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คุยกับบอกอ

ยางเขาสูปลายฝนตนหนาวกันแลวนะคะ ทีมงาน
วารสารของเราก็ยังคงสรรหาคุณคาดีๆมาเลาสูกันฟง
เชนเคย ฉบับนีเ้ ปนฉบับพิเศษสงทายปนี้ เพราะเปนฉบับ
ครบรอบวันคลายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพอ
วีระนนท และในโอกาสที่วัดไดรับประกาศแตงตั้งเปนวัด
ภายใตชอื่ วัดปาเจริญราช เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑
ที่ผานมา
ดังนั้นเนื้อหาจึงเขมขนมากยิ่งขึ้น พลาดไมไดกับ
บทสัมภาษณพิเศษของหลวงพอแบบเจาะลึก คอลัมน
พิเศษทองแดนพุทธภูมิไปกับ ดร.ภูมินทร สันติทฤษฏีกร
อีกทั้งยังมีกิจกรรมบุญกุศลเกิดขึ้นมากมายไมขาดสาย
ประหนึง่ สายฝนตลอดสองเดือนทีผ่ า นมา ฉบับนีย้ งิ่ อานยิง่
อิม่ บุญกับบทความทีม่ กี ลิน่ อายของอินเดียทีเ่ ริม่ พัดโชยมา
กั บ กระแสธรรมก็ ก ระทบกระแสใจชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น ก อ นที่
จะนำคณะแสวงบุญไปทองดินแดนพุทธภูมิในตนเดือน
มีนาคมปหนา
กิจทีเ่ ปนบุญกุศลใดๆทีเ่ กิดขึน้ แลวในวารสารฉบับนี้
ทีมงานวารสารขอนอมถวายแดพระเดชพระคุณหลวงพอ
วีระนนท วีรนนฺโท หากใครที่ไมเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัด
ขอเชิญมาปฏิบัติกันนะคะ และใครที่ยังไมไดเปนสมาชิก
วารสารกระแสใจ ขอเรียนเชิญใหสมัครเปนสมาชิกกันหรือ
อุปถัมภคา จัดพิมพวารสารรายป เรามารวมกันสรางสรรค
จรรโลงพระพุทธศาสนาใหมนั่ คงถาวรสืบไป อนุโมทนาคะ
กมลาศ คัชชาพงษ
บรรณาธิการ

การเจริญเมตตาทำใหจิตเปนอิสระ

เรานำหลักปฏิบัติสำคัญคือ ทาน ศีล ภาวนา ไปใชในการดำเนินชีวิต เราสะสมบุญกันวันละนิด
ทุกวัน จนเปนพลังทางบุญ การสั่งสมบุญยอมนำสุขมาให เมื่อเรามีบุญ เราตองรูจักหยิบยื่นแบงปนใหแก
ผอู นื่ สรางพลังจิตทางบุญ โดยสงบุญไปใหพอ แม ญาติๆพีน่ อ ง สรรพสัตวทงั้ หลายทัง้ ปวง สงความปรารถนา
ดีใหผอู นื่ มีความสุข เราเรียกวา ความเมตตา ดังพุทธพจนกลาววา "เมตตาเปนเครือ่ งค้ำจุนโลก" เรายิง่
เมตตามากเทาไร จิตก็เปนอิสระ ความเห็นแกตวั ก็จะลดนอยลง เราก็จะมีจติ ใจสบาย ไมเครียด สุขภาพกาย
สุขภาพจิตของเราก็จะดีตามมาดวย
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท อิสระแหงจิต ๒
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ครอบครัวกระแสใจ
จิตประภัสสร

ทอดกฐินที่วัดปา
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แมแตมครับ ตนกฐินของเรามีใบเยอะเต็มตนแลวครับ การทอดกฐินมีมานานหรือยังครับ
ประเพณีการทอดกฐินมีมาตัง้ แตโบราณกาลแลวครับ เลากันวาสมัยหนึง่ พระพุทธเจาไดเสวยชาติเปน
พระเจาจักรพรรดิทรงพระนามวา จิตราช มีพระราชประสงคจะบริจาคมหาทานอันยิง่ ใหญ แลวชักชวน
ใหประชาชนอนุโมทนากฐิน พระองคทรงถวายผากฐินแดสมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจา
ลูกฟงแลวนานไหมละ
กอนพุทธกาลอีกหรือครับ แลวพระเจาจิตราชทรงตั้งจิตอธิษฐานวาอยางไร ถึงมาตรัสรูเปน
พระพุทธเจาไดครับ
พระองคทรงตัง้ ปณิธานวา “ดวยอำนาจกฐินทานนี้ ขอใหขา พเจาไดสำเร็จเปนพระพุทธเจาองคหนึง่
ในอนาคตกาลโนนเถิด” หลังจากนัน้ อีก ๓๐ อสงไขยแสนกัลป พระองคไดตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงพระนามวาโคดม บุญกฐินเปนมหากุศลอันยิง่ ใหญจริงๆ
ตูนจำไดวา ตอนตูนอายุ ๙ ขวบ หลวงพอพาไปทอดกฐินทีว่ ดั พระธาตุแมเจดีย จ.เชียงราย ตูนไดถอื
บาตรแหองคกฐินรอบเจดีย สวนแมถอื ธงจระเข หลวงพอยังเลาตำนานธงจระเขวา มีเศรษฐีขเี้ หนียว
คนหนึง่ ไมเคยทำบุญทำทาน ตอมาตายไปเกิดเปนจระเขอยทู า น้ำหนาบาน ใชไหมครับ
ใชแลวครับ ตอนเกิดเปนมนุษย เศรษฐีกลัวภรรยาเอาเงินไปทำบุญ จึงนำทรัพยสมบัตไิ ปฝงซอนไว
หัวสะพานหนาบาน พอตายไปเกิดเปนจระเข ก็วา ยน้ำวนเฝาสมบัตติ วั เอง แลวเขาฝนบอกภรรยาให
เอาสมบัตทิ ฝี่ ง ไวไปทำบุญ ภรรยาจึงชักชวนญาติๆนำทรัพยสมบัตทิ ขี่ ดุ ไดไปทำบุญทอดกฐินทีว่ ดั
จระเขกว็ า ยน้ำตามไปทอดกฐินจนเหนือ่ ยลาแลววายตอไปไมไหว ก็ขอรองใหภรรยาเขียนรูปจระเขตดิ
ทีห่ วั เรือไปทีว่ ดั แลวจระเขกข็ าดใจตาย ใชไหมครับ
จำเกงมากครับ ลูกเห็นไหมละ เกิดมาเปนมนุษยไมรจู กั ทำบุญทำทาน พอตายไป
เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน คิดอยากจะทำบุญทำทาน แตกส็ ายไปเสียแลว
ตูนก็โชดดีทไี่ ดมโี อกาสทำบุญทอดกฐินสิครับ ตูนขอตัง้ จิตอธิษฐานบุญดีกวาครับ ......
แมอยากรจู งั ตูนอธิษฐานวาอยางไร
"Go to Nibbana" ครับผม
ลูกอธิษฐานเกงมากนะจะ "ทานเปนบันไดไปสนู พ
ิ พาน" จะ
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สรรหามาเลา

เรื่อง....อัญชัน

องคการอนามัยโลก(WHO)ไดนยิ ามคำวา “สุขภาพ” ประกอบ
ดวยสุขภาพกาย คือรางกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ สุขภาพ
จิต คือ จิตสงบ มัน่ คง ไมเครียด ไมฟงุ ซาน สุขภาพทางสังคม คือ มี
สัมพันธภาพทีด่ กี บั ผอู นื่ สุขภาพทางจิตวิญญาณ เปนความสุขทีแ่ ทจริง
ทีท่ ำใหบคุ คลมีความสมบูรณในตัวเอง ขอนีต้ อ งอาศัยการฝกตนเพือ่
ยกระดับจิตวิญญาณโดยใชหลักสาระสำคัญของคำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาคือทาน ศีล ภาวนา นัน่ เอง
การรูจักเลือกทานอาหารนับวาเปนสิ่งจำเปนสำหรับสุขภาพ
กายทีด่ เี ชนกัน เพราะการกินดี มีสขุ ชีวกี ย็ นื ยาวตามมาดวย รักตัวเอง
ก็ตองใสใจสุขภาพกายและสุขภาพจิตควบคูกันไปนะคะ

พลังผัก ผลไม สีมว ง
งานวิจยั ลาสุดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอระบุวา ขาวโพดสีมว งคือ
อาวุธใหมสำหรับปราบโรคมะเร็งลำไสใหญ เม็ดสีในพืช ชือ่ แอนโทไซ
ยานิน (anthocyanins) ซึง่ พบในผักและผลไมสแี ดงมวง และน้ำเงิน คือ
สารออกฤทธิท์ ยี่ บั ยัง้ การเติบโตของเซลลมะเร็ง และฆาเซลลมะเร็งได
รอยละ ๒๐ โดยไมทำอันตรายเซลลปกติ ดร.โมนิกา กิอสั ติ เจาของงาน
วิจยั ชิน้ นีก้ ลาววา "แอนโทไชยานินดูดซึมเขากระแสเลือดนอยมาก สวน
ใหญยังอยูในทางเดินอาหารและถูกเซลลมะเร็งดูดซับไว"
นอกจากขาวโพดสีมว ง สารชนิดนีย้ งั พบไดมากในผลไมชนิดอืน่
เชน บลูเบอรี ราสเบอรี แอปเปลแดง มะเขือมวง ผักกระหล่ำสีมว ง และ
อางอิง Reader's Digest สิงหาคม 2551
แบล็กเคอแรนต

เคล็
ด
ลั
บ
อายุ
ย
ื
น
แดน บูเอ็ตเนอร นักสำรวจและนักวิจยั เรือ่ งอายุยนื ไดศกึ ษาผอู ายุยนื ที่

สุดไดแก เมืองซารดิเนีย ประเทศ อิตาลี เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุน
เมืองนิโคยา ประเทศคอสตาริกา เขียนในหนังสือชื่อ The Blue Zone
เคล็ดลับทีไ่ ดจากผคู นอายุยนื เหลานัน้ พบวา "ไมมอี าหารเสริมใดๆชวย
ใหออ นเยาวลงได" แตการหลีกเลีย่ งอาหารแปรรูป การใหความสำคัญกับ
ครอบครัว การจำกัดพลังงานทีก่ นิ ลงรอยละ ๒๐ อาจชวยชะลอความแก
ลงได และทีข่ าดไมไดคอื การลดความเครียดดวยวิธดี งั นีค้ อื การนัง่ สมาธิ
อยางสงบทำวันละ ๑๕ นาทีแลวคอยเพิม่ เปนวันละชัว่ โมง การใสใจเรือ่ ง
ตัวเอง โดยการเขียนสิ่งที่ตั้งใจวาจะทำใหสำเร็จ จะชวยใหเกิดความมุง
หมายในชีวติ และการเลนโยคะ เปนวิธอี อกกำลังกายทีเ่ หมาะทีส่ ดุ วิธหี นึง่
อางอิง Reader's Digest กรกฏาคม 2551
ที่ชวยทำใหอายุยืนมากขึ้น
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เรื่อง...กองบอกอ

โครงการบุญ

โครงการผลิตสื่อ
ธรรมะ MP 3 ธรรมนิยาย
ชุ ด สั ต ว โ ลกย อ มเป น ไป
ตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ จำนวน ๑๔
แผน บทประพันธโดยสุทสั สา ออนคอม เสียงอาน
โดยรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม รวม
บุญชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (ราคาเต็ม ๑,๔๐๐ บาท)
บรรจุในอัลบั๊มซีดี โดยนำรายไดทั้งหมดซื้อที่ดิน
ถวายวัดเพือ่ ปลูกสวนปาเฉลิม พระเกียรติ
ผู มี จิ ต ศรั ท ธาท า นสนใจสั่ ง จอง ชุ ด
ธรรมบรรณาการ กรุ ณ าโอนเงิ น ผ า นบั ญ ชี
คุ ณ น้ำ ทิ พ ย ภู ธ นชั ย ธนาคารกรุ ง เทพ สาขา
สะพานพระปน เกลา เลขทีบ่ ญ
ั ชี 162-400-4428
สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อที่อยูใหชัดเจน
พรอมระบุจำนวนชุดที่สั่งจอง แฟกซมาที่ เบอร
0-28818619 ท า นสามารถรั บ ชุ ด ธรรม
บรรณาการ ทีว่ ดั (กรณีใหสง ของทางไปรษณีย คิด
คาจัดสงเพิม่ ชุดละ ๕๐ บาท) หรือผูมีจิตศรัทธา
ทานใดถวายปจจัยซือ้ ทีด่ นิ ๑,๐๐๐ บาทขึน้ ไป
สามารถติ ด ต อ รั บ ชุ ด ธรรมบรรณาการนี้ ไ ด ที่
เจาหนาทีว่ ดั ทุกวัน มีจำนวนจำกัดคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
โทรสัง่ จองไดทคี่ ณ
ุ น้ำทิพย ภูธนชัย เบอร
081-8288298,086-3102566

สพฺพทนํ ธมฺมทานํ ชินาติ
"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทงั้ ปวง"
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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เรื่อง...วิสาขา
การทอดกฐินนั้นเปนประเพณีที่มีมาแลว
ตัง้ แตโบราณกาล ทีช่ าวพุทธศาสนิกชนถือวาเปน
มหากุ ศ ลอั น ยิ่ ง ใหญ เพราะในป ห นึ่ ง แต ล ะวั ด
จะรับกฐินไดเพียงครั้งเดียวและมีกำหนดเวลาใน
การทอดเพียง ๑ เดือนเทานั้น โดยนับตั้งแตวัน
ออกพรรษาเปนตนไป เรียกวา"สมัยจีวรกาล" คือ
ตัง้ แตวนั แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จนถึงขึน้ ๑๕ ค่ำ
เดือน ๑๒

ความหมายคำวากฐิน

บุญกฐิน

ความเปนมาของคำวากฐิน กฐิน แปลวาไมสะดึง คือ
กรอบไมชนิดหนึง่ ใชสำหรับขึงผาใหตงึ สะดวกแกการเย็บ ในสมัย
โบราณไมมจี กั รเย็บผาทันสมัยเหมือนปจจุบนั การเย็บผาตองเอา
ไม สดึงมาขึงใหตงึ จึงจะเย็บไดสะดวกในสมัยพุทธกาลนัน้ ภิกษุ
สงฆตองนำผามาตัดเย็บจีวรเอง ไมมีชนิดสำเร็จรูปอยางใน
ปจจุบนั ภิกษุทงั้ หลายจึงตองรวมมือรวมใจมาชวยกันอยางขะมัก
เขมน แมแตพระพุทธองคกเ็ สด็จลงมาชวยสนเข็ม จนเปนเหตุให
มีผสู รางพระพุทธรูปปางหนึง่ เรียกวา “ปางสนเข็ม”
เรือ่ งมีอยวู า สมัยหนึง่ พระบรมศาสดาเสด็จประทับอยู ณ
พระเวฬุวนั วิหาร ใกลพระนครราชคฤห แควนมคธ ในขณะนัน้ จีวร
ของพระอนุรทุ ธเถระเกาคร่ำครา ทานจึงเทีย่ วแสวงหาผาบังสุกลุ
ทีม่ คี นนำมาทิง้ ตามกองหยากเยือ่ บาง ตามสุสานทีบ่ คุ คลหอศพ
มาทิง้ ไวตามไพรบาง หรือตามพมุ ไมทมี่ ผี ศู รัทธานำมาทิง้ ถวายไว
ซึง่ นิยมเรียกกันวา “ผาปา” ในปจจุบนั บาง เพือ่ รวบรวมผาไปเย็บ
เปนจีวรในสมัยจีวรกาล
ในครัง้ นัน้ นางชาลินเี ทพธิดา ซึง่ ในอดีตชาติที่ ๓ เคยเปน
ภรรยาของพระอนุรุทธเถระ เห็นพระเถระเที่ยวเสาะหาผา จึง
นำผาอยางดี ๓ ผืน กวาง ๔ ศอก ยาว ๑๓ ศอก มาเพือ่ ตัง้ ใจ
ถวาย แตพลันคิดไดวา หากถวายตรง ๆ พระเถระอาจไมรับจึง
จัดการถวายแบบผาบังสุกุล โดยนำไปวางไวแลวเอาหยากเยื่อ
ถม เผยชายผาไวพอใหเห็นได
เมือ่ พระเถระไดผา บังสุกลุ พอสำหรับทำจีวรแลว จึงบอก
ใหเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายใหมารวมกันจัดทำ ในครั้งนั้นพระ
มหาสาวก เชน พระมหากัสสปะ พระสารีบตุ ร พระโมคคัลลานะ
และพระอานนท ผูชำนาญในการตัดจีวรเปนพิเศษ ไดมารวม
ประชุ ม ทำจี ว รถวายพระอนุ รุ ท ธเถระอย า งน า สรรเสริ ญ แม
พระบรมศาสดาก็ทรงพระเมตตาเสด็จมาประทับเปนประธาน ทัง้
รับธุระสนเข็มให พระที่มาชวยเย็บจีวรรูปใดดายหมดก็สนเข็ม
ถวาย พระพุทธองคทรงสนเข็มประทานเปนทีเ่ บิกบานใจแกเหลา
พระสงฆที่มาเขารวมทำจีวรทั้งหลาย
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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บทความพิเศษ

ในคราวนัน้ แมนางชาลินเี ทพธิดา ก็ไดตดิ ตามมาถึงวิหาร
และไดแปลงกายเปนอุบาสิกา เขาไปปาวรองในหมบู า น ชักชวน
ใหชาวบานจัดหาขาวยาคูของขบฉันและอาหารอันประณีตมา
ถวายพระภิกษุสงฆ จนในทีส่ ดุ การตัดเย็บและยอมจีวรก็สำเร็จได
ตามประสงคดวยความสามัคคีมีน้ำใจรวมกัน

ประวัตกิ ารทอดกฐิน

ครั้งพุทธกาล มีเรื่องเลาไวในคัมภีรพระวินัยปฎกกฐิน
ขันธกะวา เมือ่ พระผมู พี ระภาคประทับ ณ พระเชตวนาราม ซึง่
เปนพระอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดสรางถวายเปนพุทธ
นิวาส ไดมภี กิ ษุ ๓๐ รูป ชาวเมืองปาฐาซึง่ อยดู า นทิศตะวันตกใน
แควนโกศล เดินทางมาหมายจะเฝาพุทธองค ทีเ่ มืองสาวัดถี แต
มาไมทนั เพราะใกลถงึ วันเขาพรรษา จึงเขาพักจำพรรษา ณ เมือง
สาเกต อันมีระยะทางหางจากเมืองสาวัตถีราว ๖ โยชน
ภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น ลวนแตเปนผูเครงครัดปฏิบัติธุดงค
และตางมีความศรัทธาอยางแรงกลาที่จะไดเขาเฝาพระบรม
ศาสดา เมื่อถึงวันออกพรรษาแลว ก็รีบเดินทางไปเมืองสาวัตถี
โดยไมมกี ารรัง้ รอแมวา ยังเปนชวงทีฝ่ นยังตกหนักน้ำทวมอยทู วั่ ไป
เมือ่ ภิกษุทงั้ ๓๐ รูปไดเขาเฝาพระบรมศาสดาสมความตัง้ ใจแลว
ครั้นพระองคตรัสถามจึงไดเลาเรื่องราวทั้งหมดใหทรงทราบ
พระพุทธองคจึงตรัสธรรมมิกถา ภิกษุเหลานั้นก็ไดสำเร็จพระ
อรหันตผล ในลำดับนัน้
พระบรมศาสดาทรงดำริถึงความยากลำบากของภิกษุ
เหลานัน้ จึงเรียกประชุมภิกษุสงฆ แลวตรัสอนุญาตใหภกิ ษุรบั ผา
กฐินได ในเมือ่ ออกพรรษาแลว นางวิสาขาไดทราบพุทธานุญาต
และไดเปนผูถวายผากฐินเปนคนแรก

ขอกำหนดเกีย่ วกับกฐิน

จำนวนพระสงฆในวัดทีจ่ ะทอดกฐิน สงฆผจู ะใหผา
กฐินนัน้ จะตองมีจำนวนอยางนอย ๕ รูป เพราะจะตองจัดเปนผู
รับผากฐิน ๑ รูป เหลืออีก ๔ รูปจะไดเขาเปนองคคณะ (สงฆ)
มากกวา ๕ รูปขึน้ ไปใชได แตนอ ยกวา ๔ รูปใชไมได
• คุณสมบัติของพระสงฆที่มีสิทธิ์รับกฐิน คือพระ
สงฆที่จำพรรษาในวัดนั้นครบ ๓ เดือน ปญหาที่เกิดขึ้นมีอยูวา
จะนำพระสงฆจากวัดอืน่ มาสมทบ จะใชไดหรือไม คำตอบคือ ได
•
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แตพระรูปทีม่ าสมทบจะไมมสี ทิ ธิใ์ นการรับผาและไมมสี ทิ ธิอ์ อก
เสียงวาจะถวายผาใหกบั รูปใด (เปนเพียงแตมารวมใหครบองค
สงฆเทานัน้ ) แตคณะทายกทายิกาอาจถวายของสิง่ อืน่ ได
• กำหนดกาลที่จะทอดกฐิน การทอดกฐินนั้นทำได
ภายในเวลากำหนด คือ ตัง้ แตวนั แรม ๑ค่ำ เดือน ๑๑ จนถึงวัน
ขึน้ ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒ กอนหรือหลังจากนัน้ ไมนบั เปนกฐิน
• กฐินไมเปนอันทอดหรือเปนโมฆะ การทีพ
่ ระในวัด
เที่ยวขอโดยตรงหรือโดยออม ดวยวาจาบาง ดวยหนังสือบาง
เชิญชวนใหไปทอดกฐินในวัดของตน การทำเชนนัน้ ผิดพระวินยั
กฐินไมเปนอันกราน นับเปนโมฆะ พระผรู บั ก็ไมไดอานิสงส

พิธที อดกฐินนีท้ สี่ ำคัญมีอยู ๒ ขัน้ ตอนคือ
๑. การถวายผากฐิน
๒. พิธีกรานกฐิน

การถวายผากฐิน กระทำเมือ่ พระสงฆในวัดมาประชุม
พรอมกันแลว เจาภาพก็อุมผากฐินนั่งหนาตรงตอพระประธาน
ตั้งนะโม ๓ จบ แลวหันหนามาทางพระสงฆ กลาวคำถวายผา
กฐิน ๓ จบ ถาเปนกฐินสามัคคีก็ใหเอาดายสายสิญจนโยงผา
กฐิน เพื่อจะไดจับกันอยางทั่วถึง แลวหัวหนาจึงกลาวคำถวาย
เมือ่ จบแลว พระสงฆจะรับพรอมกันวาสาธุ เจาภาพก็ประเคนผา
ไตรกฐินแกภกิ ษุผเู ถระ รวมทัง้ ประเคนเครือ่ งปจจัยไทยธรรมตางๆ
หลังจากนัน้ พระสงฆกจ็ ะประชุมกัน เมือ่ เห็นวาพระเถระ
รูปใดมีจวี รเกา และเปนผรู ธู รรม วินยั ก็พรอมใจกันถวายใหภกิ ษุ
รูปนั้น ครั้นแลวพระสงฆจึงสวดอนุโมทนา เจาภาพกรวดน้ำ
รับพรเปนอันเสร็จพิธี

อานิสงสกฐินสำหรับพระ

ในพระวินยั ระบุอานิสงสกฐินไว ๕ ขอดังนี้
๑. ภิกษุไปคางคืนทีไ่ หนไดโดยไมตอ งบอกลาภิกษุดว ย
กันไมตองอาบัติ
๒. เอาไตรจีวรไปโดยไมครบสำรับได
๓. ฉันอาหารเปนคณะโภชนได
๔. เก็บจีวรไดตามปรารถนา
๕. ลาภที่เกิดขึ้นเปนของเธอผูจำพรรษาในวัดนั้น

อานิสงสสำหรับผูทอดกฐิน

การทอดกฐิ น ถื อ เป น การทำบุ ญ ใหญ ป ระจำป เ พราะ
กระทำกันไดเพียงปละครั้งตอวัดเทานั้น และเปนงานใหญตอง
รวมแรงรวมใจกันจึงจะสำเร็จลุลว งไปไดดว ยดี ในตำนานชาดก
มี เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ การทอดกฐิ น ของพระบรมโพธิ สั ต ว ใ น
อดีตชาติกอ นทีจ่ ะไดตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้
ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระบรมโพธิสัตวไดกำเนิดเปน
พระบรมจักรพรรดิราช ทรงพระนามวา จิตราช ผูมีพระราช
อำนาจแผไพศาลไปทัง้ ๔ ทวีป ในครัง้ นัน้ เมือ่ พระองคทราบวา
ไดมีพระพุทธเจาพระองคหนึ่งนามวา พระโกณฑัญญะสัมมา
สัมพุทธเจา บังเกิดขึน้ บนโลกก็มคี วามปตโิ สมนัสยิง่ นัก
เมื่อพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จมาถึง
ประเทศของพระองค พระเจาจิตราชไดเสด็จออกไปตอนรับ
พรอมดวยขาราชบริวารทั้งหลาย ทูลอัญเชิญใหพระศาสดา
จำพรรษาอยใู นพระราชอุทยานของพระองค และพอถึงกำหนด
ออกพรรษา พระเจาจิตราชมีพระราชประสงคจะสรางกุศลมหา
ทานอันยิ่งใหญ ดวยการทอดกฐิน และตั้งจิตอธิษฐานขอให
ตนไดสำเร็จเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคหนึ่งใน
อนาคตกาลขางหนา
ครั้นจบคำอธิษฐานแลว สมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมา
สัมพุทธเจาทรงรับผากฐินแลวทรงพยากรณวา กษัตริยพ ระองคนี้
จะไดตรัสรเู ปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา โคดม หลัง
จากนีอ้ กี ๓๐ อสงไขยแสนกัลป
เมือ่ เวลาลวงมา ๓๐ อสงไขยแสนกัลป ก็บงั เกิดความจริง
ดั่งพุทธทำนายทุกประการ พระบรมจักรพรรดิพระองคนี้ ไดไป
บังเกิดเปนเจาชายสิทธัตถะ พระราชโอรสแหงพระเจาสุทโธทนะ
และพระนางสิรมิ หามายา แหงเมืองกบิลพัสดุ และตอมาไดเสด็จ
ออกบวชจนสำเร็จเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา โคดม
ในปนี้ทางวัดปาเจริญราชไดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีใน
วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เพือ่ นำจตุปจ จัยกอสรางอุโบสถ
ไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ ขอเชิญชวนใหผอู า นทุกทาน
รวมกันเปนเจาภาพและรวมอนุโมทนากฐินทีว่ ดั โดยพรอมเพรียง
กัน เพื่อชวยจรรโลงประเพณีการทอดกฐินและสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบไป

อางอิงจาก www. dhammathai.org, www.isangate.com

ขาวบุญ
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ขอเชิญผมู จี ติ ศรัทธาทุกทานรวมบริจาคเงินซือ้ เตียงนวดแพทยแผนไทย เพือ่ สงเสริมอาชีพให
คนตาบอด ไดที่ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ ตัง้ อยเู ลขที่ ๔๒/๑๒๖ หมู ๕ ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ถนนไรขงิ
อำเภอสามพราน จ.นครปฐม 73210 สนใจบริจาคและสอบถามรายละเอียดไดที่
โทร 0-24290856 ขออนุโมทนา สาธุคะ
The little things you do...
touch
my heart
in so many ways... นสามัคคี
ฉบับเทศกาลวั
นออกพรรษาและทอดกฐิ

Thank you!
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เรื่อง...นายแก็งค

บทสัมภาษณพิเศษ

หลวงพอวีระนนท

พระนักธุดงค
สวั ส ดี ค รั บ กั ล ยาณมิ ต รที่ รั ก ทุ ก ท า น เนื่ อ งด ว ย
วารสารฉบับนี้เปนฉบับครบรอบวันคลายวันเกิดของพระ
เดชพระคุณพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ในวันที่ ๒๑
ตุลาคมนี้ และวัดไดรบั ประกาศแตงตัง้ เปนวัดในชือ่ วัดปา
เจริญราช เมือ่ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โอกาสพิเศษ
เชนนี้จึงนำเอาบทความสัมภาษณหลวงพอผูเปนที่เคารพ
เสื่อมใสของพวกเรามาลงใหทุกทานไดอานกัน วันนั้น
กระผมทราบวาหลวงพออยูวัด จึงไดขับรถไปหาทาน รอ
จนทานวางจากงาน แมทานจะกิจธุระยุงอยูมากในวันนั้น
แตทานก็เมตตาใหกระผมเขาไปสัมภาษณถึงในกุฏิ เพื่อ
ความเปนสวนตัวและไมมีเสียงดังรบกวน นำความปลาบ
ปลื้มมาใหกระผมเปนอยางยิ่ง แตพอไดฟงคำสัมภาษณ
จากหลวงพอแลว ความปลาบปลื้มปตินั้นแทบจะเปรียบ
ไมไดเลยกับความปลาบปลื้มจากธรรมะที่ไดรับในวันนั้น
ขอเชิญทุกทานเจริญธรรมะและทัศนคติความเห็น จาก
หลวงพอกันเลยครับ
นายแก็งค : กราบนมัสการหลวงพอครับ เนือ่ งดวยฉบับ
นีว้ ารสารกระแสใจเปนฉบับพิเศษ ครบรอบวันเกิดของหลวงพอ
และโอกาสที่วัดไดรับประกาศแตงตั้งเปนวัดในชื่อวัดปาเจริญ
ราช เราจึงจัดทำคอลัมนนขี้ นึ้ มาเปนพิเศษครับ (หลวงพออมยิม้ )
มีหลายสิง่ ทีล่ กู ศิษยลกู หาอาจจะอยากรู ควรรู แตไมมโี อกาสได
ถามหลวงพอ วันนีผ้ มขอเปนตัวแทนทุกคนเลยนะครับ กอนอืน่
ตองถามหลวงพอวาเหตุผลที่หลวงพอออกบวชในครั้งแรกเลย
นั้นคืออะไรครับ
หลวงพอ : ก็ไมมีอะไรมากแคอยากจะบวชเฉยๆ เห็น
คนอืน่ เขาบวชกัน เออ !เราก็สงสัยวาเขาบวชกันแลวไปทำอะไร
เขาบอกวา บวชแลวก็ไปปฏิบตั ิ แลวเราจะไปปฏิบตั ไิ ดไหม เขา
บอกได พอถึงเวลาก็บวชเลย

นายแก็งค: บวชมากีพ่ รรษาแลวครับ
หลวงพอ : ปนกี้ ็ ๒๖ พรรษาแลว
นายแก็งค: ทราบมาวาหลวงพอธุดงคในปามานานกวา
๑๒ ป ประโยชนหลักๆทีส่ ำคัญทีไ่ ดจากการธุดงคในปาคืออะไร
ครับ
หลวงพอ : ประโยชนหลักๆก็คอื ไดเห็นตัวเองมากทีส่ ดุ
เห็นธรรมชาติ รวู ธิ กี ารเดินทางในปา ไดเจอครูบาอาจารยทอี่ ยใู น
ปา ที่เปนพระอริยะ และเปนพระไดเห็นอภิญญาสมาบัติเยอะ
แลวไดเห็นของจริง
นายแก็งค : เวลาเขาปาแลวเราจะไปตามหาพระอริยะ
สงฆเหลานั้นไดอยางไรครับ
หลวงพอ : ก็ไมตอ งตามหา ถาเราทำดี เราก็ไดเจอเอง
นายแก็ ง ค : ครั บ แล ว ป า ที่ ไ หนที่ ห ลวงพ อ เห็ น ว า ดี
สัปปายะที่สุดครับ
หลวงพอ :ปาทีส่ ปั ปายะทีส่ ดุ ก็ทภี่ พู าน กับภูเขาควาย
ที่อื่นสูไมได สองที่นี้เปนที่ฝกจิตไดอยางเขมขนเพราะมันยังมี
สิงสาราสัตวอยูมากมาย พวกนี้ทำใหจิตของเราตื่นอยูเสมอ
เหมาะกับพระทีม่ งุ มัน่ จะมาปฏิบตั ธิ รรมและก็มพี ระทีเ่ กงๆมาอยู
เยอะ สถานทีค่ นไมพลุกพลานมาก
นายแก็งค: ครับผม แลวเวลาอยใู นปาลึกๆไมมญ
ี าติโยม
มาถวายภัตตาหาร พระสงฆจะทำอยางไรครับ
หลวงพอ : เรือ่ งการฉัน พระธุดงคจะไมคอ ยใสใจ บาง
ทีกเ็ อาน้ำใสบาตร ตัง้ จิตอธิษฐาน ถาฝกจิตมาดีหนอย น้ำก็จะ
กลายเปนอาหาร ถาน้ำนัน้ ไมเปนอาหารก็ดมื่ น้ำนัน้ ไป

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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นายแก็งค : พระธุดงคนไี่ มสามารถเก็บผักผลไมฉนั เอง
ไดหรือครับ
หลวงพ อ : ถ า เป น สะมอ มะขามป อ ม พวกที่ เ ป น
สมุนไพรเปนยา สามารเก็บได หรือพวกทีห่ ลนจากตนก็ไมเปนไร
แตพวกอาหารขบเคี้ยวจะไมดีเพราะไมถูกตองตามพระธรรม
วินัย
นายแก็งค: แลวสาเหตุที่หลวงพอออกมาจากปาคือ
อะไรครับ
หลวงพอ : จริงแลวไมไดตงั้ ใจจะออกมา หลวงปพู มิ พา
ใหโยมไปตามหา ใหออกมาชวยงาน มาเปนเลขาสวนตัวของ
ทาน โยมไปตามหาอยสู องปกไ็ ปเจอ ขณะนัน้ กำลังออกมาจาก
พมาพอดี ตรงอำเภอแมสาย เลยมาชวยงานหลวงปู
นายแก็งค : ทราบมาวาหลังจากออกจากปาหลวงพอ
ก็มโี อกาสไดชว ยสรางวัดมามากมาย ไมทราบวามีทงั้ หมดกีว่ ดั
ครับ
หลวงพ อ : ช ว งที่ อ อกมา หลวงปู พิ ม พาเป น เจ า
คณะอำเภอ ทานก็ใหไปชวยตรงนั้นตรงนี้ เวลามีงานก็เลยไป
สอน กลางวันก็สอนที่โรงเรียน ตอนเย็นก็สอนโยมที่วัด บาง
ทีโรงเรียนไมมอี าหารกลางวันใหนกั เรียน ก็มารวมกลมุ ญาติโยม
ไปทำอาหารและบริจาคอาหารกลางวันใหนักเรียน ถาวัดไหน
ไมมีถวยโถโอชาม ไมมีกุฏิ ไมมีศาลา ไมมีวิหารก็ไปสรางให
จนครบจนเสร็จ แลวก็ปลอยใหเขาดูแลกันไป วัดแรกที่ไปรวม
บูรณะปรับปรุงก็คือวัดปทุมคงคา เปนวัดโบราณอายุประมาณ
๕๐๐ กวาป อยูที่จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆเชนอุดรธานี
ขอนแกน บุรรี มั ย สุรนิ ทร ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม ชุมพร นครศรี
ธรรมราช ปตตานี เชียงราย ลำพูน เปนตน ก็ไปมาเกือบทุก
จังหวัด
นายแก็งค : วัดปาเจริญราชเปนวัดทีเ่ ทาไรแลวครับ
หลวงพอ : เปนวัดที่ ๑๒๒
นายแก็งค : จะเปนวัดสุดทายหรือเปลาครับ
หลวงพอ : อันนีถ้ ามวาจะเปนวัดสุดทายหรือเปลา จริงๆ
แลวก็อยากจะทำใหมนั บริบรู ณ อยากจะทำใหเปนศูนยศกึ ษาใน
เรื่องของจิตวิญญาณ ใหคนไดรูแกนแทในพระพุทธศาสนา
เพราะอยูใกลกรุงเทพ ตอไปในอนาคตคนจะมีทุกข เดือดรอน
วนุ วายมาก ก็จะขาดทีพ่ งึ่ แลวก็จะเขาวัด วัดก็จะเปนทีพ่ งึ่ ทางใจ
ได

นายแก็ ง ค : ครั บ แล ว ทำไมหลวงพ อ เลื อ กสอน
สติปฏ ฐานสีค่ รับ ทัง้ ๆทีห่ ลวงพอสามารถสอนกัมมัฏฐานวิธอี นื่ ๆ
ไดอีกตั้งเยอะ
หลวงพอ : หลังจากฝกปฏิบตั ธิ รรมกับพระมหาสีสยาดอ
(โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาแหง
ประเทศพมาเปนเวลา ๑ ป แลวเดินธุดงคกลับมาจำวัดที่วัด
มหาธาตุฯ ตอนนัน้ ทานเจาคุณโชดกมาชวนใหไปชวยงาน เลย
ตองฝกวิชาสติปฏ ฐานสี่ ทีเ่ รียกวา กาย เวทนา จิต ธรรม กอนที่
เราจะสอนคนอืน่ ได เราก็ตอ งทำใหไดกอ น เขาใจกอน กอนหนา
นี้ก็สอนพุทโธ สอนแบบจริงๆจังๆ ญาติโยมสมัยนี้โชคดีไดฟง
คำพูด ไดนงั่ คุย สมัยกอนไมมกี ารมานัง่ คุยกันสอนจบแลวก็จบ
กัน ใครมีปญหาสงสัยก็ถามตรงนั้นแลวก็จบกันตางคนตางพัก
ไม คุ ย กั น มาก สติ ป ฏ ฐานสี่ เ ป น หลั ก ของพระพุ ท ธเจ า ด ว ย
คณะสงฆมหานิกายในเขตนีม้ ลี กั ษณะเดียวกัน เนนสอนเรือ่ งสติ
ปฏฐานสีเ่ ปนหลัก แตจะตางกันอยเู พียงคำภาวนาวา พุทโธ พอง
หนอ ยุบหนอ หรือภาวนาคำอื่นๆเทานั้น เพราะเราก็พิจารณา
กาย เวทนา จิต ธรรม เหมือนกัน
นายแก็งค : อายุพระศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
นีค้ อื ๕,๐๐๐ป เคยไดยนิ พระบางรูปทานทำนายไววา พระพุทธ
ศาสนาจะดำรงอยคู รบหาพันปในประเทศไทย หลวงพอมีความ
คิดเห็นอยางไรครับ
หลวงพอ : พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะอยูเกิน
๕,๐๐๐ ป เพียงแตวาจะมีพลังใหคนไดรูจักมากมายหรือได
ศึกษามากมายหรือเปลา เพราะศาสนาพุทธในเถรวาท หรือ
หีนยานนีแ้ มจะถูกตอง แตคนจะเบือ่ หนายงายเพราะปฏิบตั ไิ มได
บาง ก็จะกลายเปนแบบมหายานเขามาแทน ในสมัยเวยหลาง
และถังโตะ ศาสนาพุทธแบบเถรวาทก็ถกู ทำลายไปเยอะ คนก็ฮอื
ฮาแบบมหายาน เพราะไมมีขอระเบียบบังคับมากมาย เขาถือ
เรือ่ งจิตใจเปนใหญ เขาจะบำเพ็ญคุณงามความดีพรอมกับการ
ชวยเหลือคน แตทางศาสนาพุทธในเถรวาทจะสอนใครก็ตาม
ตนตองรูใหละเอียดกอนทำไดกอนเพื่อความถูกตองชัดเจน ไม
หลงทางนั่นแหละคือสิ่งที่ตางกัน
คติธรรมจากหลวงพอ

อยาหลงใหลในมายาจิต
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นายแก็งค : ถาสรางโบสถและสรางวัดเสร็จแลว หลวง
พอมีโครงการจะกลับไปธุดงคอยปู า อีกไหมครับ หรือจะจำวัดที่
นี่ชวยสอนกัมมัฏฐานใหญาติโยม
หลวงพอ : เรื่องอยูวัดก็อยูสอนดวย ถามีโอกาสวางๆ
ก็เขาปาปฏิบตั ธิ รรม เดินธุดงคไป
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นายแก็งค: ตอจากนีไ้ ปหลวงพอมีปณิธานอยางไรครับ
หลวงพอ: ก็ตั้งใจอยากจะใหคนเขามาปฏิบัติ ไดเห็น
ความเปนจริงอยางทีต่ วั เองไดเห็น ไดเห็นธรรมอยางทีต่ วั เองเคย
เห็น จะไดรูวา ชีวิตของสรรพสัตวที่เกิดมานี้ ไดรูและเขาใจกัน
มากขึน้ จะไดไมมสี งคราม การทะเลาะเบาะแวง แยงชิงอำนาจ
กัน เมือ่ ทุกคนเขาใจถึงแกนแทของของธรรมแลวก็จะมองกันเปน
เพือ่ น เกิด แก เจ็บ ตาย ไมมสี งิ่ ไหนทีเ่ ราจะเอาไปไดนอกจาก
คุณงามความดีทสี่ รางไวในโลกนี้ ลูกหลานก็จะไดอยเู ย็นเปนสุข
นายแก็งค : ก็คอื หลวงพออยากจะชวยใหคนพนทุกขมี
ธรรมะในจิตใจประเทศชาติกจ็ ะสงบสุขสืบไป ใชไหมครับ
หลวงพอ : ใช
นายแก็ ง ค : ในเรื่ อ งของการตั้ ง จิ ต อธิ ษ ฐาน และ
อธิษฐานบารมีนั้น ก็สำคัญอยูมาก แตชาวพุทธสวนใหญยังไม
เขาใจ อยากใหหลวงพอชวยแนะนำหลักการตั้งจิตอธิษฐานให
หนอยครับ
หลวงพอ : การตัง้ จิตอธิษฐาน ตองตัง้ จิตใหดใี หสะอาด
บริสุทธิ์ นึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และ
คุณงามความดีทงั้ หลายทีเ่ ราไดเคยทำไว แลวก็อธิษฐานสิง่ นัน้
ทีเ่ ราตองกระทำหรือปรารถนา คือจิตทีแ่ นวแนมงุ มัน่ และก็ตอ ง
ปฏิบตั ลิ งมือทำดวย ผลสัมฤทธิก์ จ็ ะเกิดขึน้
นายแก็งค : ครับ และในวาระครบรอบวันคลายวันเกิด
ของหลวงพอในวันที่ ๒๑ ตุลาคมนี้ หลวงพออยากฝากอะไรไว
ใหศิษยานุศิษยบางครับ
หลวงพอ : การทำความดี ตองตัง้ ใจทำ อยางจริงๆจังๆ
อยาไปทำความดีเพือ่ อวดคนอืน่ เพือ่ ชนะผอู นื่ แตขอใหทำความ
ดีไวทจี่ ติ ใจของเรา ไวทกี่ ายของเรา ทำความดีเปนสิง่ ทีด่ ี ถาเรา
ทำความดีแลวไปโฆษณาเปนการแสดงตัวเองขึ้นมาใหคนอื่น
เห็น แลวมันจะเปนสิง่ ทีไ่ มดี มันจะเปนผลมากขึน้ มา เพราะเรา
คิดวา เออ เราทำแลวจะใหคนนัน้ ยกยอง สรรเสริญเยินยอวาเรา
ทำดี ฉะนั้นการทำงานทุกอยางเราทำเพื่องาน อยาทำเพื่อคน
งานพระศาสนาก็ทำใหพระศาสนา เราจะเปนสุขและเราก็จะได
บุญ จิตใจเราจะไมตกต่ำ แตถาเราทำเพื่อคนแลวเราจะตกต่ำ
จะผิดหวัง แตเราทำเพือ่ งาน เพือ่ ศาสนาแลว เราจะภูมใิ จ แลว
เราจะเจริญและพัฒนาจิตวิญญาณของเราสูงขึ้นดวย

จงพิชติ ปญหาดวยสติปญ
 ญาใหจงมัน่

นายแก็งค: ครับ แลวในสวนของวัดปาเจริญราชละครับ
จะฝากอะไรถึงญาติโยมบางครับ
หลวงพอ : วัดปาของเรานี้ ตั้งใจวาจะตั้งเปนศูนย
ปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน เปนแหลงศึกษาเรียนรทู างพระพุทธศาสนา ไม
วาจะเปนทางดานจิตวิญญาณ ทางการปฏิบตั ิ ทางปริยตั ิ วิชา
ความรแู ขนงตางๆ เชนในเรือ่ งของธรรมชาติ สมุนไพร ทีต่ งั้ ใจวา
จะทำใหเปนแบบอยาง ทำเปนสวนปาสมุนไพร พระก็จะอยูใน
ปา ญาติโยมมาก็จะอยูในปา อยากยอนรอยอดีต สมัยที่เปน
สามเณร เคยบวชอยใู นหลายวัด ไปปฏิบตั ธิ รรมวัดไหนๆก็จะมี
พระสงฆและ ญาติโยมปฏิบตั ธิ รรม นัง่ กัมมัฏฐาน เดินจงกรม อยู
ตรงไหนก็อยไู ด จะนอนหลับตรงไหนก็ได
จึ ง อยากสร า งวั ด นี้ ใ ห ย อ นอดี ต สมั ย พุ ท ธกาล คำว า
พุทธกาลหมายความวา มีครูบาอาจารยตา งๆเปนตัวอยาง หลวง
พอชา พอฉันเสร็จ ลางบาตร ทำภารกิจเสร็จแลวก็ออกมาเดิน
จงกรม นัง่ สมาธิ ใตตน ไมบา ง อยากเห็นภาพญาติโยมทีม่ าวัด
ก็ไมมานินทากัน มีบรรยากาศดีรมรื่น นกเอย สัตวตางๆก็มา
อาศัยกัน พวกเราพูดกันก็สามารถเขาใจภาษาสัตวได แมตอ ไป
จะไมมหี ลวงพออยวู ดั ก็ตาม พวกเรามาถึงก็บชู าพระกราบพระ
รัตนตรัย แลวไปนัง่ ใตตน ไม ปฏิบตั ธิ รรมกัน เดินจงกรมเปนปกติ
เราจะไดสรางความดีใหกบั ตัวเอง แลวความสุขก็จะเกิดขึน้ ตรง
นี้ชื่อวาเปนผูรักษาพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เราเขาถึงแกน
แท ข องชี วิ ต นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ว า เราจะเอาส ว นไหนไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนกบั ชีวติ จิตใจ ในการดำเนินชีวติ ของเรา นัน่ แหละคือ
หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศไว
นายแก็งค : ครับผม กราบขอบพระคุณหลวงพอมาก
ครับทีใ่ หสมั ภาษณในครัง้ นี้ และเนือ่ งในโอกาสครบรอบวันคลาย
วันเกิดหลวงพอ ผมขอเปนตัวแทนคณะผจู ดั ทำวารสารกระแสใจ
และสมาชิกทุกทานตลอดจนญาติโยมทั้งหลาย ขออาราธนา
บารมี ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค พระ
ปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองค พระธรรม พระอริยะสงฆทงั้ หลาย
ใหคุมครองปกปกรักษาหลวงพอใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
กิจการงานใดๆ ปณิธานใดๆทีห่ ลวงพอปรารถนา ขอใหสำเร็จสม
หวังดัง่ ปรารถนาทุกประการดวยเทอญ สาธุ.
แมจะเปนเพียงการสนทนาธรรมกับหลวงพอเพียงไมถึง
ชั่วโมงแต ผมกลับไดขอคิดธรรมะ จากทานมากมายทีเดียว นี่
แหละครับ การไดอยูใกลกับสมณะ พระอริยะสงฆผูมีปฏิปทา
ยอมทำใหเราไดรบั กระแสความดี ความเมตตาจากทานมาดวย
แตกระแสความดีความเมตตานัน้ จะไมมปี ระโยชนอะไรเลย ถาเรา
ไมนำคำสอนของทานไปปฏิบตั อิ ยางจริงๆจังๆ ใชไหมครับ
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สวัสดีคะกัลยาณมิตรทุกทาน คนโบราณทานสอนวา "อยากรวยใหทำทาน อยากสวยใหรักษาศีล
อยากดีใหพากันภาวนา" ฉะนัน้ เกิดมาเปนมนุษยในชาตินี้ ก็ตอ งทำใหครบทัง้ สามอยางนะคะ ฉบับนี้
เรื่อง...นางฟาชาลี
ขอตอนรับสเู ทศกาลงานบุญกฐิน พิธที อดกฐินถือวาเปนประเพณีโบราณกาลทีช่ าวพุทธศานิกชนจะได
มีโอกาสสรางมหากุศลอันยิง่ ใหญ กฐินทานเปนบุญของกาลทาน ปหนึง่ จะมีเพียงครัง้ เดียว สำหรับ
ปนี้ทางวัดไดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้ มีเจาภาพจองเปนประธานสายเขามา
มากมาย ขอใหทกุ ทานมารวมอนุโมทนากฐินพรอมเพรียงกันนะคะ
ขออนุโมทนากับรองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม ถวายปจจัยซือ้ ทีด่ นิ และสรางหองสมุด จำนวน ๓๓๙,๔๐๕ บาท เมือ่
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๑ ทีผ่ า นมา ซึง่ ทางวัดมีนโยบายซือ้ ทีด่ นิ ขยายวัดอยางตอเนือ่ ง เพือ่ สรางวัดเปนสถานทีส่ ปั ปายะสำหรับ
พุทธบริษัทตอไปอีก
นางฟาชาลีขอบอกขาวบุญวาศาลาวิปส สนากรรมฐานเฉลิมพระเกียรติกำลังอยรู ะหวางการกอสรางบันไดหินขัดชัน้ ๓ และทาง
ขึน้ ศาลาทัง้ สองฝง เปนทรายลาง ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดสนใจสมทบปจจัยสรางบันไดศาลา บริจาคไดทวี่ ดั ทุกวันคะ
หลังจากไดบอกขาวบุญไปในฉบับทีแ่ ลวในเรือ่ งเจาภาพอาหารถวายแดพระภิกษุสงฆ สามเณร และผปู ฏิบตั ธิ รรม วันละ ๓,๐๐๐
บาท หรือสมทบตามกำลังศรัทธา ในชวงเทศกาลเขาพรรษา ไดมกี ลั ยาณมิตรรวมจองเปนเจาภาพเกือบทุกวัน อยางไรก็ตามปจจุบนั
ไดมผี เู ขามาปฏิบตั ธิ รรมจำนวนมากขึน้ จึงขอเชิญชวนผมู จี ติ ศรัทธารวมจองเปนเจาภาพอาหารตอไปอีก ทานสามารถลงชือ่ จองและ
บริจาคปจจัยไดทวี่ ดั หรือโอนเงินเขาบัญชีพระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมทัง้ สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู เบอรโทรโทรศัพท ระบุ "เจาภาพคา
อาหาร" สงแฟกซมาที่ 0-2995-2477
ตามทีท่ ราบกันวาทางวัดมีหอ งน้ำจำนวนนอยมาก ทำใหไมสะดวกสบายสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม โดยในเบือ้ งตนทางวัดจะสราง
หองน้ำเพิม่ บริเวณทีด่ นิ แปลง ๒ ไร ถัดจากบริเวณโรงครัว ซึง่ จำเปนตองใชงบประมาณในการถมที่ ปรับพืน้ ที่ และสรางหองน้ำจำนวน
มาก แตกไ็ ดมผี มู จี ติ ศรัทธามีเจตนจำนงคจะรวมเปนเจาภาพสรางหองน้ำมาหลายรายแลว ทานใดตองการเปนเจาภาพสรางหองน้ำ
ถวายวัด หรือถวายปจจัยเพือ่ ถมทีแ่ ละปรับพืน้ ที่ ติดตอสอบถามไดทวี่ ดั คะ
ฉบับนี้นางฟาชาลีขอใหผูอานทุกทานไดรวมอนุโมทนาบุญกับผูบริจาคปจจัยในกิจกรรมบุญตางๆของวัด หากพิมพรายชื่อ
ตกหลนไปหรือพิมพชอื่ -สกุล ผิดไป ขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ

สายธารบุญ

รายชือ่ เจาภาพเสาเข็มอุโบสถ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตน
ชือ่ - สกุล ผบู ริจาค
36
คุณศากุน ประภาโส
37-44 คุณนภานนท ออนเกตุพล
45
คุณพออภิชาติ-คุณแมจารุพร และครอบครัวฝมอื ดี
46
พ.ต.อ. บำรุง -กานตพชิ ชา และครอบครัว
47
นายอัถพงษ เหลาประดิษฐ
48
นายอัถวุฒิ เหลาประดิษฐ
49
นางธนพร -น.ส ศิรลิ กั ษณ ไชยประพันธ
50
นายคณิน วีระยุทธวิไลและครอบครัว
51
คุณธีระ โพธิพ์ านิช
52
น.ส ณัฏฐิกา พงษศรีกรู
53
คุณธนลักษณ ออนเกตุพล
54
คุณปภาภัทร อำนาจ ขันติพะโล,ภัทรฐติ า ทองมา
55
ครองครัว ช.เจริญยิง่
น.ส.จิราพร-นางซิมเหีย้ ง เสาวภา
56
น.ส จริยา มูสมิ ลู น.ส ปวรวรรณ กบอู
57
น.ส นทัย ไกรฤกษ
58
ครอบครัววิวฒ
ั น บุญคุปต
59
คุณธเนศ-ชลธิชา ดิลกศักยวิทรู และครอบครัว
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รายชือ่ ผเู ปนเจาภาพคาอาหารในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๒,๓,๔
เจาภาพอาหารวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรือสมทบตามกำลังศรัทธา
๑. คุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร
๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. คุณอณิระ โพธินลิ และคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. คุณจันทิภา เหลืองอรุณ
๑๕,๐๐๐ บาท
ั น เจาภาพอาหารเชาและน้ำดืม่
๔. คุณลักษณและคุณจุฑารัตน ถาวรจตุวฒ
๕. คุณผกาวรรณ สามัตถิยดีกลุ
เจาภาพผักสดและอาหารสด
๖. คุณพิราภรณ ดานสุนทรวงศ อ.กัลยา
พ.ญ หทัยรัตน วิทยาศิรกิ ลุ และเพือ่ นๆ
๒๑,๕๐๐ บาท
๗. คุณศิษยา ธาดาสีห คุณนพรัตน เทพเทพา
คุณพีรนุช กิจพูนวงศ
๑๕,๐๐๐ บาท
๘. คุณรงุ นภา
๑๐,๐๐๐ บาท
๙. คุณกานตรวี โกโศยกานนท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณเนาวรัตน แกววงศ
๒๕,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณกนก คุณสุนนั ทา บุญกนก
๓๕,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๒. บริษั ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเนนท จำกัด
๑๓. คุณจันทิภา เหลืองอรุณ
๑๐,๐๐๐ บาท
ขออนุโมทนาบุญกับผบู ริจาคอีกหลายทานทีไ่ มไดลงรายชือ่ ทีใ่ นทีน่ ี้ ผมู ี
จิตศรัทธาทานใดสนใจรวมเปนเจาภาพอาหารในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ
หรือเจาภาพซมุ อาหารในกิจกรรมบุญตางๆ ติดตอจองเปนเจาภาพไดที่
คุณศิรพิ ร วิทยาศิรกิ ลุ (คุณอิม) โทร 089-3131169 ขออนุโมทนา สาธุคะ
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รายชือ่ ผรู ว มบริจาคซือ้ ทีด่ นิ ๑ ไร จำนวนเงินทัง้ สิน้ ๗๕๐,๐๐๐
๑๒. คุณธนลักษณ ออนเกตุพล
๒,๐๐๐
๑๓. คุณชัญญา รัตนโกมล
๖,๒๐๐
๑๔. คุณสำราญ นิลเซน
๕,๐๐๐
๑๕. คุณสุภาวดี อารีกลุ และครอบครัว
๕,๐๐๐
๑๖. คุณลักษณา ธีระกุล
๒,๐๐๐
๑๗. คุณปวิตรา(นองเดียว)
๒,๐๐๐
๑๘. คุณรุจนา อภัยพลชาญ
๒,๐๐๐
๑๙. คุณเฉลิมวรรณ ไชยมนตรี
๒,๐๐๐
๒๐. คุณหัทยชนก ปรรณารม
๑,๔๐๐
๒๑. คุณสุพร ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
๒๒. คุณธวัชชัย ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
๒๓. คุณศุภโชค ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
๒๔. คุณอัจจิมา ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
๒๕. คุณจุฑาพร ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
๒๖. คุณจุไรรัตน ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
๒๗. คุณวีระวรรณ ไชยมนตรี
๑,๐๐๐
(มีตอในฉบับหนาคะ)

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

รายชือ่ ผบู ริจาคปจจัยซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท
หรือตามกำลังศรัทธา
(ตอจากฉบับที่แลว)

๔๑. คุณศรีภสั รา ระฆังทอง
๔๒. คุณสุพนิ ดา พรหมสุภา
๔๓. คุณฐนิดา สวัสดิส์ าลี
๔๔. คุณอารีวลั ย หมัน่ เรียน
๔๕. คุณสัญชัย เตยออน
๔๖. คุณไกรพัลลภ รักตะกษิฐ
๔๗. คุณธนันญสรวง โถสุวรรณจินดา
๔๘. คุณจุฑามณี บุณยพรพงศ
๔๙. คุณปยะมาศ ไทยประเสริฐ
๕๐. คุณพิณทิพย บุณยะเวศ
๕๑. คุณศุภนิจ ขวัญใจธัญญา
๕๒. คุณนิศานาถ รงุ สวาง
๕๓. คุณกาญจนา กาญจนรุจวิ ฒ
ุ ิ
๕๔. คุณจิว๋ ชิงชา
๕๕. คุณจิรศจี พินจิ คา
(มีตอในฉบับหนาคะ)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

รายชือ่ ผบู ริจาคปจจัยโครงการพิมพหนังสือธรรมะ
คุณพิราภรณ ดานสุนทรวงศ
๒๐๐
๑๑. คุณรวีพร อารโนลด
๑,๐๐๐
คุณพรรณทิพย นาคสมภพ
๒๐๐
๑๒. คุณวิภาพร พารักษา
๓๐๐
น.ต.ศศิรพ ล-คุณทิพยปย า คลายวัชรมาลา ๕๐๐
๑๓. ร.ต.ท ธนาเดช หนูเอียด
๓๐๐
คุณศราวุฒิ คำเทพและครอบครัว
๕๐๐
๑๔. ร.ต.ท ชัชวาล ชูชยั เจริญ และครอบครัว ๔,๐๐๐
คุณเสาวคนธ ศิริ
๒๐๐
๑๕. คุณภัทริยา จันทรเพ็ญ
๒๐๐
คุณทิพยสดุ า ชำนาญวนิชกุล
๓,๐๐๐
๑๖. ประกายวัชรา เสือแกว
๑๐๐
คุณปวีณา ชำนาญวนิชกุล
๒,๐๐๐
๑๗. คุณน้ำทิพย- คุณณัฏฐพงศ- คุณธีวฒ
ั นคุณสมบูรณ ชำนาญวนิชกุล
๕๐๐
คุณปรินชุ ภูธนชัย
๒๐๐๐
ครอบครัวปทุมเจริญวัฒนา
๑๐,๐๐๐
๑๘. คุณภิรมย คนหมัน่
๓๕๐
คุณชญาดา ผองพูลใส
๑,๐๐๐
(มีตอในฉบับหนาคะ)

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

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

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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ปฏิทนิ ธรรม
วันที่
๔-๖ ต.ค.
๑๘-๒๔ ต.ค.
๒๖ ต.ค.
๑๑-๑๒ พ.ย.
๑๙-๒๖ พ.ย.

เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑

รายการกิจกรรม
โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน
โครงการมุทิตาสักการะถวายแดหลวงพอวีระนนท
วีรนนฺโท เนือ่ งในโอกาสวันคลายวันเกิด
พิธที อดกฐินสามัคคี
หลวงพอนำคณะศิษยานุศิษยไปทอดกฐิน
สำนักสงฆดอยจอ อ.พบพระ จ.ตาก

ผูเขารวมกิจกรรม
นักเรียนจากร.ร.บางชัน ๖๐ คน
ผปู ฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๑๐๐ คน
ขอเชิญลงชือ่ จองประธานสายกฐิน
ขอเชิญลงชื่อจองเปนเจาภาพกฐินกองละ
๒,๐๐๐ บาท และรวมเดินทางไปทอดกฐิน
โดยสารรถบัสจำนวน ๔๐ คน
พนักงานการบินไทยและผปู ฏิบตั ธิ รรมทัว่ ไป
จำนวน ๑๒๐ คน
นักศึกษาจากม.สยามจำนวน ๑๐๐ คน
ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกทานรวมสวดมนต
สงทายปเกาตอนรับปใหม
รับจำนวนจำกัด

โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร(เชียงใหม)

๑๒-๑๔ ธ.ค.
โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษา
๓๑ ธ.ค.-๑ ม.ค.๔๒ สวดมนตสงทายปเกาตอนรับปใหม
๕-๑๒ มี.ค. ๕๒

ปฏิบตั ธิ รรมและแสวงบุญสังเวชณียสถาน ๔ แหง
ประเทศอินเดีย
๒๐-๒๗ มี.ค. ๕๒ อบรมยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ศูนย ๑
๑๙-๒๒ เม.ย. ๕๒ โครงการคายพุทธบุตร ป ๒

สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
ขอเชิญเยาวชนพุทธบุตร อายุ ๑๐-๑๕
จำนวน ๑๒๐ คน ลงชือ่ จองได
๑๐-๑๘ พ.ค. ๕๒ อบรมยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ศูนย ๒
สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
* ตารางปฏิทนิ ธรรมขางตน เปนตารางกิจกรรมทีแ่ จงไวลว งหนา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง

สนใจปฏิบตั ธิ รรม

ทานสามารถเขามาปฏิบตั ธิ รรมไดทกุ วัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปู ฏิบตั ธิ รรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.
และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หรือหากสนใจเขารวมปฏิบตั ใิ นโครงการปฏิบตั ธิ รรมของวัด กรุณาลงชือ่ จองลวงหนา โดยผปู ฏิบตั ธิ รรม
เตรียมดอกไม ธูป เทียน เพือ่ ขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พรอมทัง้ ชุดขาวสำหรับปฏิบตั ธิ รรมตามจำนวนวันทีท่ า นเขาปฏิบตั ิ
พระวิปส สนาจารยทสี่ อนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท, พระอาจารยสงกรานต
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทัว่ ไปไดที่

www.watpacharoenrat.com

email: krasaejai@yahoo.com

ขอเชิญรับฟงธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดทสี่ ถานีวทิ ยุเสียงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดิน AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร

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
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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ไดอารีธ่ รรม

เรือ่ ง.. จุฬารัตน ตันติรตั นไพศาล

สุขใจแทจริงที่วัดปา

กรรม....มนุษยทุกคนลวนมีกรรมนำมาเกิด ชะตา
ชีวิตที่แตกตางกันก็เพราะกรรมอีกเชนกัน ตัวดิฉันเองก็เชื่อ
วาตนเองเปนผูถูกกรรมลิขิตมาเชนกัน โดยปกติแลวดิฉัน
จะไปวัดอัมพวัน ไปกราบนมัสการพระธรรมสิงหบุราจารย
อยเู ปนนิตย และมิคอ ยไปวัดอืน่ ๆ ยกเวนไปเทีย่ ววัดตางๆ ไป
เที่ยวเสร็จก็กลับ ที่เรียกวาทัวรวัด จนอยูมาวันหนึ่ง ไดมี
โอกาสมาทีว่ ดั ปาเจริญราช ไดมากราบนมัสการพระครูปลัด
วีระนนท วีรนนฺโท และไดมาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ปาเปนครัง้ แรก
เมือ่ ป ๒๕๔๙ เปนระยะเวลา ๑๕ วัน สภาพวัดปาตอนนัน้
ยังไมสะดวกสบายเทาปจจุบนั ตอนปฏิบตั ธิ รรมชวงสัปดาห
แรกก็ถอดใจ อยากกลับบานหลายครัง้ หลายครา เหตุเพราะ
ค อ นข า งลำบากในด า นความเป น อยู แ ละอาหารการกิ น
เพราะทางวัดมิไดมีเด็กวัด (ขาประจำ) ชวยงานวัด และ
มิไดมแี มครัวประจำ มีแตพระภิกษุ และแมชี ๓ รูป ตัวดิฉนั
ชวงนั้นตองชวยทำอาหาร และเก็บลางทั้งหมด รวมทั้งการ
ถวายอาหารถวายพระภิกษุ สามเณร และแมชี ยอมรับวา
รูสึกเหนื่อยมาก
เคยถามตัวเองหลายครั้งหลายคราวาทำไมตองมา
วัดนี้ ไกลก็ไกล มืดก็มืด (ตอนกลางคืนมืดมากๆ) ลำบาก
ก็ลำบาก พอปฏิบตั ธิ รรมไปในตอนค่ำคืน ก็มคี ำตอบออกมา
วา เหมือนกับตัวเราจากบานเกาที่จากไปนานมากๆ เมื่อ
กลับมาอีก ถึงไมรสู กึ กลัว แตรสู กึ ปลอดภัยและคนุ เคย เมือ่
มีโอกาสไดกราบเรียนถามพระอาจารยวรี ะนนท วีรนนฺโท วา
เปนเพราะอะไรถึงรสู กึ เชนนัน้ พระอาจารยไดกลาววาตอนที่
ทานตัง้ ใจจะสรางวัดนี้ ทานไดอธิฐานจิตไววา ถาใครทีเ่ คย
อยสู ถานทีแ่ หงนีม้ ากอน ก็ใหมาชวยทานสรางวัดนี้ เมือ่ ครบ
กำหนดเวลา ดิฉนั กราบนมัสการลากลับบาน
เมือ่ วันที่ ๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทางวัดปาฯ ไดจดั
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอครั้งที่ ๑ ซึ่งโครงการนี้พระ
อาจารยวรี ะนนทบอกวาจะคุมเขมการปฏิบตั ดิ ว ยตัวทานเอง
เมื่อดิฉันไดมากราบนมัสการพระอาจารยวีระนนททานได
บอกใหดฉิ นั มาเขาปฏิบตั ดิ ว ยกึง่ ๆบังคับ ตัวดิฉนั เองนัน้ มิได
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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อยากมาเขาปฏิบตั ิ เพราะรสู กึ วาตายแนๆงวดนี้ พระอาจารย
วีระนนทบอกวาถาตาย ทานจะจัดงานให อะไรทีห่ นักจะได
เบา
ในชวง ๔ วันแรกที่มาปฏิบัติธรรมนั้นเปนอะไรที่
ทรมานมาก เพราะอะไร เพราะเจากรรมนายเวรเขามาทวง
วันแรกทีป่ ฏิบตั ิ เมือ่ นัง่ สมาธิดฉิ นั จะเอาแตรอ งไห เปนความ
รูสึกที่เสียใจอยางสุดซึ้งแตไมทราบวาเรื่องอะไร ในเกือบ
ทุกรอบของการปฏิบัติธรรม พรอมกันอาการเหมือนคน
เปนไข คลืน่ ไส อาเจียน พะอืดพะอม ปวดไปทัง้ ตัว ปวดเขา
ไปจนถึงกระดูก เมื่อเดินจงกรม ก็เหงื่อออกทวมตัวมาก
ผิดปกติ (ทัง้ ๆทีม่ พี ดั ลมจออย)ู เมือ่ หยุดพักการปฏิบตั ธิ รรม
ตัวดิฉันเองมีอาการไมมีแรงเหมือนคนที่ปวยมาก เนื้อตัวมี
แตอาการเจ็บ ถึงเจ็บมากและปวดเขาไปในกระดูกเกือบ
จะตลอดเวลา ไดแตพยายามฝนใจ และบอกตัวเองเสมอวา
ดิฉันจุฬารัตน ขอนอมรับทุกขอกลาว ไมมีขอโตแยงใดๆทั้ง
สิ้น นอมรับผิดทุกกรณี ยอมตายเปนตาย (ถาตายพระ
อาจารยวรี ะนนทจะจัดงานให) พรอมทัง้ ขออโหสิกรรมตลอด
เวลา ขอใหเจากรรมนายเวรอโหสิกรรมใหกบั ตัวดิฉนั
จนถึงค่ำคืนวันที่ ๔ ของการปฏิบัติธรรม เมื่อพระ
อาจารยวีระนนทนำการปฏิบัติดูวาระจิตของผูเขาปฏิบัติ
พรอมทั้งกลาวนำอโหสิกรรมแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล
อาการตาง ๆ ของดิฉนั ก็หายไปหมด รสู กึ ไดวา ตนเองมีความ
สุขกาย สุขใจ ในวันที่ ๕-๖ ของการปฏิบตั ธิ รรม ตัวดิฉนั รสู กึ
มีความสุข เย็นกาย เย็นใจ เมือ่ มีการแผเมตตา และอุทศิ สวน
บุญกุศล ก็จะไดกลิ่นหอมมากๆ ซึ่งตอบไมไดวา เปนกลิ่น
อะไรในแตละรอบของการปฏิบตั ธิ รรม จึงไดกราบเรียนถาม
พระอาจารยวีระนนท ทานกลาวตอบวาเปนแมนางไมมา
อนุโมทนาบุญดวย จนถึงวันสุดทาย เมือ่ พระอาจารยกลาว
ปดโครงการ ดิฉนั พรอมดวยผปู ฏิบตั ธิ รรม ทานอืน่ ๆ จึงกราบ
นมัสการลากลับบานดวยความสุขใจที่แทจริง โดยสวนตัว
ดิฉันเชื่อวาเหตุการณทุกอยางที่ไดประสบพบเจอนั้นเปน
เพราะกรรม ดังพุทธพจนทกี่ ลาววา "กมฺมนา วตฺตตี โลโก"
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ทองแดนพุทธภูมิ

เรือ่ ง.. ดร.ภูมนิ ทร สันติทฤษฎีกร
"ประเทศอินเดีย" เปนประเทศทีม่ คี วามสำคัญอันยิง่ ใหญของโลก และทวีปเอเชีย เปนทีร่ จู กั กันในนาม ชมพู
ทวีป มาตัง้ แตโบราณกาล อินเดีย มีอาณาเขตกวางใหญไพศาลมาก หากจะเดินทางทองเทีย่ วไปใหทวั่ เพือ่ ศึกษาหา
ความรคู วามเขาใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ศาสนา ในแผนดินถิน่ พุทธภูมิ หรือแผนดินอันเปนถิน่ กำเนิดพระพุทธ
ศาสนา แหงนี้ คงตองใชเวลาครึง่ ศตวรรษ นอกเสียจากวาจะเลือก เฉพาะสถานทีส่ ำคัญๆทางพุทธประวัติ คือ ๔ สังเวช
นียสถาน หมายถึงสถานทีส่ ำคัญพิเศษทัง้ ๔ แหง คือ ๑. สถานทีป่ ระสูติ ณ ลุมพินวี นั ประเทศเนปาล ๒. สถานทีต่ รัสรู ณ
อุรเุ วลาเสนานิคม ในอดีต หรือ พุทธคะยา ในปจจุบนั ๓. สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา ณ ปาอิสปิ ต นมฤคทายวัน แหงกรุง
พารานาสี และ ๔. สถานทีเ่ สด็จดับขันธปรินพิ าน ณ กรุงกุสนิ ารา เปนตน จริงๆแลว ยังมีสถานทีส่ ำคัญๆทีเ่ กีย่ วของ
กับพุทธศาสนาอีกมากมาย ประเทศอินเดีย เปนดินแดนมหัศจรรย ดินแดนแหงนักพรต นักบวช เปนดินแดนแหงเชิง
ผาหิมาลัย แมน้ำคงคาสวรรคสายธารแหงสวรรคและการชำระบาปของชาวฮินดู ดินแดนแหงนักปราชญ และภูมปิ ญ
 ญา
ถิน่ กำเนิดของเทพเจา(เมืองหมืน่ เทพ) และเทวาลัย ดังบทประพันธของ ทานกฤษณาวดี ทีม่ สี าระเนือ้ หาวา..
อินเดีย คือแดนดินถิ่นพระเจา
อินเดีย มีหลายเผาหลายศาสนา
อินเดีย คือแดนภูผาหิมาลัย
อินเดีย มีแมน้ำศักดิส์ ทิ ธิช์ อื่ คงคา
อินเดีย เมืองทีส่ ดุ ของทีส่ ดุ
อินเดีย คือเมืองพุทธเคยยิ่งใหญ
อินเดีย มีสาวสวยกวาเมืองใด
อินเดีย แลงน้ำใจจึงขอทาน
อินเดีย เมืองทีส่ ดุ ของปญหา
อินเดีย คือบอเกิดแหงปรัชญา
อินเดีย คือสุสานอารยธรรม
อินเดีย สรรหาศรัทธาธาร
ชาวอินเดียมีวถิ ชี วี ติ ทีน่ า อัศจรรยซงึ่ ยังคงความอนุรกั ษนิยมโบราณสถาน ควบคกู บั ความทันสมัย อยรู ว มกันอยาง
สอดคลอง ผสมกลมกลืนกันอยางดียงิ่ ดวยคน ชาง มา วัว ควาย ลิง ลา แพะ แกะ นกยูง กา และ แรง อยดู ว ยกันอยาง
ฉันทมติ ร ไมเบียดเบียนซึง่ กันและกัน วันดีคนื ดี ใชพนื้ ทีแ่ ผนดิน ฝง แมน้ำ และทองถนนฯรวมกัน
อินเดีย ในยุคใหมเริม่ ขึน้ แลวแตยงั คงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม จารีตประเพณีอยางตอเนือง กรุงนิวเดลลี มหา
นครเปนเมืองหลวง ความเจริญยุคใหมทปี่ ระเทศอังกฤษไดมอบใหแกอนิ เดียในฐานะเมืองขึน้
"ทัชมาฮาล" อนุสรณ
สถานแหงความรัก ปราสาทแหงความงดงาม ล้ำคา สมบูรณแบบดวยศิลปะ เปนสถาปตยกรรมชัน้ เยีย่ มของโลก ฯลฯ
การไดไปเยือนอินเดียจะทำใหเกิดวิสยั ทัศนทกี่ วางไกล มีความสุขสงบพบความรมเย็นทางจิต ในเมือ่ ไดพบเห็นและเขาถึง
สัจธรรมแหงมวลมนุษย ดวยตัวเอง
ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ของความเปนชาวพุทธ ไดพนมมือขึน้ อธิษฐานขอใหประสบโอกาสและไดไปสดู นิ แดนพุทธภูมิ
ขอใหไดไปกราบไหวบชู า ไดไปสัมผัสพุทธานุสาวรียส ถานตางๆ เจริญสมาธิภาวนาตามพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
ดินแดนอันศักดิส์ ทิ ธิ์ คือ สถานทีป่ ระสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และสถานทีเ่ สด็จดับขันธปรินพิ พาน ขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา นับวาเปนบุญเปนกุศล เปนมงคลแกชวี ติ อยางมากมายมหาศาล สมตามพระดำรัสทีพ่ ระองคตรัส
ยืนยันไวในมหาปรินพิ านสูตรมีสาระสำคัญวา ชนเหลาใดไดจาริกไปนมัสการสังเวชนียสถาน และ กราบไหว ดวยความ
ศรัทธาเลือ่ มใสเบือ้ งหนาแตตายเพราะกายแตก (มรณกรรม) ยอมไดชอื่ วาเปนผอู ยใู นเสนทางสสู คุ ติโลกสวรรค
เกี่ยวกับผูเขียน
ดร.ภูมินทร สันติทฤษฎีกร การศึกษา ปริญญาตรี -โท - เอก ดานรัฐศาสตร การปกครอง จากประเทศอินเดีย เปรียญธรรม ๕ ประโยค
อดีต : นายอำเภอหลายๆอำเภอ ในภาคอิสาน และภาคเหนือ ปจจุบัน : ขาราชการบำนาญ อาจารยพิเศษสอนมหาวิทยาลัยสงฆในจังหวัด
เชียงใหม และผจู ดั การสำนักงานทัวร (ทีจ่ ดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย) ธรรมะสถู นิ่ อินเดีย-เนปาล และทัว่ โลก
(ติดตามตอนตอไปฉบับหนา)

ฝากขาวประชาสัมพันธ
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ขอเชิญรวมเดินทางไปปฏิบตั ธิ รรมและแสวงบุญทีส่ งั เวชณียสถาน ๔ แหง ประเทศอินเดีย ระหวางวันที่ ๕-๑๒ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ เปนเวลา ๗ คืน ๘ วัน นำโดยหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
คุณกมลาศ คัชชาพงษ โทร 085-310-2566
คุณบุษรัตนนออกพรรษาและทอดกฐิ
มกรแกวเกยูร โทร 086-310-2566
ฉบับเทศกาลวั
นสามัคคี
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รรู อบกรอบกฏหมาย

กฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

เรื่อง..พี่หนุม

ประเทศของเราทุกวันนี้มีการใชสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นกันอยางมาก จนทำใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทางความคิดมีการแบงฝาย แบงพวก อยางไรก็ตาม
ก็เปนสิ่งที่ดีเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตก็ตองทำตาม
กรอบของสิทธิเสรีภาพทีไ่ มไปกระทบสิทธิของผอู นื่ จนเกิดเปน
ความรุนแรงขึ้น ในเรื่องของความรุนแรงบางครั้งเกิดจากจุด
เล็ก ๆ แลวบานปลายเปนเรือ่ งใหญเปนปญหาของสังคมตาม
มา เชนในเรือ่ งการกระทำรุนแรงภายในครอบครัว
ความหมายของคำวา "ความรุนแรงในครอบครัว"
หมายถึง การกระทำใด ๆ โดยมงุ ประสงคใหเกิดอันตรายแก
รางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะ
ที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกายจิตใจ หรือสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอำนาจครอบงำผิด
ทำนองคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทำการ ไม
กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอยางหนึ่งอยางใดโดยมิ
ชอบ สถาบันครอบครัวเปนสถาบันหนึง่ ทีม่ คี วามสำคัญอยาง
มากเปนจุดเริม่ ตนในหลาย ๆ ดาน หากสถาบันครอบครัวมี
ปญหาก็จะสงผลกระทบไปถึงสังคม
เรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เปนปญหาหนึ่งที่รัฐ
เขามาดูแลแกไข และปองกันไมใหเกิดปญหา สิง่ ทีเ่ ห็นไดชดั
ก็ คื อ การออกกฎหมายขึ้ น คื อ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
ผถู กู กระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนการ
ออกกฎหมายมาเพื่อที่จะแกไขฟนฟูผูกระทำผิดหรือปกปอง
คุมครองผูที่ถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว และ
กำหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการ
ดำเนินคดีอาญาโดยทัว่ ไป โดยใหผกู ระทำความผิดมีโอกาส
กลับตัวและยับยั้งการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสามารถรักษา
ความสัมพันธอนั ดีในครอบครัวไวไดประกอบกับเด็ก เยาวชน
และบุคคลในครอบครัว

บุคคลในครอบครัว เชน คสู มรส ผทู อี่ ยกู นิ หรือเคยอยู
กิ น ฉั น สามี ภ ริ ย าโดยไม ไ ด จ ดทะเบี ย นสมรส บุ ต ร บุ ต ร
บุญธรรม และคนทีต่ อ งพึง่ อาศัยและอยใู นครัวเรือนเดียวกัน
ถาเปนการกระทำของบุคลดังกลาวกระทำตอกันไมวา จะเปน
การทำตอรางกาย หรือตอจิตใจ เชน การทะเลาะวิวาท
โตเถียง การทำรายรางกายดวยอวัยวะ หรืออาวุธ ไปจนถึง
การทำลายชีวติ คนในครอบครัวของตน เปนเรือ่ งการกระทำ
ความรุนแรงในครอบครัวทัง้ สิน้ กฎหมายไดใหความคมุ ครอง
ผกู ระทำมีความผิดตองรับโทษจำคุก และเพือ่ เปนการปองกัน
มิใหเกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายยังได
กำหนดหนาที่ใหผูที่พบเห็นมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจา
หนาที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษยแตงตัง้ หรือแจงตอเจาหนาทีต่ ำรวจก็ได
การที่กำหนดใหคนที่พบเห็นมีหนาที่ที่ตองแจงดวย
ก็เพราะเหตุวา บางครัง้ คนในครอบครัวไมกลาทีจ่ ะแจงความ
เพราะความกลัว ก็อาจทำใหเกิดปญหาไดวา ผทู กี่ ระทำความ
รุนแรงอาจจะกระทำในสิ่งที่รายแรงไปกวาที่เคยกระทำก็ได
และในการลงโทษผูกระทำความผิดศาลก็อาจจะใชวิธีการ
ฟนฟู บำบัดรักษา หรือควบคุมความประพฤติของผูกระทำ
ความผิ ด ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ เ ป น เรื่ อ งทางออกที่ จ ะให มี ก ารแก ไ ข
ผูกระทำความผิดไมใหกระทำความผิดอีกหรือมีโอกาสกลับ
ตัวไมกระทำความผิดซ้ำอีก
ทุกสิง่ ทุกอยางลวนแลวแตเกิดจากเหตุ เมือ่ มีเหตุยอ ม
ตองเกิดผล บางครัง้ การทีเ่ ราละเลยไมดแู ลในจุดเล็กๆนอยๆ
ก็ อ าจเกิ ด ป ญ หาใหญ ต ามมา จากป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ครอบครัว ก็อาจเกิดเปนปญหาสังคมขึน้ มาได ดังนัน้ เราตอง
มีจิตเมตตาอยูดวยความปรารถนาดีตอกัน สังคมก็นาอยู
และสำหรับการเจริญเมตตา ก็ตอ งหาโอกาสไปฟงธรรมจาก
หลวงพ อ บ า งนะครั บ ขอให ผู อ า นและครอบครั ว โชคดี มี
ความสุขนะครับ

พุทธวัจน

"ภิกษุทงั้ หลาย พรหมจรรยนี้ เราประพฤติมใิ ชเพือ่ หลอกหลวงคนใหนบั ถือ มิใชประพฤติเพือ่ เรียกคนมาเปนบริวาร
มิใชเพือ่ อานิสงสเปนลาภสักการะ และเสียงสรรเสริญ มิใชเพือ่ อานิสงสจะไดเปนเจาลัทธิ หรือเพือ่ คานลัทธิอนื่ ใดใหลม ลงไป
และมิใชเพื่อใหมหาชนเขาใจวาเราไดเปนผูวิเศษอยางนั้นอยางนี้ก็หามิได
ภิกษุทงั้ หลาย ทีแ่ ทพรหมจารยนี้ เราประพฤติเพือ่ สำรวม เพือ่ ละ เพือ่ คลายกำหนัด เพือ่ ดับทุกขสนิท
17
(บาลี
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามั
คคีจตุกฺก.อํ.๒๑/๓๓/๒๕,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย)
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เรื่อง...อัญชัน

รูเรื่อง…สมุนไพรเปนกษาย
ตอน สมุนไพรรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

ในการดำรงชีวติ ของมนุษยนนั้ จะตองประกอบไปดวยปจจัยพืน้ ฐาน ๔ ประการ คือ อาหาร ทีอ่ ยอู าศัย
เครือ่ งนงุ หม และยารักษาโรค การใชยารักษาโรคของมนุษยนนั้ ตัง้ แตในสมัยอดีตโบราณกาล มนุษยใชวธิ ี
การรักษาโรคดวยสิง่ ของอันเปนธรรมชาติ โดยเฉพาะสมุนไพร มนุษยใชยาสมุนไพรในยามเจ็บไขไดปว ย นอก
จากนี้ยังใชสมุนไพรเพื่อความงามอีกดวย
ในสมัยพระพุทธเจายังทรงพระชนมายุอยมู บี นั ทึกแสดงวาในสมัยนัน้ มีการรักษาโรคดวยสมุนไพรกันแลว โดยผรู กั ษา
ทีม่ ชี อื่ เสียง คือ หมอชีวกโกมารภัจจ ทีเ่ ปนแพทยหลวงของพระเจาพิมพิสาร เมือ่ ครัง้ พระพุทธเจาและเหลาสาวกทรงอาพาธ
หมอชีวกโกมารภัจจ ไดถวายการรักษา โดยไดประกอบยาสมุนไพรจากพฤกษชาตินานาพันธุ ถวายแดพระพุทธองคและ
พระสาวก จนสามารถทำใหพระพุทธเจาและเหลาสาวกหายจากอาการอาพาธนี้ได
ขมิน้ ชัน เปนพืชลมลุก ชือ่ ทัว่ ไปในทองถิน่ เรียกวา ขมิน้ แกง ขมิน้ ขมิน้ หัว ขีม้ นิ้ หมิน้ (ใต) ตายอ
(กะเหรีย่ ง-กำแพงเพชร) สะยอ(กะเหรีย่ ง-แมฮอ งสอน) มีเหงาใตดนิ เนือ้ ในของเหงาสีเหลืองเขมจนถึง
สีแดงเขมมีกลิน่ หอมเฉพาะ มีกา นชอแทงจากเหงาสีเหลืองออน มีกลีบประดับสีเขียวอมชมพู สวนที่
นำมาใชเปนยา ไดแก เหงาแหงและเหงาสด รสและสรรพคุณ ของขมิน้ มีรสฝาด กลิน่ หอม แกโรค
ผิวหนัง ผืน่ คัน ขับลม ทองรวง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร โดยสารสกัดในขมิน้ มีฤทธิล์ ดการอักเสบ
ขับน้ำดี และมีฤทธิค์ ลายกลามเนือ้ เรียบได ซึง่ ปองกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเกิดจากสารเคอร
คิวมิน ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทำใหเกิดการกระตนุ การหลัง่ mucin ออกมาเคลือบกระเพาะ
มีผลชวยบรรเทาอาการปวดทองเนือ่ งจากแผลในกระเพาะได แตขอ ควรระวังถาใชขนาดสูงอาจทำใหเกิดแผลในกระเพาะได
การเตรียมยาสมุนไพรขมิน้ อยางงายๆเพือ่ ใชรกั ษาโรคกระเพาะอาหาร โดยใหนำเหงาขมิน้ แกสดลางใหสะอาด (ไม
ตองปอกเปลือก) หัน่ เปนชิน้ บาง ๆ ตากแดดจัดสัก ๑-๒ วัน บดใหละเอียดผสมน้ำผึง้ ปน เปนลูกกลอนหรือบรรจุเปนแคปซูล
เก็บไวในขวดสะอาดและมิดชิด รับประทานวันละ ๕๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๔ ครัง้ หลังอาหารและกอนนอน การรับประทาน
แลวอาจมีอาการแพขมิน้ เชน คลืน่ ไส ทองเสีย ปวดหัว นอนไมหลับ เปนตน หากมีอาการดังกลาวใหหยุดยาและเปลีย่ น
ไปใชยาชนิดอื่นแทน
นอกจากนีข้ มิน้ ยังมีสรรพคุณในการรักษาอาการแพและอักเสบ อาหารทองอืด การเตรียมยาสมุนไพรขมิน้ เพือ่ ใชรกั ษา
อาการแพและอักเสบ จากแมลงกัดตอยหรือฝแผลพุพอง ใหนำเหงาขมิน้ ยาวประมาณ ๒ นิว้ ฝนกับน้ำตมสุกทาบริเวณที่
เปน หรือใชผงขมิน้ ทาบริเวณทีม่ อี าการแพ คัน อักเสบ หรือเปนแผลพุพอง สวนการเตรียมยาสมุนไพรขมิน้ เพือ่ ใชรกั ษา
อาการทองอืด ใชขมิน้ สดลางใหสะอาด ไมตอ งปอกเปลือก หัน่ เปนชิน้ บาง ๆ ตากแดดจัด ๑-๒ วัน บดใหละเอียดผสมกับ
น้ำผึง้ ปน เปนเม็ดขนาดปลายนิว้ กอย ผึง่ ลมใหแหงและเก็บในขวดสะอาดมิดชิด รับประทานครัง้ ละ ๒-๓ เม็ด วันละ ๔
ครั้งหลังอาหารและกอนนอน
อยางไรก็ตามภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ พืน้ บานของไทยยังไดมกี ารนำขมิน้ มาใชประกอบอาหารหลายชนิด ใชปรุงแตงกลิน่
และรสในอาหาร โดยเฉพาะอาหารทางภาคใต เชน แกงเหลือง แกงไตปลา แกงกะหรี่ ไกทอดขมิน้ เปนตน ในปจจุบนั ใน
วงการเครื่องสำอางคไดนำขมิ้นแปรรูปอยูในเครื่องประเทืองผิวพรรณตางๆ เชนตน ผงขมิ้นทาผิวหนา ผงขมิ้นขัดตัว
สบอู าบน้ำขมิน้ เปนตน
อางอิงจากวิทยานิพนธเรื่อง ความพึงพอใจในการใชยาสมุนไพรของประชาชนในตำบลทาวุง อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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กุศลกิจ

เรือ่ ง..อิม่ บุญ ภาพ...เด็กวัด

วันอาสาฬหบูชา
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ถือวาเปนวันสำคัญทางศาสนา
วั น หนึ่ ง คื อ วั น อาสาฬหบู ช า ทางวั ด ได จั ด กิ จ กรรมตั ก บาตร
ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ฟงธรรม มีศิษยานุศิษยของหลวงพอ
เขารวมกิจกรรมบุญมากกวาทุกป ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตร
ทุ ก ท า นที่ ไ ด ร ว มทำหน า ที่ เ ป น พุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ ดี ใ นการรั ก ษา
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธ
ศาสนาใหยงั่ ยืนสืบตอไป

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ

ทางวัดไดจดั โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๒ ระหวางวันที่
๑-๗ ก.ค. มีผูเขารวมปฏิบัติธรรม ๗๐ คน ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่
๗-๑๒ ส.ค. มีผเู ขารวมปฏิบตั ธิ รรม ๙๐ คนและครัง้ ที่ ๔ จัดขึน้ ระหวาง
วันที่ ๑-๗ ก.ย. มีผเู ขารวมปฏิบตั ธิ รรม ๑๑๐ คน ขออนุโมทนาบุญ
กับผูปฏิบัติธรรมและผูบริจาคปจจัยคาอาหารสำหรับผูปฏิบัติธรรม
ทุกทานทีไ่ ดเขามาสรางคุณงามความดีใหกบั ตัวเอง อีกทัง้ รวมสราง
มหากุศลถวายแดในหลวงของเราในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
๘๐ พรรษา อีกดวย ผูอานทานใดสนใจเขารวมปฏิบัติธรรมใน
โครงการใดของวัด ใหดูตารางวันและเวลาเขารวมโครงการในหนา
ปฏิทนิ ธรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีว่ ดั ทุกวัน

พิ ธี เ ททองหล อ รู ป เหมื อ นหลวงปู เ ทพโลกอุ ด ร
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระอินทร
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่
ผานมา ทางวัดไดจดั
พิ ธี เ ททองหล อ รู ป
เหมื อ นหลวงปู เ ทพ
โลกอุ ด รสมเด็ จ พระ
นเรศวรมหาราช และ
พระอินทร ไดมผี หู ลัง่
ไหลมารวมพิธีเททอง
หลอพระกันเนืองแนน
ทามกลางสายฝนปรอยๆเปนระยะๆ มีโรงทานจากผูใจ
บุญมากมายใหไดอิ่มทอง มีสินคาบุญมากมาย อาทิ
หนังสือธรรมะ ซีดธี รรมะ เสือ้ Love the Buddha ใหทา น
ติดไมติดมือกลับบานกัน ไดมีผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญ
แผนทองและทองเหลืองแทง รวมทัง้ บูชาหลวงปเู ทพโลกอุดรและพระนเรศวรมหาราชในพิธเี ททองหลอพระ ยอดปจจัยรวมประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับผมู กี ศุ ลจิตทุกทานคะ
ขณะนีไ้ ดอญ
ั เชิญรูปเหมือนองคพระทุกองคตงั้ ไวใหทกุ ทานไดสกั การะบูชาทีเ่ ต็นทชวั่ คราวใกลกบั บริเวณกอสรางอุโบสถ เพือ่
รอประดิษฐานไวบนแทนหนาอุโบสถตอไป
นอกจากนีท้ างวัดไดจดั สรางหลวงปเู ทพโลกอุดรและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองคเล็กหนาตัก ๕ นิว้ ใหผมู จี ติ ศรัทธานำไป
บูชาทีบ่ า น ทานใดสนใจเชาบูชา องค ละ ๓,๐๐๙ บาท ติดตอเชาบูชาไดทวี่ ดั คะ
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โครงการอบรมนักศึกษาเซนตจอหน
วันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
ไดจดั โครงการโครงการอบรมคุณธรรมตามรอยพระพุทธเจา
ครัง้ ที่ ๑ ในครัง้ นีอ้ าจารยศศิวมิ ล เล็กระราและอาจารยดรุณี
เหลืองวรกิจ ไดพานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ ๒-๓
จำนวน ๑๒๐ คน เขามาอบรมวิปส สนากรรมฐาน นอกจาก
นักศึกษาไดฝกเดินจงกรม นั่งสมาธิ และฟงธรรมบรรยาย
จากหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโทแลว กอนกลับบานนักศึกษา
ไดรว มดวยชวยกันเก็บ กวาด เช็ด ถู ศาลาปฏิบตั ธิ รรม บริเวณ
วัด ลางหองน้ำ เก็บเกีย่ วบุญนำกลับไป คณะผจู ดั ทำวารสาร
ขออนุโมทนากับคณะอาจารยและทางมหาวิทยาลัยทีเ่ ล็งเห็น
ประโยชนของการปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีแกเยาวชน เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ในอนาคตขางหนาตอไป

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กรมปศุสตั ว

วันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ขาราชการสังกัดกรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเขามาปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
ภายใตชื่อโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ใหขาราชการ
กรมปศุสตั วเปนทัง้ คนเกง ดี และมีความสุข พัฒนาตนเอง ควบคุมอารมณ และสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผสู มัครเขารวมโครงการฯประกอบดวย สัตวแพทย สัตวบาล เจาหนาทีฝ่ า ยตางๆจาก
ทัว่ ประเทศ จำนวน ๘๐ คน เขามาปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นี้
วันเปดโครงการทางวัดไดเชิญรองศาตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม เปนวิทยากร
พิเศษปฐมนิเทศผปู ฏิบตั ธิ รรมใหม และขออนุโมทนากับผปู ฏิบตั ธิ รรมและคณะทำงาน ตลอด
จนขาราชการผูใหญทุกทานที่อนุมัติโครงการดีๆ เพื่อสรางคนดีและพัฒนาบุคลากรที่ดี
มีคุณภาพในการชวยพัฒนาประเทศชาติตอไป
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ทำบุญ ตักบาตร ฟงธรรม
วันที่ ๑๑ ก.ย ที่ผานมา ทางบริษัทซัมมิท อิเล็คโทรนิค
คอมโพเนนท จำกัด ไดนิมนตหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโทพรอม
พระสงฆรวม ๙ รูป ไปรับตักบาตรขาวสาร อาหารแหง จากพนักงาน
ของบริษัทฯ
โดยได จั ด กิ จ กรรมให พ นั ก งานร ว มปฏิ บั ติ ธ รรม รั บ ฟ ง
พระธรรมเทศนาจากหลวงพอวีระนนท มีพนักงานเขารวมกิจกรรม
บุญเต็มหอธรรม ในครัง้ นีท้ างบริษทั ฯไดเชิญ รศ.ดร.สุจติ รา ออนคอม
มารองเพลงมาลาบูชาครูใหพนักงานระลึกถึงพระคุณครูบาจารย
อีกดวย
ขออนุโมทนาบุญกับผบู ริหารทุกทานทีเ่ ล็งเห็นความสำคัญ
ของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยสงพนักงานเขารวมปฏิบัติ
ในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอทุกครัง้ สาธุคะ

ขอเชิญรวมทอดกฐินทีส่ ำนักสงฆปา เขาแหลม(ดอยจอ)

ในวันที่ ๑๑-๑๒ พ.ย.๒๕๕๑ หลวงพอ
วีระนนท จะนำคณะศิษยานุศิษยไปทอดกฐินที่
สำนักสงฆปา เขาแหลม(ดอยจอ) ตัง้ อยตู ำบลวาเลย
อ.พบพระ จ.ตาก เพือ่ นำจตุปจ จัยสรางเจดียบ รรจุ
พระบรมสารีรกิ ธาตุและพระพุทธรูป ๔ องค สำนัก
สงฆ ฯ แห ง นี้ มี พ ระจำพรรษา จำนวน ๕ รู ป
สามเณรจำนวน ๔ รู ป ตั้ ง เป น สำนั ก สงฆ ม า
ประมาณ ๓ ปแลว มีพระศักรินทร สิรจิ นั โท เปน
เจาสำนัก ปจจุบนั มีศาลาปฏิบตั ธิ รรม ๑ หลัง โรง
ฉัน ๑ หลัง กุฏิ ๖ หลัง และกำลังกอสรางเจดีย
บนยอดเขา มีถ้ำอยูภายในภูเขานี้ดวย ตั้งอยู
บริเวณเขตชายแดนประเทศพมา หลวงพอและ
คณะลูกศิษยเคยพำนักที่นี่เมื่อครั้งไปธุดงคกอน
จะเขาประเทศพมา หลังจากนั้นทานไดนำพระ
พุทธรูปไปถวายเมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า นมาอีกดวย

สำนักสงฆแหงนีเ้ ปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทย ชาวพมา ชาวกะเหรีย่ งนับถือศาสนาคริสตและศาสนาพุทธ ทุกเทศกาล
วันสำคัญทางศาสนา ชาวพมาจะเดินขามชายแดนเพือ่ มารวมทำบุญ หลวงพอวีระนนททา นเห็นวาชาวบานมีน้ำใจงาม มีความ
สามัคคี ชวยขนอิฐทีละกอนรวมแรงรวมใจกันกอสรางเจดียแหงนี้ ทานจึงตั้งจิตวาจะรวมสรางมหากุศลกับชาวบาน โดยการ
นำคณะศิษยานุศษิ ยไปรวมทอดกฐิน อีกทัง้ จะนำขาวของเครือ่ งใชสงิ่ จำเปนไปบริจาคใหสำนักสงฆและชาวบานแถบนัน้ อีกดวย
ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดตองการจองกองกฐินกองละ ๒,๐๐๐ บาทหรือสมทบตามกำลังศรัทธา สามารถถวายปจจัย
หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมทีว่ ดั ปาเจริญราช หรือถาตองการรวมเดินทางไปทอดกฐินกับหลวงพอใหลงชือ่ จองไดที่
วัด โทร 0-29952112 รับ ๔๐ ทานเทานัน้ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศจะออกเดินทางวันที่ ๑๑ พ.ย. นี้
มีพธิ ที อดกฐินวันที่ ๑๒ พ.ย. ขอเชิญมารวมอนุโมทนากฐินโดยพรอมเพรียงกันนะคะ
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สุภาษิตสอนใจ เรือ่ ง...โคนัน ภาพ...ครูเกียง

กบเลือกนาย
กบอาศัยขอนไมอยดู ว ยกันผาสุกมานาน แตไมพอใจในความสุขทีไ่ ดจากขอนไม จึงไดออ นวอน
เทวดาใหสง นายใหมทใี่ หความสุขมากกวาเดิม เทวดาเกิดหมัน่ ไสสง นกกระสามาให จึงกลายเปน
อาหารของนกกระสาในทีส่ ดุ โบราณทานนำมาสอนคนใหสำนึกวา คนทีไ่ มพอใจในผปู กครอง
หรือฝายบริหารทีใ่ หความสุขเพียงพอแลว ยังดิน้ รนเปลีย่ นคนทีจ่ ะใหความสุขสูงกวาอยเู รือ่ ยๆ
ก็ตอ งระมัดระวัง อาจเปนอยางกบเลือกนาย คือเปนคนชางเลือกจนโดนดี
สวัสดีคะ เยาวชนพุทธบุตร ฉบับนีพ้ โี่ คนันขอบอกวาเริม่ จากไอเดียของ
เด็กๆเพียงนิดเดียว พี่ๆนำมาตอยอด ผลิตเสื้อรุนใหมยี่หอ Love the
Buddha มีใหเลือก ๔ แบบ ดังนี้ แบบที่ ๑ สกรีนดานหนา Love the
Buddha แบบที่ ๓ สกรีนดาน
Buddha แบบที่ ๒ สกรีนดานหนา I
หนา I Buddha และ สกรีนขอความดานหลัง I'm walking in the footsteps
of the Buddha , "ฉันรักพระพุทธเจา ฉันกำลังเดินตามรอยพระบาท
ของพระพุทธเจา" แบบที่ ๔ สกรีนขอความ go to wat pa "ไปวัดปา"
เรามาแสดงตนเปนพุทธมามกะดวยการใสเสื้อและถือถุงผาฉันรักพระ
พุทธเจากันเถอะคะ
ข อ ข อ บ คุ ณ แ ล ะ ข อ
อนุ โ มทนาบุ ญ พี่ ๆ ใจดี จ าก
ค ณ ะ พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ ที่มาชวยขายเสื้อในวัน
เททองหลอพระ พี่แอนจากบริษัท
ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเนนท จำกัด ชวย
นำเสื้ อ และถุ ง ผ า ไปขายที่ บ ริ ษั ท ฯ พี่ เ ป เ อาเสื้ อ ไปขายที่ ก รมปศุ สั ต ว
ครูปูสอนเปยโนก็เอาเสื้อไปขายใหผูปกครองและนักเรียน พี่รุงเอาเสื้อ
ขายที่โรงเรียนแสงทองโทรทัศน และยังจะนำไปวางจำหนายในรานดอย
คำทีก่ รมอทู หารเรือใหอกี ดวย ตอนนีเ้ สือ้ และถุงผา love the Buddha เปน
สินคาธรรมโฆษณาของวัดไปแลว

ปญฑารีย ชีวสุทธานนท
Managing Director

KPN Ramkhamhaeng

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

Neokids nursery and playgroup

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

www.neokids.co.th
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พีโ่ คนันไดนำรายไดการขายเสือ้ ทัง้ หมดไป
เขากองทุนโครงการพิมพหนังสือธรรมะ เพราะ
ตอนนี้ยังขาดปจจัยในการผลิตสื่อธรรมะดีๆ
เปนธรรมทานอีกจำนวนมากคะ หากเยาวชน
พุทธบุตรคนใดอยากออกแบบเสื้อกับถุงผา
ลายเกๆ สงไอเดียมาที่กองบอกอไดคะ กอน
จากกันฉบับนี้ทางชมรมกระแสใจฝากบอกวา
โครงการคายพุทธบุตร ป ๒ จะจัดขึน้ ระหวาง
วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เปดรับสมัคร
ลวงหนาตัง้ แตเดือนธันวาคม ปดรับสมัครวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ หรือจนกวาจะเต็ม รับ
พุทธบุตรอายุ ๑๐-๑๕ ป จำนวน ๑๒๐ คน
ุ บุษรัตน มกรแกวเกยูร
ติดตอสอบถามไดทคี่ ณ
(พีป่ )ู โทร 085-120-2005
หรือ 086-3102566
หรือลงชื่อจองที่วัดคะ
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สืบเนือ่ งจากชาดก

ประโยชนของการคบมิตร

เรื่อง...สัตตบุษย

กั ล ยาณมิ ต ตตา จั ด เป น ธรรมที่ นำบุ ค คลผู
ประพฤติปฏิบัติ ใหประสพผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต
แกไขปญหาเศรษฐกิจทีฝ่ ด เคือง ประเทืองชีวติ ใหอยดู กี นิ ดี
ตามวิถที างของชาวพุทธ กัลยาณมิตตตา ความเปนผมู ี
มิตรทีด่ ี มิตรนัน้ มีหลายประเภท มีทงั้ มิตรแทมติ รเทียม มิตร
ดี มิตรปอกลอก มิตรหัวประจบ มิตรดีแตพดู มิตรชักนำใน
ทางฉิบหาย การดำรงชีวิตอยูในโลก ตองประกอบกิจการ
เพือ่ ประโยชนแกอาชีพ แกครอบครัว แกสว นรวม การงาน
บางอยางทำคนเดียวได บางอยางตองอาศัยผูอื่นชวยทำ
ชวยคิด จึงสำเร็จได ดวยความจำเปนบังคับ จึงตองคบมิตร
เพื่ อ ได อ าศั ย ในคราวจำเป น เพราะฉะนั้ น ผู จั ก คบมิ ต ร
จำเปนตองรูจักอัธยาศัยใจคอและคุณธรรมของมิตรจึง
สำเร็จกิจแหงการคบหาสมาคมมิตรนัน้ กุลบุตรผคู บหาสมา
คมจำตองบำเพ็ญปฏิปทาอันเปนหนาที่ของตน
ซึ่ ง ประโยชน ข องการคบมิ ต รได มี ก ล า วไว ใ น
"กุสนาฬิชาดก" ซึง่ แสดงไดดงั ตอไปนี้
ในสมัยหนึง่ พระพุทธเจา ประทับอยวู ดั เชตวัน เมือง
สาวัตถี ทรงปรารภมิตรของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึง
ตรัสวา " ธรรมดามิตร จะเปนคนเล็กนอยไมมี ผูสามารถ
รักษามิตรไวไดเปนสิง่ ประเสริฐ มิตรผเู สมอกัน ต่ำกวากัน
หรือสูงกวากันควรคบไว เพราะมิตรเหลานัน้ ยอมชวยแบง
เบาภาระของเราไดทงั้ นัน้ " แลวนำอดีตนิทานมาสาธกวา...
กาลครั้ ง หนึ่ ง นาน
มาแลว พระโพธิสัตว
เกิ ด เป น เทวดาอยู ที่
กอหญาคาในพระราช
อุ ท ยาน เป น มิ ต รกั บ
เทวราชผู ศั ก ดิ์ ใ หญ
ตนหนึ่ ง ผู อ าศั ย ที่
ต น ไ ม ม ง ค ล ข อ ง
พระราชาอยู ใ นพระ
ราชอุ ท ยานนั้ น ด ว ย
ครั้งนั้น พระราชาประทับอยูในปราสาทเสาเดียว เสาของ
ปราสาทนั้นสั่นไหวขึ้น พระองคจึงรับสั่งใหพวกชางไมหา
ไมแกน มาเปลี่ยนเสาปราสาทใหม พวกชางไมเสาะแสวง
หาไมแกนในพระราชอุทยาน ตกลงกันจะเอาตนไมมงคล

นั้ น ทำเป น เสาปราสาท จึ ง
กราบทูลพระราชา พระองค
จึงอนุญาตใหตัดได วันนั้น
พ ว ก น า ย ช า ง ไ ด ไ ป ทำ
พลี ก รรมต น ไม ม งคล และ
กำหนดตัดในวันพรุงนี้
ฝ า ยเทวราช พอ
ทราบว า ต น ไม ที่ อ ยู อ าศั ย
จะถู ก ตั ด ไม เ ห็ น ที่ จ ะไป จึ ง กอดคอลู ก น อ ยร อ งไห อ ยู
หมรู กุ ขเทวดาทราบเรือ่ งแลว ก็ไมมใี ครจะชวยแกปญ
 หาได
เทวดา พระโพธิสัตวทราบเรื่อง จึงพูดปลอบเทวราช
ผูสหายนั้นวา
“พรุงนี้เราจะไมใหตัดตนไมนั้น พวกเราคอยดูเรา
เถิด”
ครัน้ รงุ ขึน้ พอพวกชางไมมาถึง ทานก็แปลงตัวเปน
กิ่งกาวิ่งนำหนาพวกชางไมไป มุดเขาที่โคนตนไมมงคลไป
โผลออกทางยอดไมนอนผงกหัวอยู ทำประหนึง่ วาตนไมนนั้
เปนโพรง
นายชางไมเห็นเชนนั้นแลว ก็เอามือตบตนไมนั้น
แลวตำหนิวา
" ตนไมนี้ มีโพรง ไรแกน เมื่อวานไมทันไดตรวจ
ดูถว นถี่ หลงทำพลีกรรมกันเสียแลว " ก็พากันหนีกลับไป
เทวราชพอเห็นวิมานของตนไมถกู ทำลาย ก็ยกยอง
พระโพธิสตั ว ทามกลางหมรู กุ ขเทวดา ดวยคาถาวา
" บุ ค คลผู เ สมอกั น ประเสริ ฐ กว า กั น หรื อ
เลวกวากัน ก็ควรคบกันไว เพราะมิตรเหลานั้น เมื่อ
ความเสื่อมเกิดขึ้น ก็พึงทำประโยชนอันอุดมใหได
เหมือนเราผูเปนเทวดาสถิตอยูที่ตนรุจา กับเทวดา
ผสู ถิตทีก่ อหญาคาคบกัน "
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา "ผูคนควรมีมิตรทุกชั้น
วรรณะ เมือ่ คราวลำบากจะมีผชู ว ยเหลือ"
* เรื่องที่ ๑ ในกุสนาฬิวรรค หนา ๔๖๓-๔๖๘ พระสูตร
และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เลมที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม
(เสนาซุย)
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เพราะเปนปจจัตตัง

เรือ่ ง..คุณสุจนิ ต เขือ่ นวงควนิ
เรียบเรียง..ขุนไกรลาส
เพราะเปนปจจัตตัง ฉบับนีเ้ ปนเรือ่ งราวสดๆรอนๆ
ที่เกิดขึ้นที่วัดปาเจริญราชของเราในการอบรมกัมมัฏฐาน
ของเจาหนาทีก่ รมปศุสตั ว ทีม่ ผี รู ว มอบรมตางเพศตางวัย
และตางถิน่ มาปฏิบตั ริ ว มกัน เรือ่ งราวทีน่ ำเสนอตอไปนี้
หลายทานคงเคยไดยนิ หรือรจู กั เรือ่ งราวทีค่ ลายๆกัน อาจ
เรียกวาการถอดจิต หรือถอดกายทิพย เพือ่ ทีจ่ ะทองเทีย่ ว
ไปไหนตอไหนตามทีป่ รารถนา ครัง้ นีไ้ มใชครัง้ แรกและ
คนแรก แตเปนครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งหลายคนที่เคยเกิดขึ้น
แลวในรัว้ วัดปาฯของเรา และนีค้ อื อีกเรือ่ งหนึง่ ทีน่ า สนใจให
เราไดติดตามกัน
.....กวาจะไดมาปฏิบตั ธิ รรมตามโครงการอบรม
จริยธรรมของกรมปศุสตั ว ณ วัดปาเจริญราช ก็มอี ปุ สรรค
หลายประการ ผมนัง่ รถประจำทางจากพะเยามาลงหลักสี่
ตอนตีสี่ แตยงั มืดเกินไป จึงรอจนฟาสาง แลวเรียกแท็กซี่
มาสงทีว่ ดั ผมมาถึงวัดเปนคนแรกของผมู าปฏิบตั ธิ รรม
และไดพบกับพระอาจารยวรี ะนนท ทานถามวามาจาก
จังหวัดไหน ผมก็ตอบทานไป ทานบอกวามีลกู ศิษยของ
อาตมาหลายคนอยทู พี่ ะเยา โยมผวู า ก็ดว ย (ผวู า เรืองวรรณ
บัวนุช) ผมก็คดิ วาหลวงพอนีไ่ มใชพระธรรมดาเสียแลว....
ชวงเวลาปฏิบตั ติ ลอด ๖ วัน ผมไดรบั ประสบการณ
มากมาย ไดเจอเพือ่ นๆขาราชการเจาหนาทีจ่ ากทัว่
ประเทศ ไดฝก ปฏิบตั อิ ยางจริงจัง ไดรบั อบรมธรรมะและฟง
การตอบคำถาม บางคืนนอนพักผอนแค ๓-๔ ชัว่ โมงเทา
นัน้ ถือวาเปนประสบการณทดี่ ที ไี่ ดจากการ "ฝก" และ
"ปฏิบัติ"
พืน้ เพบานเกิดของผมเปนคนเชียงใหม ปจจุบนั
ผมอายุ ๔๖ ป ชีวติ ของผมแบงเปน ๒ ชวงก็วา ได ชวง
แรกคือ ป ๒๕๓๐-๒๕๓๙ เรียกวาชวงเลวก็แลวกัน ชวง
๒๕๔๐-๒๕๕๑ เปนชวงดี เราก็คงเปนเหมือนปุถชุ นทัว่ ไป
มีชวั่ ดีปะปนกัน ไมมเี จตนาจะยกตนขมใครวาเราดีกวา ใน
ชวงแรกเปนชวงอายุระหวาง ๒๔-๓๓ ป เปนชวงหลังเรียน
จบ เริม่ ตนทำงานชวงนีจ้ ะอยหู ลายๆจังหวัด เกือบจะพูดได
วา ศีล ๕ ขออยตู รงไหนแทบไมรจู กั เลย ทีน่ า กลัวทีส่ ดุ คือ
การดืม่ สุราจัดมาก และสงเสริมใหมกี ารฆาสัตว วัว หมู

ถอดจิต

เปด ไก คือเราเปนหัวหนามีลกู นอง ก็มกั จะมีรายการดืม่ กิน
สังสรรคกนั อยแู ลว ชวงทีอ่ ยอู สี านนาน ๗ ป นัน้ วัว ควาย ที่
ลมตาย เพราะคำสัง่ ของสุรา ใหลกู นองฆาเพือ่ นำมาแบง
ปนกันกินไมรเู ทาไร การดืม่ สุรามาก สติปญ
 ญาก็ไมอยกู บั
เนือ้ กับตัว ศีลขออืน่ ๆก็ถกู ละเมิดไปดวยเชนกัน
พอชวงป ๒๕๔๐-๒๕๕๑ ระหวางนีย้ า ยจากภาค
อีสานมาอยทู างภาคเหนือทีเ่ ชียงราย แลวยายไปทางปกษ
ใต แลวจึงยายกลับมาอยทู จี่ งั หวัดพะเยาจนถึงปจจุบนั ชวง
นีจ้ ะเปนชวงดีขนึ้ ก็วา ไดเปนชวงทีป่ ฏิบตั ิ "ดี" ตอตนเอง
ผมไดลาอุปสมบททีว่ ดั ปาดาราภิรมย อ. แมรมิ จ.เชียงใหม
เปนลูกศิษยพระธรรมดิลก เจาคณะธรรมยุต ภาค ๔-๕-๖๗ (ปจจุบนั คือ พระพุทธพจนวราภรณ เจาอาวาสวัดเจดีย
หลวง เพิง่ มรณภาพ ไมนานมานีเ้ อง) นับวาชวงนีเ้ ปนชวงที่
สำคัญในชีวติ ภาวะจิตใจมงุ แตหาความสงบ ไมอยาก
วนุ วายอะไร เจออะไรทีเ่ ขามากระทบมักจะรสู กึ เฉยๆ ทนได
มีใจมุงมั่นที่จะทำหรืออุทิศเวลาและทำงานเพื่อคนอื่นหรือ
สวนรวม หลีกหนีจากวัตถุและสิง่ ยัว่ เยากิเลสทัง้ หลาย หัน
หนาไปทางทีม่ วี ตั ถุนอ ย ปลีกวิเวกในปาเขาลำเนาไพร วัด
ปาก็เปนสถานทีห่ นึง่ ทีม่ กั หลีกเรนตัวเองหลบเขาไป รวมทัง้
ชวยกิจกรรมวัดตางๆเชน ตัดหญา กวาดวัด งานกอสราง
วัด พอสึกออกมาแลวก็มกั จะหาเวลาเขาวัด ทำวัตรเย็นที่
วัดอยูเปนประจำ
แมวา ผมเคยบวชและเคยปฏิบตั มิ าบางแลว แต
ผมกลับไมเคยไดรับประสบการณทางจิตวิญญาณมา
กอน จนกระทั่งไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดปา
เจริญราชแหงนี้
เชาวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผมไดนงั่ สมาธิ
ผมสามารถเห็นภาพนิมติ เกิดขึน้ ผมจึงลองไปดูทดี่ นิ ของ
ผมทีเ่ ชียงราย ซึง่ ผมเจตนาจะสรางเปนสำนักสงฆ ผมเห็น
ภาพบรรยากาศรอบๆทีด่ นิ ของผม แมผมจะฝกสมาธิมา
เปนเวลารวม ๑๐ ป แตกย็ งั ไมรวู า ตัวเองฝกไปถึงไหน สิง่ ที่
เห็นไมใชสงิ่ ทีเ่ ราคิดและอยากใหเปน แตภาพนิมติ ก็ปรากฏ
เกิดขึน้ เอง ผมรสู กึ อิม่ เอม ปตจิ นน้ำตาไหล กับ
ประสบการณทไี่ ดรบั ครัง้ แรกนี้ มันชางวิเศษสุดจริงๆ
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แมวาผมเคยบวชและเคยปฏิบัติมาบางแลว
แตผมกลับไมเคยไดรับประสบการณทางจิตวิญญาณมากอน
จนกระทั่งไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาเจริญราชแหงนี้
บายวันนัน้ ผมจึงขอทดสอบอีกครัง้ การนัง่ สมาธิ
ครัง้ นีผ้ มอยากไปดูสถานีทดสอบพันธสุ ตั วพะเยา ทีท่ ำงาน
ของผม ผมเห็นภาพบนตึกสำนักงานมีเงาตะคมุ ๆเดินขึน้
เดินลง บันได และในหองธุรการผมมองเห็นภาพเงาสี
ดำและเงาสีแดงเดินคกู นั ไปวา ไมรใู ครเปนใคร แลวผมไป
ก็เขาไปดูบคุ ลากรทีท่ ำงาน แตละคนก็ทำหนาทีข่ องตนไป
แตสงิ่ ทีท่ ำใหผมแปลกใจก็คอื ผมเดินไปดูคอกสัตว ที่
ลูกนองชอบลมวัว ควาย ชำแหละ ผมเห็นภาพอีแรงกำลัง
จะขยมุ ซากสัตวนนั้ สวนเบือ้ งลางแวดลอมไปดวยเสือ
ภาพซากวัว ควาย ทีถ่ กู ชำแหลก เต็มไปดวยเลือด ผมคิด
วาลูกนองทีช่ ำแหละวัว ควาย ในหนวยงานของเรา
ก็เปรียบเปนสัตวกนิ เลือดกินเนือ้ คืออีแรง สวนพวกเราที่
เปนหัวหนาคือเงาดำตะคมุ ๆทีค่ อยสัง่ การนัน่ เอง มันนา
อนาถยิ่งนัก
หลังจากนัน้ ผมก็ตามไปดูบา นพักของผม ซึง่ เคยตัง้
ศาลพระภูมเิ มือ่ ปทแี่ ลว เจาทีไ่ มอยใู นศาลพระภูมิ แตไปยืน
มองอยทู ปี่ ระตูทางเขาบานพัก เจาทีเ่ ปนผหู ญิงสวมชุดไทย
หมสะไบเฉียง เสือ้ ผาสีเนือ้ นวลๆ ตอนนัน้ จิตของผมรับรวู า
ประมาณบาย ๒ โมง ผมจึงขอไปดูบา นแมของผมทีจ่ งั หวัด
เชียงใหมสกั หนอย ผมก็ไปเปดประตูบา นเพือ่ จะเขาไป
ดูหนาแม ซึง่ โดยปกติถา ผมไปบานแม ผมจะไปเปดหอง
นอนของแมตอนตี ๕ เพือ่ เปดวิทยุธรรมะใหแมฟง เปน
ประจำ แลวผมก็ไดเห็นหนาแมจริงๆ
ในวันถัดมาผมไดลองอธิษฐานขอพบพระอาจารย
มัน่ ภูรทิ ตั โต ครูบาศรีวชิ ยั หลวงปจู นั ทร กุสโล (พระพุทธ
พจนวราภรณ) เพราะอยากทราบวาทานอยทู ไี่ หน แลวผมก็
ไดเห็นภาพนิมติ ตางๆปรากฏขึน้ มาอยางชัดเจน และที่
สำคัญอีกประการหนึ่งผมไดรูอดีตชาติของผมเองวาเปน

ใคร มาจากไหนอีกดวย นีแ้ หละทีเ่ ขาเรียกวาเปนเรือ่ งปจ
จัตตังจริงๆ
การมาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ปาฯในครัง้ นี้ ถือวาผมได
บรรลุสงิ่ ทีพ่ ยายามฝกมานาน หลังจากจบโครงการปฏิบตั ธิ รรม
ผมไดไปพิสจู นภาพวัดทีเ่ ห็นหลวงปมู นั่ ในนิมติ ซึง่ หลวงพอ
วีระนนทบอกวาเปนวัดพะเกิ้ด ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏวาภาพบรรยากาศของวัดเหมือนที่ผมเห็นในนิมิต
จริงๆ ทำใหผมรสู กึ ปตเิ ปนอยางยิง่ เพราะนัน่ คือการพิสจู น
วาผมไมไดอปุ าทานหรือเพอไป ผมไมเคยคาดคิดวาการ
ปฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ริงจังเพียงระยะเวลาสัน้ ๆในครัง้ นี้ จะทำให
ผมไดรบั ประสบการณทางจิตวิญญาณมากมาย และทำให
ผมเกิดกำลังใจใหผมสรางความดีตอไป.
ขอขอบคุณ คุณสุจนิ ต เขือ่ นวงศวนิ อีกครัง้ ในการ
ถายทอดประสบการณอนั ล้ำคานี้ ซึง่ นับเปนเรือ่ งทีน่ า ยินดี
ที่คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถมีประสบการณจิตวิญญาณที่
ไมธรรมดา เพือ่ เปนเครือ่ งตอกย้ำสัจธรรมในคำสอนของ
พระพุทธองค ทัง้ ในเรือ่ งของการเวียนวายตายเกิด เรือ่ ง
กรรม และเรือ่ งจิตวิญญาณ แมรายละเอียดของการถอด
จิตจะไมไดกลาวไวละเอียดนักในครั้งนี้แตเราก็สามารถเห็น
ภาพของการปฎิบตั ทิ เี่ ขมขนจริงจัง และไดรบั ผลอันเกิน
คาด ทีห่ าซือ้ ไมไดดว ยทรัพยสนิ เงินทองใดๆ หากแตเกิดได
เพราะความเพียรและดวยการสั่งสมบุญบารมีของแตละคน
และอยางที่บอกไวคุณสุจิณตไมใชคนแรกที่ทำไดที่วัดปา
ของเรา เคยมีทงั้ คนไทย และคนตางชาติทที่ ำไดมากอน
แลว บางทีคนตอไปอาจจะเปนคุณก็ได ใครจะร.ู .....

ระเบียงธรรม นักปฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั ไิ ดดนี นั้ จิตใจกลาแข็งคือตองมีสติทเี่ ขมแข็งขึน้ มา มีสติสมั ปชัญญะอยตู ลอดเวลา ทำใหเกิดความ
หนักแนนและระลึกได สัมปชัญญะ คือการรตู วั ทัว่ พรอมตอสภาวะทีเ่ กิดขึน้ วามันเกิดขึน้ ไดอยางไร เราอยากจะนัง่ เฉยๆ
นั่งนิ่งๆ ไมอยากจะกำหนดมันก็เปนกามรูป หลงในรูปเหมือนกับเทวดา บางทีเราทำบุญแลวอยากไปเกิดเปนเทวดา
นัน่ คือหลงในกาม กามตัวนีเ้ ขาเรียกวาเปนนิวรณตวั หนึง่ ทีล่ กึ ลงไป
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
อิสระแหงจิตเลม ๑
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เรือ่ งเลาจากพระปา

ตอนที่ ๓

เรื่อง...กัณหาชาลี

กัมมัฏฐานหลวงปมู นั่

การฝกสมาธิในระยะนั้นพระหนุมตั้งใจปฏิบัติอยางเอา
เปนเอาตาย ไมมคี วามรสู กึ นึกคิดอืน่ ใดมารบกวนจิตใจเลย ราง
กายก็แข็งแรง มีสติตงั้ มัน่ ไมวา จะอยใู นอิรยิ าบถ อาการ ยืน เดิน
นัง่ นอน กิน ดืม่ ทำ พูด คิด กระพริบตา อาปาก มองซาย มอง
ขวา ไมวา จะอยใู นอิรยิ าบถใด องคภาวนาก็เห็นชัดเจน กำหนด
พุท โธ ลมเขาออกชัดเจนมาก อานาปานสติชดั เจนมาก เห็นตน
ของลม เห็นกลางของลม เห็นปลายของลมชัดเจนอยตู ลอดเวลา
ประคองอารมณอยูตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ สมาธิตั้งมั่นเปน
อุปจารสมาธิเลยไมตอ งนึก ไมตอ งคิด อาการของลมดำเนินไป
อยางตอเนือ่ งตลอดเวลา รางกายตัง้ ตัวตรงอยางแนวแน เหมือน
วาสิ่งทิ่เราเห็นนั้นมีอยูตลอดเวลา
มอบตัวเปนศิษยหลวงปูมั่น
เมือ่ มีสมาธิตงั้ มัน่ กำหนดสติอยางตอเนือ่ ง จนเห็นเปน
นิมติ เกิดขึน้ อยางทันที และก็มภี าพนิมติ ของหลวงปมู นั่ ภูรทิ ตฺโต
ยืนอยดู า นหนา ทานมาสอนกรรมฐานอีกครัง้ สำหรับพระหนมุ
แลวไมเคยทราบมากอนวามีพระมหาเถระชื่อมั่น เพราะครั้งที่
เปนฆราวาสก็ไมเคยรูมากอนเชนกัน แตพอเห็นนิมิตเกิดเปน
ภาพ พระมหาเถระเกิดตอหนา มายืนปรากฏตอหนาอยางไม
คาดคิด ขณะนัน้ จิตก็เกิดความสงสัย จึงถามขึน้ วาทานเปนใคร
มาจากไหน ทานก็ตอบวาทานชือ่ หลวงปมู นั่ ภริทตฺโต แหงวัดปา
สุทธาวาส จังหวัดสกลนคร จิตก็ถามทานวา "ทานสอนกรรมฐาน
ไดไหม ถาทานสอนไดชว ยกรุณาสอนใหผมดวยขอรับ" "ผมขอ
ฝากตัวเปนลูกศิษยทา นหลวงปู หลวงปรู บั ผมเปนลูกศิษยไดไหม
ขอรับ" หลวงปมู นั่ ตอบรับเปนลูกศิษยและไดสอนวิธปี ฏิบตั ทิ นั ที
ทานก็สอนวิธีครองผาแบบลูกบวก ขณะที่พระหนุมนั่งครองผา
(ห ม ผ า ) แบบรั ด อก (ห ม ดอง) หลวงปู มั่ น สอนการกราบ
เบญจางคประดิษฐแลวใหกลาวคำขอขมาพระรัตนตรัยกอน
พระหนุมก็ปฏิบัติตามหลวงปูมั่นสอนแลวก็มอบตัวเปนศิษย
ของทาน

จมูกและสมาธิเบื้องตน พอรูลมที่กระทบที่ปลายจมูกจิตสงบ
เพียงเล็กนอย ทานเรียกวานี่คือ ขณิกสมาธิ แลวเลื่อนจิตตาม
ดูลมเขาลมออกวาลมไปถึงไหน ใหมสี ติรตู ลอดลมเขาออกวาตน
ลมเริ่มที่จุดไหน กลางลมอยูที่จุดไหนและปลายลมอยูที่จุดไหน
เมื่อเห็นลมละเอียดแลวทานเรียกวาอุปจารสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่น
ไมหวัน่ ไหวตออารมณใดๆ รางกายก็ตงั้ ตรงมัน่ คงสงางาม จิตตืน่
ตัวรูอารมณเบาสบาย กายหายไปทั้งหมดมีแตเห็นทอลมเขา
ออกอยางชัดเจนแจมแจง กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวัน
เหมือนกลางคืน นั่งภาวนาอยูตลอดเวลา ไมมีอาการเวทนา
มารบกวน เรียกวาอัปปนาสมาธิ นัง่ ไดเปนคืน ใหจติ อยทู ตี่ วั เรา
เสมอ ไมสงจิตออกนอกตัว จิตก็เปลงรัศมีเอง จนสามารถมอง
เห็นทุกอยางทีต่ อ งการ นีค่ อื ผลพลอยไดจากการฝกสมาธิ
แตอยางไรก็ตาม พระหนมุ คิดวาทานไดอำนาจของสมาธิ
แตยังไมถึงจุดที่ทานตองการและจุดที่องคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาตองการ ทำใหทา นตัง้ ใจฝกทำไปเรือ่ ยๆ วิธกี ำหนดจิต
ตองมีสติอยตู ลอดเวลา หามนึกหรือคิดเรือ่ งใดๆใหมาวนุ วาย ตัด
ความอยากทุกอยางออกไปอยาใหมารบกวนจิต เพราะจะทำให
จิตไปยึดติดกับอารมณทเี่ ปน การทำกรรมฐานตองมีสติรตู วั อยู
หลวงปูมั่นสอนกำหนดจิต
หลวงปูเริ่มสอนกรรมฐานการกำหนดจิตที่ตั้งมั่นไดเร็ว ตลอดทุกเมือ่ จึงจะเรียกวาทำกรรมฐานทีถ่ กู และไดผล (ปฏิเวท)
ทำอยางไร ทานก็ใหกำหนดดูลมหายใจกอนในเบือ้ งตนทีป่ ลาย คือผลจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน
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ถอยธรรมลำกวี

หลวงปูมั่นสอนกำหนดยืน
หลังจากนั้นหลวงปูก็สอนกำหนดยืนใหนอมจิตดูการยืน
ของตัวเรากอน แลวใหนกึ ลงไปในกายสังขารทีเ่ ปนรูปรางกายภาย
นอก รางกายภายในใหละเอียดชัดเจน อยาใหจติ ออกไปทีอ่ นื่ ให
รวู า ยืนอยู พรอมกำหนดภาวนาวายืนอยๆู กำหนดไปเรือ่ ยๆ จนจิต
เปนสมาธิ ไมมีเรายืน เปนแตเพียงรูปกายยืน เห็นเปนเพียงธาตุ
ยืนเทานัน้ นีค่ อื วิธกี ารยืนสมาธิทถี่ กู ตอง

เรือ่ ง เพียรธรรม

หลวงปูมั่นสอนเดินจงกรม
หลวงปู มั่ น สอนเดิ น จงกรมให พ ระหนุ ม ท า นก็ ไ ด แ ต
ทำตามที่หลวงปูสอนในนิมิต หลวงปูมั่นสอนวาการเดินจงกรม
จะชาหรือเร็วก็อยทู อี่ ารมณสมาธิ เมือ่ เวลาเดินใหภาวนาวา พุทโธ
โดยใหกาวเทาขวาออกไปกอน พอยกเทาขึ้นใหภาวนาวา พุท
พอเหยียบเทาลงใหภาวนาวาโธ ขวาพุท ซายโธ พอหยุดก็กำหนด
ว า หยุ ด อยู หยุ ด อยู กลั บ อยู กลั บ อยู หรื อ กลั บ เลยก็ ไ ด ไ ม
ตองบริกรรมคำภาวนาวากลับ ในขัน้ ตนก็ทำอยางนี้ พอเดินขัน้ ที่
สองและขัน้ ตอไป พระหนมุ ก็ทำตามทีห่ ลวงปมู นั่ สอนในนิมติ ซึง่
พระหนมุ ก็ไดรบั กรรมฐานจากหลวงปมู นั่ ในนิมติ เทานัน้ และก็ทำ
ตามทีห่ ลวงปสู อนแลวก็ไดผล คือทำใหจติ สงบงายขึน้ หากจะถาม
วาทำไมหลวงปจู งึ มาสอนทานในนิมติ พระหนมุ ก็นกึ ยอนไปในวัน
นัน้ กอนทีท่ า นจะนัง่ สมาธิ ทานคิดขึน้ มาเองวา ตองอาศัยบุญของ
ครูบาอาจารยที่เกงๆ มาชวยสอนในทางพลังจิต ก็จะทำใหเรามี
สมาธิดีและทำไดเร็ว
พระหนมุ เคยตัง้ จิตอธิษฐานวา "ถามีบุญจะไดบวชอยูใน
พระพุทธศาสนา ขอใหครูบาอาจารยทเี่ กงในการทำสมาธิมาสอน
ในนิมติ ใหดว ยเถิด" คงจะเปนเพราะเหตุนกี้ ไ็ ดทหี่ ลวงปเู มตตามา
สอนหรือเปนแคนิมิตธรรมดา และทานก็บอกวาหามติดในนิมิต
หามติดในสุข ถาชอบปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ไปสแู ดนพุทธภูมแิ ละไดไป
เห็นพระพุทธเจาดวย พระหนมุ อยากเห็นพระพุทธเจา ทานก็เลย
อธิษฐานจิตในนิมติ นัน้ วา "ขอใหขา พระพุทธเจาไดไปถึงแดนพระ
พุทธภูมดิ ว ยเถิด" แลวก็ออกจากกรรมฐาน ทานสามารถจดจำวิธี
การสอนของหลวงปมู นั่ ไดทกุ อยาง บัดนีค้ วามลังเลสงสัย ในตัว
หลวงปมู นั่ ไดมลายหายไปหมดสิน้ แลว คำถามทีว่ า หลวงปมู นั่ เปน
ใคร มีตวั ตนหรือไม ทานก็ไดคำตอบแลว คงมีแตความตัง้ ใจใน
การปฏิบัติธรรม และความเพียรที่ยังคงอยูอยางเต็มเปยมในใจ
ของพระหนุม เพื่อวันนั้นในภายหนาที่จะไดบรรลุธรรมและไดไป
พบเห็นพระพุทธเจา ในแดนพุทธภูมติ อ ไป

แมมีปากคิดอยากพูดมีสิทธิ์พูด
ฤๅมีตูดคิดอยากถายยอมถายได
ตางที่ปากพูดดีเปนศรีไป
หากเลวไซรไมตางตูดถายมูตรตม

อานตอในฉบับหนา.......

ปากนรกปากสวรรค
เมื่อจะพูดพูดอะไรใหประโยชน
พูดดวยโกรธดวยเกลียดสอเสียดเขา
พูดทำรายพูดทำลายพูดมึนเมา
พูดนินทาโหเหาพาเศราใจ

คำนินทาพาปากฝากนรก
เมื่อตายตกปากเจากรรมทำขื่นขม
เรื่องของใครใชของเราเคลาโลมลม
ปากอาจมคมกวามีดกรีดตัวตาย
จงรักษาวาจามั่นครั้นจะพูด
ใหครบสูตรวจีกรรมล้ำเลิศหมาย
ทั้งสะอาดสวยสดหมดอบาย
สืบสรางสายทางสวรรคพลันสุขเอย.

พุทธศาสนสุภาษิต
จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวติ ํ รกฺขมาโน
องฺคํ ธนํ ชีวติ ฺจาป สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสสฺ รนฺโต
พึงสละทรัพยเพือ่ รักษาอวัยวะ เมือ่ รักษาชีวติ พึงสละ
อวัยวะ เมือ่ คำนึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะทรัพยและ
แมชวี ติ ทุกอยาง
(โพธิสตฺต)

ขุ.ชา.อสีติ.๒๘/๑๔๗

Let a man sacrifice his wealth for the sake of his
limb.Let him sacrifice his limb for his life's
sake.But,with respect to righteousness,let him part
with his wealth,limb,life and all.
(Bodhisatta)

J.28/147
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ตอนจบ

เรือ่ งและภาพ...โควินทะ

เผลอแปบเดียวก็เขาเดือนตุลาคมแลวนะคะ จากฉบับที่
แลวที่ไดสัญญากับผูอานไววาจะพาไปชมวัดดังของญี่ปุน
ในเมืองโตเกียว ไมวา นักทองเทีย่ วคนไหนจากทัว่ โลกเมือ่
มาถึงญี่ปุนก็ตองแวะเขาไปเยี่ยมชม วัดที่ผูเขียนจะเลาให
ฟงนีช้ อื่ วาวัด "Sensoji" อยใู นเขตอาซากูซะ ซึง่ ทางเดิน
กอนเขาวัดจะพบรานคามากมาย ถาเทียบกับเมืองไทย
คงคลายๆกับ รานทีข่ ายของงานวัดในเมืองไทย แตตา ง
กันตรงทีท่ วี่ ดั Sensoji เขามีขายของทุกวัน ทัง้ ของทีร่ ะลึก
ขนมแบบแปลกตา กอนทีจ่ ะเดินเขาสตู วั วัด
สถูป 5 ชัน้
สัญลักษณสำคัญของวัดSensoji

ทางเดินเขาวัด
นักทองเทีย่ วชาวไทยมักรจู กั ในชือ่ ของวัดAsakusa ตามเขตทีต่ งั้ ของวัด ตาม
ประวัตทิ สี่ บื ทอดมาไดเลาวามีพนี่ อ งหาปลาสองคนมาทอดแหในแมน้ำ แตกลับไดรปู ปน
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร(konnon/คันนง)ผูทรงเปยมดวยเมตตาขึ้นมาแทน หัวหนาหมู
บานจึงสรางวัดขึน้ ใน ค.ศ.628 เพือ่ ประดิษฐานรูปปน พระโพธิสตั ว ทวาตำนานไม
จบเพียงนั้น โดยชวงเวลาใกลเคียงกับที่พบรูปปนก็ปรากฏมังกรทองตัวหนึ่งเลื้อยลงมา
จากสวรรค บรรดาโชกุนและซามูไรตางนิยมมาสักการะวัดนี้ อาซากูซะคันนงจึงเปนวัด
ที่เฟองฟูทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง
ทางเขาวัดตรงทิศใตซง่ึ ติดกับอาซากูซะโดริ มีประตูใหญสดุ คือ คามินาริมง
สรางในป 1960 จากนัน้ เปนนามิเซโดริ ถนนซึง่ ทอดสลู านวัดทางเหนือ สองขางทางมี
แถวอาคารสีแดงและรานรวงแนนขนัด
วัดSensoji รายลอมไปดวยโคมแดง
ปจจุบนั วัดSensoji หรือวัดอาซากูซะ กลายเปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีส่ ำคัญของ
จึงถูกเรียกวา "วัดโคมแดง"
นักทองเทีย่ วทัว่ โลกเวลาทีไ่ ดมาเยือนประเทศญีป่ นุ ธรรมเนียมการเขาไปกราบไหว
เทพเจาในวัด ซึง่ ประกอบดวย การปดควันธูปเขาตัวเพือ่ ใหเกิดโชคโลภทีเ่ ขาหาตัวเอง
การลางมือและดืม่ น้ำ เพือ่ ชำระสิง่ สกปรกกอนเขาสักการะเทพเจา ลวนเปนธรรมเนียม
และประเพณีปฏิบัติที่เปนเอกลักษณของชาวญี่ปุน ซึ่งผูเขียนถือวาเปนสิ่งนาชื่นชมที่
ประเทศญี่ปุนสามารถรักษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว
ได
พาไปเทีย่ วัดญีป่ นุ กันพอหอมปากหอมคอม ฉบับหนาก็ลองติดตามกันนะคะวา
ธรรมเนียมปดควันธูปเขาตัว
ผูเขียนจะพาไปดูวัฒนธรรมและวัดที่งดงามที่ไหนกันอีก
เพื่อใหเกิดโชคลาภ
ขอขอบคุณขอมูลบางสวนจาก :หนังสือหนาตางสโู ลกกวางญีป่ นุ
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เหตุเกิดบนรอยพุทธ

ตอน สงครามในสายเลือด

เรือ่ ง...ฤทธิรงค

ครั้ น หนึ่ ง ในพุ ท ธกาลได เ กิ ด
ความขัดแยงของแควนสักกะกับแควน
โกลิยะ ซึ่งตางก็เปนพระญาติของพระ
พุทธองค เนือ่ งดวยการขาดแคลนน้ำใน
การเพาะปลูกและใชสอย แมน้ำโรหิณี
ซึง่ เปนเสนแบงเขตของสองแควนนีแ้ ละ
เปนแหลงน้ำสำคัญทีท่ ำใหสองแควนไม
สามารถตกลงกันได จนทำใหเกิดการ
วิ ว าทด ว ยวาทะและกำลั ง ต อ มาบานปลายจนจะเกิ ด เป น
สงครามแยงชิงน้ำกัน
ในเวลาใกลรุง พระชินสีหทรงทราบดวยพระญาณ ใน
ความขัดแยงนัน้ จึงไดเสด็จไปทางอากาศ ประทับนัง่ บนอากาศ
เมือ่ ทัง้ สองทัพเห็นแลวก็ทงิ้ อาวุธกมลงถวายอัญชลี พระองคทรง
ตรัสถามเหลาพระญาติวา “น้ำมีราคาเทาไร กษัตริยม รี าคาเทาไร”
เหลาพระญาติตา งตอบวา "กษัตริยประมาณคาไมได" พระองค
จึงตรัสตอไปวา "พวกทานทำกรรมทีไ่ มสมควรเปนอริกนั จักทำให
แมน้ำนองไปดวยเลือด ปกติทกุ ทานก็เดือนรอนดวยกิเลสอยแู ลว
ไมนาจะผูกเวรในกันและกัน ตางกับเรามิไดขวนขวายแสวงหา
กามคุณ ไมมคี วามขวนขวายก็ไมเดือดรอนดวยเวร" ทัง้ สองฝาย
จึงแยกยายกันไปมิไดกระทำสงคราม
อีกคราหนึง่ พระเจาปเสนทิโกศลตองการจะเปนพระญาติ
กับพระพุทธเจาจึงไดมพี ระราชสาสนไปสขู อพระธิดาจากพวกเจา
ศากยะ พวกศากยะมีมานะจัด คิดวาพวกตนสูงกวาบริสทุ ธิก์ วา
จึงยกนางวาสภขัตติยา ธิดาของพระมหานามะกับนางทาสีใหไป
โดยที่พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงทราบ จึงจัดงานอภิเษกสมรส
และแตงตั้งใหเปนพระอัครมเหสี และไดมีพระโอรสดวยกันคือ
วิทูฑภะ ครั้นพระโอรสมีชันษา ๑๖ ป ก็ไดไปเยี่ยมญาติฝาย
ศากยะวงศ พวกเจาศากยะเห็นวาพระราชกุมารมีชาติต่ำกวาไม
อาจไหวไดจงึ จัดสงเด็กๆไปไวนอกเมืองเหลือแตพวกแกๆให พระ
วิทฑ
ู ภะไหวเทานัน้ ครัน้ พักอยไู ดสองสามวัน เมือ่ ไมไดรบั ความ
สนุ ก สนาน พระวิ ทู ฑ ภะก็ ท รงเสด็ จ กลั บ พระนคร ขณะนั้ น
มหาดเล็กคนหนึ่งไดลืมอาวุธของตนไว จึงยอนกลับไปเอา และ
ไดเห็นพวกนางทาสีกำลังลางแผนกระดานทีพ่ ระราชกุมารเคยนัง่
ดวยน้ำเจือน้ำนม และกลาววา "นี่เปนกระดานที่ลูกนางทาสีชื่อ
วาสภขัตติยานั่งไว" ความจริงจึงปรากฏขึ้น พระราชกุมารทรง
อาฆาตแคนคิดวาถาไดราชบัลลังกเมื่อไรจะยกทัพไปฆาพวก
ศากยะใหหมดสิ้น ครั้นพระเจาปเสนทิโกศลไดทรงทราบก็จะ
ปลดพระอัครมเหสีและพระราชโอรสออกจากตำแหนง จึงไดไป

ปรึกษาพระพุทธองคแตพระพุทธองค
ทรงตรัสวา "โคตรฝายมารดาไมสำคัญ
โคตรฝายบิดาเทานัน้ สำคัญ" พระราชา
จึงไมทรงปลดพระมเหสีและพระราช
โอรส จนเมื่อพระเจาปเสนทิโกศลได
เสด็จสวรรคต และพระเจาวิทูฑภะได
ครองราชสมบัติแลวจึงยกทัพใหญไป
กรุงกบิลพัสดุ พระผทู รงชัยทรงทราบ
แลวจึงเสด็จไปดักประทับนัง่ รอทีโ่ คนตนไทรทีม่ ใี บนอยทีก่ องทัพ
ตองยกผาน ครัน้ พระเจาวิทฑู ภะทอดพระเนตรเห็นเขาจึงทูลถาม
วา "เหตุใดพระองคจงึ มาประทับนัง่ ทีโ่ คนตนไมอนั รอน ทำไมไม
ประทับที่โคนตนไทรใบหนาทึบตนนั้น" พระองคทรงตรัสตอบวา
"ชางเถิด มหาบพิตร ชือ่ วาเงาของหมพู ระญาติยอ มรมเย็นกวา"
พระราชาทรงทราบวาพระพุทธองคเสด็จมาเพื่อรักษาหมูพระ
ญาติจึงทรงยกทัพกลับ แมในครั้งที่ ๒ และ ๓ ก็ทรงพบพระ
พุทธเจาประทับอยทู เี่ ดิมอีก จึงทรงยกทัพกลับ แตในครัง้ ที่ ๔
พระผูทรงธรรมมิไดเสด็จไป เพราะรูวาบัดนี้ผลกรรมเกาที่พวก
ศากยะเคยโปรยยาพิษลงในน้ำจักสงผล ใครๆก็ไมอาจหามได
พระเจาวิทูฑภะจึงยกทัพไปฆาพวกเจาศากยะตายเปนจำนวน
มาก ยกเวนพระเจามหานามะ เพือ่ ทีจ่ ะใหเสวยพระกระยาหาร
รวมโตะเดียวกัน แตพระเจามหานามะทรงถือตัวและไมอาจรวม
โตะกับลูกจัณฑาลไดจึงไดทรงฆาตัวตายเพื่อหนีไป
สวนพระเจาวิทูฑภะไดยกทัพกลับกรุงสาวัตถี ระหวาง
ทางพลบค่ำก็แวะพักริมน้ำอจิรวดี คืนนั้นฝนตกหนักกระแสน้ำ
แรง พัดพระเจาวิทฑู ภะสวรรคต และทหารตายเกือบหมดกองทัพ
นีเ่ ปนเหตุการณตวั อยางอันนาเศราใจ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตใน
พระพุทธศาสนาของเราจึงนำมาเลาใหฟง โดยยอ เพือ่ ใหคนไทย
ไดระลึกถึงและเกิดสติ แมในครัง้ ทีบ่ า นเมืองไมสงบสุขเพราะเหตุ
คนไทยฆาฟนกันเองก็คงไมตางจากพุทธประวัตินี้มากนัก ฤๅ
จะใหประวัตศิ าสตรตอ งซ้ำรอย ฤๅจะตองใหในหลวงทรงมาหาม
ทัพทุกคราไปจึงจะเลิกเขนฆากันเอง ก็คงเปนไปไมได พฤติกรรม
แบบไหนทีเ่ ราเรียกวารักชาติ ศาสน กษัตริย เราในหมคู นไทย
ก็ เ ปรี ย บเป น สายเลื อ ดเดี ย วกั น อยู แ ล ว โดยแท อย า ให
ผลประโยชน ความเห็นผิด ความเห็นแกตนมาเปนเงามัจจุราช
ครอบงำจิตใจของพวกเราเลย เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร
และคนเลวตองไดรับกรรมสนองเปนแนแท เมื่อสมควรแกวาระ
ของกรรม หวังใจวาความสามัคคีจกั มีแกชาวไทยทุกคน รักกัน
ไวเถิด เราเกิดรวมแดนไทย.

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความสามัคคีของหมนู ำความสุขมาให
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สกูปพิเศษ

๖ วันในวัดปา

เรื่อง..กองบอกอ

การไดเกิดมาพบพระพุทธศาสนานัน้ แสนยากมาก ชาวพุทธจำนวนนอยมากทีจ่ ะมีโอกาสปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน แตกเ็ ปน
ที่นาชื่นชมวายังมีหนวยงานของรัฐเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับขาราชการในหนวยงาน คือ
กรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ทางหนวยงานตนสังกัดไดจดั โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดปาเจริญราช ระหวางวันที่ ๒๕-๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๑ ดวยการประสานงานของคุณศิรกิ ลุ กลิน่ ทอง (ปูเป) นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕ กองการเจาหนาที่ กรมปศุสตั ว
ซึ่งเธอเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพอวีระนนท ในโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร"ทำดีเพื่อพอ" ที่เชียงใหมปที่แลว เธอประทับใจวิธีการ
สอนปฏิบตั ขิ องหลวงพอวีระนนท จึงปรารถนาใหผอู นื่ ไดมโี อกาสไดปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานตามแนวสติปฏ ฐานสีบ่ า ง
โดยครัง้ นีไ้ ดมขี า ราชการ ประกอบดวยสัตวแพทย สัตวบาล เจาหนาที่ กรมปศุสตั ว จากทัว่ ประเทศเขา
รวมปฏิบตั ธิ รรม จำนวน ๘๐ คน แมเดินทางกันมาอยางเหนือ่ ยลา แตทกุ คนตัง้ ใจกันปฏิบตั ิ โดยเฉพาะคุณหมอ
นักทดลองสัตวสนใจซักถามปญหาธรรมกับหลวงพอกวาจะเลิกปฏิบัติเกือบ ๕ ทุมทุกคืน และสกูปพิเศษ
ฉบับนี้ขอเปดใจตัวแทนของขาราชการกรมปศุสัตวและบรรยากาศการปฏิบัติตลอด ๖ วันในวัดปา ใหผูอาน
ไดติดตามกันคะ

คุณธำรง ทองจำรูญ

หัวหนาสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปตตานี
กองบอกอ
คุณธำรง
กองบอกอ
คุณธำรง

เคยปฏิบตั ธิ รรมหรือวิปส สนากรรมฐานมาหรือไม อยางไร
เคยปฏิบตั ธิ รรมมาแลว โดยการนัง่ สมาธิและเดินจงกรมทีว่ ดั แหงหนึง่
เหตุผลที่มาวิปสสนากรรมฐานในครั้งนี้
๑. เพื่อใหเขาใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตของตนเองโดยวิธีทำสมาธิและ
วิปสสนากรรมฐาน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๓. เพือ่ ใหตนเองมีทศั นคติตอ การทำงานบนหลักแหงศีลธรรม คุณธรรม
และธรรมภิบาลยิ่งขึ้น
กองบอกอ ความรูสึกตอการวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาในครั้งนี้
คุณธำรง มีความรูสึกยินดีและสมหวังกับความตั้งใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถทำใหรู
ถึงหลักการเบือ้ งตนในการพัฒนาจิต เพือ่ แกไขปญหา ทัง้ ภาคบรรยายธรรมและการปฏิบตั ิ โดย
เฉพาะพระอาจารยทงั้ หลายทีช่ ว ยชีแ้ นะและบอกกลาว พรอมทัง้ ดูแลอยางไมเครงครัดจนเกินไป
กองบอกอ ความรสู กึ ตอพระครูปลัดวีระนนท วีนนฺโท
คุณธำรง มีความเคารพและเลื่อมใสตอพระอาจารยเปนอยางยิ่ง เพราะมีความเมตตา
อารมณดี รถู งึ ปญหาในการปฏิบตั ธิ รรมเปนอยางดี สอน แนะนำ และตอบปญหาไดอยางแจมแจง
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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คุณวีรสิฐ พุฒไิ พโรจน
ปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส

กองบอกอ เคยปฏิบตั ธิ รรมหรือวิปส สนากรรมฐานมาหรือไม อยางไร
คุณวีรสิฐ เคยไปฝกจิตปฏิบตั ธิ รรมจากวัดอืน่ มาแลว ซึง่ ในทีแ่ ตละแหงก็มี
เอกลักษณโดดเดนทีแ่ ตกตางกัน และเหมาะกับกลมุ บุคคลทีต่ อ งการแบบ
พักผอนจิตสบาย ๆ เบา ๆ แตบางแหงก็เขมขนในการฝกจิตใหเขมแข็งก็มี
เชนกัน
กองบอกอ เหตุผลที่มาวิปสสนากรรมฐานในครั้งนี้
คุณวีรสิฐ การเขารวมโครงการฝกจิตคือการพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด พัฒนาสมรรถนะศักยภาพของสมอง และยัง
ครอบคลุมถึงการสรางสติความคิดในแงมุมเชิงบวก การปรับตัวในสภาวะสังคมยุคโลกาภิวัฒนใหเหมาะสมและ
ทันกับเหตุการณได
กองบอกอ ความรูสึกตอการวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาในครั้งนี้
คุณวีรสิฐ การมาทีว่ ดั ปาครัง้ นี้ สิง่ ทีไ่ ดจากวัดคือการฝกจิตแบบสติปฏ ฐานสี่ ซึง่ ไมเคยฝกมากอนและไดรซู งึ้ ของเวทนาในจิต
เจ็บปวดมาก จากเดิมทีฝ่ ก กรรมฐานคือความนิง่ เฉย เงียบ สงบ เปลีย่ นไป มองเห็นเวทนา ตองใหเกิดปญญามาแก
ถึงความเวทนาทีเ่ กิดเพือ่ ระงับ พระอาจารยมกั ย้ำเสมอกับการใหใชสติควบคุมจิต อยาปลอยใหจติ ทำตาม
สัญชาติญาณของมันเองที่เคยเปนตั้งแตการเดินจงกรมทุกระยะ ที่ใหสติรับรูกอนการจะปฏิบัติทุกขั้นตอน
โดยใหสติเปนผูจัดการกำกับทุกครั้ง
กองบอกอ ความรสู กึ ตอพระครูปลัดวีระนนท วีนนฺโท
คุณวีรสิฐ สิง่ ทีส่ ดุ ยอดอีกประการหนึง่ คือ การเปดโอกาสใหเขียนคำถามเพือ่ พระอาจารยตอบใหดว ยตนเอง ซึง่ มีเวลาใหกบั
ลูกศิษยผปู ฏิบตั มิ าก สามารถสอบถามไดทกุ เรือ่ งอยางเปนกันเอง และตอบดวยความชัดเจนทุกคำถาม

คุณจุฑาพร อึง้ ตระกูล

เจาหนาทีบ่ ริหารงานธุรการ 5 สำนักงานปศุสตั วจงั หวัดอุบลราชธานี
ประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ สิ่งที่ไดรับในขณะนั่งวิปสสนา
กรรมฐาน พอเรานัง่ ภาวนาไปไดสกั ระยะหนึง่ โดยภาวนาคำวา ยุบหนอ พองหนอ ตามทีพ่ ระ
อาจารยสอน ก็ทอ งไปเรือ่ ย ๆ ไดสกั ระยะหนึง่ ก็มอี าการปวดขาคลายจะเปนเหน็บ ปวดไลขนึ้
เรือ่ ย ๆ จนแทบจะทนไมไดตอ งรีบทองถี่ ๆ ไมวา จะเปนยุบหนอ พองหนอ หรือภาวนาพุทโธก็ได
ขณะนัน้ ความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ย ๆ แทบทนไมได เหงือ่ แตก จนรสู กึ ได หูออื้ ดัง
เปรีย้ ะเบา ๆ เราไดยนิ เองเหมือนน้ำเขาหูในระยะแรก สักระยะพอน้ำออกจากหูแลว พอไดยนิ
เสียงลัน่ เหมือนมีอะไรใหหลุดออกมา เราก็ไดยนิ เสียงใสเปนปกติ ความรสู กึ เหมือนใจแทบขาด
แตคดิ วาอยาถอย ไดแตเพียงวาภาวนาวา "ตายแน ๆ ตายแน ๆ โอยปวดหนอ เจ็บหนอ พอ ๆ
แลว" เราไมอยากเอาความเจ็บปวด นึกเห็นหนาแม ขอพรจากเทวดาทีร่ กั ษาตัวเรา ขอพรจาก
แม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาชวยใหขาพเจาหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งหลายดวย
พอนัง่ ไปสักพักความเจ็บปวดมาก ๆ ก็คลายลง สิง่ หนึง่ ทีข่ าดไมได ตองมีความอด
ทนตอความเจ็บปวดทีจ่ ะเกิดขึน้ พอขาชาเปนเหน็บไปแลวอยตู วั ความสบายเขามาแทนทีก่ น็ งั่
สมาธิตอได ทำใหเราเห็นสัจธรรมดังที่พระอาจารยสอนไวไมมีผิดวา "สังขารเปนสิง่ ไมเทีย่ ง
มีเกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมดา" เมือ่ ตายไปแลวเอาอะไรไปไมได มีแตความดีกบั ความชัว่
เทานัน้ ทีจ่ ะจารึกไวใหคนทีอ่ ยเู บือ้ งหลังไดรบั รู มา ณ เวลานี้ จากการไดเขามาทำการปลง ตอง
ปลงทุกอยางจริง ๆ แลวก็จะพบกับความสุขทีแ่ ทจริงหลังความเจ็บปวดไดผา นไป
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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คุณยอด ศรีสนั ต

นักวิชาการสัตวบาล ๘ ว กองบำรุงพันธสุ ตั ว

๖ วัน

การเขารวมโครงการปฏิบตั ธิ รรมตามโครงการของกองการเจาหนาที่ กรมปศุสตั ว ทำให
ทราบถึงความไมเทีย่ งของสังขารวา เมือ่ เกิดมาก็มที กุ ข และจะหนีความแกไปไมได ๒ วันแรกใน
การเขารวมเขาปฏิบตั กิ รรมฐานในแนวสติปฏ ฐานสีน่ บั วาลำบากมากสำหรับสังขารทีล่ ว งวัยขึน้ มา
ดวยความแนะนำการใหกำลังใจของพระอาจารยทั้งหลายและความมีเมตตาจิตของหลวงพอ
วีระนนท ทำใหสามารถผานวันเวลาทัง้ หลายมาไดจนครบกำหนด๖ วัน ดวยความทุลกั ทุเล รสู กึ
เหมือนแสนเมือ่ ย ปวดแสนปวด จิตเราเองแท ๆ การจะทำใหสงบไดแสนลำบาก บางวันตอนเชา
ดี ภาวนาไดตลอด แตบางเวลาไมรวู า เรือ่ งอดีตแตปางไหนก็ผดุ ขึน้ มา ทำใหหลงลืมคำบริกรรมทัง้
หลาย และชวงบาย ๆ จะมีนวิ รณมาก พระอาจารยจะกระตนุ อยางไรจิตก็ไมรบั รู จะหลับใหได
แตอยางไรก็ตามการปฏิบตั ธิ รรมในครัง้ นีท้ ำใหขา พเจาเห็นโทษของการครองตนอยางไม
ระมัดระวัง มาคิดแลวการปลอยปละละเลยในการปฏิบตั แิ กจติ ใจของตนเองทำใหมปี ญ
 หาอุปสรรค
หลายประการ อีกประการหนึ่งไดเห็นโทษอบายมุขโดยเฉพาะการขาดศีลขอ ๕ เรื่องสุราเมรัย
สงผลใหไมสามารถแบกรับสังขารซึ่งเปนของตัวเองแท ๆ ไดอยางยากลำบาก การที่ไดมาเริ่มตน
ุ ภาพและเพิม่
การทำสิง่ ทีด่ แี กชวี ติ ในครัง้ นี้ จะอำนวยผลใหชวี ติ ในดานครอบครัวและการงานมีคณ
สิ่งที่เปนมงคลแกชีวิต

คุณวัลลภา วราอัศวปติ

เจาหนาทีบ่ ริหารงานปศุสตั ว ๗ สำนักงานปศุสตั วจงั หวัดขอนแกน
ดิฉนั ทำงานดานปศุสตั ว และจบการศึกษาจากโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสตั ว ปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(วทบ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร พอดีไดศกึ ษาตอปริญญาโท สาขา
วิชาพุทธศาสนามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขตขอนแกน)
ซึ่งเปนรุนแรกที่รับคฤหัสถเขาเรียน ดิฉันไดความรูความเขาใจดานพุทธศาสนาจริงๆก็ตอนเรียน
ปริญญาโทนีเ่ อง เมือ่ กอนดิฉนั อาจเขาใจดานศาสนาพุทธไมมากพอ แมแตเรือ่ งการปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐาน เนือ่ งจากหลักสูตรบังคับตองผานการนัง่ สมาธิวปิ ส สนา ๓๐ วัน จึงจะจบหลักสูตร ซึง่
เปนความยากลำบากสำหรับดิฉันมาก
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานของกรมปศุสัตวที่วัดปา
เจริญราช คลอง ๑๑ เปนสถานทีท่ ปี่ ฏิบตั อิ ยางมีขนั้ ตอนทีด่ มี าก พระอาจารย คือพระครูปลัดวีระนนท วีระนนฺโท ทานเมตตา กำกับ
วิธปี ฏิบตั ใิ หกบั คณะพวกเราชาวปศุสตั วจำนวนกวา ๘๐ คน ไดอยางไมเหน็ดเหนือ่ ย ซึง่ วิธปี ฏิบตั สิ ำหรับดิฉนั นัน้ จะนำไปปฏิบตั ใิ ห
ตอเนือ่ ง จึงถือวาเปนความโชคดีในชีวติ ของดิฉนั ทีไ่ ดเริม่ ตนสะสมบุญไวใหกบั ตัวเอง และจะไดนำเอาธรรมะทีพ่ ระอาจารยถา ยทอด
ไปประกอบกับการดำเนินชีวิตอยางมีสติ เพราะชีวิตคนเรายังตองดำเนินไป อยางที่พระอาจารยใหความรูเรื่องละครชีวิต เราจะไป
กำหนดกฎเกณฑลิขิตไมได สิ่งที่ดิฉันภูมิใจและซึ้งใจมาก นึกไมถึงวาจะไดมาพบสิ่งที่พระอาจารยไดเลาเกี่ยวกับนิมิต กอนจะมา
เปนวัดวามีคนแกขอรองหลายครัง้ ดิฉนั คงไดนำสิง่ ดีๆทีไ่ ดรบั นีไ้ ปเลาตอๆกับกัลยาณมิตรทีม่ บี ญ
ุ ทัง้ หลายคะ และจะกลับมาปฏิบตั ิ
อีกคะ

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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ในวัดปา

วาที่ ร.ต. ปณณวัชญ ชิตธนาเศรษฐ

นักวิชาการสัตวบาล สำนักพัฒนาการปศุสตั วและถายทอดเทคโนโลยี
ผมเป น คนหนึ่ ง ที่ เ ข า รั บ การฝ ก อบรมโครงการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมมี
ขาราชการ เจาหนาทีแ่ ละพนักงานราชการ ทีม่ าจากสวนกลางและสวนภูมภิ าค มีความหลาก
หลาย ในตำแหนง เพศ อายุ เปนตน เมือ่ มาถึงวัด ทุกคนลงทะเบียน เปลีย่ นเสือ้ ผาเปนชุดขาว
กลายเปนความกลมกลืนเบือ้ งตน วันแรก มีการปฐมนิเทศ ทำวัตรเย็น และพิธรี บั ศีล ๘
สมาทานพระกัมมัฏฐาน รับฟงธรรมบรรยายเรือ่ งวิธปี ฏิบตั กิ รรมฐานเบือ้ งตน โดยไดรบั ความ
เมตตาจากทานพระครูปลัดวีระนนท วีรนฺนโท เจาอาวาส ในการใหคำแนะนำการปฏิบัติ
ตาง ๆ สวนวันถัดมา ไดยินเสียงสัญญาณระฆังสรีระกิจ เวลา ๐๓.๓๐ น. ทุกคนตื่นนอน
ทำกิจวัตรสวนตัวพอสังเขป ๐๔.๐๐-๐๖.๓๐ น. ทำวัตรเชา ปฏิบตั ธิ รรม ประมาณ ๐๗.๐๐ น.
รับประทานอาหารเชา จากนัน้ ทำธุระสวนตัว เพือ่ เตรียมตัวใหพรอมสำหรับการปฏิบตั ธิ รรม ใน
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. ตอไป โดยพระอาจารยสงกรานตมาชวยสอนในการเดินจงกรมและปฏิบตั ธิ รรมดวย ในชวงนีเ้ ปนชวงทีท่ กุ
คนมีความสนใจเปนอยางยิง่ เพราะเปนชวงเริม่ ตน บางคนอาจมีประสบการณในการปฏิบตั มิ าแลว บางคนยังไมเคยปฏิบตั มิ า กอน เริม่
ฝกหัดขัน้ พืน้ ฐานกอน เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาในระดับตอไป เวลา ๑๐.๓๐ ไปรับประทานอาหารเพล ทุกคนตักอาหาร แลวนัง่ พรอม
กัน ถวายขาวพระสงฆ พระสงฆใหพร จากนัน้ ลาขาวพระ แลวจึงเริม่ รับประทานอาหาร (ไมใชอาหารกลางวัน เพราะถาเปนกลางวัน
หมายถึงตัง้ แต ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป ศีลขาด แนนอน) ชวงนีเ้ วลาวางคอนขางนาน บางคนยังไมอาบน้ำใชเวลาชวงนีอ้ าบน้ำใหเย็น
สดชื่น หรือพักผอนเอาแรง เพื่อรับการฝกในชวงบายตอไป หลายทานฟตมากหนอย ก็ไปที่ศาลา อานหนังสือธรรมะ เวลาชวงบาย
เริม่ ๑๒.๐๐ -๑๖.๐๐ น. เมือ่ ทุกคนรับประทานอาหารแลว กระเพาะเริม่ ยอย หนังตาเริม่ ออนแรงลง จะหลับเสียกันใหได
ดังนัน้ จึงแกดว ยการเดินจงกรม หลายคนทำตาปรือ ขณะเดินจงกรม แตกผ็ า นไปได พอนัง่ สมาธิเปนชวงทีท่ กุ คนมีความ
ตัง้ ใจเปนอยางยิง่ เวลานัง่ อาจจะตัวโยก หรือคอไปบางไมวา กัน อาจเปนไปไดวา เมือ่ คืนอาจจะนอนนอยหรือนอนไมคอ ยหลับ เนือ่ ง
แตละคนเดินทางมาหลายทีท่ ไี่ กล ๆ เชน ปตตานี พะเยา ขอนแกน เปนตน เกิดอาการออนเพลีย ชวง ๑-๒ วัน อาจเปนชวงทีต่ อ งฝน
มีความอดทนใหผา นไปใหได พอยางเขาวันที่ ๓ , ๔ , และพอถึงวันที่ ๕ ทุกคนปรับตัวไดสามารถปฏิบตั ไิ ดอยางสบาย มีความกาว
หนาดี เพราะทานพระอาจารย ไดสอนการปฏิบตั ิ อยางเปนขัน้ เปนตอน มีลำดับความหนักเบา ตามสภาพของผเู ขารับการฝกอบรม
และการแสดงธรรมที่เปนประโยชนแกผูปฏิบัติธรรม ในการที่จะประพฤติตนอยางไรในชีวิตประจำวัน
ในการปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน เมือ่ คนเรามีอายุมากคอนขางจะเปนปญหาในการปฏิบตั เิ ชน สมาธิตา ง ๆ อาจมีนอ ย หรือนัง่ สมาธิ
ไดไมนาน แตมคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะมงุ มัน่ ในการปฏิบตั ิ ดังนัน้ การปฏิบตั ธิ รรม ถามีการปลูกฝงดานคุณธรรมและจริยธรรม ตัง้ แตวยั เด็ก
หรือนักเรียน นักศึกษา ใหมคี วามเขาใจในแกนแทของพระพุทธศาสนา ตัง้ แตอายุนอ ยนาจะเปนการดี เพราะเมือ่ เติบโตขึน้ เปนผใู หญ
ในวันขางหนา จะไดเปนคนเกง คนดี และมีคณ
ุ ธรรม ควบคไู ปดวย ซึง่ จะเปนประโยชนใหกบั ตนเอง ครอบครัว สวนรวม และจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหยั่งยืนและมั่นคงสืบไป
อนึง่ ในการอบรมครัง้ นี้ ตองขอขอบคุณทางวัด ทีไ่ ดจดั ทีพ่ กั อาหาร และทีส่ ำหรับการปฏิบตั ธิ รรมเปนอยางดี ตลอดจน ได
รับการคำแนะนำจากทานพระครูปลัดวีระนนท วีรนฺนโท และคณะพระอาจารย และฆราวาสทุกทาน ทีไ่ มไดเอย ณ ทีน่ ี้ ซึง่ เปนการ
เอือ้ ประโยชนในการปฏิบตั ธิ รรมเปนอยางมาก ถึงแมวา ผเู ขาอบรมครัง้ นี้ จะเหนือ่ ยออนในการเดินจงกรมและปฏิบตั กิ มั มัฏฐาน แต
ทุกคนก็มีความมุงมั่นในการปฏิบัติเปนอยางดี และพวกเราจะยึดมั่นในคำสอนของพระอาจารยทุกทาน
ใน นามของคณะผูจัดทำวารสารขออนุโมทนาบุญกับผูปฏิบัติทุกทานที่ไดตั้งใจ ปฏิบัติ และรวม
บริจาคปจจัยทำบุญที่วัดเกือบทุกกิจกรรมบุญ อาทิ ทอดผาปาเพื่อซื้อที่ดินและสรางอุโบสถ บริจาคปจจัย
คาอาหาร คาน้ำ คาไฟ เชาบูชาพระ อีกทัง้ รวมทำบุญซือ้ เสือ้ Love the Buddha ของ วัดกันทุกคน ขออนุโมทนา
กับนองๆคณะทำงานคุณศิรกิ ลุ กลิน่ ทอง คุณดวงดาว วัฒนวนาพงศ คุณปรารถนา พลายมาศ คุณเข็มทอง
แกวอนุ ทีเ่ ปนสะพานบุญใหผปู ฏิบตั ทิ กุ ทานไดเขามาสรางบุญกุศลทีว่ ดั หวังวาทุกทานจะนำธรรมปฏิบตั ไิ ป
ใชในการทำงานและครอบครัวเปนอยางดี
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐิ
ออกพรรษาและทอดกฐินนสามั
สามัคคคีคี
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สะเก็ดขาวชาววัด

เรือ่ ง เมาทซี่

สวัสดีคะ ขอตอนรับสเู ทศกาลงานบุญกฐิน
ทุกวัดมีพิธีทอดกฐินใหชาวพุทธไดสรางมหาทานกัน
ปหนึง่ มีการทอดกฐินเพียง ๑ ครัง้ ถือวาเปนมหากุศลอันยิง่ ใหญ
ขอเชิญผอู า นทุกทานรวมอนุโมทนากฐินโดยพรอมเพรียงกันนะคะ

งานเททองหลอพระรูปเหมือนหลวงปเู ทพโลกอุดร
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระอินทร ที่ผานมาได
ประสบความสำเร็จลุลว งไปดวยดี ดวยการรวมแรง รวมใจ
รวมบุญ จากผูใจบุญทุกทาน ทางวัดใชเวลาเตรียมงาน
เพียงแค ๒ สัปดาหเทานัน้ ในการเนรมิตทุกอยาง ใครมา
วัดชวงกอนวันงานคงเห็นทัง้ พระ สามเณร และกลมุ เด็กวัด
ช ว ยเตรี ย มงานเพี ย งไม กี่ ค นเท า นั้ น ที่ ช ว ยกั น เตรี ย ม
งานบริเวณกอสรางอุโบสถ จนแทบจะไมมีเวลาพักเลย
ทีเดียว
ขอชื่นชมกับหนุมเด็กวัด ที่นองๆการบินไทยตั้ง
ฉายาใหวา ๔ ทหารเสือ คือ คุณประทีป (พีเ่ ปย ก) รัตนวรรณ
อีกฉายาหนึ่งเรียกวา นายชางใหญ ที่ตกแตงและเนรมิต
บริเวณงานไดอยางสวยงาม คุณสนชัย(พี่สน) ไชยจำรัส
ตากล อ งวิ ดี โ อทุ ก กิ จ กรรมบุ ญ พงศ พ สิ น (พี่ ม หา)
กอรัตนหิรญ
ั ไดรบั ฉายาวาชุปเปอรแมน เพราะอาสาชวย
งานไดทกุ อยางตัง้ แตงานพิธกี รจนถึงงานในครัว ติดขัดอะไร
เรียกใชพี่มหาไดทุกเวลา และคนที่เสียสละแรงกายแรงใจ
ทมุ เทสุดๆคงเปน คุณสุพสิ ณ
ั ห (อัน๋ ) วงษศรีวชิ ยั ทีเ่ ปน
โตโผใหญในการจัดงานทุกอยาง และที่ลืมอนุโทนาบุญ
ไมไดกค็ งเปนพีย่ า คุณธนันทนศิ า คลายวัชรมาลา จากกรม
สรรพาวุธ ทีเ่ ขามาชวยงานวัดทุกวันหยุดสุดสัปดาห ในครัง้
นี้พี่ยาจับจีบดอกไมผา ตกแตงบริเวณประรัมพิธีไดอยาง
สวยงาม ทัง้ ทีไ่ มเคยทำมากอนนะนี!่
การจัดงานบุญของวัดในแตละครัง้ มีคา ใชจา ยใน
การเตรียมงานมากมาย เนื่องจากวัดกำลังอยูในระหวาง
การกอสราง สถานที่ไมพรอมหลายๆอยาง จึงตองอาศัย
ศรัทธาของทุกทานที่ชวยสนับสนุนปจจัยในดานตางๆ ซึ่ง
ตองขออนุโมทนาบุญกับคุณวัชราภรณ เมฆานุพักตร ที่

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔ ที่ผานมา มีผูสนใจเขารวมปฏิบัติธรรมมากมาย
ทั้ ง นี้ ส ถานที่ ยั ง ไม ส ะดวกสะบายเท า ไรนั ก โดยเฉพาะ
เรือ่ ง หองน้ำทีม่ จี ำนวนนอย แตกไ็ มเปนอุปสรรคสำหรับ
ผปู ฏิบตั ทิ ตี่ อ งการเห็นธรรม ถือวาเรามาสรางความเพียรกัน
นะคะ การสร า งความดี มั ก มี อุ ป สรรคเสมอค ะ เมื่ อ ผู
ปฏิบัติไดปฏิบัติและรับฟงธรรมบรรยายจากหลวงพอแลว
ทานจะเห็นวาความไมสบายกายความไมสบายใจใน ๓ วัน
แรก เปนแคเพียงทุกขเล็กนอยทีท่ า นตองขามพนใหได แต
อยางไรก็ตามขณะนีไ้ ดมผี ใู จบุญรวมเปนเจาภาพและอาสา
รวบรวมปจจัยสรางหองน้ำถวายวัดในบริเวณที่ดินแปลง
ใหม คือ คุณเนาวรัตน แกววงศ (คุณมด) ทานใดสนใจสราง
หองน้ำถวายวัด สามารถบริจาคปจจัยไดทวี่ ดั คะ
ขณะนีม้ เี พือ่ นๆพีๆ่ นองๆ นางฟาผใู จบุญจากการ
บินไทยเขามาปฏิบัติธรรมและสรางบุญกุศลที่วัดมากมาย
เมาทซีก่ ข็ ออนุโมทนาบุญกับคุณพิมลศิริ (พีน่ อ ย) ศรีขจร
และกลมุ ธรรมญาน จากการบินไทย ทีไ่ ดโอนปจจัยคาน้ำ
คาไฟ ใหทวี่ ดั ทุกเดือน และสนับสนุนปจจัยในกิจกรรมบุญ
อืน่ ๆของวัด ซึง่ พีน่ อ ยไดอาสารวบรวมปจจัยซือ้ เครือ่ งเสียง
เพือ่ ติดตัง้ บนศาลาวิปส สนากรรมฐาน ใครอยากมีชอื่ เสียง
โดงดังขจรไกล รวมทำบุญกันไดนะคะ และขออนุโมทนา
บุญกับคุณสิรนิ ทิพย ลีลาประเสริฐ ทีอ่ าสารวบรวมปจจัย
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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ซื้อหมอแปลงไฟใหวัด ราคาประมาณสามแสนกวาบาท
ในครั้งนี้พี่นอยจากกลุมธรรมญานไดรวบรวมปจจัยสมทบ
ยอดรวม ๑๐๓,๐๐๐ บาท อี ก ด ว ย อานิ ส งส ก ารซื้ อ
หมอแปลงไฟ ทานคงไดรบั แสงสวางนำทางชีวติ ตลอดไปคะ
ปนี้หลวงพอจะพาคณะศิษยานุศิษยไปรวมทอด
กฐินทีส่ ำนักสงฆดอยจอ อ.พบพระ จ.ตาก ในวันที่ ๑๑-๑๒
พ.ย ถือวาเปนบุญกฐินตกคาง เพือ่ ทางสำนักสงฆฯจะนำ
ปจจัยไปสรางเจดียบ รรจุพระบรมสาริกธาตุ และพระพุทธ
รูป ๔ องค ตอไป ขณะนีเ้ จดียอ ยใู นระหวางกอสรางตัง้ อยู
บนยอดเขาสามารถมองเห็นฝง พมาไดชดั เจน ผมู จี ติ ศรัทธา
ทานใดสนใจไปรวมทอดกฐินกับหลวงพอ ออกเดินทางวัน
ที่ ๑๑ พ.ย โดยสารรถบัสปรับอากาศ รับเพียง ๔๐ คนเทา
นัน้ หรือรวมสมทบองคกฐินกองละ ๒,๐๐๐ บาท บริจาค
ปจจัยและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่วัดทุกวันคะ
ขอฝากขาวจากชมรมกระแสใจ จะจัดโครงการ
คายพุทธบุตรครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เปด
ลงชื่อรับสมัครเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๓๑ มกราคม
๒๕๕๒ รับยุวชนอายุตงั้ แต ๑๐-๑๕ ป จำนวน ๑๒๐ คน
ติดตอสอบถามไดที่คุณบุษรัตน (ปู) มกรแกวเกยูร โทร
๐๘๕-๑๒๐-๒๐๐๕ คุณกมลาศ คัชชาพงษ ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ หรือลงชือ่ จองลวงหนาไดทวี่ ดั คะ สุดทายนีข้ อเชิญ
ผอู า นทุกทานรวมสงทายปเกาตอนรับปใหมทวี่ ดั ในคืนวันที่
๓๑ ธันวาคม มีกจิ กรรมสวดมนตสะเดาะเคราะหสบื ชะตา
ปลอยโคมลอยตอนเที่ยงคืน สวดมนตจนถึงย่ำรุง และ
รวมตักบาตรวันขึ้นปใหมกอนกลับบานคะ พบกันใหม
ปหนานะคะ

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 ลว วาทานใดทำยากทีส่ ดุ และ
ทานใดอานิสงสสูงที่สุด
คำตอบก็คือ อภัยทาน แมจะทำยากที่สุดและ
อานิสงสสูงสุดแตอานิสงสก็ยังนอยกวาการรักษาศีล
นะครับ เพราะเปนการทำบุญในระดับทีต่ า งกัน ผทู ตี่ อบ
ถูก ทางทีมงานจะสงของรางวัลไปใหถงึ บานเลยครับ
คำถามประจำฉบับนี้ ถามวา ภิกษุณรี ปู แรกใน
พระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจาคือใคร
สงคำตอบมาไดที่ krasaejaigames@yahoo.com หรือ
สงแฟกซมาที่ ๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙
ผโู ชคดีทตี่ อบถูกจะไดเสือ้ Love the Buddha ของ
ทางวัด และพวงกุญแจหมีควั ลาจากออสเตรเลียครับ

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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แนะนำหนังสือนาอาน
ชุด ธรรมปฏิบตั ิ
อิสระแหงจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญเลมละ 199 บาท
ชุด ธรรมสำหรับผคู รองเรือน
คสู รางคสู ม (ภาษาไทยและอังกฤษ)
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
แจกเปนธรรมทาน

ในระหวางการเดินจงกรมเปนหมคู ณะ หลังเวลา
ทำวั ต รเช า วั น นึ ง โยคี ห ลายท า นต อ งหยุ ด กำหนด
เหม็นหนอ เหม็นหนอ อยหู ลายครัง้ เนือ่ งจากมีโยคีรนุ ปา
ทานหนึ่ง ผายลมออกมาไมรูจักเหน็ดเหนื่อยตลอดหนึ่ง
ชัว่ โมงแหงการปฏิบตั ธิ รรมนัน้ จนโยคีเพือ่ นสาวทนไมไหว
ตองออกปากเตือนวา
โยคีเพือ่ นสาว : นีเ่ ธอ คราวหลัง เวลาเดินจงกรม เธอตอง
มีมารยาทหนอยนะ เลนผายลมถีข่ นาดนี้ ชาวบานเคาไม
เปนอันเดินกันเลย ฉันละสมาธิกระเจิงไปหมด
คุณปานักผายลม : แหม ก็มนั หามไมไหวนี่ โอเค! คราว
หนาฉันจะบอก ตดหนอ ตดหนอ ละกัน พอเธอไดยนิ แลว
จะไดเตรียมตัวกลัน้ หายใจ ดีไหมจะ อิอ!ิ
เพือ่ น : ???
ขอเชิญผูอานสงเรื่องราวขำขันมาเลาแบงปนกันบางนะคะ
e-mail:Krasaejai@yahoo.com

16 Predictions of the Buddha
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
พุทธทำนาย ภาคภาษาอังกฤษ
แจกเปนธรรมทาน

Mp 3 ชุดธรรมปฏิบตั ิ จำนวน 8 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

ปุจฉา-วิสชั นากับหลวงพอ

ถาม เวลานัง่ สมาธิแลวเกิดอาการปวดขามากจนบางครัง้ ทนไมไหว จะเปลีย่ นอิรยิ าบถไดหรือไม
ตอบ ถาทนไดกท็ นไปสักระยะหนึง่ กอน ดูวา อาการปวดเปนอยางไร พิจารณาอาการปวด สกู บั มันไปกอน พิจารณา
ดูสงั ขารเรา มันไมเทีย่ ง มันเกิดขึน้ แลวก็เกิดทุกขตามมา ถาทนไมไหวจริงๆใหกำหนดสติและคอยขยับเปลีย่ นอิรยิ าบถได
ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี

36

Krasaejai4.pmd

36

10/10/2551, 11:36

ชมรมกระแสใจ
(ชมรมผูปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราช)

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



วัดปาเจริญราช 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
เทศกาลวั
นออกพรรษาและทอดกฐิ
นสามั
คคีร (30970) 085-1202005 คุณอณิระ โพธินลิ (27755) 081-622320437
นไทยติ
ดตอคุณบุษรัตน มกรแก
วเกยู
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ชมรมกระแสใจ
สถานทีต่ งั้

วัดปาเจริญราช
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
คุณสิรนิ 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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ประมวลภาพ พิธเี ททองหลอรูปเหมือนหลวงปเู ทพโลกอุดร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระอินทร
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ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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