปไหน
หมดแลว ทำใหทานรูสึกแปลกใจธรรมชาติของสัตวปา
บางครัง้เหมอืนมนัจะรเูรือ่ง บางครัง้เหมอืนมนัจะไมรเูรือ่ง
แตก็เปนเรื่องธรรมดาของสัตว เพราะจะเอาอะไรแนนอน
ไมได ขึน้อยกูบัความรสูกึสญัชาตญิาณของมนั
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เรือ่ง..โควนิทะ
ธรรมบนัดาลใจ

ฉบบันีส้ำหรบัคอลมัภ ธรรมบนัดาลใจ คงจะแปลกตาซกัหนอย
สำหรบัผอูาน เนือ่งจากผเูขยีนไดรบัมอบหมายจากหนวยงานตนสงักดัให
ไปดงูานสถานโีทรทศัน NHK สถานโีทรทศัน Fuji  ทีป่ระเทศญีป่นุ ซึง่ทัง้
2 สถานเีปนสถานโีทรทศันของญีป่นุทีม่เีทคโนโลยแีละมชีือ่เสยีงในการ
ผลติรายการโทรทศันและสารคดไีปทัว่โลก ผเูขยีนเลยถอืโอกาสนีไ้ปเยีย่ม
ชมสถานที่ตางๆทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพราะประเทศญี่ปุน
เปนประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตรอนัยาวนาน และมวีฒันธรรมประเพณกีาร
นับถือศาสนาพุทธที่แตกตางจากพวกเราชาวไทยพุทธมาเลาใหฟง
  สถานทีแ่รกๆทีผ่เูขยีนไดเขาไปเยีย่มชมเปนยานเกาแกแหงหนึง่ของกรงุ
โตเกียว ซึ่งถูกเรียกวา "Yanaka" ยานนากะ เปนยานเกาแกของกรุง
โตเกียว ความรูสึกแรกที่ไดเหยียบยางเขาไปคือความสงบเงียบ
บรรยากาศแบบญีป่นุ บานเรอืน และสิง่ปลกูสราง ตนไม วดั รวมไปถงึ

⌫

วัดเทนโนจิ(Tenno-ji)1691

สุสาน ลวนมีกลิ่นอายความเปนญี่ปุนอยางแทจริง เปนสถานที่ที่มีความ
แตกตางจากสถานทีอ่ืน่ๆในกรงุโตเกยีวเนือ่งจากทกุมมุของกรงุโตเกยีวเตม็
ไปดวยเทคโนโลยีทันสมัยแบบตะวันตก

แตสำหรับยานนากะแลวจะพบวัฒนธรรมและสิ่งกอสรางตาม
แบบวัฒนธรรมเกาแกของญี่ปุน สิ่งที่มีช่ือเสียงสำหรับยานยานนากะและ
สรางความประทับใจใหกับผูเขียน ไดแกสุสานเกาแก และวัดเทนโนจิ
(Tenno-ji temple)ทีม่พีระพทุธรปูองคโตทีม่ชีือ่เสยีงและเกาแก ซึง่อยใูนชวง
ค.ศ.1691

ถาใครเปนชาวพุทธขนานแท  ลองแวะเขาไปเยี่ยมชมวัดเทนโนจิ
ทีม่พีระพทุธรปูเกาแก  ศาลเจาSuwa ซึง่เปนทีต่ัง้ของสงิโตหนิซึง่มอีายเุปน
พนัๆป เพราะสรางขึน้ในปค.ศ. 1322 ชาวญีป่นุเชือ่วา สงิโตหนินีเ้ปรยีบเชน
เทพเจาทีค่มุครองปกปองเขต Nippori และ Yanaka รวมไปถงึ สสุานของ
ชาวญีป่นุทีอ่ยใูกลๆ กนั จะไดรสูกึถงึความประทบัใจ ของความสวยงามและ
ศลิปะในการสรางพระพทุธรปู วดั ศาลเจา และสสุาน แบบญีป่นุทีม่คีวาม
แตกตางจากประเทศไทย รวมไปถึงความเชื่อของชาวญี่ปุนในการแสดง
ความเคารพตอสถานที่ตางๆเหลานี้

ฉบบันีผ้เูขยีนเปดเรือ่งการทวัรพทุธศาสนาแบบญีป่นุมาเลาใหฟง
ฉบบัหนาจะเลาเรือ่งยาน Asakusa  ยานดงั และวดัทีม่ชีือ่เสยีง รวมไปถงึ
การปฏิบัติตัวที่ถูกตองสำหรับชาวพุทธเวลาที่เขาไปเยี่ยมชมวัดในญี่ปุน

สสุานเกาแก ยานYanaka

สิงโตหนาศาลเจาSuwa
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เรื่อง..กองบอกอ
สกูปพิเศษ ๔ วนัในคายพทุธบตุร

คอลมันนีเ้ปนสกปูพเิศษแนะนำตวัแทนคณะผจูดังาน
โครงการคายพุทธใหผูอานไดรูจักกันในตอน
เปดใจพี ่ และตอนคนใจนองไดลงเรยีงความ
ความประทับใจของเด็กๆคายพุทธบุตรในหัวขอ
๔ วันในคายพุทธบุตร สวนตอนถามใจ
ผูปกครอง เปนการถามความรูสึกของ
ผปูกครองทีส่งลกูมาเขาคายในครัง้นี้

เปด ใจ พี่
คณุบษุรตัน  มกรแกวเกยรู(พีป่)ู
ประธานจัดโครงการและประธานชมรมกระแสใจ
จบปรญิญาตร ี คณะมนษุยศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร
อาชพี  พนกังานตอนรบับนเครือ่งบนิ  บรษิทัการบนิไทย จำกดั(มหาชน)
ปฏบิตัธิรรมครัง้แรก  ป  ๒๕๔๗  ทีว่ดัอมัพวนั  จ.สงิหบรุี
เริม่จดัปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานครัง้แรก  ป ๒๕๔๙
ที่วัดปาเจริญราชธรรมาราม
 "โครงการคายพทุธบตุร"  เปนโครงการทีจ่ดัขึน้สำหรบัยวุชน  อาย ุ๑๐-๑๕  ป   ซึง่กำลงัจะเตบิโตเปนอนาคต

ของชาต ิ และอยใูนชวงวยัรนุทีอ่าจเปลีย่นแปลงชวีติได  โดยโครงการคายพทุธบตุรมกีจิกรรมใหยวุชนไดรจูกัธรรมะ    รักษา
ศลี   เจรญิวปิสสนากรรมฐาน   ฝกสตใิหรเูทากนัอารมณตวัเองซึง่จะเปนเกราะคมุกนัทางจติและปองกนัสิง่เราภายนอกมา
กระทบไดไมมากกน็อย   แตเนือ่งดวยทางวดัปา ฯ  กำลงักอสราง  สถานทีอ่าจจะไมสะดวกสบายและเปนครัง้แรกของชมรมฯ
ทีจ่ดัโครงการสำหรบัเดก็   จึงอยากทำธรรมะใหสนกุ  ไมนาเบือ่ เปรยีบธรรมะ เปนขนมหวาน    ใหเดก็ ๆ  กนิแลวอยาก
กลบัมากนิอกี    แตสนกุอยางมสีต ิและรจูกัหยดุ   และสดุทายใหเดก็มคีวามกตญัตูอบดิา  มารดา  และครอูาจารย

วนัที ่๑๙-๒๒  เมษายน  ทีผ่านมา  โครงการคายพทุธบตุรครัง้ที ่๑   สำเรจ็ผานไปไดดวยดดีวยจำนวนยวุชน ๑๑๒
คน   เดก็  ๆ  ไดทัง้ความรทูางธรรมะ    ไดฝกสตเิจรญิวปิสสนากรรมฐาน  ไดทัง้ความรแูละความบนัเทงิอยางมสีต ิ ซึง่ปหนา
ทางชมรมฯจะเนนใหมีการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น

สุดทายขอขอบคุณเจาภาพทุกทาน และกัลยาณมิตรทุกทานที่เสียสละเวลามาชวยใหโครงการสำเร็จไปไดดวยดี
และอนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ ยุวชนทุกคนที่เขารวมโครงการฯ   อนุโมทนาบุญกับผูปกครองที่เห็นความสำคัญของธรรมะ
ไวใจชมรมฯสงบุตรหลานเขารวมโครงการฯ  และหวังวาปหนาทางชมรมฯ  จะไดมีโอกาสดูแลและใหความรูทางธรรมแก
บุตรหลานของทานอีก
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คณุญาณภทัร  ยอดแกว (อาจารยตน)
วิทยากรคายพุทธบุตร

อาจารยตนเปนชาวอำเภอระโนด จงัหวดัสงขลา  เมือ่อาย ุ๑๕ ป
ไดมีโอกาสบรรพชาเปนสามเณรและไดศึกษาเลาเรียนในเพศบรรพชิต
ตอมาเปนเวลา ๑๔  ป   จนจบการศกึษานกัธรรมชัน้เอก เปรยีญธรรม
๙ ประโยค  ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับ ๑)
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัและปรญิญาโทศลิปศาสตร
มหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรตามลำดบั

ปจจุบัน  เปนอาจารยประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

ประสบการณในอดีตเมื่อครั้งที่ยังเปนบรรพชิตเคยเปนพระ
นักเทศนนักบรรยายแสดงธรรมตามวัด สถานศึกษา  ชุมชน  องคกร
ภาครฐัและเอกชนหลายแหง   และยงัเคยปฏบิตัหินาทีเ่ปนครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดักรมการศาสนา  เปนอาจารย
สอนวชิานกัธรรมและภาษาบาล ีประจำสำนกัศาสนศกึษาวดัใหมพเิรนทร กรงุเทพมหานครและเปนเลขานกุารศนูยพระสงฆ
นกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันาสงัคม เปนตน

นอกจากนี ้ ยงัเคยดำรงตำแหนงหนาทีท่างสงัคมทีส่ำคญั อาท ิ เปนประธานโครงการคายปรชัญาและศาสนาสมัพนัธ
(ในความอปุถมัภของ สกว.) และเปนรองประธานชมรมครสูอนภาษาบาลใีนโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษา

ความรูสึกเกี่ยวกับคายพุทธบุตร
จากการทีไ่ดทำหนาทีเ่ปนวทิยากรคายพทุธบตุร  ณ วดัปาเจรญิราชธรรมารามแหงนี ้ รสูกึชืน่ชมเยาวชนทกุคนเปน

อยางมาก  ทีม่คีวามตัง้ใจในการทำกจิกรรมตาง ๆ  ทีม่คีณุคาและสรางสรรคในคาย   แมบางคนอายเุพยีง ๗-๘ ขวบ  กส็ามารถ
ปฏิบัติกรรมฐานได  นั่งสมาธิและเดินจงกรมดวยความตั้งใจจริงและสามารถรวมกิจกรรมเชิงคุณธรรมกับพี่ ๆ ที่อายุ
๑๔-๑๕ ป  โดยไมมปีญหา  แมวนัแรกอาจจะมบีางคนรองไห คดิถงึบาน คดิถงึพอแมหรอืบางคนนอนไมหลบัตอนกลางคนื
ดวยหลายเหตผุล (คยุกบัเพือ่น เลนสนกุซกุซน กลวัผ ีฯลฯ )  แตกเ็ปนเรือ่งธรรมดาและเมือ่ผานวนัแรกไปทกุอยางกเ็ริม่เขาสู
บรรยากาศที่ดีงามมากขึ้น

ขอชืน่ชมพอแม ผปูกครองทีส่นบัสนนุลกูหลานใหเขารวมกจิกรรมเชนนีใ้นชวงปดภาคการศกึษา  เพราะเปนกจิกรรม
ทีม่ปีระโยชนอยางยิง่  เปนการเสรมิสรางสตปิญญาและความศรทัธาในพระพทุธศาสนาซึง่ถอืเปนภมูคิมุกนัภายในทีด่ทีีสุ่ด
ใหแกเยาวชน  ในทามกลางสงัคมทีเ่ตม็ไปดวยภาวะเสีย่ง เนือ่งดวยปญหาความเสือ่มทรามทางดานจรยิธรรมมากมาย

กิจกรรมครั้งนี้ผานไปไดดวยดีดวยความเมตตาของหลวงพอ(พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท) ที่ไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมนี้  และทานยังไดใหโอวาทที่เปนประโยชนมากแกเยาวชนทุกคน  นอกจากนี้พระอาจารยเกงและ
พระอาจารยณนนท รตโฺน สองพระวทิยากรจากวดัอมัพวนัทีม่าชวยอบรมกรรมฐานแกเยาวชนกม็คีวามเมตตาและมงุมัน่ใน
การขดัเกลาจติใจและบมเพาะคณุธรรมแกเยาวชนเปนอยางดยีิง่   คณะทำงานทกุทานโดยเฉพาะคณุป ูพีต่ิง่  อาจารยเบริด
และคนอื่น ๆ  อีกหลายคน  รวมทั้งกลุมนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาเปนพี่เลี้ยงนอง ๆ ตาง
ชวยกนัสนบัสนนุ สงเสรมิและสรางสรรคกจิกรรมเพือ่เยาวชนอยางเตม็ที ่ และตองเหนือ่ยลาไปตาม ๆ กนั

เพราะตางมงุมัน่ทีจ่ะใหบรรลเุปาหมายทีด่งีามอยางสงูสดุ   แมจะเหนือ่ยลา  ผลลพัธทีน่าอนโุมทนากค็อื
ทุกคนตางเปยมไปดวยความสุขใจ และไมไดแสดงออกวาเหนื่อยหนาย  สังเกตไดจากรอยยิ้มและความรูสึกใน
กจิกรรมวนัสดุทายซึง่เปนการอำลาและอวยพรเยาวชนทกุคน   คณะทำงานทกุคนอิม่อกอิม่ใจ  แสดงความรสูกึ
ที่ดีและกลาวคำอวยพรเยาวชนทุกคนดวยความจริงใจ เหลานี้คือ สิ่งนาประทับใจที่ไมควรเลือนหายไปและควร
มีภาพบรรยากาศเชนนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขางหนา

สกปูพเิศษ ๔ วนัในคายพทุธบตุร

Krasaejai3.pmd 15/12/2552, 11:2529



ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา30

คณุวรีะ  ศรสีนทิ (พีแ่กง็ค)
วิทยากรคายพุทธบุตร

พี่เปนเด็กราชบุรีครับ เกิดและโตที่นั่น เรียนจบมัธยมปลายจาก
โรงเรียนสายธรรมจันทร อำเภอดำเนินสะดวก  แลวเขามาเรียนตอที่
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร จนจบปรญิญาตร ี(เกยีรตนิยิมอนัดบัสอง) ดานการ
ทองเทีย่วการโรงแรม  ทำงานในวงการทองเทีย่วประมาณสองป แลวกย็ายมา
ทำงานทีส่ายการบนิ ไดเดนิทางไปทีต่างๆมากมาย ไดเหน็ความแตกตาง ของ
หลายเชือ้ชาต ิภาษา และวฒันธรรม แตมอียสูิง่หนึง่ทีท่กุคนในโลกตางไขวควา
เหมอืนๆกนั กค็อื ความสขุ

ความรูสึกตอคายพุทธบุตรในฐานะวิทยากรและเจาหนาที่ของคาย
กอนอืน่เลยตองบอกวามคีวามสขุทีไ่ดเขามาทำงานตรงนี ้ไดเปนผใูหโดยไมได
หวงัสิง่ตอบแทน กบัเดก็ๆแลวอยากใหเขามวีคัซนีธรรมะไวกบัตวัและใจ เพราะ
รวูาเมือ่พวกเขาโตขึน้ เขาจะฝาฟนอปุสรรคตางๆไปไดดวยดดีวยธรรมะทีเ่ขามี
อย ูไมวาสงัคมหรอืโลกใบนีจ้ะโหดรายมากขึน้เพยีงใดกต็าม พีโ่ชคดทีีไ่ดเปนพทุธแตกำเนดิ และไดเขาวดัเขาวาแตเดก็ เรยีนรแูละ
เขาใจศาสนาพทุธมาโดยตลอด(และยงัตองเรยีนรูตอไป)  อยางนอยคายพทุธบตุร จะทำใหเดก็ๆเขาใจหลกัพระพทุธศาสนามากขึน้
และปฏบิตัติวัเยีย่งชาวพทุธทีด่ไีด แคนีก้ถ็อืวาประสบความสำเรจ็แลวครบั นอกเหนอืจากนัน้กแ็ลวแตบญุของพวกเขาเอง   ประทบั
ใจและดีใจที่พอแมผูปกครองของเด็กๆเปนสัมมาทิฐินับเปนจุดเริ่มตนที่ดีมากๆครับ.

อาจารยอำพรรณ  ชยักลุเสรวีฒัน  (พีน่ยุ)
สวัสดีคะ  พี่นุยจบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยพีระจอมเกลา ธนบรุ ีคะ ปจจบุนัเปนอาจารยสอนหนงัสอืใน
มหาวทิยาลยัแหงหนึง่   ไดมโีอกาสเปนสวนหนึง่ในการจดัคายพทุธบตุร
ซึ่งเปนครั้งแรกที่จัด  ดังนั้นในชวงแรกจึงไมคอยแนใจวาจะสามารถ
ทำใหคายสามารถดำเนนิไปอยางราบรืน่ดงัทีต่ัง้ใจไวหรอืไม   และไม
แนใจวาจะสามารถดแูลเดก็เลก็ๆ  ไดหรอืไม  เพราะสวนใหญจะสอน
และดแูลแตนกัศกึษา (อาย ุ๑๘-๒๒ ป)  แตพอไดมาจดัจรงิแลว  พบวา
เดก็ๆ นารกัทกุคน  ใหความสนใจ  และตัง้ใจในการทำกจิกรรมตางๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ  ถึงแมจะมีเด็กบาง
คนซนไปบาง  แตกเ็ชือ่ฟงพีเ่ลีย้ง และวทิยากรแตโดยด ี  การเขาคาย

ในครัง้นีท้ำใหเดก็ๆ  เรยีนรกูารอยรูวมกนักบัผอูืน่  มนี้ำใจตอกนั  สามารถดแูลตนเองไดโดยไมตองพึง่พาผอูืน่    จงึทำใหพีน่ยุรสูกึ
ประทบัใจ  และมคีวามสขุทีไ่ดจดักจิกรรมในครัง้นี ้ หวงัเปนอยางยิง่วาเดก็ๆ ทกุคนจะสามารถนำการปฏบิตัธิรรม  และหลกัธรรม
ทีไ่ด  รวมถงึสิง่ดีๆ  ตางๆ ซึง่เปนประโยชน  นำไปใชในการดำเนนิชวีติประจำวนัได  ขออนโุมทนาบญุกบัเดก็ๆทกุคนคะ

นอกจากนีย้งัมพีี่ๆ อกีหลายทานอาท ิอาจารยเบริด (คณุวทิรู วริยะพพิฒัน) วทิยากรคายพทุธบตุร ปจจบุนัเปนหวัหนา
ภาควชิาคณติศาสตรในมหาวทิยาลยัแหงหนึง่ พีต่ิง่ (คณุกมลาศ คชัชาพงษ) พีห่นมุ (คณุอนเุทพ อนิทรชติ ) นติกิรหนมุจากศาล
ปกครอง  และพี่ๆ จากการบนิไทย พีท่พิย (คณุสรนิทพิย ลลีาประเสรฐ็) พีจ่อด (คณุภชุงค ทบัทมิงาม) พีป่นปน (พนัลกึ จนิายน)
พีร่ะ (คณุอณริะ โพธนิลิ) และพีส่ายณัห ตรยีงั อกีทัง้พี่ๆ จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีส่ละเวลามา
เปนพีเ่ลีย้งทัง้ๆทีต่องเตรยีมสอบกนั ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานทีร่วมแรงรวมใจกนัสรางสรรคกจิกรรมสงเสรมิคณุธรรมใหเดก็ๆ
พุทธบุตรดวยหัวใจเปยมไปดวยบุญกันทุกคน
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รางวลัชมเชย

ด.ช. จริวฒัน คปูระเสรฐิ  นองแทน
อาย ุ๑๒ ป  โรงเรยีนบางชนั

การที่ผมไดมาวัดปาเจริญราชธรรมาราม
มาในวนัแรกผมกร็สูกึวาวดัปาเจรญิราชธรรมาราม เปน
วดัทีม่คีวามรมรืน่เปนธรรมชาต ิและยงัเปนวดัทีม่คีวาม
สงบมาก เพราะวัดนี้มีแตคนมานั่งวิปสสนากรรมฐาน
พอผมไดมานัง่วปิสสนากรรมฐาน ผมกร็สูกึเลยไดวาการ
นัง่วปิสสนากรรมฐาน ทำใหผมมสีมาธ ิใจนิง่ และทำให
ผมมสีต ิและการทีผ่มไดมาวดันี ้ผมกไ็ดทำความดหีลาย
อยางเชน สวดมนต ไหวพระ นัง่สมาธ ิเดนิจงกรม และ
ตองปฏบิตัติามในกฏของพทุธบตุร เชน การทีต่องนอน
ดกึแลวตืน่เชา และตองตรงตอเวลา ในการเขาแถว ใน
การมาวดันีผ้มยงัไดทำกจิกรรมตางๆ เชนรองเพลงศลี 5
ตอบคำถามธรรมะ และสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ
การที่พระอาจารยใหเขียนความชั่วของทุกคนไปเผา
เพือ่จะใหทำแตความด ี ใหเผาความชัว่ไป

สุดทายนี้ผมขอขอบคุณพระอาจารยที่ได
พาผมสวดมนต ไหวพระ นัง่สมาธ ิทำความด ีและ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ที่ไดจัดหาอาหาร ดูแลพวก
เรา และควบคมุความมรีะเบยีบของแตละส ีและที่
ทำใหผมเปนคนดี

คน ใจ นอง
ร

เรยีงความแทนใจในหวัขอ ๔ วนัในคายพทุธบตุร

 รางวัลชนะเลศิเรยีงความยอดเยีย่ม

ด.ช. หฤษฎ กลุกาญจนาภบิาล
นองมารค  อาย ุ12 ป
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
     วนัแรกในคายพทุธบตุร ผมดใีจที่
ไดรูจักกับเพื่อนๆ ในคายพุทธบุตร
ผมชอบมากเวลาทำกิจกรรมกับเพื่อน
ถึงผมจะอายไมกลาออกไป ถึงผมจะรู
หรอืไมร ูอาจารยวทิยากรกท็ำกจิกรรม
สนุกสนานใหเด็กยิ้มไดทั้งวัน แลวได
รูจักกับหลวงพอวีระนนท และพระ

อาจารยทัง้ 2 รปู หลวงพอไดเลานทิาน และอะไรหลายๆอยางในวดั วนั
แรกผมถวมนองวาจะรองไหหรอืเปลา นองบอกวาไมรองหรอก พอตก
กลางคนื ผม นอง และพี ่กเ็ขานอน ผมนอนไมหลบั รวมถงึนองผมดวย
ผมพยายามหลบัอยนูาน

ขณะทีผ่มใกลจะหลบัแลว นองกม็าแตะหลงัผมแลวเรยีกชือ่
ผม พอหนักลบัไปนองน้ำตาซมึทีน่อนเปยกไปหมด แลวผมกป็ลอบนอง
แลวกห็ลบัไป

วันตอมาก็ไมมีอะไรหรอก นอกจากทำวัตรเชา ทำวัตรเย็น
พระอาจารยจะใหเดินจงกรมทุกครั้งแลวก็นั่งสมาธิ ตอนเดินจงกรม
ผมไมคอยปวดขาหรอก แตไมรทูำไมหวัผมปวดมาก ผมบอกกบัตวัเอง
วา ปวดหนอ ปวดหนอ  แตพอปวดนานเขา ผมก็บอกวา เมื่อไหร
จะหยดุหนอ เมือ่ไหรจะนัง่หนอ พดูอยางนีเ้กอืบทกุวนั แตพอตอนนัง่
สมาธ ิผมชอบนัง่ขดัสมาธเิพชร เพราะมนัทาทายด ีผมกพ็ยายามนัง่ตวั
ตรง แมลงมาเกาะก็ไมปด แตพอนั่งขัดสมาธิเพชรไปนานๆ ผมรูสึก
เหมอืนผมไมมขีาขางซายอย ูผมกพ็ยายามไปแตะด ูผมรทูนัทวีาขาผม
ชาไปหมด กระดกิเทาไมไดเลย แลวผมกน็ัง่ตอ ผมกร็สูกึขาขางทีช่ามนั
ปวดมาก เหมือนกับตอนตะคริวกินขาของผม แตผมก็ทนนั่งจนเสร็จ
โดยไมลมืตา พอเสรจ็กน็ัง่แผบญุกศุล

พอตกกลางคนืกส็งบญุกศุลไปใหพอกบัแม ผมชอบกจิกรรม
ฐาน โดยเฉพาะฐานสต ิและผมชอบกจิกรรมเผาความชัว่

ผมจะนำเอาธรรมะทัง้หลาย วนิยั ความออนนอมถอม
ตนและทกุอยางทีไ่ดจากวดัปาเจรญิราชธรรมารามไปใชในชวีติ
ประจำวนั และจะนัง่สมาธทิกุวนัครบั
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กองบอกอ ทำไมถึงสงลูกเขาคายพุทธบุตรคะ
พี่เอ ตอนแรกทีน่องปมูาชวนวาจะมโีครงการคายพทุธบตุร  ๔ วนั ๓ คนื  ทีว่ดัปาเจรญิราชธรรมาราม  คลอง๑๑ กร็สูกึ

อยากใหลกูเขารวมกจิกรรมทนัท ี  แตขอถามความสมคัรใจลกูกอน  เมือ่ลกูตอบตกลงทัง้ ๆ ทีน่องธรรมกไ็มเคย
เขาคายแบบนีม้ากอน  กค็ดิวานาจะเปนโอกาสทีด่ทีีล่กูจะไดรบัภมูคิมุกนัทางดานจติใจ  ไมหวัน่ไหวตอสิง่ทีม่า
กระทบใจทัง้สขุและทกุข  รจูกัจดัการกบัจติใจตวัเองและความเครยีดทีเ่กดิขึน้จากสิง่ทีม่ากระทบใจเรา  สามารถ
ใชสตปิญญาพจิารณาถงึเหตแุละผลทีเ่กดิขึน้ได  โดยใชคำสอนของพระพทุธเจาเปนหลกัยดึปฏบิตัใินการดำรงชวีติ
ตอไปขางหนา  โดยทีไ่มมพีอและแมอยเูคยีงขาง

กองบอกอ หลงัจากเขาอบรมแลวรสูกึอยางไร  นองธรรมมพีฤติกรรมเปลีย่นแปลงอยางไรบางคะ
พี่เอ รสูกึวานองธรรมมคีวามรคูวามเขาใจเกีย่วกบัพทุธศาสนามากขึน้  มทีศันคตทิีด่ตีอการปฏบิตัธิรรม  มขีอคดิทีด่มีา

เลาในครอบครวั มอียคูรัง้หนึง่  นองเอย(นองสาว)  กลบัมาบานแลวเลาถงึความรสูกึไมชอบเพือ่นทีน่ัง่ใกลกนัเพราะ
ชอบมาลอเลียน  นองเอยบอกวาไมมีความสุขไมอยากไปโรงเรียน  พี่ธรรมก็สอนนองวา "ไมเหน็ตองไมมคีวาม
สขุเลย  กไ็มตองเอาคำพดูของเพือ่นมาคดิซ ิ  คนทีเ่ขาวาเรากเ็พยีงครัง้เดยีว  แตเราตางหากทีเ่อามาคดิซ้ำ ๆ
ทำรายตวัเราเอง"   คณุแมนัง่ฟงนิง่ ๆ แลวกอ็ดภมูใิจในตวันองธรรมไมได  วาความคดิด ีๆ แบบนีค้งไดมาจาก
การเขาคายพทุธบตุรแน ๆ   แลวกค็ดิตอวาถานองธรรมเขาใจและจดัการกบัอารมณความรสูกึตาง ๆ  ทีม่ากระทบใจ
ไดอยางดแีลว  นองธรรมนาจะเปนเดก็ทีม่คีวามสขุไดคนหนึง่  แลวกเ็ผือ่แผความสขุความคดิด ีๆ มาสนูองสาว
และคนอืน่ ๆ  ได

กองบอกอ ปหนาจะสนับสนุนใหลูกเขารวมโครงการพุทธบุตรอีกหรือไม
พี่เอ สนนัสนนุคะ  คณุแมคดิวาการใหธรรมะกบัลกู

กเ็หมอืนกบัการฉดีวคัซนีสรางภมูคิมุกนัใหลกู  ตองฉดีอยางตอเนือ่ง
ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม

กองบอกอ นองธรรมไดรับรางวัลอะไรตอนเขารวมโครงการคะ
นองธรรม ไดรับรางวัลขวัญใจพุทธบุตรครับ

ถาม ใจ ผปูกครอง
ขอแนะนำครอบครัวพุทธบุตร ซึ่งเปนตัวแทนของ

ครอบครัวยุคใหมที่ปลูกฝงคุณธรรมใหลูกๆตั้งแตวัยเด็ก  คือ
ครอบครัวสรรพอุดม สมาชิกครอบครัวประกอบดวย พ.ต.ท.
จารุวัฒน  สรรพอุดม   คุณแมอภิญญา  สรรพอุดม
ด.ช.ธรรมปพน(นองธรรม) สรรพอุดม  ด.ญ พิชามญชุ
(นองเอย) สรรพอุดม ในครั้งนี้นองธรรมเปนขวัญใจเพื่อนๆ
และพี่ๆ  เพราะเปนเดก็ทีก่ลาแสดงออก นสิยัราเรงิ และมสีขุภาพ
จิตที่ดีมาก

สกปูพเิศษ ๔ วนัในคายพทุธบตุร
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ภาพแทนใจจากนองธรรม

จบคายแลว  ใชยตุ ิ ปณธิาน
จงสบืสาน  เนิน่นานไป ดวยใจหมาย
เปน"พทุธบตุร" แทจรงิ  ทัง้หญงิชาย
ใจและกาย  ถวายแด  พระสมัมา
จกัพบสขุ  ทกุขคลาย  ไดถวนทัว่
เพราะในตวั  มธีรรม  ล้ำคณุคา
"พทุธบตุร"คำนีเ้ปน  เชนสญัญา
ตระหนกัวา จกัทำด ี ชัว่ชีวนั ฯ

ตร สกปูพเิศษ ๔ วนัในคายพทุธบตุร

กองบอกอ  หลงัจากเขารวมโครงการคายพทุธบตุรแลวรสูกึอยางไรบางคะ
นองธรรม  รสูกึวาไดความรเูกีย่วกบัพทุธศาสนาและความเชือ่ตาง ๆ มากขึน้  ไดขอคดิด ีๆ นำไปปฏบิตัติวัใหดขีึน้  สนกุกบั

เกมตาง ๆ  ทีพ่ี ่ๆ  จดัให  ไดเจอเพือ่นใหม ๆ   ไดฝกการใชชวีติรวมกบัผอูืน่ทีเ่ราไมเคยรจูกั  ฝกความอดทน  มสีมาธิ
ดขีึน้  อยากเขารวมกจิกรรมคายพทุธบตุรอกีครบั

ปณธิานพทุธบตุร     อดทน  ขยนั  ประหยดั   ซือ่สตัย  กตญั ู  รวูนิยั  หางไกลอบายมขุ

๔ วนัในคายพทุธบตุรจบลงดวยรอยยิม้แหงความสขุ ความปติ

อิม่ใจทัง้ผใูหและผรูบักนัทกุคน พบกนัใหมในปหนานะคะ
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สะเกด็ขาวชาววดั
เรือ่ง เมาทซี่

สวัสดีคะ กัลยาณมิตรทุกทาน  ฉบับนี้ขอ
ตอนรับเขาสูเทศกาลวันเขาพรรษาและวันแมแหงชาติ
ทางวดัมกีจิกรรมบญุมากมายใหทานไดสัง่สมเสบยีงบญุ
กันตอไป

โครงการคายพุทธบุตรที่ผานมาประสบความ
สำเร็จอยางยิ่ง มีเด็กๆยุวชนอายุตั้งแต ๑๐-๑๕ ป
เขารวมปฏบิตัธิรรมจำนวน ๑๑๒ คน อกีทัง้คณะครแูละ
ผูปกครองติดตามมาปฏิบัติธรรมถึง ๗๐ คน พี่ๆชาว
ชมรมกระแสใจรูสึกปติอิ่มบุญที่ไดจัดโครงการดีใหแก
เยาวชนของชาต ิปหนาชวงเดอืนเมษายนมาเขารวมคาย
คุณธรรมดีๆกันอีกนะคะ

ขอขอบคุณผู ใหญใจดีทุกทานที่ รวมเปน
เจาภาพโครงการคายพทุธบตุร อาท ิคณะพีใ่หญใจดนีำ
โดย คณุปวณีา ชำนาญวณชิกลุ  นำขนมและน้ำหวาน
มาใหเตม็คนัรถต ู คณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร คณุอิว๋
คุณวัลลภา องคศรีตระกูล เปนเจาภาพน้ำดื่มและนม
คณุลกูหม ูณภคั เจรญิจติร ทีส่ัง่พซิซามาเลีย้งเดก็ๆ และ
เจาภาพอาหารวนัที ่๒๐ เม.ย คณุอญัญาอร ศรปีระเสรฐิ
และคณุวรีสดุา แหลมทอง  อกีทัง้นางฟาการบนิไทยอกี
หลายทานที่รวมเปนเจาภาพจัดงานในครั้งนี้

และขออนุโมทนาบุญพี่นางฟาการบินไทยอีก
ทาน คอืคณุพจนยี เอกอคัร ทีโ่อนปจจยัซือ้ทีด่นิทกุเดอืน
ติดตอกันมาตั้งแตเริ่มโครงการซื้อที่ดินและสนับสนุน
กจิกรรมบญุดวยดมีาตลอด สาธคุะ

ถอยธรรมลำกวี
เรือ่ง เพยีรธรรม

สังคมธรรมสังคมไทย

สังคมเลวเพราะคนดีอาจทอแท
สังคมแยเพราะคนไทยขายศักดิ์ศรี
สังคมเนาเพราะเมาเงินเมินความดี
สังคมผีเพราะไรธรรมประจำใจ

เราเปนพุทธอยาหยุดสรางทางประเสริฐ
เสียชาติเกิดมาเปนคนฤๅทนไหว
เราเปนพุทธอยาหลงทำกรรมจัญไร
เกิดเปนไทยใชพระธรรมนำชีวี

พึงเจริญสติดำริชอบ
พึงประกอบบุญกุศลผลสุขศรี
พึงรักใครเมตตาและปราณี
พึงบูชาคนดีมีศีลธรรม

สังคมดีเมื่อคนเลวไรอำนาจ
สังคมปราชญเมื่อคนไทยไมใฝต่ำ
สังคมงามเมื่อความดีมีประจำ
สังคมธรรมจะนำไทยใหสุขเอย.

ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมสรางบญุมหากศุล
จองเปนประธานสายกฐนิของวดัปาเจรญิราชธรรมาราม ตามกำลงัศรทัธา
ทานสามารถลงชื่อจองประธานสายกฐินไดที่วัดหรือติดตอสอบถามไดที่
คณุศริพิร วทิยาศริกิลุ (คณุอมิ) โทร. 089-313-1169
หรอื คณุกมลาศ คชัชาพงษ (คณุติง่) โทร. 086-310-2566 ขออนโุมทนา สาธุ

34
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ควันหลงจากโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ครัง้ที ่๑ นบัวาเปนโครงการทีจ่ดัเปนทางการครัง้แรก
พระวิปสสนาจารยคือพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
มผีเูขารวมถงึ ๑๘๐ คน และไดฟงธรรมบรรยายจาก
หลวงพอทกุคนื  หวงัวาทานจะนำธรรมปฏบิตัไิปใชใน
ชีวติประจำวนัและหยบิยืน่สิง่ดีๆ บอกตอใหแกผอูืน่ตอ
ไปได ทานใดสนใจเขารวมปฏิบัติธรรมครั้งตอไป
กรุณาลงชื่อจองลวงหนา เพื่อความสะดวกของ
เจาหนาที่ในการจัดโครงการ

พี่ๆ นองๆในนามกลมุเดก็วดั อาสาสมคัรผใูจ
บญุชวยงานวดัในครัง้นี ้ฝากขออภยัในความไมสะดวก
ไมวาทีน่อน หองน้ำ เพราะอยใูนระหวางการกอสราง
และขอชื่นชมผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ที่สามารถฝาฟน
อุปสรรค เวทนาตางๆไปไดดวยดี โดยยึดหลักวา
"มาวัดเพื่อละ ฝกความอดทน สรางความเพียร"
วนัสดุทายหลวงพอใหเลาประสบการณการปฏบิตัติลอด
๗ วนัทีผ่านมา เหน็รอยยิม้ความปตขิองผปูฏบิตัธิรรม
ทำใหคณะผูจัดโครงการพลอยอิ่มบุญไปดวย

ควันหลงงานแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ  มผีรูวมฟงธรรมถงึสามพนั
กวาคน ซมุหนงัสอืธรรมะของวดัแจกและขายกนัแทบ
ไมทนัเลยทเีดยีว สวนเสือ้ love Buddha ถงุผา We
think EARTH  มผีรูวมบญุกนัจนของหมด และยงัโทร
มาสัง่จองอกีเดยีว ซึง่ตองขออนโุมทนาบญุกบัอาจารย
คมกฤษและอาจารยภารด ีประเสรฐิวงษ ทีส่นบัสนนุ
ใหวดัปาฯตัง้ซมุหนงัสอืธรรมะและตัง้ปายประชาสมัพนัธ
กจิกรรมวดั จนอดตัง้คำถามไมไดวา  นีเ่ปนงานของ
วดัปาเจรญิราชธรรมารามจดัเองหรอืไม!!! พบกนัใหม
ในฉบับหนาคะ

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
เขากองทุนผูปฏิบัติธรรม

ผานบญัชพีระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
เพือ่ชมรมกระแสใจ บญัชอีอมทรพัย

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

และสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ยู
แฟกซมาที ่ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙, ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗  หรอื
ถวายปจจยัไดทีว่ดัระบ ุ“เพือ่กองทนุชมรมกระแสใจ”

มมุนีม้รีางวลั
อิคิวซัง

เฉลยคำถามฉบบัทีแ่ลวนะครบัทีถ่ามวาพระอปุคตุ
ที่อยูในบริเวณวัดปาฯของเราเปนปางใด คำตอบก็คือ
ปางจกบาตร ครบัผม สำหรบัผทูีต่อบถกูทางเราจะจดัสง
ของรางวลัไปใหนะครบั ไดแก คณุอสัน ี  ศรสีวางไชย
และคณุคำรบ  ชาตเิชือ้  ยนิดดีวยนะครบั

สำหรบัคำถามประจำฉบบันีถ้ามวา  ทานชนดิใด
ที่ทำยากที่สุด และ ทานชนิดใดที่มีอานิสงสสูงที่สุด
และผทูีต่อบถกูสามทานจะไดรบั กระเปาผาลายนารกั
ชวยลดภาวะโลกรอน ของวดัเราเอง พรอมทัง้ซีดกีาร
ปฎบิตัวิปิสสนากรรมฐานของหลวงพอวรีะนนทดวย
ครับ

สงคำตอบมาไดที ่krasaejaigames@yahoo.com
หรอื สงแฟกซมาที ่๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙
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แนะนำหนงัสอืนาอาน

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๑
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

ชดุ ธรรมสำหรบัผคูรองเรอืน
คสูรางคสูม (ภาษาไทยและองักฤษ)
พระครปูลัดวรีะนนท  วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

Mp 3 ชดุธรรมปฏบิตั ิจำนวน 7 แผน
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุแผนละ 59 บาท

ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจสื่อธรรมะเปนธรรมทาน
หรอืประสงคจะเปนเจาภาพผลติสือ่ธรรมะของวดั  ซึง่ขณะนี้
ทางวัดมีโครงการพิมพหนังสือธรรมะอีกหลายเลม คือ
วปิสสนาชวีติ ธรรมะทวนกระแส พทุธทำนาย และอสิระแหง
จติเลม 2  ตดิตอสอบถามไดทีว่ดัหรอืคณุกมลาศ คชัชาพงษ
โทร 086-3102566

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ

ณ วดัแหงหนึง่ สภุาพสตรอีวนวยักลางคนนางหนึง่
คลานฝาฝูงชน ที่หอมลอมหลวงพอซึ่งเปนเจาอาวาส
อยางไมยี่หระตอสายตาผูคนที่กำลังรอคิว พอเขาใกล
หลวงพอ หลอนกพ็ดูขึน้เสยีงดงัวา

สตรอีวน : หลวงพอเจาขา อชิัน้รอควิมานานแลว
ไมไดคุยสักที อิชั้นจึงหยอดตูทำบุญไปแลวตั้งสิบบาท
เพียงแคจะถามหลวงพอนิดหนอยกอนไดไหมเจาคะ

หลวงพอยิ้มนิดๆ แลวตอบวา : มีอะไรก็วามา
ซิโยม

สตรีอวน : อาทิตยหนาราคาน้ำมันจะขึ้นไหม
เจาคะ  หนาฝนนีน้้ำจะทวมหรอืเปลา ลกูอชิัน้จะสอบเขา
อนุบาลหมีน้ำไดไหมคะ เรื่องสุดทายนะเจาคะ นายก
จะอยูครบครึ่งปไหมเจาคะ

หลวงพอ : ???
ขอเชิญผูอานสงเรื่องราวขำขันมาเลาแบงปนกันบางนะคะ

      e-mail:Krasaejai@yahoo.com

 

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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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 (30970) 085-1202005 คณุอณริะ โพธนิลิ (27755) 081-6223204

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 ่369-206943-4 โอนเมื่อวันที่.......................................................................

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่0-28818619

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

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

บาท
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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
พระครปูลัดวรีะนนท 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

คณุพนัลกึ จนิายน
ประธานฝายดำเนนิการ/ คณุสธุศีกัดิ ์มะลกิลุ
งบประมาณ คณุศรินิทพิย ลลีาประเสรฐิ
เหรัญญิก คณุจารวุรรณ เธยีรฉาย
ฝายประชาสมัพนัธ คณุกมลาศ คชัชาพงษ

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ
ฝายวชิาการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายกฏหมาย คณุอนเุทพ อนิทรชติ

คณุวภิาพร พารกัษา
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

ชมรมกระแสใจ
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ประมวลภาพโครงการคายพทุธบตุร The children of the Buddha camp วดัปาเจรญิราชธรรมาราม
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ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา40
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