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รำลึกพระคุณแม
จะเรียงรอยถอยคำลำนำแม
กลัวก็แตจะแสนนานเกินขานไข
เกรงก็แตสุดหาคำเจียระไน
ดวยพระคุณนั้นยิ่งใหญหาใดปาน
ฤๅจะเทียบเปรียบวามหาสมุทร
พระคุณสุดกวางกวามหาศาล
ฤๅจะเทียบความชุมฉ่ำน้ำรอยธาร
รักสราญแมชื่นกวาตราตรึงใจ
รักแมใหไมจำกัดแตสัตยซื่อ
ไมยึดถือทวงบุญคุณไหนไหน
ไมหวังผลหวังเดนเชนรักใด
เพียงหวังใหลูกสุขไมทุกขตรม
จะเรียงรอยถอยคำลำนำแม
คงยากแทพรรณนาหาใดสม
ขอเพียงเราเอาใจใครครวญชม
คาน้ำนมพระคุณแมรูแนเอย.
โดย..ธรรมบุตร
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ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓ กรกฏาคม-กันยายน ๒๕๕๑
จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
z วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร. 086-3102566 ,
085-1202005
โทรสาร 0-28818619
e-mail :krasaejai@yahoo.com
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
บรรณาธิการ คุณวีระ ศรีสนิท
กองบรรณาธิการ คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
คุณกมลาศ คัชชาพงษ
คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น
คุณอนุเทพ อินทรชิต
คุณญาณภัทร ยอดแกว
คุณวิภาพร พารักษา
คุณวิทรู วิรยะพิพฒ
ั น
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
ฝายประสานงาน คุณศราวุฒิ คำเทพ
ภาพวาดโดย

คุณกัญญารัตน สุวรรณปกษา
คุณวิชา นนทแกว

พิมพที่

หอรัตนชัยการพิมพ

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

สารบัญ

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ แจงขาวสารและประชาสัมพันธกจิ กรรม
ของวัดปาเจริญราชธรรมาราม
๒. เพือ่ เผยแผคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา
๓. เพือ่ เผยแผหลักการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
๔. เพื่อเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขอคิดธรรมะ
เกร็ดความรสู ขุ ภาพกาย สุขภาพจิต
ประสบการณชีวิตระหวางสมาชิก
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชใน
ชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม
อันดีตามหลักพุทธธรรมใหแกครอบครัว

คอลัมนประจำฉบับ
คุยกับบอกอ
ครอบครัวกระแสใจ
สรรหามาเลา
วันอาสาฬหบูชา
บทความพิเศษ
ตอน วิปส สนากรรมฐาน
รูเรื่อง...สมุนไพรเปนกษาย
สายธารบุญ
ไดอารี่ธรรม
รรู อบกรอบกฎหมาย
สืบเนื่องจากชาดก
กุศลกิจ
โลกพุทธบุตร
เพราะเปนปจจัตตัง
ตอน..พระพุทธานุภาพ
เรื่องเลาจากพระปา
ธรรมบันดาลใจ
สกูปพิเศษ
ถอยธรรมลำกวี
สะเก็ดขาวชาววัด

วีระ ศรีสนิท
จิตประภัสสร
นายรอบรู
วิสาขา
วีรนนฺโทภิกขุ
หนอนยา
นางฟาชาลี
s'one
พีห่ นมุ
ธรรมฤทธิ์
อิม่ บุญ
โคนัน
ขุนไกรลาส
กัณหาชาลี
โควินทะ
กองบอกอ
เพียรธรรม
เมาทซี่
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คุยกับบอกอ

กราบเรียนผอู า นผเู ปนกัลยาณมิตรทุกทาน ฉบับนีก้ เ็ ปนฉบับทีส่ าม ตอนรับวันแม
ประจำป ๒๕๕๑ และตอนรับวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาดวย นับเปนชวงไตรมาส
ทีด่ แี หงการทำบุญทำกุศล ทัง้ กับพระอรหันตทบี่ า นและทีว่ ดั ทุกทานคงไดกระทำความดี
กันอยางสมบูรณเต็มอิ่ม นอกนี้แลวสมาชิกวารสารกระแสใจจะไดรับซีดีธรรมะของ
หลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ทานละ ๑ แผน สงไปพรอมวารสารฉบับนีด้ ว ย
เนือ้ หาสาระในฉบับนีก้ ย็ งั คงมีคอลัมนประจำทีน่ า สนใจ และมีคอลัมนใหมๆสอด
แทรกเขามา เปนตนวา ความรทู างดานกฎหมาย โดยพีห่ นมุ นิตกิ รใจบุญทีม่ าชวยงาน
วัดไมไดขาดและยังสละเวลามาเขียนคอลัมนใหเราอีกดวย แตจริงๆแลวคอลัมนนจี้ ะมี
ผพู พิ ากษาสาวสวยมาสลับกันเขียน เพิม่ พูนอรรถรสและประดับความรใู หผอู า นทุกทาน
ไดรูรอบกรอบกฎหมายและไมตกยุคดวยครับ
อีกคอลัมนที่จะอดพูดถึงไมไดคือ ๔ วันในคายพุทธบุตร ที่เราไดยกบรรยากาศ
ความประทับใจมาใหสัมผัสกันอีกครั้ง ประดุจดั่งควันหลงที่เปยมไปดวยคุณคาและ
ความสุข จากผจู ดั นองๆในคายและผปู กครองของนองๆทีใ่ หการสนับสนุนกันอยางเต็มที่
งานนีเ้ ราไดเจอเพชรนอยเม็ดงามมากมายทีท่ ำใหพๆี่ ทีมงานหายเหนือ่ ยกันเปนปลิดทิง้
เลยครับ
หลากหลายคุณงามความดีที่เกิดขึ้นในรั้ววัดปาเจริญราชธรรมาราม ไดรวบรวม
มาไวในวารสารฉบับนี้แลว ขอใหทานผูเจริญทุกทานทำใจใหวางและพรอมอนุโมทนา
บุญไปพรอมๆกันดวยเทอญ.
วีระ ศรีสนิท
บรรณาธิการ

ขอเชิญรวมสรางมหากุศลอันยิ่งใหญในพิธีเททองหลอรูปเหมือน

หลวงปเู ทพโลกอุดรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ขึน้ ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ลานพิธเี ททองหลอพระ วัดปาเจริญราชธรรมาราม (สำนักสงฆวมิ ลธรรม)
กำหนดการ

เวลา ๐๕.๐๐ น. ทำพิธีบวงสรวง
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ สามเณร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธเี ททองหลอองคพระ พระมหาเถระ ๔ รูปนัง่ อธิษฐานจิตและเจริญพุทธมนต
พระมหาเถระนัง่ อธิษฐานจิต ๔ รูป
๑. พระครูศลี พิลาศ ( ครูบาจันทรแกว )
วัดศรีสวาง
จ.เชียงใหม
จ.เชียงใหม
๒. พระครูประภัศรธรรมรังษี ( ครูบาจันทรังษี )
วัดกูเตา
๓. พระครูขนั ติคณ
ุ าธาร ( ครูบาดวงจันทร )
วัดแมสาบเหนือ
จ.เชียงใหม
๔. หลวงปวู าส สีลเตโช
วัดสะพานสูง
จ.นนทบุรี
ขอเชิญผมู จี ติ ศรัทธารวมบูชาทองเหลืองแทงหนัก ๑ กิโลกรัม แทงละ ๕๐๐ บาทและแผนทองเหลือแผนละ ๙๙ บาทหรือ
ตามกำลังศรัทธา เพือ่ นำไปหลอมในพิธหี ลอพระ ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชี พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคาร
ไทยพาณิชย สาขานิมิตใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 374-2-19782-4 สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุ
"เพือ่ ทำบุญแผนทอง" ใหชดั เจนมาทีแ่ ฟกซ 0-2995-2477 หรือรวมทำบุญไดทวี่ ดั ทุกวันกอนวันงานพิธี

สุ โ ข ปุ ฺ ญ สฺ ส อุ จฺ จ โย. ความสั่ ง สมขึ้ น ซึ่ ง บุ ญ นำสุ ข มาให
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ครอบครัวกระแสใจ
จิตประภัสสร

ทำบุญหลอพระในวันแม

แมแตม
นองตูน
แมแตม

นองตูน
แมแตม
นองตูน
แมแตม
นองตูน

นองตูนครับ เรามาเขียนชื่อ-สกุล วันเดือนปเกิดบนแผนทองเพื่อนำไปหลอมหลอรูปเหมือนพระหลวงปู
เทพโลกอุดร กับสมเด็จพระนเรศวร มหาราชกันดีกวา
ครับผม แมแตมครับหลวงปูเทพโลกอุดรเปนใครครับ ผมรูจักแตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผูกอบกูชาติ
แผนดินสยาม แมเลาใหตนู ฟงหนอยครับ
ไมมีใครทราบประวัติที่แนชัดวาทานเปนใคร ทานจะมาสอนกรรมฐานใหพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทานั้น
ครูบาอาจารยบางทานเลาวาทานเปนพระสมัยพระเจาอโศกมหาราช ซึง่ ครองราชยอยใู นชวง พ.ศ. ๒๗๐-๓๑๑
ทรงแตงตัง้ พระสมณทูต ๒ รูป คือพระโสณะและพระอุตตระ มาเผยแพรศาสนาทีด่ นิ แดนสุวรรณภูมไิ ดแก ไทย
พมา กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส เปนตน หลวงปเู ทพโลกอุดรคือพระอุตตระนัน่ เอง
โอโฮ! ปนพี้ .ศ. ๒๕๕๑ แลวทานอายุเปนพันๆปแลวซิครับ หลวงพอเคยเจอทานไหมครับ
หลวงพอบอกวาทานเปนพระอมตะแหงการธุดงคครับ ถาอยากรูวาหลวงพอเคยเจอทานหรือไม
ลูกลองไปกราบเรียนถามหลวงพอซิครับ
นองตูนคิดวา ทานคงเคยมาสอนกรรมฐานใหหลวงพอแนๆเลย ผมเขียนแผนทองเสร็จแลวครับ ทางวัดจะจัด
พิธีเททองหลอพระเมื่อไรครับ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น.ครับ มีหลวงปหู ลายรูปมานัง่ อธิษฐานจิตในพิธดี ว ยจะ
เปนวันแมแหงชาตินคี่ รับ ตูนจะไปกับบุญทีว่ ดั กับแมนะครับ

ระเบียงธรรม การปฏิบตั กิ รรมฐานหรืออาการพองหนอ ยุบหนอ มีอยตู ามธรรมชาติ ถาเรามีจติ สงบ เราก็จบั ได พระพุทธเจาทรง
คนพบและประกาศสัง่ สอนคนใหรจู กั ทำจิตใจสงบ เมือ่ จิตสงบก็เกิดปญญา และรวู ธิ กี ารทำใหหลุดพนความทุกขได
เพียงแตใครจะเลือกเดินทางตรงหรือทางออมเทานั้นเอง
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
อิสระแหงจิตเลม ๑
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เรือ่ ง....นายรอบรู

สรรหามาเลา

เรื่อง...กองบอกอ

โครงการบุญ

กินถั่วใหเปนนิสัย

ถัว่ เปนพืชทีม่ นุษยรจู กั ปลูกมาแตดกึ ดำบรรพ ฟอสซิลถัว่
ถูกคนพบในทะเลสาบของหมบู า นชาวสวิส ถัว่ เมล็ดแหงทุกชนิด
ใชแทนเนื้อสัตวได เพราะมีโปรตีนสูง โดยเฉพาะถั่วเหลือง
แมคุณภาพของโปรตีนจะดอยกวาในเนื้อสัตว ปลา และไข
เนือ่ งจากไมมกี รดแอมิโนทีจ่ ำเปนบางชนิด แตเมือ่ กินถัว่ เหลานี้
รวมกับธัญพืชอืน่ ๆ โดยเฉพาะทีข่ ดั สีนอ ย เชน ขาวกลองหรือกับ
เมล็ดพืชอื่นๆ เชน งา เมล็ดทานตะวัน และเมล็ดฟกทอง
จะชวยเสริมกรดแอมิโนใหครบถวนสมบูรณ ทำใหไดอาหารทีม่ ี
คุณภาพโปรตีนดีเทาเทียมเนือ้ สัตว นอกจากนัน้ ถัว่ ยังมีวติ ามิน
และเกลือแรตา งๆ เชน เหล็ก แมงกานีส โพแทสเซียม อีกดวย
ข อ มู ล งานวิ จั ย มากมายเกี่ ย วกั บ คุ ณ ค า ของถั่ ว เป น ที่
ยื น ยั น ว า การรั บ ประทานถั่ ว เป น ประจำช ว ยลดและป อ งกั น
โรครายตางๆได ปองกันโรคมะเร็งตอมลูกหมาก โรคหัวใจ โรค
วัยทอง โรคกระดูกพรุน โรคเบาหวาน เปนตน
ประเทศอเมริกาใหความสนใจคุณคาของถั่ว จึงไดมีการ
ทำวิจยั ผลดีของถัว่ มากมายพบวาการเกิดมะเร็งในเอเชียต่ำกวา
ประเทศทางยุโรป โดยเฉพาะจีนและญีป่ นุ ซึง่ ทานอาหารทีม่ สี ว น
ประกอบของถัว่ เหลืองเปนหลัก ถัว่ เหลืองจะมีคณ
ุ สมบัตใิ นการ
ปองกันมะเร็ง เพราะมีสารตานอนุมูลอิสระ ไขมันต่ำและมี
ใยอาหารอีกดวย
นอกจากนี้ยังขอมูลงานวิจัยคุณคาของถั่วชนิดอื่นเชน
ถัว่ อัลมอนด ชวยลดคอเลสเตอรอล เมล็ดมะมวงหิมพานตและ
วอลนัต ชวยรักษารูปราง เพราะมีไยอาหารชวยดูดไขมันและ
ทำใหรสู กึ อิม่ ทอง ถัว่ ลิสงชวยลดไขมันแอลดีแอล ซึง่ เปนตนเหตุ
ของคราบไขมันในหลอดเลือดและภาวะหลอดเลือดแข็งตัว เปนตน
เราลองฝกกินถัว่ เปนนิสยั กันดีกวา ทานเปนของวาง หรือ
นำถั่วมาแปรรูปปรุงอาหารในรูปแบบตางๆได ไมวาถั่วอบแหง
เนยถั่ว น้ำเตาหู เตาฮวย เตาเจี้ยว เปนตน ขอใหผูอานเพลิด
เพลินกับการเคี้ยวสารพัดถั่วเปนประจำ แลวจะทำใหคุณหาง
อางอิง นิตยสารชีวจิต
ไกลจากโรครายได
Reader's Digest พฤษภาคม 2551

"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทงั้ ปวง"
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โครงการผลิตสือ่ ธรรมะ MP 3 ธรรมนิยายชุด
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ
จำนวน ๑๔ แผน บทประพันธโดยสุทสั สา ออนคอม เสียงอาน
โดยรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม รวมบุญชุดละ
๑,๐๐๐ บาท (ราคาเต็ม ๑,๔๐๐ บาท) บรรจุในอัลบัม๊ ซีดี
และใสถุงผาชวยลดภาวะโลกรอน ออกแบบโดยเด็กๆพุทธ
บุตรนอย นำรายไดทงั้ หมดซือ้ ทีด่ นิ ถวายวัดเพือ่ ปลูกสวนปา
เฉลิมพระเกียรติ
ผู มี จิ ต ศรั ท ธาท า นสนใจสั่ ง จอง ชุ ด ธรรม
บรรณาการ กรุณาโอนเงินผานบัญชีคุณน้ำทิพย ภูธนชัย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขที่บัญชี
162-400-4428 สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อที่อยูให
ชั ด เจน พร อ มระบุ จำนวนชุ ด ที่ สั่ ง จอง แฟ ก ซ ม าที่ เบอร
0-28818619 ทานสามารถรับชุด ธรรมบรรณาการ ทีว่ ดั
(กรณีใหสง ของทางไปรษณีย คิดคาจัดสงเพิม่ ชุดละ ๕๐ บาท)
หรือผูมีจิตศรัทธาทานใดถวายปจจัยซื้อที่ดิน ๑,๐๐๐
บาทขึน้ ไป สามารถติดตอรับชุด ธรรมบรรณาการนีไ้ ดทเี่ จา
หนาที่วัดทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและโทรสั่งจองไดที่
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย เบอร 081-8288298,086-3102566

6

15/12/2552, 11:24

วันอาสาฬหบูชา

เรื่อง...วิสาขา

เดื อ นอาสาฬหะพระทรงโปรด
ป ญ จวั ค คี ย ป ราโมทย ใ นเทศนา
ธรรมจั ก รกั ป ปวั ต นสู ต รา
พระศาสดาแสดงองค ป ฐมกั ณ ฑ
จึ ง บั ง เกิ ด พระสงฆ ใ นองค ส าม
รั ต นตรั ย สมบู ร ณ ง ามอย า งพร อ มสรรพ
พุ ท ธศาสน ป ระกาศกล า มานานวั น
โลกสุ ข พลั น เพราะพระธรรมค้ำ จุ น เอย.
โดย..ธรรมบุ ต ร
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ กอนปุรมิ พรรษา (ปุรมิ พรรษา
เริ่มตั้งแตวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปที่ไมมีอธิกมาสเปนตนไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดื อ น ๑๑) ๑ วั น เป น วั น คล า ยวั น ที่ พ ระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงปฐมเทศนา คื อ
เทศนกัณฑแรก ชื่อวาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปญจวัคคียทั้ง ๕ ที่ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปแรกที่ทรงตรัสรู พระองคทรงแสดง
พระธรรมเทศนากัณฑนเี้ ปนเหตุใหทา นโกณฑัญญะไดธรรมจักษุ (โสดาปตติมรรค
หรือ โสดาปตติมรรคญาณ คือญาณทีท่ ำใหสำเร็จเปนโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ
ปญญา รเู ห็นความจริงวา สิง่ ใดก็ตามมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ ปวงลวน
มีความดับไปเปนธรรมดา แลวขอบรรพชาอุปสมบทตอพระองค เปนพระอริยสงฆ
องคแรกของ พระพุทธศาสนา และทำใหพระรัตนตรัยครบองค ๓ คือ พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ
ในเมือ่ วันนีข้ องทุก ๆ ป เวียนมาถึงพุทธศาสนิกชน จึงนิยมทำการบูชาเปน
พิเศษ และ พุทธศาสนิกชนในทีบ่ างแหง ตัง้ ชือ่ วันอาสาฬหบูชานีว้ า "วันพระสงฆ"
ก็มี อาสาฬหะ คือ เดือน ๘ อาสาฬหบูชา คือ การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘ ความ
สำคัญ ของวันเพ็ญเดือน ๘ นี้
พุทธประวัติตอนหนึ่งเลาวานับแตวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
ตรัสรู อันทำใหพระองคสามารถปฏิญาณวาไดตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ
ในวันเพ็ญเดือน ๖ พระองคประทับเสวยวิมตุ ติสขุ ในบริเวณโพธิมณ
ั ฑนนั้ ตลอด ๗
สัปดาห ทรงคำนึงวา ธรรมทีพ่ ระองคตรัสรนู ี้ ลึกซึง้ มาก ยากทีส่ ตั วอนื่ จะรตู าม จึงทอ
พระทัยทีส่ อนสัตว แตอาศัยพระกรุณาเปนทีต่ งั้ ทรงเล็งเห็นวาโลกนีผ้ ทู พี่ อจะรตู าม
ไดกค็ งมี ตอนนีแ้ สดงถึงบุคคล ๔ เหลา เปรียบกับ ดอกบัว ๔ ประเภท คือ
๑. อุคฆฏิตญ
ั ู ไดแก ผทู มี่ อี ปุ นิสยั สามารถรธู รรมวิเศษไดทนั ทีทนั ใดใน
ขณะทีม่ ผี สู อนสัง่ สอนเปรียบเทียบ เหมือนดอกบัวทีโ่ ผลขนึ้ พนน้ำแลว พรอมทีจ่ ะบาน
เมือ่ ไดรบั แสงพระอาทิตยในวันนัน้
๒. วิปจิตญ
ั ู ไดแก ผทู สี่ ามารถจะรธู รรมวิเศษได ตอเมือ่ ทานขยายความยอ
ใหพสิ ดารออกไป เปรียบเหมือนดอกบัวทีต่ งั้ อยเู สมอระดับน้ำ จักบานในวันรงุ ขีน้

...ธรรมที่พระองคตรัสรูนี้
ลึกซึง้ มาก ยากทีส่ ตั วอนื่ จะ
รตู าม จึงทอพระทัยที่สอน
สัตว แตอาศัยพระกรุณา
เปนทีต่ งั้ ทรงเล็งเห็นวาโลก
นี้ผูที่พอจะรูตามไดก็คงมี
ต อ น นี้ แ ส ด ง ถึ ง บุ ค ค ล
๔ เหลา เปรียบกับ ดอกบัว
๔ ประเภท
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๓. เนยยะ ไดแก ผทู พี่ ากเพียรพยายาม ฟง คิด ถาม
ทองอยเู สมอไมทอดทิง้ จึงไดรธู รรม วิเศษ เปรียบเหมือนดอกบัว
ทีย่ งั ไมโผลขนึ้ จากน้ำ ไดรบั การหลอเลีย้ งจากน้ำ แตจะโผลแลว
บานขีน้ ในวันตอๆ ไป
๔. ปทปรมะ ไดแก ผทู แี่ มฟง คิด ถาม ทอง แลวก็ไม
สามารถรูธรรมวิเศษได เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยูใตน้ำติดกับ
เปอกตม รังแตจะเปนภักษาหารแหงปลาและเตา
เมือ่ เล็งเห็นเหตุนี้ จึงตกลงพระทัยจะสอน ทรงนึกถึงผู
ทีค่ วรโปรดกอนคือ อาฬารดาบส กับ อุทกดาบส ทานเหลานีก้ ไ็ ม
มีบุญเสียแลว จะมีอยูก็แตปญจวัคคีย จีงทรงตัดสินพระทัยวา
ควรโปรดปญจวัคคียก อ น แลวก็เสด็จออกเดินไปจากควงไมไทร
นั้น มุงพระพักตรเสด็จไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง
พาราณสี การทีเ่ สด็จเดินทางจากตำบลพระศรีมหาโพธิ์ จนกระทัง่
ถึงกรุงพาราณสีเชนนี้ แสดงใหเห็นพระวิริยอุตสาหะอันแรงกลา
เปนการตัง้ พระทัยแนวแน ทีจ่ ะประทานปฐมเทศนาแกปญ
 จวัคคีย
เปนพวกแรกอยางแทัจริง หนทางระหวางตำบลพระศรีมหาโพธิถ์ งึ
พาราณสีนนั้ การเสด็จดำเนินดวยพระบาทเปลา อาจใชเวลาตัง้
หลายวัน
แตปรากฏวาพอตอนเย็นขึน้ ๑๕ ค่ำ เดือนอาสาฬหะ
นัน้ เอง พระพุทธองคกเ็ สด็จถึงปาอิสปิ ตนมฤคทายวันแขวงเมือง
พาราณสี อันเปนที่อยูแหงปจจวัคคีย พอเสด็จเขาราวปาพวก
ปญจจวัคคียน นั้ ไดเห็น จึงนัดหมายกันวา จะไมไหว ไมลกุ รับ และ
ไมรับบาตรจีวร จะตั้งไวใหเพียงอาสนะเทานั้น เพราะเขาใจวา
พระองค กลายเปนคนมีความมักมากหมดความเพียรเสียแลว
พอพระองคเสด็จถึง ตางก็พดู กับพระองคโดยไมเคารพ พระองค
ตรัสหาม และทรงบอกวาพระองคตรัสรูแลวจะแสดงธรรมใหฟง
ปจจวัคคียท งั้ ๕ ก็พากันคัดคานลำเลิกดวยถอยคำตางๆ
ในที่สุดพระองคจึงทรงแจงเตือนใหรำลึกวา พระองค
เคยกลาวเชนนี้มาในหนหลังบางหรือ ปจจวัคคียทั้ง ๕ ระลึกได
ตางก็สงบตัง้ ใจฟงธรรมทันที ค่ำวันนัน้ พระองคประทับแรมอยู
กับปจจวัคคียท งั้ ๕ รงุ ขึน้ วันเพ็ญแหงเดือนอาสาฬหะ พระองค
ทรงเริ่มแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร นับเปนเทศนากัณฑแรก
โปรดปญจวัคคียน นั้ วาดวยมัชฉิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ซึง่
เวนทีส่ ดุ ๒ อยาง ไดแก การประกอบตนใหลำบากดวยการทรมาน
กาย และการไมประกอบตนใหเพลิดเพลินในกามสุข ทั้ง ๒ ขอ
ปฏิบตั ทิ สี่ มควรแลว คือทรงแสดงทางสายกลาง คือ อริยมรรค ๘
ประการ ไดแก
๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ
๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ
๔. สัมมากัมมันตะ ทำการชอบ
๕. สัมมอาชีวะ เลีย้ งชีพชอบ
๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ
๘. สัมมาสมาธิ ตัง้ จิตมัน่ ชอบ

ขณะทีพ่ ระองคทรงแสดงธรรมนีอ้ ยู ทานโกณฑัญญะได
สองญาณไปตามจนเกิด "ธรรมจักษุ" คือดวงตาเห็นธรรมขึน้ ทาง
ปญญาพระองคทรงทราบจึงเปลงพระอุทานวา "อฺญาสิ วต โภ
โกณฺฑฺโญๆ" (โกณฑัญญะไดรแู ลวหนอๆ) เพราะพระองค
ทรงอุ ท านนี้ ภายหลั ง ท า นโกณฑั ญ ญะจึ ง ได น ามใหม ว า
"อัญญาโกณฑัญญะ" ทานไดทูลขอบรรพชา พระองคประทาน
อนุญาตดวยเอหิภขิ อุ ปุ สัมปทา นับเปนพระสงฆองคแรกในพระ
ศาสนาทีบ่ วชตามพระพุทธองค ตามพุทธประวัตทิ เี่ ลามานี้ จะเห็น
วา วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญ คือ
๑. เปนวันแรกทีพ่ ระพุทธเจาทรงประกาศพระศาสนา
๒. เปนวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร พระสูตรวาดวยการหมุนวงลอธรรม
๓. เปนวันทีพ่ ระอริยสงฆสาวกองคแรกบังเกิดขึน้ ในโลก
คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดรับอุปสมบทจาก
พระพุทธเจาโดยตรงดวยวิธีบวชที่เรียกวา เอหิภิกขุ
อุปสัมปทาในวันนัน้
๔. เป น วั น แรกที่ บั ง เกิ ด พระสั ง ฆรั ต นะสมบู ร ณ เ ป น
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ
พระสังฆรัตนะ
เมื่อวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงในวันเดียวกันไดเวียนมา
บรรจบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในรอบป คื อ เวี ย นมาบรรจบในวั น เพ็ ญ
อาสาฬหบูชาเดือน ๘ ปนตี้ รงกับวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
หนาทีข่ องพุทธศานิกชน
- ทำบุญตักบาตร
- ฟงธรรม เวียนเทียน
- ปฏิบตั ธิ รรม
ดังนัน้ พุทธศาสนิกชนทีด่ ไี ปรวมสรางบุญสรางกุศลกัน
ทีว่ ดั ในวันสำคัญทางศาสนา เพือ่ สรางความดีแกตนเองและรวม
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนสืบไป

อางอิง http://www.dhammajak.net/budday/asa.php
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๒. สมุทยั เหตุใหเกิดทุกข
๓. นิโรธ ความดับทุกข
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เรือ่ ง...วีรนนฺโทภิกขุ

วิปสสนากรรมฐาน
บทความพิเศษ

คือ การทำงานในฐานตางๆ งานในทีน่ คี้ อื การทำงานของจิต เพือ่ ความสงบของจิต
เรียกวาสมาธิ สมาธิคอื การตัง้ ใจมัน่
กรรมฐานคืออะไร
กรรมฐานคือการทำงานของจิต
ทำกรรมฐานทำไม
ทำเพือ่ ใหจติ สงบในฐานทีก่ าย ฐานทีเ่ วทนา ฐานทีจ่ ติ และฐานทีธ่ รรม
ทำกรรมฐานเพื่ออะไร เพื่อใหจิตสงบ
ทำกรรมฐานโดยวิธีใด ทำกรรมฐานโดยวิธสี ติปฏ ฐาน ๔
ทำกรรมฐานแลวไดอะไร ไดสติ ไดสมาธิ ไดรจู ติ ของตัวเองมากขึน้
วิปสสนา
ความเห็นแจงคือเห็นตรงตอความเปนจริงของสภาวธรรม
วิปสสนากรรมฐาน
อุบายหรือวิธีที่ทำใหเกิดการเห็นแจง
กรรมฐาน

วิธที ำกรรมฐานงาย ๆ คือเราจะนัง่ ทีไ่ หนหรือเวลาใดก็ได เมือ่ มีจติ ใจพรอมทีจ่ ะทำ พรอมทีจ่ ะนัง่ เพียงแตตอ งทำใจ
ใหวา ง ไมมคี วามวิตกกังวลอยใู นใจ การทำสมาธิกจ็ ะงายขึน้ โดยตองทำใจใหสงบและมีสติอยเู สมอ ไมตอ งกำหนดภาวนา
อะไร เพียงแตนงั่ นิง่ ๆสักประมาณ ๕ หรือ ๑๐ นาที ไมวา จะปฏิบตั แิ บบไหนก็สามารถทำได แตสำหรับผเู ริม่ ปฏิบตั ใิ หม ๆ
ใหนงั่ นิง่ ๆและใหมสี ติรตู วั ทัว่ พรอมวากำลังนัง่ อยู โดยไมตอ งคิดอะไร เพียงแตทำใจใหสงบเทานัน้ ก็พอ
สำหรับผปู ฏิบตั ทิ จี่ ะฝกกรรมฐานใหเกิดประโยชนจากการนัง่ กรรมฐานจริง ๆ นัน้ ตองเลือกเอาเองวาทานจะทำ
แบบไหน โดยเพียงแตทำความเขาใจใหดี ใหถกู ตองเสียกอนจะลงมือปฏิบตั ิ ไมวา ทานจะภาวนาแบบใดในเบือ้ งตน เพราะ
คำภาวนาเปรียบเหมือนเชือกทีผ่ กู จิตไวไมใหหลุดออกนอกเสนทางในการฝกขัน้ เบือ้ งตนเทานัน้ แตเมือ่ เขาใจทำไดดแี ลวหรือ
มีสมาธิดแี ละจิตสงบมากขึน้ มีสติแกกลามากขึน้ ซึง่ หากผปู ฏิบตั ทิ า นใดมีสติแกกลาจริง ๆ โดยไมหลงในมายาแหงจิตแลว
ก็ไมตอ งมีคำภาวนา เพียงแตใหมสี ติรใู หเทาทันอารมณปจ จุบนั เทานัน้ ก็เพียงพอ
แตผเู ริม่ ตนปฏิบตั ใิ หมๆ จะตองมีคำกำกับคือมีคำภาวนาเสียกอน เปนตัวกำกับจิตใหนงิ่ สักระยะหนึง่ เพราะพืน้ ฐาน
เบือ้ งตนเปนสิง่ จำเปนในการปฏิบตั ิ เหมือนกับคนฝกหัดขับรถใหม ๆ ก็ตอ งอาศัยครูผฝู ก คอยบอก คอยเตือน เมือ่ ฝกไดดแี ลว
ครูผูฝกก็จะไมนั่งอยูดวยและไมตองตัดสินใจใหอีก คนที่ฝกเปนแลวจะตองตัดสินใจเอาเองวา จะขับรถแบบไหนขึ้นอยูกับ
เทคนิคของคนขับแตละคนวาจะแกปญ
 หาหรือขับแบบไหนดี เมือ่ เราขับบอยๆ ความชำนาญก็เกิดขึน้ เมือ่ ความชำนาญมีมาก
ขึน้ ก็จะทำใหเกิดปญญาหรือเกิดเทคนิคเฉพาะตัวในการขับรถ
การทำกรรมฐานก็เชนเดียวกัน ผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำกรรมฐานก็มีมากขึ้นเปนลำดับในขณะที่ทำ เชน เมื่อจิต
เปนสมาธิดี จะทำใหเกิดการหลัง่ สารเอนโดรฟน (endorphin) จากตอมใตสมองออกมา ทำใหลดอาการเมือ่ ยลา อารมณดี
จิตใจสบายไมเครียด ทำใหจติ ใจสงบเยือกเย็น ลดอาการปวดศีรษะ และทำใหสมองเกิดความจำดีและสามารถจำไดแมนยำ
ขึน้ นอกจากนีแ้ ลวยังทำใหมคี วามอดทนสูง ไมเห็นแกตวั คำวาไมเห็นแกตวั ในทีน่ คี้ อื การทำการงานอะไรสักอยาง โดยไม
หวังวาจะใหคนอืน่ มายกยองตัวเองวาดีหรือเกง แตถา มีความคิดอยางนีแ้ ฝงอยอู ารมณ แสดงวาการทำสมาธิหรือการกำหนด
กรรมฐานยังไมถกู ตองเทาทีค่ วร เพราะสมาธิทเี่ ปนความสงบ จะไมมคี วามคิดใด ๆ ติดคางอยเู ลย ความสงบระดับนีเ้ รียก
วาความสงบแบบสมถะ แตถา มีสมาธิลกึ ลงไปมากๆ ก็เรียกวา ฌาน คือ จิตทีส่ งบแนบแนนไมหวัน่ ไหวตออารมณภายในหรือ
อารมณภายนอกที่เขามากระทบ
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อำนาจจิตที่สงบเยือกเย็น
จิตทีส่ งบเยือกเย็น เมือ่ อารมณสงบเชนนีเ้ กิดบอยๆ ก็จะเกิดความเปลีย่ นแปลงดานพฤติกรรม จากอารมณรอ นหรือ
อารมณรา ย ก็จะกลายเปนอารมณสงบเยือกเย็น มีมารยาทดี มีความเกรงอกเกรงใจผอู นื่ มีสติมากขึน้ เขาใจผอู นื่ มากขึน้
ทำใหเกิดความสงบเย็นเปนสุข ซึง่ มีหลายคนทีป่ ฏิบตั แิ ลวทำใหโรคบางชนิด เชน โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิต
ต่ำ โรคหัวใจ โรคซึมเศรา ตลอดทัง้ โรคปวดศีรษะทีเ่ รียกวา โรคไมเกรน ก็สามารถหายจากโรคนัน้ ได แตไมใชวตั ถุประสงค
หลักที่ตองการ
สำหรับผทู มี่ คี วามคิดฟงุ ซานมาก ก็ตอ งหาอุบายทีจ่ ะทำใหจติ สงบ โดยการเอาจิตไปกำหนดอยทู จี่ ดุ ใดจุดหนึง่ กอน
เชน เอาจิตไปจดจอทีพ่ ระพักตรของพระพุทธรูป (หนาพระพุทธรูป) เรียกวา พุทธานุสติ หรือ จะมองใบไมสเี ขียวก็ได หรือ
จะนึกใหเห็นใบหนาของคุณพอคุณแมกไ็ ด เพือ่ เปนอุบายทำใหใจสงบ
สวนทานที่จะปฏิบัติเพื่อวัตถุประสงคใหเกิดสติปญญาที่เรียกวา วิปสสนาปญญา หรือ วิปสสนามยปญญา
ปญญาอันเกิดจากการปฏิบัติ หรือ ภาวนามยปญญา เปนปญญาที่เกิดจากการภาวนา เปนการปฏิบัติขั้นสูงสุด สามารถ
ทำใหเขาสมู รรคผลนิพานได ซึง่ การทำบุญอันสูงสุดคือการทำใจใหสงบใหเกิดปญญาละสังโยชน ๑๐ ได โดยตัดขาดจาก
การเปนปุถุชน เพราะการทำจิตใหสะอาดบริสุทธิ์ขาวรอบอยูตลอดเวลานั้น เปนภาวะแหงนิพพาน ซึ่งพลังงานของจิตมี
อานุภาพมากที่จะตอสูกับกิเลสตัณหาอุปาทานได
การพัฒนาจิต
การพัฒนาจิตนำไปสคู วามสงบสุข พนจากความทุกขทไี่ มยดึ มัน่ ถือมัน่ คือ การพัฒนาจิตไมใหไปยึดถือในรูปนาม
ขันธ ๕ ของรางกายภายนอกและภายใน เมือ่ พัฒนาไดดขี นึ้ เปนลำดับแลวก็สามารถแกไขปญหาของชีวติ ได เพราะมนุษย
มีหนาทีด่ แู ลกาย ดูแลจิตเทานัน้ จิตมี ๒ อยาง คือ
๑. กิจการงาน คือ กิจการงานทีเ่ รารับผิดชอบในสังคมนัน้ ๆ ทีเ่ ราเขาไปเกีย่ วของ เชน กิจการงานในฐานะความ
เปนพอแม กิจการงานในฐานะความเปนครูบาอาจารย กิจการงานในฐานะความเปนเจานายหรือหัวหนา กิจการงานตางๆ
ที่เราเขาไปเกี่ยวของ และกิจการงานที่มาเกี่ยวของกับเรา เมื่อรูวาเราจะทำกิจการงานอะไรอยางถูกตอง ไมมีความเห็นแก
 ญา โดยไมใชอารมณแกปญ
 หา การรับผิดชอบกิจการ
ตัวมาก ไมโลภมาก ก็จะสามารถแกไขปญหานัน้ ได ดวยการใชสติปญ
งานนัน้ ๆ ก็จะบรรลุเปาหมายไดอยางลุลว งไปดวยดี มีความพอใจทัง้ สองฝาย ความสงบเย็นจึงเกิดขึน้ ตามมา
๒. จิต หรือ จิตวิญญาณ จิตทีต่ อ งรับผิดชอบตัง้ แตเกิดจนตายในทุกทีท่ กุ สถาน ไมวา ทีล่ บั หรือทีแ่ จง ทีม่ ดื หรือที่
สวาง จิตนัน้ ก็รอู ยทู จี่ ติ ใตสำนึกของคนนัน้ ๆวามีมากนอยเพียงใดตอจิตวิญญาณทีจ่ ะรับผิดชอบ ก็อยทู วี่ ธิ กี ารพัฒนาของคน
ถาเรามีวธิ กี ารฝกหรือพัฒนาทีด่ กี ย็ อ มเกิดผลดีเร็วขึน้ โดยไมเสียเวลามากนัก พระพุทธเจาทรงเอาภูมปิ ญ
 ญาแบบธรรมชาติ
ทีม่ ชี อื่ วา สติปฏ ฐานสูตร หรือ สติปฏ ฐานสี่ มาเปนแนวทางในการพัฒนาจิตดวยพระองคเอง และทรงนำมาพัฒนาจิตของ
เหลาสาวกของพระองค จนสามารถประสบผลสำเร็จเปนจำนวนมาก เชน นางวิสาขามหาอุบาสิกา หมอชีวกโกมารภัจจ และ
ผคู นอีกมากมายทีไ่ ดรบั การพัฒนา โดยใชหลักสติปฏ ฐาน ๔ เปนเครือ่ งมือในการฝกปฏิบตั ิ จนสามารถทำใหผปู ฏิบตั ติ าม
ประสบผลสำเร็จไดเปนอยางดี และทำใหจิตหลุดพนจากความทุกขทั้งปวงไดอยางสิ้นเชิง
วิปสสนากรรมฐานนี้จึงเปนวิชาหนีนรก เปนวิชาที่ไมมีการสอนในมหาวิทยาลัยใดในโลกนี้ ยกเวนมหาวิทยาลัย
พุทธศาสนา โดยเฉพาะวิชาวิปสสนากรรมฐาน ทุกคนสามารถลงมือปฏิบัติไดดวยตนเอง หากผูใดไมอยากตกนรก ก็ใหเรง
ปฏิบตั ิใหไดเร็ว ๆ นอกจากจะไมตกนรกแลว ยังนำทางทานไปสูความสุขที่แทจริง สุขจากจิตหลุดพนจากความทุกขทั้งปวง
นั่นคือความสุขจากจิตอิสระนั่นเอง
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เรื่อง...หนอนยา

ตอน

รูเรื่อง…สมุนไพรเปนกษาย
สมุนไพรรักษาโรคหวัด

ชวงนี้เขาสูฤดูฝนแลว ฟาฝนในบานเราก็แปลกๆ
อยากตกก็ตก บางชวงเชาฟาใส แดดจาตกเย็นมืดครึม้ และ
ฝนกระหน่ำลงมาไดภายในเวลาสัน้ ๆ ทำใหคนทีไ่ มไดตงั้ ตัว
ไมไดเตรียมใจรับมือ ถูกฝนเปยกโชก เปนหวัดคัดจมูกกันไป
ตามๆกัน ทั้งเด็กและผูใหญ เรามาดูสมุนไพรที่จะชวย
บรรเทาอาการหวัดกันครับ
ม ะ ข า ม ป อ ม
(กำทวดหรื อ กั น โตด)เป น
สมุนไพรที่นิยมใชในการขับ
เสมหะ ทำใหชมุ คอ มะขาม
ปอมเปนผลไมทมี่ หี ลายรสคือ
เปรี้ยว หวาน ฝาด ขม อาจ
เป น เพราะมะขามป อ มมี
วิตามินซีสูง และในสารสกัดของมะขามปอมยังมีฤทธิ์ตาน
ไวรัสทำใหนยิ มใชมะขามปอมในการรักษาอาการหวัด นอก
จากแกหวัดแลว มะขามปอมยังแกกระหายน้ำ ขับเสมหะ แก
ไอ แกไข ซึ่งผลการวิจัยทางวิทยาศาสตรระบุชัดเจนวาใน
ผลมะขามปอมมีสารทีม่ ฤี ทธิข์ บั เสมหะ บรรเทาอาการไอได
จริง วิธรี บั ประทานมะขามปอม เพือ่ ทัง้ กันและแกอาการหวัด
สามารถรับประทานไดทงั้ ผลแหงและผลสด หากรับประทาน
ลูกสดทัง้ ลูก อาจจิม้ เกลือนิดหนอย บางคนนำไปยางกอน วัน
ละ 1-2 ลูก ตอนรับประทานเขาไปทีแรกอาจรสู กึ เปรีย้ วและ
ฝาด ๆ ขม ๆ แตเมือ่ อมไปสักครรู สชาติจะเปลีย่ นเปนหวาน
ชมุ คอ ยิง่ เวลาเหนือ่ ย ๆ กระหายน้ำจะชมุ ชืน่ ขึน้ ทันที หรือ
เลือกผลสด ๆ แกจดั สัก 20-30 ลูก ลางน้ำผาเอาเมล็ดออก
เอาเนือ้ ใสเครือ่ งปน ไฟฟา หรือตำดวยครกไทยก็ได เติมน้ำ 2
ถวย ผสมดวยน้ำเชือ่ มหรือน้ำผึง้ ประมาณ 1/3 ถวย เกลือ 1
ชอนชา ชิมรสตามชอบ จะไดน้ำมะขามปอมสีขาวขนุ ๆ ใส
ภาชนะเก็บไวในตเู ย็น แตถา หาผลสดไมไดกม็ ผี ลแหงขาย
ตามรานขายยาแผนโบราณทัว่ ไป ใหนำลูกมะขามปอมแหง ๆ

มาแชน้ำกอนเขานอน น้ำ 1 แกว ใชมะขามปอมแหง 1-2 ลูก
รงุ เชารับประทานทัง้ น้ำทัง้ เนือ้ ตอนทองวางแกหวัดไดดนี กั แล
หรือจะตมกินอนุ ๆ ก็แกไขดเี ชนกัน
สมุ น ไพรอี ก ชนิ ด ที่ ป อ งกั น อาการหวั ด ได ดี คื อ
กระเทียม
มหาวิทยาลัยโลมาลินดาในแคลิฟอรเนีย
ไดศึกษา พบวากระเทียมมีกำมะถันเปนองคประกอบ ซึ่ง
ออกฤทธิ์ ฆ า เชื้ อ แบคที เ รี ย และไวรั ส
หวั ด ได โ ดยตรง อั น เนื่ อ งมาจาก
"สารมาโครฟาจ" หรื อ "ฟาโกซั ย ต "
ในกระเทียมที่กระตุนการทำงานของ
เซลลเม็ดเลือดขาวได โดยเซลล 2 ชนิด
นีท้ ำหนาทีห่ ลักในการตานทานเชือ้ โรค
จากภายนอกทีจ่ ะเขามาสรู า งกาย ใน
รั ส เซี ย และเยอรมั น เรี ย กกระเที ย มว า เป น "แอสไพริ น
ธรรมชาติ " เพราะกระเที ย มสามารถใช ล ดอาการไข ไ ด
เชนเดียวกับแอสไพริน เพียงแตอาจตองใชปริมาณมาก
หนอย และตองใชเปนประจำ นักวิจัยจากศูนยวิจัยที่เมือง
ปานามา ซิตี้ รัฐฟลอริดา ทำการทดลองโดยใหอาสาสมัคร
รับประทานกระเทียมธรรมชาติ 15 กลีบตอวัน (กลีบขนาด
ใหญ) เปนเวลานาน จากนั้นนำเลือดของอาสาสมัครมา
ศึกษาปริมาณและฤทธิ์ของเม็ดเลือดขาว ปรากฎวา เม็ด
เลือดขาวของอาสาสมัครทีร่ บั ประทานกระเทียมมีปริมาณที่
มากกวาอาสาสมัครทีไ่ มไดรบั ประทานกระเทียม ยิง่ ไปกวา
นัน้ เม็ดเลือดขาวดังกลาวยังมีฤทธิใ์ นการทำลายเซลลมะเร็ง
มากขึน้ โดยสามารถทำลายไดมากถึง 140-160%
นับไดวา มะขามปอม และ"กระเทียม" เปนอาหารที่
ชวยเพิ่มภูมิตานทานในรางกายไดอยางดี ฝนนี้หรือหนาว
ไหนก็ไมตองกลัวหวัดอีกตอไป จะกลัวก็แตหนาวใจ แต
อยางไรก็ตามสมุนไพรก็ไมสามารถสรางภูมคิ มุ กัน "ใจ" ให
ได คงตองหาธรรมะโอสถของพุทธองคมาชวยนะครับ

ห.จ.ก โรงซีอ่ วิ๊ วิจติ รรงุ เรือง
จำหนายซีอ่ วิ้ เตาเจีย้ ว ซอสพริก น้ำมันหอยตรานกกระเรียน โดย นายกอบเดช มยุระสกุณ
135/1 หมู 2 ซอยไมอดั ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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สายธารบุญ

เดือนกรกฏาคมมีวนั สำคัญทางศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ในชวงเทศกาลเขาพรรษา
เปนชวงที่พุทธศานิกชนที่ดีควรตั้งจิตอธิษฐาน ละ เลิก ความชั่วทั้งหลายทั้งปวง ทำความดี และทำจิตใจให
ผองใสกัน
ฉบับนีข้ อบอกเลาขาวบุญวาทางวัดกำลังกอสรางศาลาวิปส สนาเฉลิมพระเกียรติ ซึง่ ชัน้ ๓ ยังไมแลวเสร็จ หากผมู จี ติ ศรัทธา
ทานใดตองการสบทบปจจัยในการกอสรางศาลาวิปส สนาเพือ่ ใชเปนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม นางฟาชาลีกข็ ออนุโมทนาบุญดวยคะ
แตอยางไรก็ตามทางเลือกในการทำบุญตามหลักพุทธศาสนา ไมไดเนนการใชทรัพยหรือบุญสำเร็จดวยการใชทรัพย มีหลาย
วิธใี หเลือก เชนการรักษาศีล การสละแรงกายแรงใจชวยเหลือผอู นื่ การทำสมาธิภาวนา เปนตน แมทา นบริจาคทรัพยจำนวนนอย
ก็สามารถเปนบุญอันยิง่ ใหญได แมไมมที รัพยแตชนื่ ชมยินดีในความดีผอู นื่ ก็ไดบญ
ุ เชนกัน เรียกวาปตตานุโมทนามัย
ฉะนัน้ นางฟาชาลีขอแจงรายชือ่ ผซู อื้ ทีด่ นิ ถวายวัดใหผอู า นไดรว มอนุโมทนาบุญกันอีกครัง้ ทีด่ นิ แปลงใหมนมี้ เี นือ้ ที่ ๑ ไร ราคา
ที่ดินรวมคาโอน ๗๕๐,๐๐๐ บาท โอนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ที่ผานมา ซึ่งมีผูมีจิตศรัทธานำโดยคุณนภานนท
ออนเกตุพล (พีก่ สั ) และคุณสรินทิพย ลีลาประเสริฐ นางฟาการบินไทย เปนผรู วบรวมปจจัยและติดตอซือ้ ทีด่ นิ แปลงนี้
นอกจากนี้มีรายการบุญมากมายใหผูอานไดรวมอนุโมทนาบุญกัน คือ ผูอุปถัมภวารสารกระแสใจ ผูเปนเจาภาพอาหารใน
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ ผบู ริจาคปจจัยสมทบผลิตซีดธี รรมะของหลวงพอ หากตกหลนรายชือ่ ทานใดขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ

เรื่อง...นางฟาชาลี

รายชือ่ เจาภาพเสาเข็มอุโบสถ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตน
ชือ่ - สกุล ผบู ริจาค
21
คุณวิจติ รา คงภักดี-กฤษฎา ไทยสงฆ
22
ด.ต โอภาส -คุณธัญชนก พมุ จันทร
23-25 คุณพิมลพรรณ-คุณสุรพล จินดาประกายและคณะ
26
คุณระวีพร อารโนลด และกัลยาณมิตร
27
คุณวีระ ศรีสนิทและคณะ
28
คุณกานตรวี โกไศยกานนทและอรชร ชนะโภคากุล
29
คุณศากุน ประภาโส และครอบครัว
30
คุณแพรนุช ลิมจิตติและครอบครัว
31
คุณสิรนิ ภา สินตระการผล และเพือ่ นๆ
32
คุณกรรณิการ โกมลภมร
33
คุณซกเอีย้ ง แซโคว
34
คุณชาญ จารุเจตรังสรรค และณัฐนันท เดชสกุลฤทธิ์
35
นพ.ดามพันธ นิลายน
36
คุณศากุน ประภาโส

รายชือ่ ผรู ว มบริจาคซือ้ ทีด่ นิ ๑ ไร จำนวนเงินทัง้ สิน้ ๗๕๐,๐๐๐
๑. คุณนภานนท ออนเกตุพล
๓๘๕,๐๐๐
๒. คุณสรินทิพย-คุณอานนท ลีลาประเสริฐ
๑๑๐,๐๐๐
๓. คุณนันทิยา ดวงฉวี คุณชลอรัตน ชุณหกสิกการ ๕๐,๐๐๐
๔. คุณณเดช นิมติ สวรรค
๓๐,๐๐๐
๕. คุณดลนภา สมิตะโยธิน และครอบครัว
๒๐,๐๐๐
๖. คุณอุดมเกียรติ ออนเกตุพล
๑๐,๐๐๐
๗. คุณสมศิริ ฤทธิหนูและครอบครัว
๑๐,๕๐๐
๘. คุณสรสรรค บุนนาคและคุณเสมอแข อภัยวงศ ๑๐,๐๐๐
๙. คุณอวัฐา ทองประเสริฐและครอบครัว
๑๐,๐๐๐
๑๐. คุณกมลเมตต ตัง้ สกุลสถาพรและครอบครัว ๑๐,๐๐๐
๑๑. คุณพออภิชาติและคุณแมจารุพร ฝมอื ดีและครอบครัว ๑๐,๐๐๐

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

(มีตอในฉบับหนาคะ)

(มีตอในฉบับหนาคะ)

รายชือ่ ผเู ปนเจาภาพคาอาหารในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ ครัง้ ที่ ๑
ระหวางวันที่ ๑-๗ พ.ค ๕๑ เจาภาพวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือสมทบตามกำลังศรัทธา
๑. คุณกานตรวี โกไศยกานนท
๑๕,๐๐๐ บาท
๒. คุณนวรัตน โกไศยกานนท
๕,๐๐๐ บาท
๓. คุณอรชร ชนะโภคากุล
๑,๐๐๐ บาท
๔. คุณอุดมศักดิ์ กันยารัตน โกไศยกานนท
๑,๐๐๐ บาท
๕. คุณดรุณี พัวพันธสกุลและญาติ
๑๒,๔๐๐ บาท
๖. คุณเจติยา สกุลรัตนาคม
๑๖,๑๐๐ บาท
๗. คุณกุเมษ โกยสมบูรณและกัลยาณมิตร
๑๕,๐๐๐ บาท
๘. คุณนิรมล ไชยสถิตวานิช
๑๕,๐๐๐ บาท
๙. คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณไซหงษ แซลมิ้ ณัฏฐพล อารีประเสริฐกุล คุณจุฑารัตน ถาวรจตุรวัฒน ๗,๒๐๐ บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผมู จี ติ ศรัทธาทุกทานยอดบริจาครวมในครัง้ นี้ ๑๐๔,๔๓๕ บาท
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รายชือ่ ผอู ปุ ถัมภวารสารกระแสใจ
๑. คุณเจติยา สกุลรัตนาคม
๕,๐๐๐
๒. รานทองโตะกังบางลำพู
๕,๐๐๐
๓. คุณทนง เหลาโกเมนย การบินไทย ๕,๐๐๐
๔. คุณพจนีย เอกอัคร
๕,๐๐๐
๕. คุณวัลภา องคศรีตระกูล
๕,๐๐๐
๖. ห.จ.กโรงซีอวิ๊ วิจติ รรงุ เรือง
๕,๐๐๐
๗. คุณอรัญญา องควเิ ศษ
๒,๐๐๐
๘. KPN
๒,๐๐๐
๙. Neokids
๒,๐๐๐
๑๐. คุณศิรวิ รรณ ศิรพิ าพาณิชย
๒,๐๐๐
๑๑. คุณจันทิมา เหลืองอรุณ
๒,๐๐๐

รายชือ่ เจาภาพผลิตMP ๓ ธรรมปฏิบตั ขิ องหลวงพอ ๗ ชุด
จำนวน ๗,๐๐๐ แผน เพือ่ แจกในงานแสดงธรรม
คุณสรินทิพย ลีลาประเสริฐและครอบครัว
ครอบครัวฝมือดี
คุณกุลฌม จุลกนิษฐและครอบครัว
คุณปยะกุลและครอบครัว
คุณชยุตและคุณทัชชกร เชฐบัณทิตยและครอบครัว ๘,๖๐๐
คุณสุภากร มยุระสกุณ
๑,๐๐๐
คุณทิพยสดุ า ชำนาญวนิชกุล
๑,๐๐๐
คุณสุมาลี ติละพรพัฒน
๑,๐๐๐

ในชวงเทศกาลเขาพรรษาระหวางวันที่ ๑๗ กรกฏาคม -๑๔ ตุลาคม นี้ พระจำพรรษาตลอด ๓ เดือน ขอเชิญชวนผมู กี ศุ ลจิต
ทุกทานรวมเปนเจาภาพอาหารถวายแดพระภิกษุสงฆ สามเณร และผปู ฏิบตั ธิ รรม วันละ ๓,๐๐๐ บาทหรือสมทบตามกำลัง
ศรัทธา ทานสามารถจองวันทีป่ ระสงคจะเปนเจาภาพได โดยโอนเงินเขาบัญชี พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคาร
ไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 374-2-19782-4 สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท
ระบุ "เจาภาพอาหารในพรรษา" ใหชดั เจนมาทีแ่ ฟกซ 0-2995-2477 หรือรวมทำบุญไดทวี่ ดั พบกันใหมในฉบับหนาคะ

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพถวายผากฐินสามัคคี
ณ วัดปาเจริญราชธรรมาราม (สำนักสงฆวมิ ลธรรม)
ในวันอาทิตยที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ (แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ ปชวด)
วัตถุประสงค
เพื่อนำจตุปจจัยสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ ศาลาวิปสสนากรรมฐาน ตลอดจนซื้อที่ดินเพื่อ
ปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ
กำหนดการ
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๐๙.๐๐ น.
๑๐.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑๔.๐๐ น.

เสวนาธรรมกับหลวงพอ
ถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสงฆ
แสดงพระธรรรมเทศนา ๑ กัณฑ โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
พิธถี วายผากฐินสามัคคี พระภิกษุสงฆอนุโมทนากถา รับพร เสร็จพิธี

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพถวายผากฐินสามัคคี ทานสามารถโอนเงินเขาบัญชีพระธรรมธรวีระนนท
วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมทัง้ สงหลักฐาน
การโอนเงิน เขียนชือ่ สกุล และทีอ่ ยู ใหชดั เจน สงแฟกซมาที่ โทร 0-2995-2477 หรือถวายปจจัยไดทวี่ ดั ทุกวัน
อนึง่ ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดประสงคจะจองเปนเจาภาพประธานสายกฐิน ตามกำลังศรัทธา ทานสามารถ
ลงชือ่ จองไดทคี่ ณ
ุ ศิรพ
ิ ร วิทยาศิรกิ ลุ (คุณอิม)โทร 089-3131169 หรือคุณกมลาศ คัชชาพงษ โทร 086-3102566
และรวมจองเปนเจาภาพซุมอาหารไดที่คุณสุเมธ เจริญราช โทร 089-796-7255 และคุณศราวุธ คำเทพ โทร
086-5254110 หรือสอบถามรายละเอียดไดทวี่ ดั ทุกวัน ขออนุโมทนา สาธุ..
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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ปฏิทนิ ธรรม
วันที่
๑-๗ ก.ค.
๑๗ ก.ค.
๑๘ ก.ค.
๗-๑๒ ส.ค.
๑๒ ส.ค.

เดือนกรกฏาคม-กันยายน ๒๕๕๑

รายการกิจกรรม

๑๙-๒๖ พ.ย.

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๒
วันอาสาฬหบูชา.
วันเขาพรรษา
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๓
พิธีเททองหลอรูปเหมือนหลวงปูเทพโลกอุดร
และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษา
โครงการปฏิบัติธรรมเจาหนาที่กรมปศุสัตว
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๔
โครงการมุทิตาสักการะถวายแดหลวงพอ
วีระนนท วีรนนฺโท เนือ่ งในโอกาสวันคลายวันเกิด
พิธีทอดกฐินสามัคคี
หลวงพอพาคณะศิษยานุศิษยไปทอดกฐิน
ทีส่ ำนักสงฆดอยจอ อ.พบพระ จ.ตาก
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร(เชียงใหม)

๑-๗ ธ.ค.
๑๒-๑๔ ธ.ค

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๕
โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษา

๒๒-๒๔ ส.ค.
๒๕-๓๐ ส.ค.
๑-๗ ก.ย.
๑๘-๒๒ ต.ค.
๒๖ ต.ค.
๑๑-๑๒ พ.ย.

ผูเขารวมกิจกรรม
ผปู ฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๑๐๐ คน
รวมตักบาตร ฟงธรรม เวียนเทียน
ปฏิบัติธรรม
ผปู ฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๑๐๐ คน
กัลยาณมิตรทุกทาน
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ๑๒๐ คน
เจาหนาทีก่ รมปศุสตั วกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ผปู ฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๑๐๐ คน
ผปู ฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๑๐๐ คน
ขอเชิญลงชื่อจองประธานสายกฐิน
ขอเชิญลงชื่อรวมเดินทางไปทอดกฐิน
รับ ๔๐ คน
พนักงานการบินไทยและผูปฏิบัติธรรม
ทัว่ ไป จำนวน ๑๒๐ คน
ผปู ฏิบตั ธิ รรม ๑๐๐ คน
นักศึกษาจากม.สยามจำนวน ๑๐๐ คน

* ตารางปฏิทนิ ธรรมขางตน เปนตารางกิจกรรมทีแ่ จงไวลว งหนา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง

สนใจปฏิบตั ธิ รรม

ทานสามารถเขามาปฏิบัติธรรมไดทุกวัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผูปฏิบัติธรรมใหม
เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน โดยผปู ฏิบตั ธิ รรมเตรียมดอกไม ธูป
เทียน เพือ่ ขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พรอมทัง้ เตรียมชุดขาวสำหรับปฏิบตั ธิ รรมใหครบตามจำนวน
วันทีท่ า นเขาปฏิบตั ธิ รรม กรณีทที่ า นสนใจปฏิบตั ธิ รรมในโครงการใดของวัด กรุณาลงชือ่ จองลวงหนา
เพื่อความสะดวกสำหรับเจาหนาที่ในการเตรียมอาหารและที่พัก
พระวิปส สนาจารยทสี่ อนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท, พระอาจารยสงกรานต
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทั่วไปไดที่

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

ขอเชิญรับฟงธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดทสี่ ถานีวทิ ยุเสียงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดิน AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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ไดอารีธ่ รรม
เรือ่ ง.. S'ONE

เมือ่ หัวใจฉันเปนพุทธ
ใครหลายๆคนอาจจะเชือ่ ในคำกลาวทีว่ า …คนเราเลือกเกิดไมไดแตเลือกทีจ่ ะเปนได
ฉันก็เปนคนนึงที่รูสึกเชนเดียวกับคำกลาวขางตน
เพราะตั้งแตเด็กฉันมักจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายวาทำไม
พอนับถือศาสนาอิสลาม แตแมกลับนับถือศาสนาพุทธ แลว
ตัวฉันทำไมถึงตองเปนอิสลามตามพอ ฉันไมมสี ทิ ธิเ์ ลือกเลย
หรืออยางไร ฉันเติบโตมาทามกลางครอบครัวทีม่ กี ารนับถือ
ศาสนาที่แตกตางกันคือพุทธกับอิสลาม เพราะฉะนั้นฉันจึง
ไดเรียนรูหลักคำสอนของทั้งสองศาสนามาจนตลอด แตใน
ทางพฤตินยั ฉันตองปฏิบตั ติ วั เปนมุสลิมมะมาตลอด มิเชนนัน้
อาจเกิดปญหาใหญขน้ึ ในครอบครัวเลยก็เปนได ฉันถูกสอน
ใหเชือ่ ในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามใหปฏิบตั ติ ามหลัก
อยางเครงครัด ฉันเขาใจมาตลอดวาศาสนาเปนทีย่ ดึ เหนีย่ ว
ของจิตใจ อิสลามสอนใหเชือ่ ในพระเจา ฉันก็เชือ่ เชนนัน้ มา
ตลอด ในทุกครั้งที่มีปญหาฉันก็จะคิดวาพระเจาคงชวยฉัน
ได ฉันก็จะนมาซเพือ่ ขอพรปฏิบตั อิ ยางนีม้ าตลอด ๒๕ ป
แต แ ล ว สุ ด ท า ยฉั น ก็ ม าค น พบว า มั น คื อ การ
ทำสมาธิ ดี ๆ นั่ น เองเพื่ อ ให เ กิ ด สติ ป ญ ญาแล ว ก็ จ ะ
พบทางออกของปญหา ถาคิดวิเคราะหในทางจิตวิทยาฉัน
คิดวามันก็คือเบี่ยงเบนความสนใจของเราจากความเครียด
ทีม่ อี ยวู า "หยุดกอนไปนมาซกอน ถึงเวลาทีต่ อ งนมาซแลว"
เพราะในหนึ่งวันหลักปฏิบัติของอิสลามตองมีการนมาซถึง
หาเวลา จึงทำใหเห็นไดวา มันเปนหลักจิตวิทยาอยางหนึง่ ที่
ทำใหเราไดหยุดจากกิจทัง้ ปวงเพือ่ ไปนมาซ มิเชนนัน้ จะเปน
บาป แตผลของการทำนมาซทำใหเกิดสมาธิไดเปนอยางดี
ฉันคิดวาอยางนั้น

เวลาผานไปฉันเริม่ คิดวิเคราะหวา ทุกศาสนาสอนให
คนเปนคนดี แตจะแตกตางกันก็ตรงที่วิธีการปฏิบัติ และ
คำสอนในเรือ่ งของความเชือ่ ฉันจึงเริม่ ศึกษาถึงหลักคำสอน
ของศาสนาพุทธและอิสลามเชิงเปรียบเทียบ จึงทำใหฉัน
เขาใจไดวา หลักคำสอนของศาสนาพุทธนัน้ มีความเปนเหตุ
เปนผลมากที่สุด และนำมาเปนหลักวิธีคิดเพื่อใชในชีวิต
ประจำวันไดเปนอยางมาก ไมวา จะเปนในเรือ่ งของความไม
เทีย่ งแทแนนอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การทำดีไดดที ำชัว่
ไดชั่ว
จึงทำใหฉันเริ่มมุงหนาเขาสูทางธรรม และก็เปน
จังหวะชีวิตของฉันที่มีโอกาสดีๆมากมาย ไมวาจะเปนคนที่
ชวยจุดประกาย และแนะนำใหฉนั ไดเริม่ คิดหาทางหลุดพน
จากความสั บ สนที่ เ กิ ด ขึ้ น ท า มกลางความแตกต า งของ
ทั้งสองศาสนา เขาเปนตัวอยางที่ดีมากๆในเรื่องของการ
ปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดีจนทำใหฉันรูสึกวาอยาก
เอาเป น แบบอย า ง หลั ง จากที่ ฉั น ได เ ริ่ ม ศึ ก ษาทางพุ ท ธ
ศาสนาก็มีโอกาสดีๆอีกหนึ่งโอกาสที่เขามาในเวลาเดียวกัน
นั่นคือการไดมาฝกการปฏิบัติธรรมกับหลวงพอวีระนนท
วีรนนฺโท การไดเขารวมปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้ ฉันไดอะไรมาก
มายสิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือความสงบทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจ ความ
อิม่ เอม ความนิง่ และ มีสมาธิทดี่ ขี นึ้ ในการทำงานและมีหลัก
ปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดำเนินชีวติ ทายทีส่ ดุ จึงทำใหฉนั รวู า ฉัน
เลือกทีจ่ ะเปนได แมจะเลือกเกิดไมได.....

ปุจฉา-วิสชั นากับหลวงพอ
ถาม
ตอบ

เราจะปฏิบตั อิ ยางไร จึงจะเกิดสมาธิ เพราะเวลานัง่ สมาธิ จะนัง่ ไมคอ ยได
นัง่ ไมไดหรือกำหนดไมได ผปู ฏิบตั ติ อ งตัดความกังวลใจทุกอยาง ใหรปู จ จุบนั วาเรากำลังทำอะไร พยายามปลอยวาง
ทุกอยางใหไดกอ นแลวกำหนดดูเวทนาตามอาการทีเ่ กิดขึน้ สังเกตวาเรามีสมาธิกนี่ าที แลวคอยๆเพิม่ เวลานัง่ สมาธิไปเรือ่ ยๆ
สหธรรมิกทานใดตองการถามปญหาธรรมกับหลวงพอ กรุณาสงคำถามผาน E-mail krasaejai@yahoo.com
หรือ แฟกซมาที่ ๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙

ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

Krasaejai3.pmd

15

15

15/12/2552, 11:24

รรู อบกรอบกฏหมาย
เรื่อง..พี่หนุม

คำนำหนานาม
การอยูรวมกันเปนสังคมสังคมหนึ่งจำเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีกฎ กติกา เพื่อใหสังคมอยูไดอยาง
ปกติสุข กฎ กติกาที่มีอยูสิ่งหนึ่งก็คือ กฎหมาย เรา
จะสังเกตไดวา กฎหมายจะออกมาสอดคลองกับสภาพ
วัฒนธรรม สังคม การเมือง ของแตละประเทศ ในยุคนี้
เปนยุคแหงการมีสทิ ธิเสรีภาพเทาเทียมกัน ชายหญิงมี
สิทธิไมแตกตางกัน เราจะเห็นไดวา ไดมกี ฎหมายรองรับ
ไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๓๐ วรรคสอง บัญญัตวิ า
"ชายและหญิงมีสทิ ธิเทาเทียมกัน" และก็มาปรากฏเปน
ประเด็นใหพูดถึงกันก็คือกรณีที่ไดมีการใหสิทธิหญิงที่
แตงงานแลวและไดจดทะเบียนสมรสซึง่ มีผลทำใหหญิง
นัน้ จะตองใชคำนำหนาวา "นาง" คุณผหู ญิงหลายทาน
รสู กึ ไมดกี บั การตองถูกบังคับใหเปลีย่ นคำนำหนา บาง
คนการสมรสไดสนิ้ สุดไปนานแลวก็ไมสามารถทีจ่ ะกลับ
มาใชนางสาวไดเหมือนเดิมเปนการไดสทิ ธิไมเทาเทียม
กับชาย เปนการเลือกปฏิบตั โิ ดยไมเปนธรรม สงผลตอ
การดำเนินชีวิตประจำวัน หลายคนเกิดปญหาในการ
ประกอบอาชีพ หลายคนเห็นวาควรมีทางเลือกใหกบั
ผู ห ญิ ง บ า ง จึ ง ได มี ก ารออกกฎหมายที่ ชื่ อ ว า
พระราชบัญญัตคิ ำนำหนานามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติดังกลาวมีเนื้อหาสรุปไดวา
หญิงที่แตงงานและจดทะเบียนสมรสแลวสามารถที่
จะใชคำนำหนาวา "นาง" หรือ "นางสาว" ก็ไดตามความ
ตองการของหญิงนัน้ เปนสิทธิของผหู ญิงโดยไมตอ งรอ
ใหไดรบั ความยินยอมจากชายซึง่ เปนสามี หรือหญิงซึง่
จดทะเบี ย นสมรสแล ว ต อ มาการสมรสสิ้ น สุ ด ลง
ก็สามารถทีจ่ ะเลือกใช "นางสาว" ได

ดังนั้นเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ หลายคนที่รอคอย ก็ไดมี
โอกาสทีจ่ ะเปลีย่ นคำนำหนานาม ถึงกระนัน้ ปญหา
ก็จะเกิดขึ้นไดอีกวาหญิงที่ไมไดสมรสแตตองการ
จะใชคำนำหนาวา "นาง" ไดหรือไม สามารถตอบได
แบบฟนธงเลยวาไมไดครับ หญิงที่จดทะเบียนสมรส
แลวเทานั้นที่มีสิทธิจะเลือกใช แลวหญิงที่สมรสแลว
ยังคงใชคำนำหนาวานางสาวกับหญิงซึง่ ไมเคยสมรส
จะแยกกันออกไดอยางไร ก็อาจเกิดปญหาเรียกรอง
สิทธิกันขึ้นมาก็ได
การจะมีชื่อคำนำหนานามวาอยางไรนั้น
เปนการสมมุติขึ้นมาใชเพื่อไมใหเกิดความสับสนใน
สังคมสังคมหนึง่ เทานัน้ ถาเรามองมันเปนปญหามัน
ก็คงเปนปญหาไปอยางนั้นไมมีวันที่จะสิ้นสุดหรือยุติ
ตามความตองการของแตละคนได และสิ่งที่คิดวา
เป น ป ญ หาสำหรั บ คนใดคนหนึ่ ง นั้ น อาจไม ไ ด เ ป น
ปญหาสำหรับคนอืน่ ๆ ก็ได
ฉะนั้นเราควรจะมองวาทุกคนจะชายหรือ
หญิงก็คือคน ปรับทัศนคติที่มีตอกัน ใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน ใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน สังคมก็
นาอยู สำหรับฉบับนี้คงตองกลาวคำอำลาไปกอน
นะครับ ขอใหปญ
 ญาจงบังเกิดกับทานผอู า นทุกทาน
ครับ
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สืบเนือ่ งจากชาดก
เรือ่ ง...ธรรมฤทธิ์

เห็
น
กงจั
ก
รเป
น
ดอกบั
ว
: บทเรียนของการทำชัว่ ตอบุพการี
มิตตวินทุกะ เปนบุตรของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ในครัง้ ศาสนาพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา มีมารดาเปนผบู รรลุธรรม
ขัน้ โสดาบัน แตตนนัน้ เปนคนไมมศี ลี ไมมศี รัทธา เมือ่ บิดาลวงลับไปแลว มารดาก็ไดทำหนาทีท่ กุ อยางแทนบิดา
อยมู าวันหนึง่ มารดาไดสอนลูกวา "ลูกเอย การไดเกิดมาเปนมนุษยเปนของยาก เจาจงใหทาน รักษาศีล ถือ
อุโบสถ และธรรมเถิด"
แตเขากลับกลาววา "ฉันไมตอ งการอยางนัน้ ขอแมอยาพูดถึงอีก ฉันจะไปตามเรือ่ งของฉัน"
แมมติ ตวินทุกะจะปฏิเสธสิง่ ทีม่ ารดาเสนอ แตดว ยใจของมารดาทีอ่ ยากใหลกู เปนคนดี ไดรบั สิง่ ทีด่ ี ๆ ในชีวติ จึงไม
ละความพยายาม จนวันหนึง่ ซึง่ เปนวันอุโบสถ มารดาไดขอใหมติ ตวินทุกะไปวัดโดยไดตงั้ รางวัลไวเปนทรัพยพนั หนึง่ ซึง่
มิตรวินทุกะก็ไดทำตามทีม่ ารดาขอเพราะเห็นแกทรัพย แตเมือ่ รับศีลอุโบสถแลว ก็หลบไปนอนเสียไมไดฟง ธรรม จนกระทัง่
กลับบานในรุงเชาวันใหม
ดานมารดา เขาใจวาลูกไดฟง ธรรมคงมีความซาบซึง้ รงุ เชาคงนิมนตพระผกู ลาวธรรมมารับอาหารบิณฑบาตร จึงได จัด
แจงขาวปลาอาหารไวพรอม แตการณมเิ ปนเชนทีค่ าด มิตตวินทุกะกลับบานแตเพียงผเู ดียว ผเู ปนมารดาจึงไดเจรจาถามไถ
มารดา.
"ลูกเอย เจาไมนมิ นตพระธรรมกถึกมาดวยหรือ"
มิตตวินทุกะ. "นิมนตมาทำไม ฉันไมตอ งการนิมนต"
มารดา.
"ถาอยางนั้นเจาจงทานขาวตมนี้เสีย"
มิตตวินทุกะ. "เดีย๋ วกอน ไหนละ แมบอกวาจะใหทรัพยพนั หนึง่ เอาทรัพยมากอน"
มารดา.
"ทานเสียกอนเถิดลูก แมจะใหทหี ลัง"
มิตตวินทุกะ. "ไมได ตองรับเงินกอนถึงจะทาน"
มารดาจึงไดยกถุงทรัพยไปวางไวขา งหนา หลังจากทานขาวตมเสร็จแลว เขาก็รบี เอาทรัพยนนั้ ออกจากบานไปทำการ
คาขาย จนกระทัง่ ไมนานเขาก็ไดทรัพยเปนกำไร ๒ แสน จึงคิดวา จักไปคาขายทางเรือสำเภา เขาจึงไดจดั หาเรือสำเภา
แลวบอกมารดาตามความประสงค แต…
มารดา. "ลูกเอย เจาเปนลูกคนเดียวของแม ทรัพยสมบัตเิ ราก็มอี ยมู าก การเดินเรือไปทามกลางสมุทรมีอนั ตราย
มากนะลูก แมวา อยาไปเลย"
มิตตวินทุกะ "ไมตอ งหามหรอก ฉันจะไป ไมมใี ครหามฉันได"
มารดา. "แมนแี้ หละ จะหามเจา"
จากนั้นมารดาจึงจับมือเขาไวมั่น สวนมิตตวินทุกะนั้นก็ไมไดรูสึกเห็นดวยกับผูเปนมารดาเลย กลับสลัดมือแลว
ตบตีมารดาจนลมลง แลวจึงหนีไปลงสำเภาตามทีต่ อ งการ
เมือ่ เรือสำเภาซึง่ บรรทุกพอคาหลายชีวติ ไดเดินทางไปในมหาสมุทรได ๗ วัน เรือก็หยุดนิง่ และดูทา วาจะอับปาง
ลง ทุกคนในเรือสำเภาจึงคิดกันวา ทีเ่ ปนเชนนีเ้ พราะในเรือตองมีคนกาลกิณมี บี าปหนาอยดู ว ยเปนแน การเดินทางถึงได
ติดขัดอยางนี้ จึงไดทำสลากกาลกิณใี หทกุ คนจับ ผลปรากฏวา มิตตวินทุกะจับไดทงั้ ๓ ครัง้ จึงถูกจับลงลอยแพไปคนเดียว
และเรือสำเภาก็แลนตอไปได
มิตตวินทุกะถึงคราชะตาขาด ถูกลอยแพจนชีวิตตองจบสิ้นลงในทามกลางมหาสมุทรในเวลาตอมา และดวยบาป
กรรมทีท่ ำกับมารดาผเู ปนอริยบุคคลขัน้ โสดาบัน จึงทำใหไปเกิดในเปตรภูมิ ไดพบกับเปรตหลายจำพวกเสวยทุกขวิบากโดย
ลำดับ กระทัง่ ไดไปปฏิสนธิ ณ อุสสุทนรก ซึง่ เปนสถานทีล่ งโทษสัตวนรกเปนอันมาก
17
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ดวยนัยนตาอันมืดมิดเพราะบาปกรรมปกปด มิตตวินทุกะไดเห็นนรกนัน้ ดุจเมืองทีป่ ระดับประดาไวอยางสวยงามมาก
และณ ทีน่ นั้ เองมีสตั วนรกตนหนึง่ มีกงจักรหมุนอยบู นศีรษะ มีเครือ่ งจองจำรัดตัว สายโลหิตก็ไหลอาบไปทัง้ ตัว มีเสียงรอง
ครวญครางดวยความเจ็บปวด แตมติ ตวินทุกะถึงคราจะตองเสวยผลกรรม จึงมองเห็นกงจักรทีอ่ ยบู นศีรษะของสัตวนรกตนนัน้
วาเปนดอกบัว เห็นเครือ่ งจองจำวาเปนเครือ่ งประดับตัว เห็นโลหิตทีอ่ าบไปทัง้ ตัววาเปนจันทรแดงชุบตัว เสียงรองครวญ
ครางก็เขาใจวาเปนเสียงรองเพลงทีไ่ พเราะ เขาจึงเขาไปใกลสตั วนรกตนนัน้ แลวเจรจากัน
มิตตวินทุกะ. "ดอกบัวนีท้ า นไดประดับตนมานานแลวใชไหม ใหเราประดับบางเถิด"
สัตวนรก.
"ไมใชดอกบัวหรอก เปนจักรกรดตางหาก"
มิตตวินทุกะ. "ทานไมอยากใหเราใชไหม จึงตอบอยางนัน้ "
จากนัน้ สัตวนรกจึงคิดวา บาปวิบากของตนคงจักสิน้ แลว ผนู คี้ งจักทุบตีมารดาเหมือนกับเรา ถาอยางนัน้ เราจัก
ใหแกเขา จึงยกจักรกรดออกจากศีรษะของตน ไปวางไวบนศีรษะของมิตตวินทุกะ
ฝายมิตตวินทุกะ เมื่อจักรกรดอยูบนศีรษะก็รูทันทีวาไมใชดอกบัว เกิดความเจ็บปวดทรมานมาก จึงไดรองขอให
สัตวนรกตนนัน้ เอากลับคืนไป แตเจาของไดหายไปเสียเพราะสิน้ วิบากกรรมนัน้ มิตตวินทุกะจึงเสวยทุกขเวทนาอยไู ปในที่
นั้นนับกาลยาวนาน…
ทานผอู า นทัง้ หลาย จากเรือ่ งนีซ้ งึ่ มีปรากฏในคัมภีรอรรถกถาชาดก ทสกนิบาต อาจใหสนั นิษฐานไดวา สำนวนไทย
ทีว่ า "เห็นกงจักรเปนดอกบัว" นาจะมีความเปนมาเกีย่ วเนือ่ งกับชาดกเรือ่ งนี้ แตการทีน่ ำเรือ่ งนีม้ าเลาไว ใชวา ประสงคจะให
เห็นทีม่ าของคำวา "เห็นกงจักรเปนดอกบัว" เทานัน้ สิง่ สำคัญ คือ ประสงคจะเตือนใจทานทัง้ หลายวา การกอบาปกับบิดา
มารดาซึง่ เปนผใู หกำเนิดนัน้ เปนบาปหนัก ยิง่ ในเรือ่ งนีม้ ารดาเปนอริยบุคคลบรรลุโสดาปตติผลดวยแลว ยิง่ หนักหนากันไป
ใหญ ผูกอบาปกรรมกับมารดาหรือผูบริสุทธิ์ จึงมีผลเร็ว แรงและราย จึงควรสำรวมระวังไว เดี๋ยวถึงคราพลาดพลั้งไป
ตองเสวยวิบากกรรมอยางมิตตวินทุกะแลวยากนักจักแกไข จะโยนวิบากกรรมใหผูอื่นรับก็ไมได ผูกอเวรยอมไดรับเวร
ผเู บียดเบียนยอมไดรบั การเบียดเบียน ผทู ำกรรมชัว่ เองยอมไดรบั ผลชัว่ เอง
ในทางพระพุทธศาสนา บิดามารดานัน้ พระพุทธองคทรงยกยองไวในฐานะอันสูงสงอยางยิง่ ดังพระพุทธวจนะทีว่ า
"พฺรหฺมาติ มาตาปตโร ปุพพ
ฺ าจริยาติ วุจจฺ เร
อาหุเนยฺยา จ ปุตตฺ านํ
ปชาย อนุกมฺปกา
มารดาบิดาผอู นุเคราะหลกู ไดชอื่ วา เปนพระพรหม เปนบูรพาจารย และเปนอาหุไนยบุคคล ของลูก"
ฐานะของบิดามารดาทัง้ ๓ ทีพ่ ระพุทธองคทรงยกยองนี้ ลวนแลวแตเปนฐานะทีส่ งู สง ดังนัน้ จึงไมสงสัยเลยวา
ทำไมผลกรรมทีท่ ำกับบิดามารดานัน้ จึงมีผลเร็ว แรงและรายนัก
๑. ฐานะพระพรหม ซึง่ หมายถึง ผสู รางโลก สรางสรรพสิง่ เปนผปู ระเสริฐ เปนพระเจาของพราหมณ แตทที่ รง
ยกยองบิดามารดาในฐานะพระพรหมนัน้ ก็เพราะมีธรรมอันประเสริฐอยใู นใจ ๔ อยาง ไดแก เมตตา (รักหวงลูก) กรุณา
(สงสารลูก ยามลูกมีทกุ ขทนอยเู ฉยไมไดตอ งชวยเหลือลูก) มุทติ า (ยินดีดว ยกับลูก ยามลูกไดดไี มอจิ ฉาริษยา) และอุเบกขา
(วางเฉยได เมือ่ ลูกพรอมทีจ่ ะดำเนินชีวติ ดวยตัวเอง มีครัวมีเรือน แตกเ็ ฉยมองพรอมทีจ่ ะชวยเหลือลูกเสมอในคราทีค่ วร ไม
ใชเฉยเมย)
๒. ฐานะบูรพาจารย หมายถึง อาจารยคนแรก เพราะบิดามารดาสอนลูกกอนใคร สอนใหยนื นัง่ เดิน นอน พูด
กิน ขับถายและอื่น ๆ จนกระทั่งเติบใหญ วิชาการตาง ๆ ในโรงเรียนลวนเริ่มตนจากบานซึ่งมีบิดามารดาเปนอาจารย
ผูปรารถนาดีตอลูกศิษยคตลอดกาล
๓. ฐานะอาหุไนยบุคคล หมายถึง ผูที่ลูกควรบูชา คำวา "อาหุไนย" นั้นเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของ
พระอริยบุคคล ฉะนัน้ หากจะกลาววา บิดามารดา เปนพระอริยบุคคลหรือเปนพระอรหันตของลูก ยอมถูกตองชัดเจน เพราะ
บิดามารดามีใจบริสุทธิ์สำหรับลูกเสมอดุจดังพระอรหันตที่ปราศจากสิ่งเศราหมองภายในจิตใจ
ดวยเหตุนแี้ ล ทำราย กลาวราย คิดราย กับบิดามารดาจึงมีผลรายมาก ถึงขนาดมีนยั นตามืดมิดเห็นผิดเปนถูก
เห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นเครื่องจองจำตัวเปนเครื่องประดับ จนตองประสบกับทุกขเวทนายิ่งนัก ที่สำคัญผูทำรายบิดา
มารดาใชจะรับผลในชาติหนาเทานัน้ แมชาติปจ จุบนั ก็เห็นกันมามากมายแลววา "ไมเจริญ" แนนกั แล
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กุศลกิจ

เรือ่ ง..อิม่ บุญ ภาพ...เด็กวัด

ตักบาตรพระธุดงค

คณะพระธุดงค นำโดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโทไดออกธุดงค
ตัง้ แตวนั ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๑ โดยไดเดินทางจากจังหวัดเชียงใหมลดั เลาะปา
เขาอำเภอพบพระ จังหวัดตาก เขาประเทศพมา ผานจังหวัดกาญจนบุรี เดินธุดงค
เปนแรมเดือนอยกู ลางปาเขาลำเนาไพร เพือ่ ฝกจิตใหเขมแข็ง พิสจู นความบริสทุ ธิ์
เดินธุดงคกลับถึงวัดปาฯเมือ่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๑ ซึง่ มีศษิ ยานุศษิ ยหลัง่ ไหล
มารอตักบาตรพระธุดงคกนั เนือ่ งแนน ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานทีม่ ารวมกัน
สรางบุญกุศลทีว่ ดั

พิธบี วงสรวงยกฐานพระพุทธปฏิมา
ปางจักรพรรดิ์
วันที่ ๑๒ เมษยน ๒๕๕๑ ทางวัดได
จัดพิธีบวงสรวงเทวดาครั้งใหญและยกฐาน
พระปางจักรพรรดิ์ เพื่อประดิษฐานเปนพระ
ประธานในศาลาวิ ป ส สนาเฉลิ ม พระเกี ย รติ
ในครัง้ นีค้ ณ
ุ สมภูมแิ ละคุณเจติยา สกุลรัตนาคม
ไดเปนเจาภาพในพิธีบวงสรวงและรวมทอด
ผาปา เพือ่ สมทบทุนสรางศาลาวิปส สนาเฉลิม
พระเกียรติและสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณตอไป

รวมทำบุญในเทศกาลวันสงกรานต

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ ทางวัดได
จัดกิจกรรมเนือ่ งในเทศกาลวันสงกรานต ซึง่ ถือวา
เปนวันขึ้นปใหมไทยและเปนประเพณีสำคัญ
อยางหนึง่ ของชาวไทย มีกจิ กรรมสำหรับครอบครัว
คือการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว
ผใู หญ และรวมทำบุญกอเจดียท ราย ซึง่ ทุกทาน
ไดพกเอาบุญกุศลพรอมไดรบั พรดีๆจากหลวงพอ
และผูใหญดวยความชุมฉ่ำทั้งกายและใจ นำ
ความสุขกลับบานกันทุกคน

ถวายพระพุทธรูป

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๑ พระครูปลัดวีระนนทและคณะพระลูกศิษยทเี่ คย
ไปธุดงค พรอมทัง้ ศิษยานุศษิ ย ไดเดินทางไปถวายพระพุทธรูปหนาตัก ๔๙ นิว้ จำนวน
๒ องค ทีส่ ำนักสงฆดอยจอ อ.พบพระ จังหวัดตาก ซึง่ หลวงพอไดเคยพำนักตอนธุดงค
ทานพบพระสงฆไทยเปนพระนักพัฒนาวัดและ ชาวบานเปนคนมีน้ำใจงาม เปน
ชาวกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต สวนพระพุทธรูปอีกองคไดนำไป
ประดิษฐานทีป่ ระเทศพมา
ซึง่ หลวงพอตัง้ จิตไววา จะนำคณะศิษยานุศษิ ยไปทอดกฐิน เพือ่ นำปจจัยสราง
เจดียบ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุและพระพุทธรูป ๔ องค ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนนี้ หาก
ทานใดมีจติ ศรัทธารวมเปนเจาภาพองคกฐินรวมกับหลวงพอ ติดตอสอบถามไดทวี่ ดั คะ
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โครงการคายพุทธบุตร

วันที่ ๑๙- ๒๒ เมษายน ทางวัดปาเจริญ
ราชธรรมารามไดจดั โครงการคายพุทธบุตรครัง้ แรก
เปน ทางการ ในนามของชมรมกระแสใจ โดยมี
คุณอณิระ โพธินิลและคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
เป น ประธานและเจ า ภาพในการจั ด งาน ซึ่ ง มี
พุทธบุตรชายและหญิงเขารวมจำนวน ๑๑๒ คน
พร อ มทั้ ง มี ค ณะครู แ ละผู ป กครองติ ด ตามมา
ปฏิบตั ธิ รรมดวย จำนวน ๗๐ คน
๔ วันในคายพุทธ นอกจากเด็กๆไดฝก
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ไหวพระ สวดมนต แลว เด็กๆยังไดทำกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมฐานสติ ศีล สมาธิ ปญญา
เผาผีความชั่ว ตักบาตรความดี รำลึกพระคุณแม เลนเกมสงเสริมคุณธรรมตางๆ นำโดยวิทยากรอารมณดีที่ถายทอดธรรมะแนวสรางสรรค
เขาถึงจิตใจเด็กๆ เพือ่ ใหเด็กๆมีทศั นคติทดี่ ตี อ คายพุทธบุตร คืออาจารยตน (คุณญาณภัทร ยอดแกว )และอาจารยเบิรด (คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น)
และพีแ่ ก็งค (คุณวีระ ศรีสนิท) วันสุดทายของโครงการเด็กๆหลายคนไมอยากกลับบาน เพราะติดใจธรรมะเปนขนมหวานตามสโลแกนของ
พีๆ่ ชาวชมรมกระแสใจ
คณะผจู ดั ทำวารสารขออนุโมทนาบุญกับผบู ริจาคปจจัยคาอาหารสำหรับเด็กพุทธบุตรและผรู ว มแรงรวมใจทุกทานในการจัดกิจกรรม
คายพุทธบุตรใหสำเร็จลุลว งไปดวยดี สาธุ

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑

วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทางวัดไดจดั โครงการ
พัฒนาจิตเพื่อครั้งที่ ๑ เปนโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับ
บุ ค คลทั่ ว ไปเป น ครั้ ง แรก ได มี ผู เ ข า ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรม
จำนวน ๑๘๐ คน โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เปน
พระวิปสสนาจารย วันปดโครงการรองศาสตราจารย
ดร.สุ จิ ต รา อ อ นค อ ม เจ า ของผลงานธรรมนิ ย ายชุ ด
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ไดมาขับรองเพลง มาลา
บูชาครู ใหผปู ฏิบตั ธิ รรมไดรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย ซึง่ สำหรับปนที้ างวัดจะจัดโครงการปฏิบตั ธิ รรมตลอดทัง้ ป ผอู า นทานใด
สนใจเขารวมปฏิบตั ธิ รรมในโครงการใดของวัด ใหดตู ารางวันและเวลาเขารวมโครงการในหนาปฏิทนิ ธรรม หรือสอบถามเพิม่ เติม
ไดที่วัด

พิธที อดผาปามหากุศล ๒๐,๐๐๐ กอง

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ที่ผานมา ทางวัดไดจัดพิธีทอดผาปา
มหากุศล ๒๐,๐๐๐ กอง ครัง้ ที่ ๒ เพือ่ นำปจจัยสมทบทุนสรางศาลา
วิปส สนาเฉลิมพระเกียรติและสมทบทุนสรางอุโบสถไมสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณ โดยได มี ผู มี จิ ต ศรั ท ธาได ร ว มบริ จ าคป จ จั ย รวม
ยอดบุญทัง้ สิน้ ๑,๐๐๔,๗๑๑.บาท ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานทีม่ า
รวมกันสรางวัดคะ สาธุ

ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

20

Krasaejai3.pmd

20

15/12/2552, 11:24

เยี่ยมชมโรงหลอพระยงคเจริญ

วันที่ ๒๖ มิถนุ ายน พระครูปลัด
วี ร ะนนท ได พ าคณะศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย ไ ปดู
ความคืบหนาการหลอรูปเหมือนหลวงปู
เทพโลกอุ ด รและพระบรมรู ป สมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช เจ า ภาพคื อ คุ ณ
อรั ญ ญา องค วิ เ ศษและคุ ณ บุ ษ รั ต น
มกรแก ว เกรยู ร ที่ โ รงหล อ พระยงค เ จริ ญ
จ.นครปฐม ซึ่งทางวัดจะจัดพิธีบวงสรวง
และพิ ธี เ ททองหล อ พระในวั น ที่ ๑๒
สิงหาคม นี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญผอู า น
ทุ ก ท า นร ว มทำบุ ญ ทองเหลื อ งแท ง และ
แผ นทอง เพื่ อนำไปหลอมหล อพระไดที่
วัดทุกวัน

งานแสดงธรรม

วันที่ ๒๙ มิถนุ ายน พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดรบั นิมนตไป
บรรยายธรรมเรื่องเสนทางแหงปราชญผูทรงศีล ในโครงการคาราวาน
คุ ณ ธรรมนำความรู ตอนทำดี ใ ห เ ด็ ก ดู เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินนี าถ
ณ อาคารศูนยกีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ
จ.นครนายก
ในครัง้ นีไ้ ดมี พระอาจารยสนอง กตปุโฺ ญ วัดสังฆทาน ดร.อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา ดร.สนอง วรอุไร ไดรวมบรรยายธรรมดวย โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม เปนพิธกี รดำเนินรายการและรวมตอบ
ปญหาธรรมในชวงบรรยายธรรมของพระครูปลัดวีระนนท
ทางวัดไดจัดแผน Mp3 ธรรมปฏิบัติ ของพระครูปลัดวีระนนท
จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด และหนังสือธรรมะไปแจกเปนธรรมทานใหผเู ขารวมฟงธรรม
อีกทัง้ ไดจดั ซมุ หนังสือธรรมะและซีดธี รรมะ เสือ้ love Buddha ถุงผา และ
แผนทองสำหรับหลอพระใหผูมีจิตศรัทธาไดรวมบุญกัน โดยไดมีผูรวมฟง
ธรรมประมาณสามพันกวาคน ขออนุโมทนาบุญกับผจู ดั งานทุกทาน สาธุ
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สุภาษิตสอนใจ เรือ่ ง...โคนัน ภาพ...ครูเกียง
กิง้ กา เปนสัตวเลือ้ ยคลานชนิดหนึง่ ชอบอาศัยบนตนไม มีนสิ ยั อยางหนึง่
คือชอบชูคอใหสงู กวาลำตัวเสมอ เพือ่ ระวังเหตุรา ยจะเกิดกับมัน คนโบราณ
เอาลักษณะชูคอของกิ้งกามาเทียบกับคนบางประเภทวา เมื่อไดลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข มากกวาใคร ก็ภมู ใิ จจนลืมตัวทะนงตนเหนือคนอืน่ ชอบ
วางกิรยิ าทาทางภูมฐิ าน ถายิง่ ไดทองมาสวมคออยางนิทานโบราณเลาไวก็
ชูคอสูงยิง่ ขึน้ เพือ่ อวดทอง ภาษิตนีส้ อนวาเมือ่ ไดดอี ยาหลงลืมตัวจนทำให
เห็นญาติมิตรต่ำตอยกวาตน

สวัสดีคะ เด็กๆพุทธบุตร ฉบับนีพ้ โี่ คนัน
ขอนำภาพวาดของเด็กๆที่ตั้งใจวาด มาให
เพื่อนๆพุทธบุตรไดดูกัน ภาพแรก ชื่อภาพ
ทำบุญทีว่ ดั ปา เปนผลงานของนองหยก ซึง่
มาทำบุญทีว่ ดั กับคุณแมอยเู ปนประจำ และ
ด.ญ .นฤภร ภวภูตานนท นองหยก อายุ ๘ ป โรงเรียนโชคชัยครูเกียว
อีก ๒ ภาพเปนภาพสเก็ตการออกแบบเสือ้
ชือ่ ภาพ ทำบุญทีว่ ดั ปา
ในโครงการคายพุทธบุตร ภาพของใครได
ลงวารสาร กรุ ณ าติ ด ต อ กลั บ มาหาพี่ ๆ
พมิ พ
ด.ญ กวสิ รา อนุ
 แหวนวงษ
กองบอกอ จะส ง รางวั ล ไปให ที่ บ า นค ะ
ด.ญ สปุ นศิ ราย
ขอบอกขาวดีวา เสื้อ love Buddha และ
ถุงผา We love the Buddha We think
EARTH ที่เด็กๆรวมกันออกแบบ ขณะนี้มี
ผใู หญใจดีอดุ หนุนกันจนของหมด มีสงั่ จอง
เขามาอีกมากมาย เด็กๆคนใดมีไอเดีย
ใหมๆออกแบบถุงผาชวยรักษาโรครอนหรือ
เสื้อของวัด ก็ลองสเก็ตภาพสงมาที่ใหพี่ๆ
พิจารณาหรือจะฝากไวที่วัดตอนมาทำบุญ
กั บ คุ ณ พ อ คุ ณ แม น ะคะ พี่ โ คนั น ขอ
อนุโมทนาบุญกับเด็กๆพุทธบุตรทุกคนคะ

ปญฑารีย ชีวสุทธานนท
Managing Director

KPN Ramkhamhaeng

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

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

www.neokids.co.th
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เพราะเปนปจจัตตัง
เรือ่ ง..ขุนไกรลาส

ตอน

พระพุทธานุภาพ

การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศ
อินเดียและเนปาลนั้น นับเปนบุญกุศลอันยิ่งใหญประการ
หนึ่งของชาวพุทธ ที่จะไดมีโอกาสไปกราบพระพุทธองคถึง
สถานทีป่ ระสูติ ตรัสรแู ละปรินพิ พาน ตลอดจนสถานทีแ่ สดง
ธรรมครัง้ แรก แมวนั นีพ้ ระองคจะปรินพิ พานไปนานแลว แต
ชาวพุ ท ธหลายคนต า งฝ น ใฝ ที่ จ ะได ไ ป ในบรรดาพุ ท ธ
ศาสนิกชนที่ไดไปแลวนั้น จะมีสักกี่คนที่สามารถสัมผัสถึง
พุทธานุภาพแหงพระทรงศรี ที่ยังคงมีปรากฏใหเราชาวพุทธ
ไดมั่นใจและเปนกำลังใจในการกระทำความดีตอไป และนี่
คือหนึ่งตัวอยางอันนาประทับใจครับ
"ดวยอำนาจแหง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
และพระสังฆคุณ....และอานิสงสผลบุญจากความเพียร
ในการปฏิบัติธรรม ความตั้งใจขวนขวายรับใชชวย
บำรุงพระพุทธศาสนาตามกำลังความสามารถทำได
ขอการมานมัสการสังเวชนียสถานในครัง้ นี้ จงเพิม่ พลัง
ศรัทธา และเปนกำลังใจในการสรางสมความดียิ่ง ๆ
ขึ้นไปดวยเทอญ..."
๒๖ กุมภาพันธ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ขาพเจาไดรว ม
เดินทางไปอินเดียกับหลวงพอวีระนนท พระภิกษุสงฆ๑๐ รูป
สารเณร ๑ รูป และญาติธรรม ๒๙ ทาน(รวมทัง้ สิน้ ๔๐ ชีวติ )
เมือ่ เครือ่ งบินสายการบินไทย เทีย่ วบิน TG8820 ลงจอดที่
สนามบินGAYA หรือพุทธคยา ซึ่งเปนสถานที่ตรัสรูของ
พระพุทธองคและเปนจุดหมายแรกของการเดินทางในครั้งนี้
ณ วั น เพ็ ญ เดื อ น ๖ ก อ นพุ ท ธศั ก ราช ๔๕ ป
พระพุทธเจาทรงประทับนั่งอยูบนหญากุสสะ ใตตนโพธิ์
หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออกสแู มน้ำเนรัญชรา และใน
ราตรีนนั้ เองทีพ่ ระองคทรงตรัสรพู ระสัมมาสัมโพธิญาณ และ
ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูระยะหนึ่งที่พุทธคยา วิมุตติสุขนั้นคือ
ความสุขของใจทีบ่ ริสทุ ธิ์ ปราศจากกิเลส พนจากความทุกข
และความเศราทั้งปวง...
ขาพเจารสู กึ ตืน่ เตนมาก ทีไ่ ดมายืนอยรู มิ รัว้ ลอมรอบ
ตนพระศรีมหาโพธิ์ ตอนนัน้ มีฝนตกเล็กนอยและคณะของเรา
ไปถึงก็เปนชวงเย็นแลว หลวงพอวีระนนทนำเดินทักษิณาวัตร
และใหนงั่ กรรมฐานใตตน พระศรีมหาโพธิป์ ระมาณ ๑๕ นาที
และพรงุ นีเ้ ชาพวกเราจะกลับมาทีน่ อี่ กี ครัง้ ขาพเจานัง่ สมาธิ
ดวยความตั้งใจ และเหมือนมีพลังบางอยางทำใหนั่งไดสงบ
นิ่งมาก เมื่อจิตสงบ...ขาพเจาไดอธิษฐานจิต..ขอปาฏิหาริย

จงบั ง เกิ ด ขึ้ น ให ข า พเจ า ได
สั ม ผั ส ถึ ง พระพุ ท ธานุ ภ าพ
เพื่ อ เป น กำลั ง ใจให ป ฏิ บั ติ
ธรรมยิ่งขึ้นไป
หลังจากนัน้ ดร.ภูมนิ ทร
สั น ติ ท ฤษฏี ก ร (หั ว หน า
คณะทีม่ เี มตตาและใจดีมาก)
ไดพาพวกเราเขาที่พักซึ่งอยู
ไม ไ กลจากพุ ท ธคยาแดน
ตรัสรู เดินทางเพียง๑๕ นาที
ก็มาถึงโรงแรมที่พัก พวกเราชวนกันทำวัตรเย็นที่หองพักของ
อาจารยเบิรดและนองแก็งค โดยนิมนตหลวงพอวีระนนท
นำสวดมนต หลังจากสวดมนตทำวัตรเย็นเสร็จแลว หลวงพอ
ใหนงั่ กรรมฐาน ๓๐ นาที ดวยความรสู กึ ปตอิ ยใู นใจ ขาพเจา
นัง่ กำหนด พองหนอ ยุบหนอ สติแนบอยกู บั คำบริกรรมและ
สภาวะพองยุบ จิตเริม่ เขาสสู มาธิมากขึน้ มากขึน้ ....ตามลำดับ
ณ เบื้องหนาของขาพเจา คือพระภิกษุหนุมผิว ๒ สี
ผมดำมันรวบคลาย ๆ มวย จีวรสีเขม มีรศั มีสวางมาก นัง่ สมาธิ
หลับตา แตมรี อยยิม้ ปรากฏอยทู มี่ มุ ปาก ณ ใตตน โพธิต์ น หนึง่
และมีตน หญาเตีย้ ๆ ขึน้ อยเู ปนบริเวณกวางลอมตนโพธิต์ น นัน้
ในนิมติ ขาพเจานัง่ สมาธิบนพืน้ หญา จิตรับรวู า เบือ้ งหนาของ
ขาพเจานี้ คือ พระพุทธเจา ขาพเจากำหนด เห็นหนอ เห็นหนอ
แต ภ าพนั้ น ยั ง คงปรากฏอยู ข า พเจ า จึ ง ตามดู ภ าพที่ เ ห็ น
พระพุทธองคทรงตรัสสอนขาพเจาทางจิตวา ใหขา พเจาลืมตา
มองดูใบโพธิท์ พี่ ลิว้ ไหวตามแรงลม นีค่ อื วาโยกสิณ ถือเอาลม
เปนอารมณทำใหจติ สงบ เปนการดูลมภายนอก จิตบอกวาใน
อดีตขาพเจาเคยกำหนดวาโยกสิณมากอน สวนการกำหนด
พองหนอ ยุบหนอก็เหมือนกัน เปนการตามดูลมภายใน
รางกาย จับทีอ่ าการทองพองและยุบ ขาพเจาเขาใจในคำสอน
นัน้ และตามดูใบไมทกี่ ำลังพลิว้ ไหว ดูธรรมชาติทแี่ ปรปรวนตาม
แรงกระทบดวยใจสงบนิ่งจนหมดเวลา
เมื่อออกจากสมาธิ หลวงพอไดนำแผเมตตาและอุทิศ
สวนบุญ ขาพเจาประทับใจ ดีใจ และงุนงง เพราะไมรวู า
นิมติ ทีเ่ ห็นนัน้ เปนจริงหรือไมอยางไร อาจจะเปนวิปส สนึก ที่
จิตของขาพเจานึกไปเองก็เปนได จึงไมกลาบอกใครและไมกลา
เรี ย นถามหลวงพ อ แต ก็ แ อบรู สึ ก อยู ใ นใจว า เป น เรื่ อ งจริ ง
เพราะสิ่งที่เห็นนั้นชัดเจน และเปนกำลังใจ เปนความสุขใจ
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อิม่ เอมใจอยางยิง่ และนีเ่ องหรือทีเ่ ขาเรียกวา ปจจัตตัง
ขาพเจาเดินกลับหองพักอยางมีสติ กำหนดอิริยาบถเดิน
ขวา-ซาย ขวา-ซาย ดูการเคลือ่ นไหวของกายไปตลอดทาง
จิตคิดถึงคำเทศนของหลวงพอวีระนนท "กายไหวใจนิง่ อยู
สติรเู ทาทันจิต" ไมวา จะดูใบไมหรือกายทีเ่ คลือ่ นไหว มัน
ก็ดธู าตุทางธรรมชาติทงั้ นัน้ ธรรมชาติทวี่ า นัน้ มันแปรปรวน
เกิดดับอยูตลอดเวลา แลวเราจะยึดมั่นถือมั่นใหมันหนัก
ทำไม? ดูมันดวยจิตนิ่งดูดวยสติ จึงจะเห็นและเขาใจ
สุดทายก็จะคลายทุกข จะหายโง (แตถา คิดวาตัวเองฉลาด
แสดงวายังโงอยู!)
พระพุทธองคตรัสถามภิกษุปญ
 จวัคคียว า "สิง่ ใดไมเทีย่ ง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรจะถือวา
สิง่ นัน้ เปนของเรา นัน้ เปนเรา นัน้ ตนของเราหรือ?..."
ข า พเจ า เห็ น นิ มิ ต นี้ ตั้ ง แต วั น แรกที่ ไ ปถึ ง อิ น เดี ย
สงผลใหตลอด ๗ วันที่เหลือทำใหขาพเจารูสึกปติ และมี
ความสุขฝงอยใู นใจขาพเจาตลอดเวลา ทุก ๆ สถานทีไ่ ดไป
สักการะนมัสการ หลวงพอวีระนนทจะใหสวดมนตนงั่ สมาธิ
และแผเมตตาใหสรรพสัตวทุกครั้ง และขาพเจาทำดวย
ความตั้งใจทุกครั้งเชนกัน
กลับจากอินเดียครัง้ นัน้ กัลยาณมิตรทีร่ กั ของขาพเจา
โทรมาบอกว า มี รู ป ถ า ย amazing ! จากอิ น เดี ย ให ดู
พระอาจารยทไี่ ปดวยทานถายภาพนีไ้ วตอนพวกเรา ๓ คน
(ในภาพถายมี ๓ คน รวมขาพเจาอยดู ว ย) นัง่ อยชู ว งหัวเรือ
ลองแมน้ำคงคาตอนเชามืด ในวันที่ ๔ มีนาคม
ในภาพตามแนวนอน จะเห็นขาพเจาและพี่ ๒ คน นัง่
อยชู ว งหัวเรือ ...แปลกตรงไหนหรือ
แตครัน้ ถือรูปถาย ตามแนวตัง้ จะมีเงารางพระภิกษุ
รูปหนึง่ ยืนอยู พาดผานศีรษะเราทัง้ ๓ คน ทีเ่ ทาทานมีฐาน
คลาย ๆ ฐานดอกบัว มือซายยกขึน้ เปนเหมือนภาพ ๓ มิติ
เห็นเปนเงามือคอย ๆ ยกขึน้ แขนขวาแนบลำตัวมีแสงเปน
สายจากลำตัวทานลงมาถึงฐานดอกบัว รอบกายทานและ
ชวงขาจะมีแสงสีทอง สมออน ๆ ฉายออกมา ...เอะ นีเ่ ปน
ภาพซอนหรือเปลา?

พระอาจารย เ จ า ของภาพท า นถ า ยภาพนี้ ต อนที่
พวกเรา ๓ คนนัง่ อยชู ว งหัวเรือพอดี ทานกดปมุ จะถายภาพ
๒ ครัง้ ไมตดิ จนกดครัง้ ที่ ๓ ถึงจะติด แตทา นก็ไมไดสงั เกต
รายละเอี ย ดของภาพ จนเอาภาพที่ ถ า ยไว ม าดู ใ น
คอมพิวเตอร และขยายใหญถงึ จะเห็นปาฏิหาริยเ กิดขึน้
ภาพนีห้ ลวงพอวีระนนททา นอธิบายวา ดวยพุทธานุภาพ
แสดงใหพวกเราเห็นวา พระพุทธเจามีอยจู ริง และยังคงอยู
พระพุทธองคมาใหพร ใหรม เย็นเปนสุข และใหตงั้ ใจสรางสม
ความดีตอไป แสงที่ออกจากพระองค คือพระฉัพพรรณรังสี
ซึ่งจะมีเฉพาะพระพุทธเจาเทานั้น
ข า พเจ า เห็ น ภาพแล ว พู ด ไม อ อก รู แ ต ว า นี่ คื อ
พระพุทธานุภาพ บวกกับนิมติ ทีเ่ ห็นทำใหประทับความจริง
ลงไปในใจขาพเจา แนบแนนยิง่ ขึน้ อีก
จริงหรือไมหลายทานคงสงสัย อยากเห็นอยากพิสจู น
สำหรับขาพเจาไมตอ งพิสจู น หมดแลวซึง่ ความสงสัย ในใจ
รแู ตวา "ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูห-ิ เปนสิง่ ทีผ่ รู กู ร็ ไู ดเฉพาะ
ตน"
นับวาขาพเจาไดรบั พรอันประเสริฐทีส่ ดุ ในชีวติ ทุกครัง้
ทีข่ า พเจาปฏิบตั ธิ รรมจะมีรปู นีอ้ ยเู บือ้ งหนา ทุกครัง้ ทีต่ อ งการ
กำลังใจรูปนีจ้ ะถูกหยิบขึน้ มาดู เติมพลังทางกายและใจ ทุก
ครัง้ ทีน่ งั่ สมาธิตอ สกู บั เวทนาอยางหนัก ภาพนีจ้ ะผุดขึน้ ในใจ
ของขาพเจาเสมอ...
"ผใู ดเห็นธรรม ผนู นั้ เห็นเราตถาคต".....ประโยค
นี้ซึ้งใจจับใจขาพเจาจริงๆ.
เปนที่นาเสียดายที่เราไมอาจนำชื่อจริง และรูปของ
เจาของเรือ่ งนี้ ซึง่ เปนสาวรูปงามนามไพเราะมาลงใหได สืบ
เนือ่ งจากเหตุผลบางประการทีเ่ จาตัวขอไว แตอยางไรก็ตาม
ก็ตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่กรุณานำมาเลาใหพวก
เราไดฟง กัน สวนจะจริงเท็จแนนอนประการใด กระผมก็ไม
อาจจะยืนยันไดเชนกัน คงมีแตเพียงตัวทานเองที่จะพิสูจน
พระพุทธานุภาพของพระพุทธองค แลวทานนัน่ แหละจะเปน
ผตู อบตัวทานเองไดดที สี่ ดุ สาธุ.

ฝากขาวประชาสัมพันธ

ทางชมรมกระแสใจจัดโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร ครัง้ ที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม
จำนวน ๑๒๐ ทาน และโครงการปฏิบตั สิ ญ
ั จร ครัง้ ที่ ๓ จะนำคณะผปู ฏิบตั ธิ รรมศิษยานุศษิ ยของหลวงพอวีระนนท ไปปฏิบตั ธิ รรม
และแสวงบุญทีป่ ระเทศอินเดีย ในชวงตนเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนเวลา ๗ คืน ๘ วัน จะแจงกำหนดการทีแ่ นนอนอีกครัง้
สนใจติดตอสอบถามไดทคี่ ณ
ุ กมลาศ คัชชาพงษ โทร.๐๘๖-๓๑๐-๒๕๖๖ หรือ คุณบุษรัตน(ปู) มกรแกวเกยูร โทร.๐๘๕-๑๒๐-๒๐๐๕
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เรือ่ งเลาจากพระปา

ตอนที่ ๒

เรื่อง...กัณหาชาลี

ออกเดินธุดงคครั้งแรกในชีวิต

พระหนุ ม ออกเดิ น ทางจากจั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด มุ ง หน า สู
จังหวัดกาฬสินธุ หากถามวาทานรูไดอยางไรวาจะตองเดินไป
ทางไหนนัน้ ก็มสิ ามารถจะชีแ้ จงไดเพียงแตอาศัยความรสู กึ ลึกๆ
เปนตัวชีท้ าง บางทีทา นเองก็รสู กึ งงๆเชนกัน พอเดินทางไปถึง
จังหวัดกาฬสินธุบริเวณอำเภอกุสินารายณ ทานเองก็รูสึกวา
ตั ว เองเหมื อ นกั บ รถยนต ซึ่งใชเวลาในการเดินทาง ๕ วัน
พระหนุมคิดเปรียบเทียบไปวาชีวิตของเราทุกคนก็เสมือนรถที่
แลนไปขางหนาอยตู ลอดเวลาทุกนาที หากชีวติ ขับเคลือ่ นอยไู ม
หยุดนิง่ น้ำมันแหงชีวติ ก็จะคอยๆหมดลงไปเรือ่ ยๆ ในขณะเดียว
กันคนทั่วไปก็มักจะหลงเพลิดเพลินอยูกับสิ่งลอตาลอใจภาย
นอกรางกาย จนลืมนึกถึงคุณคาของชีวติ ทีม่ อี ยใู นขณะนัน้ ๆ โดย
ปกติแลวสิง่ ไหนทีอ่ ยใู กลตวั เรา เรามักจะไมเห็นคุณคาของสิง่ นัน้
มากนัก เหมือนกับขนตาทีอ่ ยตู ดิ กับตา จึงทำใหเรามองไมเห็น
ขนตาตัวเอง ชีวิตของมนุษยมีคุณคาสูงสงมากมายมหาศาล
ตามความประพฤติทดี่ งี ามของตัวเอง ขึน้ อยกู บั วาเราสามารถ
ส ง เสริ ม คุ ณ ค า ให กั บ ตั ว เราเองได ม ากน อ ยเพี ย งใด เราจึ ง
จะสามารถใชชวี ติ ใหคมุ คากับการทีไ่ ดเกิดมาเปนมนุษย มนุษย
ทีจ่ ะมีคณ
ุ คาไดกต็ อ งสรางตัวเองใหมคี ณ
ุ คามีทงั้ คุณคาภายนอก
และคุณคาภายใน จึงจะเรียกวาคุณคาของความเปนมนุษยที่
สมบูรณ โดยการอาศัยวิธฝี ก ตนเองใหมศี กั ยภาพทีส่ งู คา โดยวิธี
ประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายและทางจิตใหมีศักยภาพเสมอกัน
ก็จะเรียกวาศักยภาพของความเปนมนุษย สมรรถภาพของรถ
ยนตก็คลายๆกัน คือ ทนทานตอสิ่งที่มากระทบไดนานและ
มั่นคงนั่นเอง

เปรียบมนุษยเหมือนรถบรรทุก

การเดินธุดงคไปตามหาหลวงปูมั่นก็เชนเดียวกัน ตอง
เดินลัดเลาะ ตัดไปตามปาเขานอยเขาใหญ มองดูตวั เองก็ไมตา ง
กับรถบรรทุกของที่หนัก เพราะเวลาเดินไปขาวของตางๆ ก็อยู
บนไหลของเรา และถามีตวั เราอยู ความหนัก ความวิตกกังวลก็มี
มากขึน้ เพราะเราไมอยากแบกเอาของทีห่ นักไปดวย แตพอมา
นึกถึงประโยชนทจี่ ะใชกต็ อ งทนแบกตอไป โดยเฉพาะการแบก
ขันธหา สุดแสนทีจ่ ะหนัก แตกว็ างลงไดยากมากๆเชนกัน
ในระยะเวลาประมาณวันที่ ๑๕ ของการออกเดินธุดงค
พระหนมุ ก็เดินมงุ หนาไปยังอำเภอกุสนิ ารายณ จังหวัดกาฬสินธุ
การเดินธุดงคไปเสนทางภูพานในระยะนัน้ ตนไมใหญๆก็ยงั มีให

ความลีล้ บั แหงขุนเขา

เห็นอยมู ากพอสมควร ในชวงเวลากลางวันก็พอจะเห็นผคู นทีไ่ ป
หาของปาบาง แตสำหรับเวลากลางคืนกลับเปนสถานทีอ่ นั สงบ
เยือกเย็นไมมแี มแตเสียงนกรอง แตในบางครัง้ พอมีเสียงสัตวปา
รองหาเพือ่ น ก็ทำใหพระหนมุ ตองหันไปมองซายมองขวาแตกพ็ บ
เห็นเพียงแตตน ไม ถาเปนชวงเวลาขางขึน้ ก็จะเห็นแตเงาตนไม
ใหญ ดูไปก็รสู กึ วังเวงเปลาเปลีย่ วยิง่ นัก

ขุมสมบัติในปา

มีอยูค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระหนุมกำลังเดินจงกรมอยูนั้น
ก็ปรากฏมีผเู ฒาชาย ดูลกั ษณะการพูดจาแลวเหมือนเปนคนเผา
ผูไท ซึ่งเปนคนไทยเผาหนึ่งที่อาศัยอยูบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดอุดรธานีบริเวณอำเภอวังสามหมอและจังหวัดสกลนคร
อยแู ถวตามแนวเทือกเขาภูพานอดีตเปนพืน้ ทีส่ แี ดง เดินตรงเขา
มาหาพระหนมุ แลวเอยถามวา "ทานมาทำอะไรแถวนี"้ พระหนมุ
ตอบกลับไปวา "มาธุดงคปฏิบตั ธิ รรม" คนเผาผไู ทจึงถามตอวา
"ทานมาคนเดียวทานไมกลัวหรือ" "กลัวอะไรหรือโยม" พระหนมุ
ถามกลับ ก็ไดคำตอบวา "นักศึกษาเขาปามาตายแถวนี้เยอะ
มาก" ทานจึงตอบวา "ไมเปนไรหรอกโยม ตางคนตางอยู เรา
ไมเบียดเบียนกัน อาตมาวาทางใครทางมันนะ อาตมาทำหนาที่
ของพระ นักศึกษาก็ทำหนาทีข่ องนักศึกษา" ผเู ฒาจึงถามอีกวา
"ทานไมกลัวพวกคอมมิวนิสตหรือ" "ไมกลัวหรอกโยม เพราะ
เขาไมใชโจรและเขาก็เปนคนไทยเหมือนอาตมา เขายังมีความรู
มากอีกดวย ศึกษาหาความรจู ากมหาวิทยาลัยคงจะเปนคนทีม่ ี
เหตุผลพอสมควร" พระหนมุ ชีแ้ จง แลวผเู ฒาผไู ทคนนัน้ พูดขึน้
วา "ทานอยากไดทรัพยสมบัตไิ หม โยมเห็นอยทู ถี่ ้ำนัน้ เยอะแยะ
เลย" พระหนมุ แกลงตอบวา "อาตมาอยากไดสมบัตเิ หมือนกัน
ทีอ่ าตมามาเดินธุดงคครัง้ นีก้ ห็ วังวาจะไดสมบัตเิ อาไปไวกนิ ไวใช"
ผเู ฒาจึงบอกวา "ถาทานอยากได โยมจะพาไปเอาสมบัติ ยาม
ของทานไมพอใสหรอก" แลวเขาก็เดินนำหนาพาไป ทานก็เดิน
ตามไป ผเู ฒาคนนัน้ ก็หนั กลับมาดูแลวพูดวา "อาว! แลวทาน
ไมเอาอะไรไปใสหรือ" ผูออกธุดงคจึงบอกวา "ไมหรอกโยม
อาตมาไปดูเฉยๆ อาตมาไมอยากไดสมบัตทิ เี่ ปนสิง่ ของ" แลวเขา
ก็ ถ ามขึ้ น ว า "ท า นอยากได ส มบั ติ อ ะไร" พระหนุ ม ตอบว า
"นิพพานสมบัติ รจู กั ไหมโยม อาตมาออกธุดงคเพือ่ หานิพพาน
สมบัตขิ องพระพุทธองค สมบัตนิ ไี้ มหนัก สมบัตทิ หี่ นัก อาตมา
ไมเอ า โยมเก็บเอาไวเอง เถอะ"
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ขณะทีเ่ ดินไปผเู ฒาบอกวา "ผมปวดทอง" แกก็เดินหลบ
ไปหลังพมุ ไม และหายตัวไปทันที พระหนมุ ก็ไมเคยเห็นผเู ฒานัน้
อีกเลย
เมื่อเดินทางตอไปจนถึงภูอธิษฐาน ซึ่งเปนภูเขาลูกหนึ่ง
ทีอ่ ยบู นภูเขาภูพาน บริเวณยอดตรงกลาง มีหนองน้ำอยบู นนัน้ มี
ความกวางใหญประมาณสัก ๔ ไร หนองน้ำนี้จะมีสัตวหลาก
หลายชนิดมาดื่มกินน้ำที่หนองน้ำแหงนี้ โดยเฉพาะชวงเวลา
ประมาณ ๔-๕ โมงเย็น พระหนุมเดินทางมาเจอหนองน้ำนี้โดย
ความบังเอิญ ขณะทีเ่ ดินอยไู ดหน็ โยมผเู ฒาอายุประมาณ ๗๐ ป
กำลังฟนไมอยู ทานจึงเขาไปถามวา "โยมแถวนีม้ นี ้ำหรือไม" โยม
ผเู ฒาคนนัน้ ก็ชไี้ ปทางทิศเหนือ ทานก็เลยเดินไปตามทางทีโ่ ยมเขา
ชีบ้ อก พอไดน้ำแลว ขากลับขึน้ มา คิดวาจะถามทางเดินกลับสัก
หนอย แตไมรโู ยมหายไปไหนเสียแลว และไมเห็นแมแตรอยตัดไม
ทานก็เลยขอบคุณเขาตรงนัน้ แลวออกเดินทางตอไป ปรากฏ
วาหลงติดอยใู นเขาภูพาน เดินวนไปวนมาอยู ๑๐ วัน จึงตัง้ จิต
อธิษฐานวา "ถาอาตมามีบุญจะไดบำรุงสงเสริมพระพุทธ
ศาสนาตอไปก็ขอใหเจอทางเดินทางออกจากที่ตรงนี้เพื่อ
ไปใหถึงหลวงปูมั่นดวยเถิด"
เมือ่ อธิษฐานจิตจบแลว ก็เดินมาเจอทางใหมทอี่ ยใู กลกนั
นิดเดียว นับวาเปนเรื่องอัศจรรยอยางยิ่ง การเดินทางในปานั้น
จิตคิดไปเรือ่ งอืน่ ไมได เพียงแคไดน้ำดืม่ แลวดีใจก็ถกู ลงโทษเสีย
แลว เมือ่ เดินออกจากภูพานไปได ๗ วัน พระหนมุ จึงไปถึงวัด
ของหลวงปมู นั่ ภูรทิ ตั โต วัดปาสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร เพือ่ พิสจู นวา หลวงปมู นั่ มีตวั ตนจริงหรือไม จะไดรวู า ตัว
เองเปนคนบาหรือเปลา ซึ่งเมื่อไดเห็นภาพถายหลวงปูมั่นที่วัด
ก็ทำใหพระหนมุ ปตใิ จอยางยิง่ เพราะเปนรูปทีเ่ หมือนหลวงปมู นั่
ทีม่ าสอนกรรมฐานใหทา นในนิมติ นัน่ เอง

ฝูงงูมาฟงธรรม

พอตกตอนกลางคืนพระหนุมเดินจงกรมอยูในปาตั้งแต
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ก็นงั่ สมาธิตอ พอนัง่ ไปไดสกั ๑๐ นาที
รสู กึ เหมือนมีลมพัดมาทีม่ อื ประมาณ ๔-๕ ครัง้ ดัง่ มีคนมาเปาลม
ใสมอื อยางตัง้ ใจและเสียงดังมากขึน้ ทานจึงลืมตาขึน้ มา เพราะ
คิดวามีพระมาเรียก แตภาพทีป่ รากฏนัน้ คือ งูหลายตัวกำลังชูหวั
ขึ้นเต็มไปหมดอยูขางหนา ลำตัวใหญประมาณเทากระปองนม
ลักษณะลำตัวสีดำขลับยาวขนาดประมาณ ๑ วา พระหนมุ รสู กึ
ตกใจเล็กนอย แลวพูดวา "จะมาฟงธรรมหรือ" งูก็สายหัวไปมา

(อานตอในฉบับหนา)

พุทธศาสนสุภาษิต
โย จ วสฺสสตํ ชีเว
เอกาหํ ชีวติ ํ เสยฺโย

กุสโี ต หีนวีรโิ ย
วิรยิ ํ อารภโต ทฬฺหํ

ผเู กียจคราน มีความเพียรเลว พึงเปนอยตู งั้ รอยป
สวนผปู รารภความเพียรมัน่ คง มีชวี ติ อยเู พียงวัน
เดียว ก็ประเสริฐกวา
A hundred years of a person who is lazy and
inactive is not worth one day of him who has a
strong effort.
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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พระหนมุ จึงพูดวา "ขออภัยทีม่ านัง่ ขวางทางเดินพวกทาน"
งูจึงผงกหัวเปนการตอบรับ
พระหนุ ม จึ ง ขยั บ ออกจากที่ นั่ ง เดิ ม ออกไป
ประมาณ ๑ วา แลวพูดกับเหลาอสรพิษวา "อาตมาขอนัง่
อยตู รงนีก้ แ็ ลวกัน ขวางทางไหม" คราวนีพ้ วกมันไมผงกหัว
แตมนั คอยจองมองพระหนมุ ไมยอมขยับไปไหน พระหนมุ
จึงบอกวา "เดี๋ยวอาตมาจะเทศนใหฟง" วาแลวทานก็พูด
ธรรมะใหฝงู งูฟง เทศนไดสกั ๑๐ นาที งูคอ ยๆนอนราบกับ
พืน้ ดิน พระหนมุ จึงพูดวา " คนทีช่ อบนอนฟงเทศนตายแลว
ไปเกิดเปนงู ๕๐๐ ชาติ" พวกมันตางก็พากันยกหัวขึน้ แต
เพียงสักพักเดียวมันเอาหัวลงราบกับพืน้ ดินอีกเหมือนเดิม
โดยปกติแลวพอตกกลางคืนเมื่อเวลาเดินจงกรม
พระหนุ ม จะจุ ด เที ย นเล ม ใหญ ตั้ ง ไว ท างเดิ น จงกรมทั้ ง
ดานหัวและทาย ถาครัง้ ใดมีเทียนเลมเดียวก็จดุ เลมเดียว
ถาเทียนขนาดเทากับเทียนจำนำพรรษาก็สามารถทำให
สวางมองเห็นชัดเจนได พระหนุมคิดวาคนที่ชอบนอนฟง
ธรรมและมักสะลึมสะลือเวลาฟงธรรม อดีตชาติคงเคย
เปนงูมาเกิดแนนอน
ขณะทีพ่ ระหนมุ พูดธรรมะใหงฟู ง สังเกตวางูหลับ
ทานจึงนัง่ สมาธิเทศนอกี สักพักหนึง่ แลวนัง่ สมาธิตอ ไปอีก
ประมาณ ๓ ชั่วโมง พอลืมตามาปรากฏวางูหายไปไหน
หมดแลว ทำใหทานรูสึกแปลกใจธรรมชาติของสัตวปา
บางครัง้ เหมือนมันจะรเู รือ่ ง บางครัง้ เหมือนมันจะไมรเู รือ่ ง
แตก็เปนเรื่องธรรมดาของสัตว เพราะจะเอาอะไรแนนอน
ไมได ขึน้ อยกู บั ความรสู กึ สัญชาติญาณของมัน
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ธรรมบันดาลใจ
เรือ่ ง..โควินทะ

⌫
 


ฉบับนีส้ ำหรับคอลัมภ ธรรมบันดาลใจ คงจะแปลกตาซักหนอย
สำหรับผอู า น เนือ่ งจากผเู ขียนไดรบั มอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดให
ไปดูงานสถานีโทรทัศน NHK สถานีโทรทัศน Fuji ทีป่ ระเทศญีป่ นุ ซึง่ ทัง้
2 สถานีเปนสถานีโทรทัศนของญีป่ นุ ทีม่ เี ทคโนโลยีและมีชอื่ เสียงในการ
ผลิตรายการโทรทัศนและสารคดีไปทัว่ โลก ผเู ขียนเลยถือโอกาสนีไ้ ปเยีย่ ม
ชมสถานที่ตางๆทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพราะประเทศญี่ปุน
เปนประเทศทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรอนั ยาวนาน และมีวฒ
ั นธรรมประเพณีการ
นับถือศาสนาพุทธที่แตกตางจากพวกเราชาวไทยพุทธมาเลาใหฟง
สถานทีแ่ รกๆทีผ่ เู ขียนไดเขาไปเยีย่ มชมเปนยานเกาแกแหงหนึง่ ของกรุง
โตเกียว ซึ่งถูกเรียกวา "Yanaka" ยานนากะ เปนยานเกาแกของกรุง
โตเกี ย ว ความรู สึ ก แรกที่ ไ ด เ หยี ย บย า งเข า ไปคื อ ความสงบเงี ย บ
บรรยากาศแบบญีป่ นุ บานเรือน และสิง่ ปลูกสราง ตนไม วัด รวมไปถึง

วัดเทนโนจิ(Tenno-ji)1691

สุสาน ลวนมีกลิ่นอายความเปนญี่ปุนอยางแทจริง เปนสถานที่ที่มีความ
แตกตางจากสถานทีอ่ นื่ ๆในกรุงโตเกียวเนือ่ งจากทุกมุมของกรุงโตเกียวเต็ม
ไปดวยเทคโนโลยีทันสมัยแบบตะวันตก
แตสำหรับยานนากะแลวจะพบวัฒนธรรมและสิ่งกอสรางตาม
แบบวัฒนธรรมเกาแกของญี่ปุน สิ่งที่มีชื่อเสียงสำหรับยานยานนากะและ
สรางความประทับใจใหกับผูเขียน ไดแกสุสานเกาแก และวัดเทนโนจิ
(Tenno-ji temple)ทีม่ พี ระพุทธรูปองคโตทีม่ ชี อื่ เสียงและเกาแก ซึง่ อยใู นชวง
ค.ศ.1691

สุสานเกาแก ยานYanaka

ถาใครเปนชาวพุทธขนานแท ลองแวะเขาไปเยี่ยมชมวัดเทนโนจิ
ทีม่ พี ระพุทธรูปเกาแก ศาลเจาSuwa ซึง่ เปนทีต่ งั้ ของสิงโตหินซึง่ มีอายุเปน
พันๆป เพราะสรางขึน้ ในปค.ศ. 1322 ชาวญีป่ นุ เชือ่ วา สิงโตหินนีเ้ ปรียบเชน
เทพเจาทีค่ มุ ครองปกปองเขต Nippori และ Yanaka รวมไปถึง สุสานของ
ชาวญีป่ นุ ทีอ่ ยใู กลๆกัน จะไดรสู กึ ถึงความประทับใจ ของความสวยงามและ
ศิลปะในการสรางพระพุทธรูป วัด ศาลเจา และสุสาน แบบญีป่ นุ ทีม่ คี วาม
แตกตางจากประเทศไทย รวมไปถึงความเชื่อของชาวญี่ปุนในการแสดง
ความเคารพตอสถานที่ตางๆเหลานี้
ฉบับนีผ้ เู ขียนเปดเรือ่ งการทัวรพทุ ธศาสนาแบบญีป่ นุ มาเลาใหฟง
ฉบับหนาจะเลาเรือ่ งยาน Asakusa ยานดัง และวัดทีม่ ชี อื่ เสียง รวมไปถึง
การปฏิบัติตัวที่ถูกตองสำหรับชาวพุทธเวลาที่เขาไปเยี่ยมชมวัดในญี่ปุน

สิงโตหนาศาลเจาSuwa

ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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สกูปพิเศษ

เรื่อง..กองบอกอ

๔ วันในคายพุทธบุตร
คอลัมนนเี้ ปนสกปู พิเศษแนะนำตัวแทนคณะผจู ดั งาน
โครงการคายพุทธใหผูอานไดรูจักกันในตอน
เปดใจพี่ และตอนคนใจนองไดลงเรียงความ
ความประทับใจของเด็กๆคายพุทธบุตรในหัวขอ
๔ วันในคายพุทธบุตร สวนตอนถามใจ
ผู ป กครอง เป น การถามความรู สึ ก ของ
ผปู กครองทีส่ ง ลูกมาเขาคายในครัง้ นี้

เปด ใจ พี่
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร(พีป่ )ู

ประธานจัดโครงการและประธานชมรมกระแสใจ
จบปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาชีพ พนักงานตอนรับบนเครือ่ งบิน บริษทั การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ปฏิบตั ธิ รรมครัง้ แรก ป ๒๕๔๗ ทีว่ ดั อัมพวัน จ.สิงหบรุ ี
เริม่ จัดปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานครัง้ แรก ป ๒๕๔๙
ที่วัดปาเจริญราชธรรมาราม
"โครงการคายพุทธบุตร" เปนโครงการทีจ่ ดั ขึน้ สำหรับยุวชน อายุ ๑๐-๑๕ ป ซึง่ กำลังจะเติบโตเปนอนาคต
ของชาติ และอยใู นชวงวัยรนุ ทีอ่ าจเปลีย่ นแปลงชีวติ ได โดยโครงการคายพุทธบุตรมีกจิ กรรมใหยวุ ชนไดรจู กั ธรรมะ รักษา
ศีล เจริญวิปส สนากรรมฐาน ฝกสติใหรเู ทากันอารมณตวั เองซึง่ จะเปนเกราะคมุ กันทางจิตและปองกันสิง่ เราภายนอกมา
กระทบไดไมมากก็นอ ย แตเนือ่ งดวยทางวัดปา ฯ กำลังกอสราง สถานทีอ่ าจจะไมสะดวกสบายและเปนครัง้ แรกของชมรมฯ
ทีจ่ ดั โครงการสำหรับเด็ก จึงอยากทำธรรมะใหสนุก ไมนา เบือ่ เปรียบธรรมะ เปนขนมหวาน ใหเด็ก ๆ กินแลวอยาก
กลับมากินอีก แตสนุกอยางมีสติ และรจู กั หยุด และสุดทายใหเด็กมีความกตัญูตอ บิดา มารดา และครูอาจารย
วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ทีผ่ า นมา โครงการคายพุทธบุตรครัง้ ที่ ๑ สำเร็จผานไปไดดว ยดีดว ยจำนวนยุวชน ๑๑๒
คน เด็ก ๆ ไดทงั้ ความรทู างธรรมะ ไดฝก สติเจริญวิปส สนากรรมฐาน ไดทงั้ ความรแู ละความบันเทิงอยางมีสติ ซึง่ ปหนา
ทางชมรมฯจะเนนใหมีการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้น
สุดทายขอขอบคุณเจาภาพทุกทาน และกัลยาณมิตรทุกทานที่เสียสละเวลามาชวยใหโครงการสำเร็จไปไดดวยดี
และอนุโมทนาบุญกับเด็ก ๆ ยุวชนทุกคนที่เขารวมโครงการฯ อนุโมทนาบุญกับผูปกครองที่เห็นความสำคัญของธรรมะ
ไวใจชมรมฯสงบุตรหลานเขารวมโครงการฯ และหวังวาปหนาทางชมรมฯ จะไดมีโอกาสดูแลและใหความรูทางธรรมแก
บุตรหลานของทานอีก
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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สกปู พิเศษ ๔ วันในคายพุทธบุตร

คุณญาณภัทร ยอดแกว (อาจารยตน )
วิทยากรคายพุทธบุตร

อาจารยตน เปนชาวอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมือ่ อายุ ๑๕ ป
ไดมีโอกาสบรรพชาเปนสามเณรและไดศึกษาเลาเรียนในเพศบรรพชิต
ตอมาเปนเวลา ๑๔ ป จนจบการศึกษานักธรรมชัน้ เอก เปรียญธรรม
๙ ประโยค ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอับดับ ๑)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและปริญญาโทศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามลำดับ
ปจจุบัน เปนอาจารยประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประสบการณในอดีตเมื่อครั้งที่ยังเปนบรรพชิตเคยเปนพระ
นักเทศนนักบรรยายแสดงธรรมตามวัด สถานศึกษา ชุมชน องคกร
ภาครัฐและเอกชนหลายแหง และยังเคยปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดกรมการศาสนา เปนอาจารย
สอนวิชานักธรรมและภาษาบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดใหมพเิ รนทร กรุงเทพมหานครและเปนเลขานุการศูนยพระสงฆ
นักเผยแผธรรมเพือ่ พัฒนาสังคม เปนตน
นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหนงหนาทีท่ างสังคมทีส่ ำคัญ อาทิ เปนประธานโครงการคายปรัชญาและศาสนาสัมพันธ
(ในความอุปถัมภของ สกว.) และเปนรองประธานชมรมครูสอนภาษาบาลีในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษา
ความรูสึกเกี่ยวกับคายพุทธบุตร
จากการทีไ่ ดทำหนาทีเ่ ปนวิทยากรคายพุทธบุตร ณ วัดปาเจริญราชธรรมารามแหงนี้ รสู กึ ชืน่ ชมเยาวชนทุกคนเปน
อยางมาก ทีม่ คี วามตัง้ ใจในการทำกิจกรรมตาง ๆ ทีม่ คี ณ
ุ คาและสรางสรรคในคาย แมบางคนอายุเพียง ๗-๘ ขวบ ก็สามารถ
ปฏิบัติกรรมฐานได นั่งสมาธิและเดินจงกรมดวยความตั้งใจจริงและสามารถรวมกิจกรรมเชิงคุณธรรมกับพี่ ๆ ที่อายุ
๑๔-๑๕ ป โดยไมมปี ญ
 หา แมวนั แรกอาจจะมีบางคนรองไห คิดถึงบาน คิดถึงพอแมหรือบางคนนอนไมหลับตอนกลางคืน
ดวยหลายเหตุผล (คุยกับเพือ่ น เลนสนุกซุกซน กลัวผี ฯลฯ ) แตกเ็ ปนเรือ่ งธรรมดาและเมือ่ ผานวันแรกไปทุกอยางก็เริม่ เขาสู
บรรยากาศที่ดีงามมากขึ้น
ขอชืน่ ชมพอแม ผปู กครองทีส่ นับสนุนลูกหลานใหเขารวมกิจกรรมเชนนีใ้ นชวงปดภาคการศึกษา เพราะเปนกิจกรรม
ทีม่ ปี ระโยชนอยางยิง่ เปนการเสริมสรางสติปญ
 ญาและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึง่ ถือเปนภูมคิ มุ กันภายในทีด่ ที สี่ ดุ
ใหแกเยาวชน ในทามกลางสังคมทีเ่ ต็มไปดวยภาวะเสีย่ ง เนือ่ งดวยปญหาความเสือ่ มทรามทางดานจริยธรรมมากมาย
กิจกรรมครั้งนี้ผานไปไดดวยดีดวยความเมตตาของหลวงพอ(พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท) ที่ไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมนี้ และทานยังไดใหโอวาทที่เปนประโยชนมากแกเยาวชนทุกคน นอกจากนี้พระอาจารยเกงและ
พระอาจารยณนนท รตฺโน สองพระวิทยากรจากวัดอัมพวันทีม่ าชวยอบรมกรรมฐานแกเยาวชนก็มคี วามเมตตาและมงุ มัน่ ใน
การขัดเกลาจิตใจและบมเพาะคุณธรรมแกเยาวชนเปนอยางดียงิ่ คณะทำงานทุกทานโดยเฉพาะคุณปู พีต่ งิ่ อาจารยเบิรด
และคนอื่น ๆ อีกหลายคน รวมทั้งกลุมนักศึกษาพยาบาลจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มาเปนพี่เลี้ยงนอง ๆ ตาง
ชวยกันสนับสนุน สงเสริมและสรางสรรคกจิ กรรมเพือ่ เยาวชนอยางเต็มที่ และตองเหนือ่ ยลาไปตาม ๆ กัน
เพราะตางมงุ มัน่ ทีจ่ ะใหบรรลุเปาหมายทีด่ งี ามอยางสูงสุด แมจะเหนือ่ ยลา ผลลัพธทนี่ า อนุโมทนาก็คอื
ทุกคนตางเปยมไปดวยความสุขใจ และไมไดแสดงออกวาเหนื่อยหนาย สังเกตไดจากรอยยิ้มและความรูสึกใน
กิจกรรมวันสุดทายซึง่ เปนการอำลาและอวยพรเยาวชนทุกคน คณะทำงานทุกคนอิม่ อกอิม่ ใจ แสดงความรสู กึ
ที่ดีและกลาวคำอวยพรเยาวชนทุกคนดวยความจริงใจ เหลานี้คือ สิ่งนาประทับใจที่ไมควรเลือนหายไปและควร
มีภาพบรรยากาศเชนนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตขางหนา
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา

Krasaejai3.pmd

29

29

15/12/2552, 11:25

คุณวีระ ศรีสนิท (พีแ่ ก็งค)

สกปู พิเศษ ๔ วันในคายพุทธบุตร

วิทยากรคายพุทธบุตร
พี่เปนเด็กราชบุรีครับ เกิดและโตที่นั่น เรียนจบมัธยมปลายจาก
โรงเรี ย นสายธรรมจั น ทร อำเภอดำเนิ น สะดวก แล ว เข า มาเรี ย นต อ ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จนจบปริญญาตรี (เกียรตินยิ มอันดับสอง) ดานการ
ทองเทีย่ วการโรงแรม ทำงานในวงการทองเทีย่ วประมาณสองป แลวก็ยา ยมา
ทำงานทีส่ ายการบิน ไดเดินทางไปทีต่ า งๆมากมาย ไดเห็นความแตกตาง ของ
หลายเชือ้ ชาติ ภาษา และวัฒนธรรม แตมอี ยสู งิ่ หนึง่ ทีท่ กุ คนในโลกตางไขวควา
เหมือนๆกัน ก็คอื ความสุข
ความรูสึกตอคายพุทธบุตรในฐานะวิทยากรและเจาหนาที่ของคาย
กอนอืน่ เลยตองบอกวามีความสุขทีไ่ ดเขามาทำงานตรงนี้ ไดเปนผใู หโดยไมได
หวังสิง่ ตอบแทน กับเด็กๆแลวอยากใหเขามีวคั ซีนธรรมะไวกบั ตัวและใจ เพราะ
รวู า เมือ่ พวกเขาโตขึน้ เขาจะฝาฟนอุปสรรคตางๆไปไดดว ยดีดว ยธรรมะทีเ่ ขามี
อยู ไมวา สังคมหรือโลกใบนีจ้ ะโหดรายมากขึน้ เพียงใดก็ตาม พีโ่ ชคดีทไี่ ดเปนพุทธแตกำเนิด และไดเขาวัดเขาวาแตเด็ก เรียนรแู ละ
เขาใจศาสนาพุทธมาโดยตลอด(และยังตองเรียนรูตอ ไป) อยางนอยคายพุทธบุตร จะทำใหเด็กๆเขาใจหลักพระพุทธศาสนามากขึน้
และปฏิบตั ติ วั เยีย่ งชาวพุทธทีด่ ไี ด แคนกี้ ถ็ อื วาประสบความสำเร็จแลวครับ นอกเหนือจากนัน้ ก็แลวแตบญ
ุ ของพวกเขาเอง ประทับ
ใจและดีใจที่พอแมผูปกครองของเด็กๆเปนสัมมาทิฐินับเปนจุดเริ่มตนที่ดีมากๆครับ.

อาจารยอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น (พีน่ ยุ )

สวัสดีคะ พี่นุยจบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี คะ ปจจุบนั เปนอาจารยสอนหนังสือใน
มหาวิทยาลัยแหงหนึง่ ไดมโี อกาสเปนสวนหนึง่ ในการจัดคายพุทธบุตร
ซึ่งเปนครั้งแรกที่จัด ดังนั้นในชวงแรกจึงไมคอยแนใจวาจะสามารถ
ทำใหคา ยสามารถดำเนินไปอยางราบรืน่ ดังทีต่ งั้ ใจไวหรือไม และไม
แนใจวาจะสามารถดูแลเด็กเล็กๆ ไดหรือไม เพราะสวนใหญจะสอน
และดูแลแตนกั ศึกษา (อายุ ๑๘-๒๒ ป) แตพอไดมาจัดจริงแลว พบวา
เด็กๆ นารักทุกคน ใหความสนใจ และตัง้ ใจในการทำกิจกรรมตางๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรม และกิจกรรมนันทนาการ ถึงแมจะมีเด็กบาง
คนซนไปบาง แตกเ็ ชือ่ ฟงพีเ่ ลีย้ ง และวิทยากรแตโดยดี การเขาคาย
ในครัง้ นีท้ ำใหเด็กๆ เรียนรกู ารอยรู ว มกันกับผอู นื่ มีน้ำใจตอกัน สามารถดูแลตนเองไดโดยไมตอ งพึง่ พาผอู นื่ จึงทำใหพนี่ ยุ รสู กึ
ประทับใจ และมีความสุขทีไ่ ดจดั กิจกรรมในครัง้ นี้ หวังเปนอยางยิง่ วาเด็กๆ ทุกคนจะสามารถนำการปฏิบตั ธิ รรม และหลักธรรม
ทีไ่ ด รวมถึงสิง่ ดีๆ ตางๆ ซึง่ เปนประโยชน นำไปใชในการดำเนินชีวติ ประจำวันได ขออนุโมทนาบุญกับเด็กๆทุกคนคะ
นอกจากนีย้ งั มีพๆี่ อีกหลายทานอาทิ อาจารยเบิรด (คุณวิทรู วิรยะพิพฒ
ั น) วิทยากรคายพุทธบุตร ปจจุบนั เปนหัวหนา
ภาควิชาคณิตศาสตรในมหาวิทยาลัยแหงหนึง่ พีต่ งิ่ (คุณกมลาศ คัชชาพงษ) พีห่ นมุ (คุณอนุเทพ อินทรชิต ) นิตกิ รหนมุ จากศาล
ปกครอง และพีๆ่ จากการบินไทย พีท่ พิ ย (คุณสรินทิพย ลีลาประเสร็ฐ) พีจ่ อ ด (คุณภุชงค ทับทิมงาม) พีป่ น ปน (พันลึก จินายน)
พีร่ ะ (คุณอณิระ โพธินลิ ) และพีส่ ายัณห ตรียงั อีกทัง้ พีๆ่ จากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีส่ ละเวลามา
เปนพีเ่ ลีย้ งทัง้ ๆทีต่ อ งเตรียมสอบกัน ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานทีร่ ว มแรงรวมใจกันสรางสรรคกจิ กรรมสงเสริมคุณธรรมใหเด็กๆ
พุทธบุตรดวยหัวใจเปยมไปดวยบุญกันทุกคน
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คน ใจ นอง

เรียงความแทนใจในหัวขอ ๔ วันในคายพุทธบุตร

รางวัลชนะเลิศเรียงความยอดเยีย่ ม

รางวัลชมเชย

ด.ช. หฤษฎ กุลกาญจนาภิบาล
นองมารค อายุ 12 ป
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
วันแรกในคายพุทธบุตร ผมดีใจที่
ได รู จั ก กั บ เพื่ อ นๆ ในค า ยพุ ท ธบุ ต ร
ผมชอบมากเวลาทำกิจกรรมกับเพื่อน
ถึงผมจะอายไมกลาออกไป ถึงผมจะรู
หรือไมรู อาจารยวทิ ยากรก็ทำกิจกรรม
สนุกสนานใหเด็กยิ้มไดทั้งวัน แลวได
รู จั ก กั บ หลวงพ อ วี ร ะนนท และพระ
อาจารยทงั้ 2 รูป หลวงพอไดเลานิทาน และอะไรหลายๆอยางในวัด วัน
แรกผมถวมนองวาจะรองไหหรือเปลา นองบอกวาไมรอ งหรอก พอตก
กลางคืน ผม นอง และพี่ ก็เขานอน ผมนอนไมหลับ รวมถึงนองผมดวย
ผมพยายามหลับอยนู าน
ขณะทีผ่ มใกลจะหลับแลว นองก็มาแตะหลังผมแลวเรียกชือ่
ผม พอหันกลับไปนองน้ำตาซึมทีน่ อนเปยกไปหมด แลวผมก็ปลอบนอง
แลวก็หลับไป
วันตอมาก็ไมมีอะไรหรอก นอกจากทำวัตรเชา ทำวัตรเย็น
พระอาจารยจะใหเดินจงกรมทุกครั้งแลวก็นั่งสมาธิ ตอนเดินจงกรม
ผมไมคอ ยปวดขาหรอก แตไมรทู ำไมหัวผมปวดมาก ผมบอกกับตัวเอง
วา ปวดหนอ ปวดหนอ แตพอปวดนานเขา ผมก็บอกวา เมื่อไหร
จะหยุดหนอ เมือ่ ไหรจะนัง่ หนอ พูดอยางนีเ้ กือบทุกวัน แตพอตอนนัง่
สมาธิ ผมชอบนัง่ ขัดสมาธิเพชร เพราะมันทาทายดี ผมก็พยายามนัง่ ตัว
ตรง แมลงมาเกาะก็ไมปด แตพอนั่งขัดสมาธิเพชรไปนานๆ ผมรูสึก
เหมือนผมไมมขี าขางซายอยู ผมก็พยายามไปแตะดู ผมรทู นั ทีวา ขาผม
ชาไปหมด กระดิกเทาไมไดเลย แลวผมก็นงั่ ตอ ผมก็รสู กึ ขาขางทีช่ ามัน
ปวดมาก เหมือนกับตอนตะคริวกินขาของผม แตผมก็ทนนั่งจนเสร็จ
โดยไมลมื ตา พอเสร็จก็นงั่ แผบญ
ุ กุศล
พอตกกลางคืนก็สง บุญกุศลไปใหพอ กับแม ผมชอบกิจกรรม
ฐาน โดยเฉพาะฐานสติ และผมชอบกิจกรรมเผาความชัว่
ผมจะนำเอาธรรมะทัง้ หลาย วินยั ความออนนอมถอม
ตนและทุกอยางทีไ่ ดจากวัดปาเจริญราชธรรมารามไปใชในชีวติ
ประจำวัน และจะนัง่ สมาธิทกุ วันครับ

ด.ช. จิรวัฒน คูประเสริฐ นองแทน
อายุ ๑๒ ป โรงเรียนบางชัน
การที่ ผ มได ม าวั ด ป า เจริ ญ ราชธรรมาราม
มาในวันแรกผมก็รสู กึ วาวัดปาเจริญราชธรรมาราม เปน
วัดทีม่ คี วามรมรืน่ เปนธรรมชาติ และยังเปนวัดทีม่ คี วาม
สงบมาก เพราะวัดนี้มีแตคนมานั่งวิปสสนากรรมฐาน
พอผมไดมานัง่ วิปส สนากรรมฐาน ผมก็รสู กึ เลยไดวา การ
นัง่ วิปส สนากรรมฐาน ทำใหผมมีสมาธิ ใจนิง่ และทำให
ผมมีสติ และการทีผ่ มไดมาวัดนี้ ผมก็ไดทำความดีหลาย
อยางเชน สวดมนต ไหวพระ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม และ
ตองปฏิบตั ติ ามในกฏของพุทธบุตร เชน การทีต่ อ งนอน
ดึกแลวตืน่ เชา และตองตรงตอเวลา ในการเขาแถว ใน
การมาวัดนีผ้ มยังไดทำกิจกรรมตางๆ เชนรองเพลงศีล 5
ตอบคำถามธรรมะ และสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือ
การที่พระอาจารยใหเขียนความชั่วของทุกคนไปเผา
เพือ่ จะใหทำแตความดี ใหเผาความชัว่ ไป
สุดทายนี้ผมขอขอบคุณพระอาจารยที่ได
พาผมสวดมนต ไหวพระ นัง่ สมาธิ ทำความดี และ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ที่ไดจัดหาอาหาร ดูแลพวก
เรา และควบคุมความมีระเบียบของแตละสี และที่
ทำใหผมเปนคนดี
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ถาม

ใจ ผปู กครอง

ขอแนะนำครอบครัวพุทธบุตร ซึ่งเปนตัวแทนของ
ครอบครัวยุคใหมที่ปลูกฝงคุณธรรมใหลูกๆตั้งแตวัยเด็ก คือ
ครอบครัวสรรพอุดม สมาชิกครอบครัวประกอบดวย พ.ต.ท.
จารุ วั ฒ น สรรพอุ ด ม คุ ณ แม อ ภิ ญ ญา สรรพอุ ด ม
ด.ช.ธรรมปพน(นองธรรม) สรรพอุดม ด.ญ พิชามญชุ
(นองเอย) สรรพอุดม ในครั้งนี้นองธรรมเปนขวัญใจเพื่อนๆ
และพีๆ่ เพราะเปนเด็กทีก่ ลาแสดงออก นิสยั ราเริง และมีสขุ ภาพ
จิตที่ดีมาก
กองบอกอ ทำไมถึงสงลูกเขาคายพุทธบุตรคะ
พี่เอ
ตอนแรกทีน่ อ งปูมาชวนวาจะมีโครงการคายพุทธบุตร ๔ วัน ๓ คืน ทีว่ ดั ปาเจริญราชธรรมาราม คลอง๑๑ ก็รสู กึ
อยากใหลกู เขารวมกิจกรรมทันที แตขอถามความสมัครใจลูกกอน เมือ่ ลูกตอบตกลงทัง้ ๆ ทีน่ อ งธรรมกไ็ มเคย
เขาคายแบบนีม้ ากอน ก็คดิ วานาจะเปนโอกาสทีด่ ที ลี่ กู จะไดรบั ภูมคิ มุ กันทางดานจิตใจ ไมหวัน่ ไหวตอสิง่ ทีม่ า
กระทบใจทัง้ สุขและทุกข รจู กั จัดการกับจิตใจตัวเองและความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ทีม่ ากระทบใจเรา สามารถ
ใชสติปญ
 ญาพิจารณาถึงเหตุและผลทีเ่ กิดขึน้ ได โดยใชคำสอนของพระพุทธเจาเปนหลักยึดปฏิบตั ใิ นการดำรงชีวติ
ตอไปขางหนา โดยทีไ่ มมพี อ และแมอยเู คียงขาง
กองบอกอ หลังจากเขาอบรมแลวรสู กึ อยางไร นองธรรมมพี ฤติกรรมเปลีย่ นแปลงอยางไรบางคะ
พี่เอ
รสู กึ วานองธรรมมคี วามรคู วามเขาใจเกีย่ วกับพุทธศาสนามากขึน้ มีทศั นคติทดี่ ตี อ การปฏิบตั ธิ รรม มีขอ คิดทีด่ มี า
เลาในครอบครัว มีอยคู รัง้ หนึง่ นองเอย(นองสาว) กลับมาบานแลวเลาถึงความรสู กึ ไมชอบเพือ่ นทีน่ งั่ ใกลกนั เพราะ
ชอบมาลอเลียน นองเอยบอกวาไมมีความสุขไมอยากไปโรงเรียน พี่ธรรมก็สอนนองวา "ไมเห็นตองไมมคี วาม
สุขเลย ก็ไมตอ งเอาคำพูดของเพือ่ นมาคิดซิ คนทีเ่ ขาวาเราก็เพียงครัง้ เดียว แตเราตางหากทีเ่ อามาคิดซ้ำ ๆ
ทำรายตัวเราเอง" คุณแมนงั่ ฟงนิง่ ๆ แลวก็อดภูมใิ จในตัวนองธรรมไมได วาความคิดดี ๆ แบบนีค้ งไดมาจาก
การเขาคายพุทธบุตรแน ๆ แลวก็คดิ ตอวาถานองธรรมเขาใจและจัดการกับอารมณความรสู กึ ตาง ๆ ทีม่ ากระทบใจ
ไดอยางดีแลว นองธรรมนา จะเปนเด็กทีม่ คี วามสุขไดคนหนึง่ แลวก็เผือ่ แผความสุขความคิดดี ๆ มาสนู อ งสาว
และคนอืน่ ๆ ได
กองบอกอ ปหนาจะสนับสนุนใหลูกเขารวมโครงการพุทธบุตรอีกหรือไม
พี่เอ
สนันสนุนคะ คุณแมคดิ วาการใหธรรมะกับลูก
ก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนสรางภูมคิ มุ กันใหลกู ตองฉีดอยางตอเนือ่ ง
ตามจังหวะเวลาที่เหมาะสม
กองบอกอ นองธรรมไดรับรางวัลอะไรตอนเขารวมโครงการคะ
นองธรรม ไดรับรางวัลขวัญใจพุทธบุตรครับ
ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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ตร

กองบอกอ
นองธรรม

หลังจากเขารวมโครงการคายพุทธบุตรแลวรสู กึ อยางไรบางคะ
รสู กึ วาไดความรเู กีย่ วกับพุทธศาสนาและความเชือ่ ตาง ๆ มากขึน้ ไดขอ คิดดี ๆ นำไปปฏิบตั ติ วั ใหดขี นึ้ สนุกกับ
เกมตาง ๆ ทีพ่ ี่ ๆ จัดให ไดเจอเพือ่ นใหม ๆ ไดฝก การใชชวี ติ รวมกับผอู นื่ ทีเ่ ราไมเคยรจู กั ฝกความอดทน มีสมาธิ
ดีขนึ้ อยากเขารวมกิจกรรมคายพุทธบุตรอีกครับ
ภาพแทนใจจากนองธรรม

ข ความปติ
๔ วันในคายพทุ ธบตุ รจบลงดว ยรอยยมิ้ แหง ความสุ
านะคะ
อิม่ ใจทงั้ ผใู หและผรู บั กันทุกคน พบกันใหมในปห น

ปณิธานพุทธบุตร

อดทน ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย กตัญู รวู นิ ยั หางไกลอบายมุข
จบคายแลว ใชยตุ ิ ปณิธาน
จงสืบสาน เนิน่ นานไป ดวยใจหมาย
เปน"พุทธบุตร" แทจริง ทัง้ หญิงชาย
ใจและกาย ถวายแด พระสัมมา
จักพบสุข ทุกขคลาย ไดถว นทัว่
เพราะในตัว มีธรรม ล้ำคุณคา
"พุทธบุตร"คำนีเ้ ปน เชนสัญญา
ตระหนักวา จักทำดี ชัว่ ชีวนั ฯ
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สะเก็ดขาวชาววัด

ถอยธรรมลำกวี

เรือ่ ง เมาทซี่

เรือ่ ง เพียรธรรม

สังคมธรรมสังคมไทย
สังคมเลวเพราะคนดีอาจทอแท
สังคมแยเพราะคนไทยขายศักดิ์ศรี
สังคมเนาเพราะเมาเงินเมินความดี
สังคมผีเพราะไรธรรมประจำใจ
เราเปนพุทธอยาหยุดสรางทางประเสริฐ
เสียชาติเกิดมาเปนคนฤๅทนไหว
เราเปนพุทธอยาหลงทำกรรมจัญไร
เกิดเปนไทยใชพระธรรมนำชีวี
พึงเจริญสติดำริชอบ
พึงประกอบบุญกุศลผลสุขศรี
พึงรักใครเมตตาและปราณี
พึงบูชาคนดีมีศีลธรรม
สังคมดีเมื่อคนเลวไรอำนาจ
สังคมปราชญเมื่อคนไทยไมใฝต่ำ
สังคมงามเมื่อความดีมีประจำ
สังคมธรรมจะนำไทยใหสุขเอย.

ขาวบุญ

สวัสดีคะ กัลยาณมิตรทุกทาน ฉบับนี้ขอ
ตอนรับเขาสูเทศกาลวันเขาพรรษาและวันแมแหงชาติ
ทางวัดมีกจิ กรรมบุญมากมายใหทา นไดสงั่ สมเสบียงบุญ
กันตอไป
โครงการคายพุทธบุตรที่ผานมาประสบความ
สำเร็ จ อย า งยิ่ ง มี เ ด็ ก ๆยุ ว ชนอายุ ตั้ ง แต ๑๐-๑๕ ป
เขารวมปฏิบตั ธิ รรมจำนวน ๑๑๒ คน อีกทัง้ คณะครูและ
ผูปกครองติดตามมาปฏิบัติธรรมถึง ๗๐ คน พี่ๆชาว
ชมรมกระแสใจรูสึกปติอิ่มบุญที่ไดจัดโครงการดีใหแก
เยาวชนของชาติ ปหนาชวงเดือนเมษายนมาเขารวมคาย
คุณธรรมดีๆกันอีกนะคะ
ขอขอบคุ ณ ผู ใ หญ ใ จดี ทุ ก ท า นที่ ร ว มเป น
เจาภาพโครงการคายพุทธบุตร อาทิ คณะพีใ่ หญใจดีนำ
โดย คุณปวีณา ชำนาญวณิชกุล นำขนมและน้ำหวาน
มาใหเต็มคันรถตู คุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร คุณอิว๋
คุณวัลลภา องคศรีตระกูล เปนเจาภาพน้ำดื่มและนม
คุณลูกหมู ณภัค เจริญจิตร ทีส่ งั่ พิซซามาเลีย้ งเด็กๆ และ
เจาภาพอาหารวันที่ ๒๐ เม.ย คุณอัญญาอร ศรีประเสริฐ
และคุณวีรส ดุ า แหลมทอง อีกทัง้ นางฟาการบินไทยอีก
หลายทานที่รวมเปนเจาภาพจัดงานในครั้งนี้
และขออนุโมทนาบุญพี่นางฟาการบินไทยอีก
ทาน คือคุณพจนีย เอกอัคร ทีโ่ อนปจจัยซือ้ ทีด่ นิ ทุกเดือน
ติดตอกันมาตั้งแตเริ่มโครงการซื้อที่ดินและสนับสนุน
กิจกรรมบุญดวยดีมาตลอด สาธุคะ

ขอเชิญผมู จี ติ ศรัทธารวมสรางบุญมหากุศล
จองเปนประธานสายกฐินของวัดปาเจริญราชธรรมาราม ตามกำลังศรัทธา
ทานสามารถลงชื่อจองประธานสายกฐินไดที่วัดหรือติดตอสอบถามไดที่
คุณศิรพิ ร วิทยาศิรกิ ลุ (คุณอิม) โทร. 089-313-1169
หรือ คุณกมลาศ คัชชาพงษ (คุณติง่ ) โทร. 086-310-2566 ขออนุโมทนา สาธุ
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ควั น หลงจากโครงการพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ พ อ
ครัง้ ที่ ๑ นับวาเปนโครงการทีจ่ ดั เปนทางการครัง้ แรก
พระวิปสสนาจารยคือพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
มีผเู ขารวมถึง ๑๘๐ คน และไดฟง ธรรมบรรยายจาก
หลวงพอทุกคืน หวังวาทานจะนำธรรมปฏิบตั ไิ ปใชใน
ชีวติ ประจำวันและหยิบยืน่ สิง่ ดีๆบอกตอใหแกผอู นื่ ตอ
ไปได ท า นใดสนใจเข า ร ว มปฏิ บั ติ ธ รรมครั้ ง ต อ ไป
กรุ ณ าลงชื่ อ จองล ว งหน า เพื่ อ ความสะดวกของ
เจาหนาที่ในการจัดโครงการ
พีๆ่ นองๆในนามกลมุ เด็กวัด อาสาสมัครผใู จ
บุญชวยงานวัดในครัง้ นี้ ฝากขออภัยในความไมสะดวก
ไมวา ทีน่ อน หองน้ำ เพราะอยใู นระหวางการกอสราง
และขอชื่นชมผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ที่สามารถฝาฟน
อุ ป สรรค เวทนาต า งๆไปได ด ว ยดี โดยยึ ด หลั ก ว า
"มาวัดเพื่อละ ฝกความอดทน สรางความเพียร"
วันสุดทายหลวงพอใหเลาประสบการณการปฏิบตั ติ ลอด
๗ วันทีผ่ า นมา เห็นรอยยิม้ ความปตขิ องผปู ฏิบตั ธิ รรม
ทำใหคณะผูจัดโครงการพลอยอิ่มบุญไปดวย
ควั น หลงงานแสดงธรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ มีผรู ว มฟงธรรมถึงสามพัน
กวาคน ซมุ หนังสือธรรมะของวัดแจกและขายกันแทบ
ไมทนั เลยทีเดียว สวนเสือ้ love Buddha ถุงผา We
think EARTH มีผรู ว มบุญกันจนของหมด และยังโทร
มาสัง่ จองอีกเดียว ซึง่ ตองขออนุโมทนาบุญกับอาจารย
คมกฤษและอาจารยภารดี ประเสริฐวงษ ทีส่ นับสนุน
ใหวดั ปาฯตัง้ ซมุ หนังสือธรรมะและตัง้ ปายประชาสัมพันธ
กิจกรรมวัด จนอดตัง้ คำถามไมไดวา นีเ่ ปนงานของ
วัดปาเจริญราชธรรมารามจัดเองหรือไม!!! พบกันใหม
ในฉบับหนาคะ

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
เขากองทุนผูปฏิบัติธรรม
ผานบัญชีพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เพือ่ ชมรมกระแสใจ บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย บานฟาภิรมย(ลำลูกกา)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔
และสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู
แฟกซมาที่ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙, ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗ หรือ
ถวายปจจัยไดทวี่ ดั ระบุ “เพือ่ กองทุนชมรมกระแสใจ”

มุมนีม้ รี างวัล
อิคิวซัง

เฉลยคำถามฉบับทีแ่ ลวนะครับทีถ่ ามวาพระอุปคุต
ที่อยูในบริเวณวัดปาฯของเราเปนปางใด คำตอบก็คือ
ปางจกบาตร ครับผม สำหรับผทู ตี่ อบถูกทางเราจะจัดสง
ของรางวัลไปใหนะครับ ไดแก คุณอัสนี ศรีสวางไชย
และคุณคำรบ ชาติเชือ้ ยินดีดว ยนะครับ
สำหรับคำถามประจำฉบับนีถ้ ามวา ทานชนิดใด
ที่ ทำยากที่สุ ด และ ทานชนิ ด ใดที่ มี อ านิ ส งส สู ง ที่ สุ ด
และผทู ตี่ อบถูกสามทานจะไดรบั กระเปาผาลายนารัก
ชวยลดภาวะโลกรอน ของวัดเราเอง พรอมทัง้ ซีดกี าร
ปฎิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานของหลวงพอวีระนนทดว ย
ครับ
สงคำตอบมาไดที่ krasaejaigames@yahoo.com
หรือ สงแฟกซมาที่ ๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙

ฉบับเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
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แนะนำหนังสือนาอาน
ชุด ธรรมปฏิบตั ิ
อิสระแหงจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญเลมละ 199 บาท

ณ วัดแหงหนึง่ สุภาพสตรีอว นวัยกลางคนนางหนึง่
คลานฝาฝูงชน ที่หอมลอมหลวงพอซึ่งเปนเจาอาวาส
อยางไมยี่หระตอสายตาผูคนที่กำลังรอคิว พอเขาใกล
หลวงพอ หลอนก็พดู ขึน้ เสียงดังวา
สตรีอว น : หลวงพอเจาขา อิชนั้ รอคิวมานานแลว
ไมไดคุยสักที อิชั้นจึงหยอดตูทำบุญไปแลวตั้งสิบบาท
เพียงแคจะถามหลวงพอนิดหนอยกอนไดไหมเจาคะ
หลวงพอยิ้มนิดๆ แลวตอบวา : มีอะไรก็วามา
ซิโยม
สตรีอวน : อาทิตยหนาราคาน้ำมันจะขึ้นไหม
เจาคะ หนาฝนนีน้ ้ำจะทวมหรือเปลา ลูกอิชนั้ จะสอบเขา
อนุบาลหมีน้ำไดไหมคะ เรื่องสุดทายนะเจาคะ นายก
จะอยูครบครึ่งปไหมเจาคะ
หลวงพอ : ???
ขอเชิญผูอานสงเรื่องราวขำขันมาเลาแบงปนกันบางนะคะ
e-mail:Krasaejai@yahoo.com

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

Mp 3 ชุดธรรมปฏิบตั ิ จำนวน 7 แผน
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญแผนละ 59 บาท

ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจสื่อธรรมะเปนธรรมทาน
หรือประสงคจะเปนเจาภาพผลิตสือ่ ธรรมะของวัด ซึง่ ขณะนี้
ทางวั ด มี โ ครงการพิ ม พ ห นั ง สื อ ธรรมะอี ก หลายเล ม คื อ
วิปส สนาชีวติ ธรรมะทวนกระแส พุทธทำนาย และอิสระแหง
จิตเลม 2 ติดตอสอบถามไดทวี่ ดั หรือคุณกมลาศ คัชชาพงษ
โทร 086-3102566

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

36

15/12/2552, 11:25

ชมรมกระแสใจ
(ชมรมผูปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราชธรรมาราม)

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



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

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

ยอดรวมบุญรวมเปนเงิน

บาท

๕. สมทบปจจัยเปน
 เงินสด
 เช็คธนาคาร......................................สาขา..............................เลขที.่ .............................ลงวันที.่ .............................
(สัง่ จายในนามพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท)
 ธนาณัต/ิ ตัว๋ แลกเงิน (สัง่ จายคุณน้ำทิพย ภูธนชัย) ปณ.บางพลัด กรุงเทพฯ๑๐๗๐๐
 โอนเงินเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ ชมรมกระแสใจ ธนาคารไทยพาณิชยสาขายอย บานฟาภิรมย
(ลำลูกกา) ออมทรัพย เลขที่ 369-206943-4 โอนเมื่อวันที่.......................................................................
สงหลักฐานการโอนเงินระบุรายการรวมบุญ และเขียนชือ่ สกุล ทีอ่ ยแู ละเบอรโทรใหชดั เจน แฟกซมาที่ 0-28818619
๖. ออกใบอนุโมทนา/ใบเสร็จในนาม

 ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค

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

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

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

ฉบับการบิ
เทศกาลอาสาฬหบู
าพรรษา
นไทยติดตอคุชณาและวั
บุษรัตนนเขมกรแก
วเกยูร (30970) 085-1202005 คุณอณิระ โพธินลิ (27755) 081-622320437
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ชมรมกระแสใจ
สถานทีต่ งั้

วัดปาเจริญราชธรรมาราม
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
หรือ ๐๘๖-๕๓๔๘๒๗๓, ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
z

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

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

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