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มทุติาจติสกัการะถวายแดหลวงพอวรีะนนท

หลวงพอวรีะนนท ผสูรางคนผสูานธรรม
กอปรกจิกศุลกรรม นำปวงชนพนบวงมาร

เมตตาและปรานี ชพีจกัพลมีหาทาน
สองมอืทีห่ยาบกราน ดวยเพราะงานพระศาสนา

พระปานกัธดุงค ผมูัน่คงสตัยวาจา
สบืธรรมแสนล้ำคา ดวยบุญญาอันเกรียงไกร

เฉกแสงสรุยิา สวางหลากวาแสงใด
ไออุนที่หนุนใน เปยมใจเอื้อเกื้ออาทร

อรยิะพระแหงยคุ ทานคลายทกุขใหจางจร
สรรคสรางพร่ำเพยีรสอน เพือ่ชนตืน่และเบกิบาน

คณุงามแหงความดี มากพนมเีกนิเปรยีบปาน
ชั่วกัปและชั่วกาล พระคณุทานสถติคง.

   โดย   ธรรมบตุร
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วตัถปุระสงค
๑. เพื่อแจงขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดปาเจริญราช
๒. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
๓. เพื่อเผยแผหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
๔. เพือ่เปนสือ่กลางแลกเปลีย่นขอคดิธรรมะ เกรด็ความรสูขุภาพ

กาย สขุภาพจติ ประสบการณชวีติระหวางสมาชกิ
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชในชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรมอนัด ีตามหลกัพทุธธรรม

ใหแกครอบครัว

ปที ่๑ ฉบบัที ่๔  ตลุาคม-ธนัวาคม  ๒๕๕๑

จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
วัดปาเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บงึทองหลาง
อ.ลำลกูกา  จ.ปทมุธานี
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร. 086-3102566 ,
085-1202005
โทรสาร 0-28818619
e-mail :krasaejai@yahoo.com

ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

บรรณาธิการ คณุกมลาศ คชัชาพงษ
กองบรรณาธิการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุวรีะ ศรสีนทิ
คณุวทิรู วริยะพพิฒัน
คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
คณุอนเุทพ  อนิทรชติ
คณุญาณภทัร ยอดแกว
คณุวภิาพร พารกัษา

ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ

ภาพวาดโดย คณุวชิา นนทแกว

พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ
๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๑๕๙๖๘๑-๔
โทรสาร ๐-๒๒๑๖๙๔๖๕

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ
คุยกับบอกอ กมลาศ คชัชาพงษ ๔
ครอบครัวกระแสใจ จิตประภัสสร ๕
สรรหามาเลา อญัชนั ๖
บุญกฐิน วิสาขา ๗
บทสัมภาษณพิเศษ นายแก็งค ๙
สายธารบุญ นางฟาชาลี ๑๒
ไดอารี่ธรรม จุฬารัตน ๑๕
ทองแดนพุทธภูมิ ดร.ภมูนิทร ๑๖
รูรอบกรอบกฎหมาย พีห่นมุ ๑๗
รูเรื่อง...สมุนไพรเปนกษาย อญัชนั ๑๘
กุศลกิจ อิม่บญุ ๑๙
โลกพุทธบุตร โคนัน ๒๒
สืบเนื่องจากชาดก สัตตบุษย ๒๓
เพราะเปนปจจัตตัง ขุนไกรลาส ๒๔
   ตอน ถอดจติ
เรื่องเลาจากพระปา กัณหาชาลี ๒๖
ถอยธรรมลำกวี เพยีรธรรม ๒๗
ธรรมบันดาลใจ โควินทะ ๒๘
 ตอน พาไปญีป่นุ
เหตุเกิดบนรอยพุทธ ฤทธิรงค ๒๙
สกูปพิเศษ กองบอกอ ๓๐
สะเก็ดขาวชาววัด เมาทซี่ ๓๔

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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ยางเขาสูปลายฝนตนหนาวกันแลวนะคะ ทีมงาน
วารสารของเราก็ยังคงสรรหาคุณคาดีๆมาเลาสูกันฟง
เชนเคย ฉบบันีเ้ปนฉบบัพเิศษสงทายปนี ้ เพราะเปนฉบบั
ครบรอบวันคลายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพอ
วีระนนท และในโอกาสที่วัดไดรับประกาศแตงตั้งเปนวัด
ภายใตชือ่วดัปาเจรญิราช เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๑
ที่ผานมา

ดังนั้นเนื้อหาจึงเขมขนมากยิ่งขึ้น พลาดไมไดกับ
บทสัมภาษณพิเศษของหลวงพอแบบเจาะลึก คอลัมน
พิเศษทองแดนพุทธภูมิไปกับ ดร.ภูมินทร สันติทฤษฏีกร
อีกทั้งยังมีกิจกรรมบุญกุศลเกิดขึ้นมากมายไมขาดสาย
ประหนึง่สายฝนตลอดสองเดอืนทีผ่านมา ฉบบันีย้ิง่อานยิง่
อิม่บญุกบับทความทีม่กีลิน่อายของอนิเดยีทีเ่ริม่พดัโชยมา
กับกระแสธรรมก็กระทบกระแสใจชัดเจนยิ่งขึ้นกอนที่
จะนำคณะแสวงบุญไปทองดินแดนพุทธภูมิในตนเดือน
มีนาคมปหนา

กจิทีเ่ปนบญุกศุลใดๆทีเ่กดิขึน้แลวในวารสารฉบบันี้
ทีมงานวารสารขอนอมถวายแดพระเดชพระคุณหลวงพอ
วีระนนท วีรนนฺโท   หากใครที่ไมเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัด
ขอเชิญมาปฏิบัติกันนะคะ และใครที่ยังไมไดเปนสมาชิก
วารสารกระแสใจ  ขอเรยีนเชญิใหสมคัรเปนสมาชกิกนัหรอื
อปุถมัภคาจดัพมิพวารสารรายป เรามารวมกนัสรางสรรค
จรรโลงพระพทุธศาสนาใหมัน่คงถาวรสบืไป อนโุมทนาคะ

กมลาศ  คชัชาพงษ
บรรณาธกิาร

คยุกบับอกอ

การเจริญเมตตาทำใหจิตเปนอิสระ
เรานำหลักปฏิบัติสำคัญคือ ทาน ศีล ภาวนา ไปใชในการดำเนินชีวิต เราสะสมบุญกันวันละนิด

ทุกวัน จนเปนพลังทางบุญ การสั่งสมบุญยอมนำสุขมาให เมื่อเรามีบุญ เราตองรูจักหยิบยื่นแบงปนใหแก
ผอูืน่ สรางพลงัจติทางบญุ โดยสงบญุไปใหพอแม ญาติๆ พีน่อง สรรพสตัวทัง้หลายทัง้ปวง สงความปรารถนา
ดใีหผอูืน่มคีวามสขุ เราเรยีกวา ความเมตตา ดงัพทุธพจนกลาววา "เมตตาเปนเครือ่งค้ำจนุโลก"  เรายิง่
เมตตามากเทาไร จติกเ็ปนอสิระ ความเหน็แกตวักจ็ะลดนอยลง เรากจ็ะมจีติใจสบาย ไมเครยีด สขุภาพกาย
สขุภาพจติของเรากจ็ะดตีามมาดวย
                                                                                            พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท อสิระแหงจติ ๒
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ครอบครวักระแสใจ
จติประภสัสร

 ทอดกฐินที่วัดปา

¹ŒÍ§µÙ¹ แมแตมครบั ตนกฐนิของเรามใีบเยอะเตม็ตนแลวครบั การทอดกฐนิมมีานานหรอืยงัครบั
แมแตม ประเพณกีารทอดกฐนิมมีาตัง้แตโบราณกาลแลวครบั เลากนัวาสมยัหนึง่พระพทุธเจาไดเสวยชาตเิปน

พระเจาจกัรพรรดทิรงพระนามวา จติราช มพีระราชประสงคจะบรจิาคมหาทานอนัยิง่ใหญ แลวชกัชวน
ใหประชาชนอนุโมทนากฐิน พระองคทรงถวายผากฐินแดสมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจา
ลูกฟงแลวนานไหมละ

¹ŒÍ§µÙ¹ กอนพุทธกาลอีกหรือครับ แลวพระเจาจิตราชทรงตั้งจิตอธิษฐานวาอยางไร  ถึงมาตรัสรูเปน
พระพุทธเจาไดครับ

แมแตม พระองคทรงตัง้ปณธิานวา “ดวยอำนาจกฐนิทานนี ้ขอใหขาพเจาไดสำเรจ็เปนพระพทุธเจาองคหนึง่
ในอนาคตกาลโนนเถดิ” หลงัจากนัน้อกี ๓๐ อสงไขยแสนกลัป พระองคไดตรสัรเูปนพระสมัมาสมัพทุธเจา
ทรงพระนามวาโคดม  บญุกฐนิเปนมหากศุลอนัยิง่ใหญจรงิๆ

¹ŒÍ§µÙ¹ ตนูจำไดวาตอนตนูอาย ุ๙ ขวบ หลวงพอพาไปทอดกฐนิทีว่ดัพระธาตแุมเจดยี จ.เชยีงราย ตนูไดถอื
บาตรแหองคกฐนิรอบเจดยี สวนแมถอืธงจระเข หลวงพอยงัเลาตำนานธงจระเขวา มเีศรษฐขีีเ้หนยีว
คนหนึง่ ไมเคยทำบญุทำทาน  ตอมาตายไปเกดิเปนจระเขอยทูาน้ำหนาบาน ใชไหมครบั

แมแตม ใชแลวครบั ตอนเกดิเปนมนษุย  เศรษฐกีลวัภรรยาเอาเงนิไปทำบญุ จงึนำทรพัยสมบตัไิปฝงซอนไว
หวัสะพานหนาบาน พอตายไปเกดิเปนจระเข  กว็ายน้ำวนเฝาสมบตัติวัเอง แลวเขาฝนบอกภรรยาให
เอาสมบตัทิีฝ่งไวไปทำบญุ  ภรรยาจงึชกัชวนญาติๆ นำทรพัยสมบตัทิีข่ดุไดไปทำบญุทอดกฐนิทีว่ดั

¹ŒÍ§µÙ¹ จระเขกว็ายน้ำตามไปทอดกฐนิจนเหนือ่ยลาแลววายตอไปไมไหว กข็อรองใหภรรยาเขยีนรปูจระเขตดิ
ทีห่วัเรอืไปทีว่ดั แลวจระเขกข็าดใจตาย ใชไหมครบั

แมแตม จำเกงมากครบั ลกูเหน็ไหมละ เกดิมาเปนมนษุยไมรจูกัทำบญุทำทาน พอตายไป
เกดิเปนสตัวเดรจัฉาน  คดิอยากจะทำบญุทำทาน แตกส็ายไปเสยีแลว

¹ŒÍ§µÙ¹ ตนูกโ็ชดดทีีไ่ดมโีอกาสทำบญุทอดกฐนิสคิรบั ตนูขอตัง้จติอธษิฐานบญุดกีวาครบั  ......
แมแตม แมอยากรจูงั ตนูอธษิฐานวาอยางไร
¹ŒÍ§µÙ¹ "Go to Nibbana" ครบัผม
แมแตม ลกูอธษิฐานเกงมากนะจะ  "ทานเปนบนัไดไปสนูพิพาน"  จะ
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เรื่อง...กองบอกอ โครงการบุญ

6

โครงการผลิตสื่อ
ธรรมะ MP 3 ธรรมนยิาย
ชุด สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม เปนชดุ ธรรมบรรณาการ จำนวน ๑๔
แผน บทประพนัธโดยสทุสัสา ออนคอม เสยีงอาน
โดยรองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม รวม
บญุชดุละ ๑,๐๐๐ บาท (ราคาเตม็ ๑,๔๐๐ บาท)
บรรจุในอัลบั๊มซีดี โดยนำรายไดทั้งหมดซื้อที่ดิน
ถวายวดัเพือ่ปลกูสวนปาเฉลมิ พระเกยีรติ

ผูมีจิตศรัทธาทานสนใจสั่งจอง  ชุด
ธรรมบรรณาการ กรุณาโอนเงินผานบัญชี
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย ธนาคารกรุงเทพ สาขา
สะพานพระปนเกลา เลขทีบ่ญัช ี 162-400-4428
สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อที่อยูใหชัดเจน
พรอมระบุจำนวนชุดที่สั่งจอง แฟกซมาที่ เบอร
0-28818619  ทานสามารถรับชุด  ธรรม
บรรณาการ ทีว่ดั (กรณใีหสงของทางไปรษณยี คดิ
คาจดัสงเพิม่ชดุละ ๕๐ บาท) หรือผูมีจิตศรัทธา
ทานใดถวายปจจยัซือ้ทีด่นิ ๑,๐๐๐ บาทขึน้ไป
สามารถติดตอรับชุด ธรรมบรรณาการนี้ไดที่
เจาหนาทีว่ดัทกุวนั  มจีำนวนจำกดัคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ
โทรสัง่จองไดทีค่ณุน้ำทพิย ภธูนชยั เบอร
081-8288298,086-3102566

สพพฺทน ํ ธมมฺทาน ํ ชนิาติ
"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทัง้ปวง"

เคล็ดลับอายุยืน
แดน บเูอต็เนอร นกัสำรวจและนกัวจิยัเรือ่งอายยุนื ไดศกึษาผอูายยุนืที่
สุดไดแก เมืองซารดิเนีย ประเทศ อิตาลี เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุน
เมืองนิโคยา ประเทศคอสตาริกา เขียนในหนังสือชื่อ The Blue Zone
เคลด็ลบัทีไ่ดจากผคูนอายยุนืเหลานัน้พบวา  "ไมมอีาหารเสรมิใดๆชวย
ใหออนเยาวลงได" แตการหลกีเลีย่งอาหารแปรรปู การใหความสำคญักบั
ครอบครวั การจำกดัพลงังานทีก่นิลงรอยละ ๒๐ อาจชวยชะลอความแก
ลงได และทีข่าดไมไดคอืการลดความเครยีดดวยวธิดีงันีค้อื การนัง่สมาธิ
อยางสงบทำวนัละ ๑๕ นาทแีลวคอยเพิม่เปนวนัละชัว่โมง การใสใจเรือ่ง
ตัวเอง โดยการเขียนสิ่งที่ตั้งใจวาจะทำใหสำเร็จ จะชวยใหเกิดความมุง
หมายในชวีติ และการเลนโยคะ เปนวธิอีอกกำลงักายทีเ่หมาะทีส่ดุวธิหีนึง่
ที่ชวยทำใหอายุยืนมากขึ้น      อางองิ Reader's Digest กรกฏาคม  2551

สรรหามาเลาเรื่อง....อัญชัน

องคการอนามยัโลก(WHO)ไดนยิามคำวา “สขุภาพ” ประกอบ
ดวยสขุภาพกาย คอืรางกายแขง็แรง ปราศจากโรคภยัไขเจบ็ สขุภาพ
จติ คอื จติสงบ มัน่คง ไมเครยีด ไมฟงุซาน สขุภาพทางสงัคม คอื มี
สมัพนัธภาพทีด่กีบัผอูืน่ สขุภาพทางจติวญิญาณ เปนความสขุทีแ่ทจรงิ
ทีท่ำใหบคุคลมคีวามสมบรูณในตวัเอง      ขอนีต้องอาศยัการฝกตนเพือ่
ยกระดบัจติวญิญาณโดยใชหลกัสาระสำคญัของคำสอนทางพระพทุธ
ศาสนาคอืทาน ศลี ภาวนา นัน่เอง

การรูจักเลือกทานอาหารนับวาเปนสิ่งจำเปนสำหรับสุขภาพ
กายทีด่เีชนกนั เพราะการกนิด ีมสีขุ ชวีกีย็นืยาวตามมาดวย รกัตวัเอง
ก็ตองใสใจสุขภาพกายและสุขภาพจิตควบคูกันไปนะคะ

งานวจิยัลาสดุของมหาวทิยาลยัโอไฮโอระบวุาขาวโพดสมีวงคอื
อาวธุใหมสำหรบัปราบโรคมะเรง็ลำไสใหญ เมด็สใีนพชื ชือ่แอนโทไซ
ยานนิ (anthocyanins) ซึง่พบในผกัและผลไมสแีดงมวง และน้ำเงนิ คอื
สารออกฤทธิท์ีย่บัยัง้การเตบิโตของเซลลมะเรง็ และฆาเซลลมะเรง็ได
รอยละ ๒๐ โดยไมทำอนัตรายเซลลปกต ิดร.โมนกิา กอิสัต ิเจาของงาน
วจิยัชิน้นีก้ลาววา "แอนโทไชยานนิดดูซมึเขากระแสเลอืดนอยมาก สวน
ใหญยังอยูในทางเดินอาหารและถูกเซลลมะเร็งดูดซับไว"

นอกจากขาวโพดสมีวง สารชนดินีย้งัพบไดมากในผลไมชนดิอืน่
เชน บลเูบอร ีราสเบอร ีแอปเปลแดง มะเขอืมวง ผกักระหล่ำสมีวง และ
แบล็กเคอแรนต อางองิ Reader's Digest สงิหาคม 2551

พลงัผกั ผลไม สมีวง
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เรื่อง...วิสาขา

ความหมายคำวากฐิน
ความเปนมาของคำวากฐิน กฐิน แปลวาไมสะดึง คือ

กรอบไมชนดิหนึง่ใชสำหรบัขงึผาใหตงึ สะดวกแกการเยบ็ ในสมยั
โบราณไมมจีกัรเยบ็ผาทนัสมยัเหมอืนปจจบุนั การเยบ็ผาตองเอา
ไม สดงึมาขงึใหตงึจงึจะเยบ็ไดสะดวกในสมยัพทุธกาลนัน้ ภกิษุ
สงฆตองนำผามาตัดเย็บจีวรเอง ไมมีชนิดสำเร็จรูปอยางใน
ปจจบุนั ภกิษทุัง้หลายจงึตองรวมมอืรวมใจมาชวยกนัอยางขะมกั
เขมน แมแตพระพทุธองคกเ็สดจ็ลงมาชวยสนเขม็ จนเปนเหตใุห
มผีสูรางพระพทุธรปูปางหนึง่ เรยีกวา “ปางสนเขม็”

เรือ่งมอียวูาสมยัหนึง่ พระบรมศาสดาเสดจ็ประทบัอย ูณ
พระเวฬวุนัวหิาร ใกลพระนครราชคฤห แควนมคธ ในขณะนัน้จวีร
ของพระอนรุทุธเถระเกาคร่ำครา ทานจงึเทีย่วแสวงหาผาบงัสกุลุ
ทีม่คีนนำมาทิง้ตามกองหยากเยือ่บาง ตามสสุานทีบ่คุคลหอศพ
มาทิง้ไวตามไพรบาง หรอืตามพมุไมทีม่ผีศูรทัธานำมาทิง้ถวายไว
ซึง่นยิมเรยีกกนัวา “ผาปา” ในปจจบุนับาง เพือ่รวบรวมผาไปเยบ็
เปนจีวรในสมัยจีวรกาล

ในครัง้นัน้ นางชาลนิเีทพธดิา ซึง่ในอดตีชาตทิี ่๓ เคยเปน
ภรรยาของพระอนุรุทธเถระ เห็นพระเถระเที่ยวเสาะหาผา จึง
นำผาอยางด ี๓ ผนื กวาง ๔ ศอก ยาว ๑๓ ศอก มาเพือ่ตัง้ใจ
ถวาย แตพลันคิดไดวา หากถวายตรง ๆ พระเถระอาจไมรับจึง
จัดการถวายแบบผาบังสุกุล โดยนำไปวางไวแลวเอาหยากเยื่อ
ถม เผยชายผาไวพอใหเหน็ได

เมือ่พระเถระไดผาบงัสกุลุพอสำหรบัทำจวีรแลว จงึบอก
ใหเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายใหมารวมกันจัดทำ ในครั้งนั้นพระ
มหาสาวก เชน พระมหากสัสปะ พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ
และพระอานนท ผูชำนาญในการตัดจีวรเปนพิเศษ ไดมารวม
ประชุมทำจีวรถวายพระอนุรุทธเถระอยางนาสรรเสริญ แม
พระบรมศาสดากท็รงพระเมตตาเสดจ็มาประทบัเปนประธาน ทัง้
รับธุระสนเข็มให พระที่มาชวยเย็บจีวรรูปใดดายหมดก็สนเข็ม
ถวาย พระพทุธองคทรงสนเขม็ประทานเปนทีเ่บกิบานใจแกเหลา
พระสงฆที่มาเขารวมทำจีวรทั้งหลาย

ในคราวนัน้ แมนางชาลนิเีทพธดิา กไ็ดตดิตามมาถงึวหิาร
และไดแปลงกายเปนอบุาสกิา เขาไปปาวรองในหมบูาน ชกัชวน
ใหชาวบานจัดหาขาวยาคูของขบฉันและอาหารอันประณีตมา
ถวายพระภกิษสุงฆ จนในทีส่ดุการตดัเยบ็และยอมจวีรกส็ำเรจ็ได
ตามประสงคดวยความสามัคคีมีน้ำใจรวมกัน

ประวตักิารทอดกฐนิ
ครั้งพุทธกาล มีเรื่องเลาไวในคัมภีรพระวินัยปฎกกฐิน

ขนัธกะวา  เมือ่พระผมูพีระภาคประทบั ณ พระเชตวนาราม ซึง่
เปนพระอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐี ไดสรางถวายเปนพุทธ
นวิาส ไดมภีกิษ ุ๓๐ รปู ชาวเมอืงปาฐาซึง่อยดูานทศิตะวนัตกใน
แควนโกศล เดนิทางมาหมายจะเฝาพทุธองค ทีเ่มอืงสาวดัถ ีแต
มาไมทนัเพราะใกลถงึวนัเขาพรรษา จงึเขาพกัจำพรรษา ณ เมอืง
สาเกต อนัมรีะยะทางหางจากเมอืงสาวตัถรีาว ๖ โยชน

ภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น ลวนแตเปนผูเครงครัดปฏิบัติธุดงค
และตางมีความศรัทธาอยางแรงกลาที่จะไดเขาเฝาพระบรม
ศาสดา เมื่อถึงวันออกพรรษาแลว ก็รีบเดินทางไปเมืองสาวัตถี
โดยไมมกีารรัง้รอแมวายงัเปนชวงทีฝ่นยงัตกหนกัน้ำทวมอยทูัว่ไป
เมือ่ภกิษทุัง้ ๓๐ รปูไดเขาเฝาพระบรมศาสดาสมความตัง้ใจแลว
ครั้นพระองคตรัสถามจึงไดเลาเรื่องราวทั้งหมดใหทรงทราบ
พระพุทธองคจึงตรัสธรรมมิกถา ภิกษุเหลานั้นก็ไดสำเร็จพระ
อรหนัตผล ในลำดบันัน้

พระบรมศาสดาทรงดำริถึงความยากลำบากของภิกษุ
เหลานัน้ จงึเรยีกประชมุภกิษสุงฆ แลวตรสัอนญุาตใหภกิษรุบัผา
กฐนิได ในเมือ่ออกพรรษาแลว นางวสิาขาไดทราบพทุธานญุาต
และไดเปนผูถวายผากฐินเปนคนแรก

ขอกำหนดเกีย่วกบักฐนิ
• จำนวนพระสงฆในวดัทีจ่ะทอดกฐนิ สงฆผจูะใหผา

กฐนินัน้ จะตองมจีำนวนอยางนอย ๕ รปู เพราะจะตองจดัเปนผู
รับผากฐิน ๑ รูป เหลืออีก ๔ รูปจะไดเขาเปนองคคณะ (สงฆ)
มากกวา ๕ รปูขึน้ไปใชได แตนอยกวา ๔ รปูใชไมได

• คุณสมบัติของพระสงฆที่มีสิทธิ์รับกฐิน คือพระ
สงฆที่จำพรรษาในวัดนั้นครบ ๓ เดือน ปญหาที่เกิดขึ้นมีอยูวา
จะนำพระสงฆจากวดัอืน่มาสมทบ จะใชไดหรอืไม คำตอบคอื ได

บญุกฐนิ
บทความพิเศษ

การทอดกฐินนั้นเปนประเพณีที่มีมาแลว
ตัง้แตโบราณกาล ทีช่าวพทุธศาสนกิชนถอืวาเปน
มหากุศลอันยิ่งใหญ เพราะในปหนึ่งแตละวัด
จะรับกฐินไดเพียงครั้งเดียวและมีกำหนดเวลาใน
การทอดเพียง ๑ เดือนเทานั้น โดยนับตั้งแตวัน
ออกพรรษาเปนตนไป เรยีกวา"สมยัจวีรกาล" คอื
ตัง้แตวนัแรม ๑ ค่ำเดอืน ๑๑ จนถงึขึน้ ๑๕ ค่ำ
 เดอืน ๑๒

7ฉบบัเทศกาลวนัออกพรรษาและทอดกฐนิสามคัคี

Krasaejai4.pmd 10/10/2551, 11:357



8 ฉบบัเทศกาลวนัออกพรรษาและทอดกฐนิสามคัคี

แตพระรปูทีม่าสมทบจะไมมสีทิธิใ์นการรบัผาและไมมสีทิธิอ์อก
เสยีงวาจะถวายผาใหกบัรปูใด (เปนเพยีงแตมารวมใหครบองค
สงฆเทานัน้) แตคณะทายกทายกิาอาจถวายของสิง่อืน่ได

• กำหนดกาลที่จะทอดกฐิน การทอดกฐินนั้นทำได
ภายในเวลากำหนด คอื ตัง้แตวนัแรม ๑ค่ำ เดอืน ๑๑ จนถงึวนั
ขึน้ ๑๕ ค่ำเดอืน ๑๒ กอนหรอืหลงัจากนัน้ไมนบัเปนกฐนิ

• กฐนิไมเปนอนัทอดหรอืเปนโมฆะ การทีพ่ระในวดั
เที่ยวขอโดยตรงหรือโดยออม ดวยวาจาบาง ดวยหนังสือบาง
เชญิชวนใหไปทอดกฐนิในวดัของตน การทำเชนนัน้ผดิพระวนิยั
กฐนิไมเปนอนักราน นบัเปนโมฆะ  พระผรูบักไ็มไดอานสิงส

พธิทีอดกฐนินีท้ีส่ำคญัมอีย ู๒ ขัน้ตอนคอื
๑. การถวายผากฐิน
๒. พิธีกรานกฐิน

การถวายผากฐนิ กระทำเมือ่พระสงฆในวดัมาประชมุ
พรอมกันแลว เจาภาพก็อุมผากฐินนั่งหนาตรงตอพระประธาน
ตั้งนะโม ๓ จบ แลวหันหนามาทางพระสงฆ กลาวคำถวายผา
กฐิน ๓ จบ ถาเปนกฐินสามัคคีก็ใหเอาดายสายสิญจนโยงผา
กฐิน เพื่อจะไดจับกันอยางทั่วถึง แลวหัวหนาจึงกลาวคำถวาย
เมือ่จบแลว พระสงฆจะรบัพรอมกนัวาสาธ ุเจาภาพกป็ระเคนผา
ไตรกฐนิแกภกิษผุเูถระ รวมทัง้ประเคนเครือ่งปจจยัไทยธรรมตางๆ

หลงัจากนัน้ พระสงฆกจ็ะประชมุกนั เมือ่เหน็วาพระเถระ
รปูใดมจีวีรเกา และเปนผรูธูรรม วนิยั กพ็รอมใจกนัถวายใหภกิษุ
รูปนั้น ครั้นแลวพระสงฆจึงสวดอนุโมทนา เจาภาพกรวดน้ำ
รับพรเปนอันเสร็จพิธี

อานิสงสกฐินสำหรับพระ
ในพระวนิยัระบอุานสิงสกฐนิไว ๕ ขอดงันี้
๑. ภกิษไุปคางคนืทีไ่หนไดโดยไมตองบอกลาภกิษดุวย

กันไมตองอาบัติ
๒. เอาไตรจีวรไปโดยไมครบสำรับได
๓. ฉันอาหารเปนคณะโภชนได
๔. เก็บจีวรไดตามปรารถนา
๕. ลาภที่เกิดขึ้นเปนของเธอผูจำพรรษาในวัดนั้น

อานิสงสสำหรับผูทอดกฐิน
การทอดกฐินถือเปนการทำบุญใหญประจำปเพราะ

กระทำกันไดเพียงปละครั้งตอวัดเทานั้น และเปนงานใหญตอง
รวมแรงรวมใจกนัจงึจะสำเรจ็ลลุวงไปไดดวยด ีในตำนานชาดก
มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทอดกฐินของพระบรมโพธิสัตวใน
อดตีชาตกิอนทีจ่ะไดตรสัรเูปนพระสมัมาสมัพทุธเจา ดงันี้

ในอดีตกาล เมื่อครั้งพระบรมโพธิสัตวไดกำเนิดเปน
พระบรมจักรพรรดิราช ทรงพระนามวา จิตราช ผูมีพระราช
อำนาจแผไพศาลไปทัง้ ๔ ทวปี ในครัง้นัน้เมือ่พระองคทราบวา
ไดมีพระพุทธเจาพระองคหนึ่งนามวา พระโกณฑัญญะสัมมา
สมัพทุธเจา บังเกดิขึน้บนโลกกม็คีวามปตโิสมนสัยิง่นกั

เมื่อพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จมาถึง
ประเทศของพระองค พระเจาจิตราชไดเสด็จออกไปตอนรับ
พรอมดวยขาราชบริวารทั้งหลาย ทูลอัญเชิญใหพระศาสดา
จำพรรษาอยใูนพระราชอทุยานของพระองค และพอถงึกำหนด
ออกพรรษา พระเจาจติราชมพีระราชประสงคจะสรางกศุลมหา
ทานอันยิ่งใหญ ดวยการทอดกฐิน และตั้งจิตอธิษฐานขอให
ตนไดสำเร็จเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคหนึ่งใน
อนาคตกาลขางหนา

ครั้นจบคำอธิษฐานแลว สมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมา
สมัพทุธเจาทรงรบัผากฐนิแลวทรงพยากรณวากษตัรยิพระองคนี้
จะไดตรสัรเูปนพระสมัมาสมัพทุธเจาทรงพระนามวา โคดม หลงั
จากนีอ้กี ๓๐ อสงไขยแสนกลัป

เมือ่เวลาลวงมา ๓๐ อสงไขยแสนกลัป กบ็งัเกดิความจรงิ
ดั่งพุทธทำนายทุกประการ พระบรมจักรพรรดิพระองคนี้ ไดไป
บงัเกดิเปนเจาชายสทิธตัถะ พระราชโอรสแหงพระเจาสทุโธทนะ
และพระนางสริมิหามายา แหงเมอืงกบลิพสัด ุและตอมาไดเสดจ็
ออกบวชจนสำเรจ็เปนพระสมัมาสมัพทุธเจาทรงพระนามวา โคดม

ในปนี้ทางวัดปาเจริญราชไดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีใน
วนัที ่๒๖ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๑  เพือ่นำจตปุจจยักอสรางอโุบสถ
ไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ  ขอเชญิชวนใหผอูานทกุทาน
รวมกนัเปนเจาภาพและรวมอนโุมทนากฐนิทีว่ดัโดยพรอมเพรยีง
กัน เพื่อชวยจรรโลงประเพณีการทอดกฐินและสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบไป

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

8

ขอเชญิผมูจีติศรทัธาทกุทานรวมบรจิาคเงนิซือ้เตยีงนวดแพทยแผนไทย เพือ่สงเสรมิอาชพีให
คนตาบอด ไดที่ศูนยฝกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถมัภ ตัง้อยเูลขที ่๔๒/๑๒๖ หม ู๕ ซอยศรเีสถยีร ถนนเพชรเกษม ถนนไรขงิ
อำเภอสามพราน จ.นครปฐม 73210 สนใจบรจิาคและสอบถามรายละเอยีดไดที่
โทร 0-24290856 ขออนโุมทนา สาธคุะ

ขาวบญุ

The little things you do...
touch my heart in so many ways...

Thank you!
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เรื่อง...นายแก็งค

หลวงพอวรีะนนท
พระนักธุดงค
บทสัมภาษณพิเศษ

9

สวัสดีครับกัลยาณมิตรที่รักทุกทาน เนื่องดวย
วารสารฉบับนี้เปนฉบับครบรอบวันคลายวันเกิดของพระ
เดชพระคุณพระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท  ในวันที่ ๒๑
ตลุาคมนี ้ และวดัไดรบัประกาศแตงตัง้เปนวดัในชือ่วดัปา
เจรญิราช เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๑  โอกาสพเิศษ
เชนนี้จึงนำเอาบทความสัมภาษณหลวงพอผูเปนที่เคารพ
เสื่อมใสของพวกเรามาลงใหทุกทานไดอานกัน  วันนั้น
กระผมทราบวาหลวงพออยูวัด จึงไดขับรถไปหาทาน รอ
จนทานวางจากงาน แมทานจะกิจธุระยุงอยูมากในวันนั้น
แตทานก็เมตตาใหกระผมเขาไปสัมภาษณถึงในกุฏิ เพื่อ
ความเปนสวนตัวและไมมีเสียงดังรบกวน นำความปลาบ
ปลื้มมาใหกระผมเปนอยางยิ่ง แตพอไดฟงคำสัมภาษณ
จากหลวงพอแลว ความปลาบปลื้มปตินั้นแทบจะเปรียบ
ไมไดเลยกับความปลาบปลื้มจากธรรมะที่ไดรับในวันนั้น
ขอเชิญทุกทานเจริญธรรมะและทัศนคติความเห็น จาก
หลวงพอกันเลยครับ

นายแกง็ค : กราบนมสัการหลวงพอครบั เนือ่งดวยฉบบั
นีว้ารสารกระแสใจเปนฉบบัพเิศษ ครบรอบวนัเกดิของหลวงพอ
และโอกาสที่วัดไดรับประกาศแตงตั้งเปนวัดในชื่อวัดปาเจริญ
ราช  เราจงึจดัทำคอลมันนีข้ึน้มาเปนพเิศษครบั (หลวงพออมยิม้)
มหีลายสิง่ทีล่กูศษิยลกูหาอาจจะอยากร ูควรร ูแตไมมโีอกาสได
ถามหลวงพอ วนันีผ้มขอเปนตวัแทนทกุคนเลยนะครบั  กอนอืน่
ตองถามหลวงพอวาเหตุผลที่หลวงพอออกบวชในครั้งแรกเลย
นั้นคืออะไรครับ

หลวงพอ : ก็ไมมีอะไรมากแคอยากจะบวชเฉยๆ เห็น
คนอืน่เขาบวชกนั เออ !เรากส็งสยัวาเขาบวชกนัแลวไปทำอะไร
เขาบอกวา บวชแลวกไ็ปปฏบิตั ิ แลวเราจะไปปฏบิตัไิดไหม เขา
บอกได พอถงึเวลากบ็วชเลย

นายแกง็ค: บวชมากีพ่รรษาแลวครบั
หลวงพอ : ปนีก้ ็๒๖ พรรษาแลว

นายแกง็ค: ทราบมาวาหลวงพอธดุงคในปามานานกวา
๑๒ ป ประโยชนหลกัๆทีส่ำคญัทีไ่ดจากการธดุงคในปาคอือะไร
ครับ

หลวงพอ : ประโยชนหลกัๆกค็อืไดเหน็ตวัเองมากทีส่ดุ
เหน็ธรรมชาต ิรวูธิกีารเดนิทางในปา ไดเจอครบูาอาจารยทีอ่ยใูน
ปา ที่เปนพระอริยะ และเปนพระไดเห็นอภิญญาสมาบัติเยอะ
แลวไดเห็นของจริง

นายแกง็ค : เวลาเขาปาแลวเราจะไปตามหาพระอรยิะ
สงฆเหลานั้นไดอยางไรครับ

หลวงพอ : กไ็มตองตามหา ถาเราทำด ีเรากไ็ดเจอเอง

นายแก็งค: ครับ แลวปาที่ไหนที่หลวงพอเห็นวาดี
สัปปายะที่สุดครับ

หลวงพอ :ปาทีส่ปัปายะทีส่ดุกท็ีภ่พูาน กบัภเูขาควาย
ที่อื่นสูไมได สองที่นี้เปนที่ฝกจิตไดอยางเขมขนเพราะมันยังมี
สิงสาราสัตวอยูมากมาย พวกนี้ทำใหจิตของเราตื่นอยูเสมอ
เหมาะกบัพระทีม่งุมัน่จะมาปฏบิตัธิรรมและกม็พีระทีเ่กงๆมาอยู
เยอะ สถานทีค่นไมพลกุพลานมาก

นายแกง็ค: ครบัผม แลวเวลาอยใูนปาลกึๆไมมญีาตโิยม
มาถวายภตัตาหาร พระสงฆจะทำอยางไรครบั

หลวงพอ : เรือ่งการฉนั พระธดุงคจะไมคอยใสใจ บาง
ทกีเ็อาน้ำใสบาตร ตัง้จติอธษิฐาน ถาฝกจติมาดหีนอย น้ำกจ็ะ
กลายเปนอาหาร ถาน้ำนัน้ไมเปนอาหารกด็ืม่น้ำนัน้ไป
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นายแกง็ค : พระธดุงคนีไ่มสามารถเกบ็ผกัผลไมฉนัเอง
ไดหรือครับ

หลวงพอ : ถาเปนสะมอ มะขามปอม พวกที่เปน
สมนุไพรเปนยา สามารเกบ็ได หรอืพวกทีห่ลนจากตนกไ็มเปนไร
แตพวกอาหารขบเคี้ยวจะไมดีเพราะไมถูกตองตามพระธรรม
วินัย

นายแก็งค: แลวสาเหตุที่หลวงพอออกมาจากปาคือ
อะไรครบั

หลวงพอ : จรงิแลวไมไดตัง้ใจจะออกมา หลวงปพูมิพา
ใหโยมไปตามหา ใหออกมาชวยงาน มาเปนเลขาสวนตัวของ
ทาน โยมไปตามหาอยสูองปกไ็ปเจอ ขณะนัน้กำลงัออกมาจาก
พมาพอด ีตรงอำเภอแมสาย  เลยมาชวยงานหลวงปู

นายแกง็ค : ทราบมาวาหลงัจากออกจากปาหลวงพอ
กม็โีอกาสไดชวยสรางวดัมามากมาย ไมทราบวามทีัง้หมดกีว่ดั
ครับ

หลวงพอ : ชวงที่ออกมา หลวงปูพิมพาเปนเจา
คณะอำเภอ ทานก็ใหไปชวยตรงนั้นตรงนี้ เวลามีงานก็เลยไป
สอน กลางวันก็สอนที่โรงเรียน ตอนเย็นก็สอนโยมที่วัด บาง
ทโีรงเรยีนไมมอีาหารกลางวนัใหนกัเรยีน กม็ารวมกลมุญาตโิยม
ไปทำอาหารและบริจาคอาหารกลางวันใหนักเรียน ถาวัดไหน
ไมมีถวยโถโอชาม ไมมีกุฏิ  ไมมีศาลา ไมมีวิหารก็ไปสรางให
จนครบจนเสร็จ แลวก็ปลอยใหเขาดูแลกันไป วัดแรกที่ไปรวม
บูรณะปรับปรุงก็คือวัดปทุมคงคา เปนวัดโบราณอายุประมาณ
๕๐๐ กวาป อยูที่จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดอื่นๆเชนอุดรธานี
ขอนแกน บรุรีมัย สรุนิทร ศรสีะเกษ สมทุรสงคราม ชมุพร นครศรี
ธรรมราช ปตตานี เชียงราย ลำพูน เปนตน ก็ไปมาเกือบทุก
จังหวัด

นายแกง็ค : วดัปาเจรญิราชเปนวดัทีเ่ทาไรแลวครบั
หลวงพอ : เปนวดัที ่๑๒๒

นายแกง็ค : จะเปนวดัสดุทายหรอืเปลาครบั
หลวงพอ : อนันีถ้ามวาจะเปนวดัสดุทายหรอืเปลา จรงิๆ

แลวกอ็ยากจะทำใหมนับรบิรูณ อยากจะทำใหเปนศนูยศกึษาใน
เรื่องของจิตวิญญาณ ใหคนไดรูแกนแทในพระพุทธศาสนา
เพราะอยูใกลกรุงเทพ ตอไปในอนาคตคนจะมีทุกข เดือดรอน
วนุวายมาก กจ็ะขาดทีพ่ึง่แลวกจ็ะเขาวดั วดักจ็ะเปนทีพ่ึง่ทางใจ
ได

นายแกง็ค : ถาสรางโบสถและสรางวดัเสรจ็แลว หลวง
พอมโีครงการจะกลบัไปธดุงคอยปูาอกีไหมครบั หรอืจะจำวดัที่
นี่ชวยสอนกัมมัฏฐานใหญาติโยม

หลวงพอ : เรื่องอยูวัดก็อยูสอนดวย ถามีโอกาสวางๆ
กเ็ขาปาปฏบิตัธิรรม  เดนิธดุงคไป

นายแก็งค : ครับ แลวทำไมหลวงพอเลือกสอน
สตปิฏฐานสีค่รบั ทัง้ๆทีห่ลวงพอสามารถสอนกมัมฏัฐานวธิอีืน่ๆ
ไดอีกตั้งเยอะ

หลวงพอ : หลงัจากฝกปฏบิตัธิรรมกบัพระมหาสสียาดอ
(โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารยใหญฝายวิปสสนาแหง
ประเทศพมาเปนเวลา ๑ ป  แลวเดินธุดงคกลับมาจำวัดที่วัด
มหาธาตฯุ  ตอนนัน้ทานเจาคณุโชดกมาชวนใหไปชวยงาน เลย
ตองฝกวชิาสตปิฏฐานสี ่ทีเ่รยีกวา กาย เวทนา จติ ธรรม  กอนที่
เราจะสอนคนอืน่ได เรากต็องทำใหไดกอน เขาใจกอน  กอนหนา
นี้ก็สอนพุทโธ สอนแบบจริงๆจังๆ  ญาติโยมสมัยนี้โชคดีไดฟง
คำพดู ไดนัง่คยุ สมยักอนไมมกีารมานัง่คยุกนัสอนจบแลวกจ็บ
กัน ใครมีปญหาสงสัยก็ถามตรงนั้นแลวก็จบกันตางคนตางพัก
ไมคุยกันมาก สติปฏฐานสี่เปนหลักของพระพุทธเจาดวย
คณะสงฆมหานกิายในเขตนีม้ลีกัษณะเดยีวกนั เนนสอนเรือ่งสติ
ปฏฐานสีเ่ปนหลกั แตจะตางกนัอยเูพยีงคำภาวนาวา พทุโธ  พอง
หนอ ยุบหนอ หรือภาวนาคำอื่นๆเทานั้น เพราะเราก็พิจารณา
กาย เวทนา จติ ธรรม เหมอืนกนั

นายแกง็ค : อายพุระศาสนาของพระพทุธเจาพระองค
นีค้อื ๕,๐๐๐ป เคยไดยนิพระบางรปูทานทำนายไววาพระพทุธ
ศาสนาจะดำรงอยคูรบหาพนัปในประเทศไทย หลวงพอมคีวาม
คิดเห็นอยางไรครับ

หลวงพอ : พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะอยูเกิน
๕,๐๐๐ ป เพียงแตวาจะมีพลังใหคนไดรูจักมากมายหรือได
ศึกษามากมายหรือเปลา เพราะศาสนาพุทธในเถรวาท  หรือ
หนียานนีแ้มจะถกูตอง แตคนจะเบือ่หนายงายเพราะปฏบิตัไิมได
บาง ก็จะกลายเปนแบบมหายานเขามาแทน ในสมัยเวยหลาง
และถงัโตะ ศาสนาพทุธแบบเถรวาทกถ็กูทำลายไปเยอะ คนกฮ็อื
ฮาแบบมหายาน เพราะไมมีขอระเบียบบังคับมากมาย เขาถือ
เรือ่งจติใจเปนใหญ เขาจะบำเพญ็คณุงามความดพีรอมกบัการ
ชวยเหลือคน แตทางศาสนาพุทธในเถรวาทจะสอนใครก็ตาม
ตนตองรูใหละเอียดกอนทำไดกอนเพื่อความถูกตองชัดเจน ไม
หลงทางนั่นแหละคือสิ่งที่ตางกัน

คติธรรมจากหลวงพอ
อยาหลงใหลในมายาจิต
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นายแกง็ค: ตอจากนีไ้ปหลวงพอมปีณธิานอยางไรครบั
หลวงพอ: ก็ตั้งใจอยากจะใหคนเขามาปฏิบัติ ไดเห็น

ความเปนจรงิอยางทีต่วัเองไดเหน็ ไดเหน็ธรรมอยางทีต่วัเองเคย
เห็น จะไดรูวา ชีวิตของสรรพสัตวที่เกิดมานี้ ไดรูและเขาใจกัน
มากขึน้จะไดไมมสีงคราม การทะเลาะเบาะแวง แยงชงิอำนาจ
กนั เมือ่ทกุคนเขาใจถงึแกนแทของของธรรมแลวกจ็ะมองกนัเปน
เพือ่น เกดิ แก เจบ็ ตาย ไมมสีิง่ไหนทีเ่ราจะเอาไปไดนอกจาก
คณุงามความดทีีส่รางไวในโลกนี ้ลกูหลานกจ็ะไดอยเูยน็เปนสขุ

นายแกง็ค : กค็อืหลวงพออยากจะชวยใหคนพนทกุขมี
ธรรมะในจติใจประเทศชาตกิจ็ะสงบสขุสบืไป ใชไหมครบั

หลวงพอ : ใช

นายแก็งค : ในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐาน และ
อธิษฐานบารมีนั้น ก็สำคัญอยูมาก แตชาวพุทธสวนใหญยังไม
เขาใจ อยากใหหลวงพอชวยแนะนำหลักการตั้งจิตอธิษฐานให
หนอยครับ

หลวงพอ : การตัง้จติอธษิฐาน ตองตัง้จติใหดใีหสะอาด
บริสุทธิ์ นึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และ
คณุงามความดทีัง้หลายทีเ่ราไดเคยทำไว แลวกอ็ธษิฐานสิง่นัน้
ทีเ่ราตองกระทำหรอืปรารถนา คอืจติทีแ่นวแนมงุมัน่ และกต็อง
ปฏบิตัลิงมอืทำดวย ผลสมัฤทธิก์จ็ะเกดิขึน้

นายแกง็ค : ครบั และในวาระครบรอบวนัคลายวนัเกดิ
ของหลวงพอในวนัที ่๒๑ ตลุาคมนี ้หลวงพออยากฝากอะไรไว
ใหศิษยานุศิษยบางครับ

หลวงพอ : การทำความด ีตองตัง้ใจทำ อยางจรงิๆจงัๆ
อยาไปทำความดเีพือ่อวดคนอืน่ เพือ่ชนะผอูืน่ แตขอใหทำความ
ดไีวทีจ่ติใจของเรา ไวทีก่ายของเรา ทำความดเีปนสิง่ทีด่ ีถาเรา
ทำความดีแลวไปโฆษณาเปนการแสดงตัวเองขึ้นมาใหคนอื่น
เหน็ แลวมนัจะเปนสิง่ทีไ่มด ีมนัจะเปนผลมากขึน้มา เพราะเรา
คดิวา เออ เราทำแลวจะใหคนนัน้ยกยอง สรรเสรญิเยนิยอวาเรา
ทำดี ฉะนั้นการทำงานทุกอยางเราทำเพื่องาน อยาทำเพื่อคน
งานพระศาสนากท็ำใหพระศาสนา เราจะเปนสขุและเรากจ็ะได
บุญ จิตใจเราจะไมตกต่ำ แตถาเราทำเพื่อคนแลวเราจะตกต่ำ
จะผดิหวงั แตเราทำเพือ่งาน เพือ่ศาสนาแลว เราจะภมูใิจ แลว
เราจะเจริญและพัฒนาจิตวิญญาณของเราสูงขึ้นดวย

นายแกง็ค: ครบั  แลวในสวนของวดัปาเจรญิราชละครบั
จะฝากอะไรถึงญาติโยมบางครับ

หลวงพอ : วัดปาของเรานี้ ตั้งใจวาจะตั้งเปนศูนย
ปฏบิตักิมัมฏัฐาน เปนแหลงศกึษาเรยีนรทูางพระพทุธศาสนา ไม
วาจะเปนทางดานจติวญิญาณ ทางการปฏบิตั ิทางปรยิตั ิวชิา
ความรแูขนงตางๆ เชนในเรือ่งของธรรมชาต ิสมนุไพร ทีต่ัง้ใจวา
จะทำใหเปนแบบอยาง ทำเปนสวนปาสมุนไพร พระก็จะอยูใน
ปา ญาติโยมมาก็จะอยูในปา อยากยอนรอยอดีต สมัยที่เปน
สามเณร เคยบวชอยใูนหลายวดั ไปปฏบิตัธิรรมวดัไหนๆกจ็ะมี
พระสงฆและ ญาตโิยมปฏบิตัธิรรม นัง่กมัมฏัฐาน เดนิจงกรม อยู
ตรงไหนกอ็ยไูด จะนอนหลบัตรงไหนกไ็ด

จึงอยากสรางวัดนี้ใหยอนอดีตสมัยพุทธกาล คำวา
พทุธกาลหมายความวา มคีรบูาอาจารยตางๆเปนตวัอยาง หลวง
พอชา พอฉันเสร็จ ลางบาตร ทำภารกิจเสร็จแลวก็ออกมาเดิน
จงกรม นัง่สมาธ ิ ใตตนไมบาง อยากเหน็ภาพญาตโิยมทีม่าวดั
ก็ไมมานินทากัน มีบรรยากาศดีรมรื่น นกเอย สัตวตางๆก็มา
อาศยักนั พวกเราพดูกนักส็ามารถเขาใจภาษาสตัวได แมตอไป
จะไมมหีลวงพออยวูดักต็าม พวกเรามาถงึกบ็ชูาพระกราบพระ
รตันตรยั แลวไปนัง่ใตตนไม ปฏบิตัธิรรมกนั เดนิจงกรมเปนปกติ
เราจะไดสรางความดใีหกบัตัวเอง แลวความสขุกจ็ะเกดิขึน้ ตรง
นี้ชื่อวาเปนผูรักษาพระพุทธศาสนาอยางแทจริง เราเขาถึงแกน
แทของชีวิตนั้น ขึ้นอยูกับวาเราจะเอาสวนไหนไปใชใหเกิด
ประโยชนกบัชวีติจติใจ  ในการดำเนนิชวีติของเรา นัน่แหละคอื
หลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศไว

นายแก็งค : ครับผม กราบขอบพระคุณหลวงพอมาก
ครบัทีใ่หสมัภาษณในครัง้นี ้และเนือ่งในโอกาสครบรอบวนัคลาย
วนัเกดิหลวงพอ ผมขอเปนตวัแทนคณะผจูดัทำวารสารกระแสใจ
และสมาชิกทุกทานตลอดจนญาติโยมทั้งหลาย  ขออาราธนา
บารมี ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค พระ
ปจเจกพทุธเจาทกุๆพระองค พระธรรม พระอรยิะสงฆทัง้หลาย
ใหคุมครองปกปกรักษาหลวงพอใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ
กจิการงานใดๆ ปณธิานใดๆทีห่ลวงพอปรารถนา ขอใหสำเรจ็สม
หวงัดัง่ปรารถนาทกุประการดวยเทอญ สาธ.ุ

แมจะเปนเพียงการสนทนาธรรมกับหลวงพอเพียงไมถึง
ชั่วโมงแต ผมกลับไดขอคิดธรรมะ จากทานมากมายทีเดียว นี่
แหละครับ การไดอยูใกลกับสมณะ พระอริยะสงฆผูมีปฏิปทา
ยอมทำใหเราไดรบักระแสความด ีความเมตตาจากทานมาดวย
แตกระแสความดคีวามเมตตานัน้จะไมมปีระโยชนอะไรเลย ถาเรา
ไมนำคำสอนของทานไปปฏบิตัอิยางจรงิๆจงัๆ ใชไหมครบัจงพชิติปญหาดวยสตปิญญาใหจงมัน่
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เรื่อง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ สวัสดีคะกัลยาณมิตรทุกทาน  คนโบราณทานสอนวา "อยากรวยใหทำทาน อยากสวยใหรักษาศีล

อยากดใีหพากนัภาวนา" ฉะนัน้เกดิมาเปนมนษุยในชาตนิี ้กต็องทำใหครบทัง้สามอยางนะคะ ฉบบันี้
ขอตอนรบัสเูทศกาลงานบญุกฐนิ พธิทีอดกฐนิถอืวาเปนประเพณโีบราณกาลทีช่าวพทุธศานกิชนจะได
มโีอกาสสรางมหากศุลอนัยิง่ใหญ  กฐนิทานเปนบญุของกาลทาน ปหนึง่จะมเีพยีงครัง้เดยีว สำหรบั
ปนี้ทางวัดไดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้  มีเจาภาพจองเปนประธานสายเขามา
มากมาย ขอใหทกุทานมารวมอนโุมทนากฐนิพรอมเพรยีงกนันะคะ

ขออนโุมทนากบัรองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม  ถวายปจจยัซือ้ทีด่นิและสรางหองสมดุ จำนวน ๓๓๙,๔๐๕ บาท  เมือ่
วนัที ่๒๕ สงิหาคม พ.ศ ๒๕๕๑ ทีผ่านมา ซึง่ทางวดัมนีโยบายซือ้ทีด่นิขยายวดัอยางตอเนือ่ง เพือ่สรางวดัเปนสถานทีส่ปัปายะสำหรบั
พุทธบริษัทตอไปอีก

นางฟาชาลขีอบอกขาวบญุวาศาลาวปิสสนากรรมฐานเฉลมิพระเกยีรตกิำลงัอยรูะหวางการกอสรางบนัไดหนิขดัชัน้ ๓ และทาง
ขึน้ศาลาทัง้สองฝงเปนทรายลาง ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจสมทบปจจยัสรางบนัไดศาลา บรจิาคไดทีว่ดัทกุวนัคะ

หลงัจากไดบอกขาวบญุไปในฉบบัทีแ่ลวในเรือ่งเจาภาพอาหารถวายแดพระภกิษสุงฆ สามเณร และผปูฏบิตัธิรรม วนัละ ๓,๐๐๐
บาท หรอืสมทบตามกำลงัศรทัธา ในชวงเทศกาลเขาพรรษา ไดมกีลัยาณมติรรวมจองเปนเจาภาพเกอืบทกุวนั อยางไรกต็ามปจจบุนั
ไดมผีเูขามาปฏบิตัธิรรมจำนวนมากขึน้ จงึขอเชญิชวนผมูจีติศรทัธารวมจองเปนเจาภาพอาหารตอไปอกี ทานสามารถลงชือ่จองและ
บรจิาคปจจยัไดทีว่ดัหรอืโอนเงนิเขาบญัชพีระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม
บญัชอีอมทรพัย เลขที ่354-2-19782-4 พรอมทัง้สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรโทรศพัท ระบ ุ"เจาภาพคา
อาหาร" สงแฟกซมาที ่0-2995-2477

ตามทีท่ราบกนัวาทางวดัมหีองน้ำจำนวนนอยมาก ทำใหไมสะดวกสบายสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม โดยในเบือ้งตนทางวดัจะสราง
หองน้ำเพิม่บรเิวณทีด่นิแปลง ๒ ไร ถดัจากบรเิวณโรงครวั ซึง่จำเปนตองใชงบประมาณในการถมที ่ปรบัพืน้ที ่และสรางหองน้ำจำนวน
มาก แตกไ็ดมผีมูจีติศรทัธามเีจตนจำนงคจะรวมเปนเจาภาพสรางหองน้ำมาหลายรายแลว ทานใดตองการเปนเจาภาพสรางหองน้ำ
ถวายวดั หรอืถวายปจจยัเพือ่ถมทีแ่ละปรบัพืน้ที ่ตดิตอสอบถามไดทีว่ดัคะ

ฉบับนี้นางฟาชาลีขอใหผูอานทุกทานไดรวมอนุโมทนาบุญกับผูบริจาคปจจัยในกิจกรรมบุญตางๆของวัด   หากพิมพรายชื่อ
ตกหลนไปหรอืพมิพชือ่-สกลุ ผดิไป ขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วยคะ
รายชือ่เจาภาพเสาเขม็อโุบสถ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 ตน ชือ่- สกลุ ผบูรจิาค
36 คณุศากนุ ประภาโส
37-44 คณุนภานนท ออนเกตพุล
45 คณุพออภชิาต-ิคณุแมจารพุร และครอบครวัฝมอืดี
46 พ.ต.อ. บำรงุ -กานตพชิชา และครอบครวั
47 นายอถัพงษ เหลาประดษิฐ
48 นายอถัวฒุ ิเหลาประดษิฐ
49 นางธนพร -น.ส ศริลิกัษณ ไชยประพนัธ
50 นายคณนิ วรีะยทุธวไิลและครอบครวั
51 คณุธรีะ โพธิพ์านชิ
52 น.ส ณฏัฐกิา พงษศรกีรู
53 คณุธนลกัษณ ออนเกตพุล
54 คณุปภาภทัร อำนาจ ขนัตพิะโล,ภทัรฐติา ทองมา
55 ครองครวั ช.เจรญิยิง่
56 น.ส.จริาพร-นางซมิเหีย้ง เสาวภา

น.ส จรยิา มสูมิลู น.ส ปวรวรรณ กบอู
57 น.ส นทยั ไกรฤกษ
58 ครอบครวัววิฒัน บญุคปุต
59 คณุธเนศ-ชลธชิา ดลิกศกัยวทิรูและครอบครวั

รายชือ่ผเูปนเจาภาพคาอาหารในโครงการพฒันาจติเพ่ือพอครัง้ที ่๒,๓,๔
เจาภาพอาหารวนัละ ๑๕,๐๐๐ บาท หรอืสมทบตามกำลงัศรทัธา

๑. คณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒. คณุอณริะ โพธนิลิและคณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. คณุจนัทภิา เหลอืงอรณุ ๑๕,๐๐๐ บาท
๔. คณุลกัษณและคณุจฑุารตัน ถาวรจตวุฒัน  เจาภาพอาหารเชาและน้ำดืม่
๕. คณุผกาวรรณ สามตัถยิดกีลุ                      เจาภาพผกัสดและอาหารสด
๖. คณุพริาภรณ ดานสนุทรวงศ อ.กลัยา

พ.ญ หทยัรตัน วทิยาศริกิลุ และเพือ่นๆ ๒๑,๕๐๐ บาท
๗. คณุศษิยา ธาดาสหี คณุนพรตัน เทพเทพา

คณุพรีนชุ กจิพนูวงศ ๑๕,๐๐๐ บาท
๘. คณุรงุนภา ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. คณุกานตรว ีโกโศยกานนท ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐. คณุเนาวรตัน แกววงศ ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๑. คณุกนก คณุสนุนัทา บญุกนก ๓๕,๐๐๐ บาท
๑๒. บรษิ ัซมัมทิ อเิลค็โทรนคิ คอมโพเนนท จำกดั ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๓. คณุจนัทภิา  เหลอืงอรณุ ๑๐,๐๐๐ บาท

ขออนโุมทนาบญุกบัผบูรจิาคอกีหลายทานทีไ่มไดลงรายชือ่ทีใ่นทีน่ี ้ผมูี
จติศรทัธาทานใดสนใจรวมเปนเจาภาพอาหารในโครงการพฒันาจติเพือ่พอ
หรอืเจาภาพซมุอาหารในกจิกรรมบญุตางๆ  ตดิตอจองเปนเจาภาพไดที่
คณุศริพิร วทิยาศริกิลุ  (คณุอมิ) โทร 089-3131169 ขออนโุมทนา สาธคุะ
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วลัลภา องคศรตีระกลู

10/6-7  ถนนสบิสามหาง แขวงตลาดยอด  เขตพระนคร
กรงุเทพฯ  10200

 โทร. 02-282-1213 , 02-281-2767

โรงสสีำเภาทอง
เลขที ่๑๐๐ หม ู๔ ตำบลดอนฉมิพลี

อำเภอบางน้ำเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทรา
รบัซือ้ขาวเปลอืก จำหนายขาวสาร ขาวหอมมะล ิขาวหอมปทมุ

จำหนายปลายขาว รำขาวและแกลบ

คณุสมฤกษ วงศรตันหริญั
โทร.๐๓๘-๕๘๕๓๙๖,๐๘๑-๓๗๗๑๔๑๖

รายชือ่ผรูวมบรจิาคซือ้ทีด่นิ ๑ ไร  จำนวนเงนิทัง้สิน้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
๑๒. คณุธนลกัษณ ออนเกตพุล ๒,๐๐๐ บาท
๑๓. คณุชญัญา รตันโกมล ๖,๒๐๐ บาท
๑๔. คณุสำราญ นลิเซน ๕,๐๐๐ บาท
๑๕. คณุสภุาวด ีอารกีลุและครอบครวั ๕,๐๐๐ บาท
๑๖. คณุลกัษณา ธรีะกลุ ๒,๐๐๐ บาท
๑๗. คณุปวติรา(นองเดยีว) ๒,๐๐๐ บาท
๑๘. คณุรจุนา อภยัพลชาญ ๒,๐๐๐ บาท
๑๙. คณุเฉลมิวรรณ ไชยมนตรี ๒,๐๐๐ บาท
๒๐. คณุหทัยชนก ปรรณารม ๑,๔๐๐ บาท
๒๑. คณุสพุร ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๒๒. คณุธวชัชยั  ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๒๓. คณุศภุโชค ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๒๔. คณุอจัจมิา  ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๒๕. คณุจฑุาพร ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๒๖. คณุจไุรรตัน ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท
๒๗. คณุวรีะวรรณ ไชยมนตรี ๑,๐๐๐ บาท

(มีตอในฉบับหนาคะ)

รายชือ่ผบูรจิาคปจจยัซือ้ทีด่นิ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท
หรอืตามกำลงัศรทัธา

(ตอจากฉบับที่แลว)
๔๑. คณุศรภีสัรา ระฆงัทอง
๔๒. คณุสพุนิดา พรหมสภุา
๔๓. คณุฐนดิา สวสัดิส์าลี
๔๔. คณุอารวีลัย หมัน่เรยีน
๔๕. คณุสญัชยั เตยออน
๔๖. คณุไกรพลัลภ รกัตะกษฐิ
๔๗. คณุธนนัญสรวง โถสวุรรณจนิดา
๔๘. คณุจฑุามณ ีบณุยพรพงศ
๔๙. คณุปยะมาศ ไทยประเสรฐิ
๕๐. คณุพณิทพิย บณุยะเวศ
๕๑. คณุศภุนจิ ขวญัใจธญัญา
๕๒. คณุนศิานาถ รงุสวาง
๕๓. คณุกาญจนา กาญจนรจุวิฒุิ
๕๔. คณุจิว๋ ชงิชา
๕๕. คณุจริศจ ีพนิจิคา

(มีตอในฉบับหนาคะ)

๑. คณุพริาภรณ ดานสนุทรวงศ ๒๐๐
๒. คณุพรรณทพิย นาคสมภพ ๒๐๐
๓. น.ต.ศศริพล-คณุทพิยปยา คลายวชัรมาลา ๕๐๐
๔. คณุศราวฒุ ิคำเทพและครอบครวั ๕๐๐
๕. คณุเสาวคนธ ศริิ ๒๐๐
๖. คณุทพิยสดุา ชำนาญวนชิกลุ ๓,๐๐๐
๗. คณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ ๒,๐๐๐
๘. คณุสมบรูณ  ชำนาญวนชิกลุ ๕๐๐
๙. ครอบครวัปทมุเจรญิวฒันา ๑๐,๐๐๐
๑๐. คณุชญาดา ผองพลูใส ๑,๐๐๐

๑๑. คณุรวพีร อารโนลด ๑,๐๐๐
๑๒. คณุวภิาพร พารกัษา ๓๐๐
๑๓. ร.ต.ท ธนาเดช หนเูอยีด ๓๐๐
๑๔. ร.ต.ท ชชัวาล ชชูยัเจรญิ และครอบครวั ๔,๐๐๐
๑๕. คณุภทัรยิา จนัทรเพญ็ ๒๐๐
๑๖. ประกายวชัรา เสอืแกว ๑๐๐
๑๗. คณุน้ำทพิย- คณุณฏัฐพงศ- คณุธวีฒัน-

คณุปรนิชุ ภธูนชยั ๒๐๐๐
๑๘. คณุภริมย คนหมัน่ ๓๕๐

(มีตอในฉบับหนาคะ)

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

โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492

เดอืนตลุาคม-ธนัวาคม ๒๕๕๑ปฏทินิธรรม

* ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง
สนใจปฏบิตัธิรรม

ทานสามารถเขามาปฏบิตัธิรรมไดทกุวนั พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปูฏบิตัธิรรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.
และ ๑๙.๐๐ น. ของทกุวนั หรอืหากสนใจเขารวมปฏบิตัใินโครงการปฏบิตัธิรรมของวดั กรณุาลงชือ่จองลวงหนา  โดยผปูฏบัิตธิรรม
เตรยีมดอกไม ธปู เทยีน  เพือ่ขอกรรมฐานและรบัศลี ๘ พรอมทัง้ชดุขาวสำหรบัปฏบิตัธิรรมตามจำนวนวนัทีท่านเขาปฏบิตัิ

พระวปิสสนาจารยทีส่อนกรรมฐานคอื พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท, พระอาจารยสงกรานต
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศพัท  ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ  ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรอืดรูะเบยีบการทัว่ไปไดที ่www.watpacharoenrat.com
email: krasaejai@yahoo.com
ขอเชญิรบัฟงธรรมบรรยายของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดทีส่ถานวีทิยเุสยีงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดนิ AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทกุวนัเสาร

วันที่ รายการกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม
๔-๖ ต.ค. โครงการปฏิบัติธรรมนักเรียน นกัเรยีนจากร.ร.บางชนั ๖๐ คน
๑๘-๒๔ ต.ค. โครงการมุทิตาสักการะถวายแดหลวงพอวีระนนท ผปูฏบิตัธิรรม จำนวน ๑๐๐ คน

วรีนนโฺท  เนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัเกดิ
๒๖ ต.ค. พธิทีอดกฐนิสามคัคี ขอเชญิลงชือ่จองประธานสายกฐนิ
๑๑-๑๒ พ.ย. หลวงพอนำคณะศิษยานุศิษยไปทอดกฐิน ขอเชิญลงชื่อจองเปนเจาภาพกฐินกองละ

สำนกัสงฆดอยจอ อ.พบพระ จ.ตาก ๒,๐๐๐ บาท และรวมเดนิทางไปทอดกฐนิ
โดยสารรถบสัจำนวน ๔๐ คน

๑๙-๒๖ พ.ย. โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร(เชยีงใหม) พนกังานการบนิไทยและผปูฏบิตัธิรรมทัว่ไป
จำนวน ๑๒๐ คน

๑๒-๑๔ ธ.ค. โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษา นกัศกึษาจากม.สยามจำนวน ๑๐๐ คน
๓๑ ธ.ค.-๑ ม.ค.๔๒ สวดมนตสงทายปเกาตอนรับปใหม ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกทานรวมสวดมนต

สงทายปเกาตอนรับปใหม
๕-๑๒ ม.ีค. ๕๒ ปฏบิตัธิรรมและแสวงบญุสงัเวชณยีสถาน ๔ แหง รับจำนวนจำกัด

ประเทศอินเดีย
๒๐-๒๗ ม.ีค. ๕๒ อบรมยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย ศนูย ๑ สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
๑๙-๒๒ เม.ย. ๕๒ โครงการคายพทุธบตุร ป ๒ ขอเชญิเยาวชนพทุธบตุร อาย ุ๑๐-๑๕

จำนวน ๑๒๐ คน ลงชือ่จองได
๑๐-๑๘ พ.ค. ๕๒ อบรมยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย ศนูย ๒ สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ

Krasaejai4.pmd 10/10/2551, 11:3514



15ฉบบัเทศกาลวนัออกพรรษาและทอดกฐนิสามคัคี

เรือ่ง.. จฬุารตัน ตนัตริตันไพศาล
ไดอารีธ่รรม

สุขใจแทจริงที่วัดปา
กรรม....มนุษยทุกคนลวนมีกรรมนำมาเกิด ชะตา

ชีวิตที่แตกตางกันก็เพราะกรรมอีกเชนกัน ตัวดิฉันเองก็เชื่อ
วาตนเองเปนผูถูกกรรมลิขิตมาเชนกัน โดยปกติแลวดิฉัน
จะไปวัดอัมพวัน ไปกราบนมัสการพระธรรมสิงหบุราจารย
อยเูปนนติย และมคิอยไปวดัอืน่ๆ ยกเวนไปเทีย่ววดัตางๆ ไป
เที่ยวเสร็จก็กลับ ที่เรียกวาทัวรวัด จนอยูมาวันหนึ่ง ไดมี
โอกาสมาทีว่ดัปาเจรญิราช  ไดมากราบนมสัการพระครปูลดั
วรีะนนท วรีนนโฺท และไดมาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปาเปนครัง้แรก
เมือ่ ป ๒๕๔๙ เปนระยะเวลา ๑๕ วนั สภาพวดัปาตอนนัน้
ยงัไมสะดวกสบายเทาปจจบุนั ตอนปฏบิตัธิรรมชวงสปัดาห
แรกกถ็อดใจ อยากกลบับานหลายครัง้หลายครา เหตเุพราะ
คอนขางลำบากในดานความเปนอยูและอาหารการกิน
เพราะทางวัดมิไดมีเด็กวัด (ขาประจำ) ชวยงานวัด และ
มไิดมแีมครวัประจำ มแีตพระภกิษ ุและแมช ี๓ รปู ตวัดฉินั
ชวงนั้นตองชวยทำอาหาร และเก็บลางทั้งหมด รวมทั้งการ
ถวายอาหารถวายพระภกิษ ุสามเณร และแมช ี  ยอมรบัวา
รูสึกเหนื่อยมาก

เคยถามตัวเองหลายครั้งหลายคราวาทำไมตองมา
วัดนี้ ไกลก็ไกล มืดก็มืด (ตอนกลางคืนมืดมากๆ) ลำบาก
กล็ำบาก พอปฏบิตัธิรรมไปในตอนค่ำคนื กม็คีำตอบออกมา
วา เหมือนกับตัวเราจากบานเกาที่จากไปนานมากๆ เมื่อ
กลบัมาอกี ถงึไมรสูกึกลวั แตรสูกึปลอดภยัและคนุเคย เมือ่
มโีอกาสไดกราบเรยีนถามพระอาจารยวรีะนนท  วรีนนโฺท วา
เปนเพราะอะไรถงึรสูกึเชนนัน้ พระอาจารยไดกลาววาตอนที่
ทานตัง้ใจจะสรางวดันี ้ทานไดอธฐิานจติไววา ถาใครทีเ่คย
อยสูถานทีแ่หงนีม้ากอน กใ็หมาชวยทานสรางวดันี ้เมือ่ครบ
กำหนดเวลา ดฉินักราบนมสัการลากลบับาน

เมือ่วนัที ่๑-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ทางวดัปาฯ ไดจดั
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอครั้งที่ ๑    ซึ่งโครงการนี้พระ
อาจารยวรีะนนทบอกวาจะคมุเขมการปฏบิตัดิวยตวัทานเอง
เมื่อดิฉันไดมากราบนมัสการพระอาจารยวีระนนททานได
บอกใหดฉินัมาเขาปฏบิตัดิวยกึง่ๆบงัคบั  ตวัดฉินัเองนัน้มไิด

อยากมาเขาปฏบิตั ิเพราะรสูกึวาตายแนๆ งวดนี ้พระอาจารย
วรีะนนทบอกวาถาตาย ทานจะจดังานให อะไรทีห่นกัจะได
เบา

ในชวง ๔ วันแรกที่มาปฏิบัติธรรมนั้นเปนอะไรที่
ทรมานมาก เพราะอะไร เพราะเจากรรมนายเวรเขามาทวง
วนัแรกทีป่ฏบิตั ิเมือ่นัง่สมาธดิฉินัจะเอาแตรองไห เปนความ
รูสึกที่เสียใจอยางสุดซึ้งแตไมทราบวาเรื่องอะไร ในเกือบ
ทุกรอบของการปฏิบัติธรรม พรอมกันอาการเหมือนคน
เปนไข คลืน่ไส อาเจยีน พะอดืพะอม ปวดไปทัง้ตวั ปวดเขา
ไปจนถึงกระดูก เมื่อเดินจงกรม ก็เหงื่อออกทวมตัวมาก
ผดิปกต ิ(ทัง้ๆทีม่พีดัลมจออย)ู เมือ่หยดุพกัการปฏบิตัธิรรม
ตัวดิฉันเองมีอาการไมมีแรงเหมือนคนที่ปวยมาก เนื้อตัวมี
แตอาการเจ็บ ถึงเจ็บมากและปวดเขาไปในกระดูกเกือบ
จะตลอดเวลา ไดแตพยายามฝนใจ และบอกตวัเองเสมอวา
ดิฉันจุฬารัตน ขอนอมรับทุกขอกลาว ไมมีขอโตแยงใดๆทั้ง
สิ้น นอมรับผิดทุกกรณี ยอมตายเปนตาย (ถาตายพระ
อาจารยวรีะนนทจะจดังานให) พรอมทัง้ขออโหสกิรรมตลอด
เวลา ขอใหเจากรรมนายเวรอโหสกิรรมใหกบัตวัดฉินั

จนถึงค่ำคืนวันที่ ๔ ของการปฏิบัติธรรม เมื่อพระ
อาจารยวีระนนทนำการปฏิบัติดูวาระจิตของผูเขาปฏิบัติ
พรอมทั้งกลาวนำอโหสิกรรมแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล
อาการตาง ๆ  ของดฉินักห็ายไปหมด รสูกึไดวาตนเองมคีวาม
สขุกาย สขุใจ ในวนัที ่๕-๖ ของการปฏบิตัธิรรม ตวัดฉินัรสูกึ
มคีวามสขุ เยน็กาย เยน็ใจ เมือ่มกีารแผเมตตา และอทุศิสวน
บุญกุศล ก็จะไดกลิ่นหอมมากๆ ซึ่งตอบไมไดวา เปนกลิ่น
อะไรในแตละรอบของการปฏบิตัธิรรม จงึไดกราบเรยีนถาม
พระอาจารยวีระนนท ทานกลาวตอบวาเปนแมนางไมมา
อนโุมทนาบญุดวย จนถงึวนัสดุทาย เมือ่พระอาจารยกลาว
ปดโครงการ ดฉินัพรอมดวยผปูฏบิตัธิรรม ทานอืน่ ๆ  จงึกราบ
นมัสการลากลับบานดวยความสุขใจที่แทจริง โดยสวนตัว
ดิฉันเชื่อวาเหตุการณทุกอยางที่ไดประสบพบเจอนั้นเปน
เพราะกรรม ดงัพทุธพจนทีก่ลาววา "กมมฺนา วตตฺต ีโลโก"
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เรือ่ง.. ดร.ภมูนิทร สนัตทิฤษฎกีร
ทองแดนพุทธภูมิ

"ประเทศอนิเดยี"  เปนประเทศทีม่คีวามสำคญัอนัยิง่ใหญของโลก  และทวปีเอเชยี  เปนทีร่จูกักนัในนาม  ชมพู
ทวปี   มาตัง้แตโบราณกาล    อนิเดยี   มอีาณาเขตกวางใหญไพศาลมาก   หากจะเดนิทางทองเทีย่วไปใหทัว่เพือ่ศกึษาหา
ความรคูวามเขาใจในวฒันธรรม   ประเพณ ี ภาษา  ศาสนา ในแผนดนิถิน่พทุธภมู ิ หรอืแผนดนิอนัเปนถิน่กำเนดิพระพทุธ
ศาสนา แหงนี ้ คงตองใชเวลาครึง่ศตวรรษ  นอกเสยีจากวาจะเลอืก  เฉพาะสถานทีส่ำคญัๆทางพทุธประวตั ิ คอื  ๔  สงัเวช
นยีสถาน  หมายถงึสถานทีส่ำคญัพเิศษทัง้ ๔  แหง คอื ๑. สถานทีป่ระสตู ิ ณ ลมุพนิวีนั   ประเทศเนปาล  ๒. สถานทีต่รสัร ู ณ
อรุเุวลาเสนานคิม   ในอดตี หรอื พทุธคะยา  ในปจจบุนั   ๓. สถานทีแ่สดงปฐมเทศนา   ณ  ปาอสิปิตนมฤคทายวนั  แหงกรงุ
พารานาส ี   และ ๔. สถานทีเ่สดจ็ดบัขนัธปรนิพิาน   ณ  กรงุกสุนิารา   เปนตน     จรงิๆแลว  ยงัมสีถานทีส่ำคญัๆทีเ่กีย่วของ
กบัพทุธศาสนาอกีมากมาย       ประเทศอนิเดยี  เปนดนิแดนมหศัจรรย   ดนิแดนแหงนกัพรต  นกับวช  เปนดนิแดนแหงเชงิ
ผาหมิาลยั   แมน้ำคงคาสวรรคสายธารแหงสวรรคและการชำระบาปของชาวฮนิด ู  ดนิแดนแหงนกัปราชญ และภมูปิญญา
ถิน่กำเนดิของเทพเจา(เมอืงหมืน่เทพ) และเทวาลยั  ดงับทประพนัธของ   ทานกฤษณาวด ี ทีม่สีาระเนือ้หาวา..

อินเดีย คือแดนดินถิ่นพระเจา อินเดีย มีหลายเผาหลายศาสนา
อินเดีย มแีมน้ำศกัดิส์ทิธิช์ือ่  คงคา อินเดีย คือแดนภูผาหิมาลัย
อินเดีย เมอืงทีส่ดุ  ของทีส่ดุ อินเดีย คือเมืองพุทธเคยยิ่งใหญ
อินเดีย มีสาวสวยกวาเมืองใด อินเดีย แลงน้ำใจจึงขอทาน
อินเดีย เมอืงทีส่ดุ  ของปญหา อินเดีย คือบอเกิดแหงปรัชญา
อินเดีย สรรหาศรัทธาธาร อินเดีย คือสุสานอารยธรรม
ชาวอนิเดยีมวีถิชีวีติทีน่าอศัจรรยซึง่ยงัคงความอนรุกัษนยิมโบราณสถาน  ควบคกูบัความทนัสมยั อยรูวมกนัอยาง

สอดคลอง  ผสมกลมกลนืกนัอยางดยีิง่  ดวยคน  ชาง  มา  ววั  ควาย  ลงิ  ลา  แพะ  แกะ  นกยงู  กา  และ แรง  อยดูวยกนัอยาง
ฉนัทมติร  ไมเบยีดเบยีนซึง่กนัและกนั  วนัดคีนืด ีใชพืน้ทีแ่ผนดนิ  ฝงแมน้ำ และทองถนนฯรวมกนั

อนิเดยี   ในยคุใหมเริม่ขึน้แลวแตยงัคงสบืทอดมรดกทางวฒันธรรม  จารตีประเพณอียางตอเนอืง  กรงุนวิเดลล ีมหา
นครเปนเมอืงหลวง   ความเจรญิยคุใหมทีป่ระเทศองักฤษไดมอบใหแกอนิเดยีในฐานะเมอืงขึน้      "ทชัมาฮาล"   อนสุรณ
สถานแหงความรกั   ปราสาทแหงความงดงาม  ล้ำคา  สมบรูณแบบดวยศลิปะ  เปนสถาปตยกรรมชัน้เยีย่มของโลก ฯลฯ
การไดไปเยอืนอนิเดยีจะทำใหเกดิวสิยัทศันทีก่วางไกล  มคีวามสขุสงบพบความรมเยน็ทางจติ  ในเมือ่ไดพบเหน็และเขาถงึ
สจัธรรมแหงมวลมนษุย  ดวยตวัเอง
                 ครัง้หนึง่ในชวีติ   ของความเปนชาวพทุธ   ไดพนมมอืขึน้อธษิฐานขอใหประสบโอกาสและไดไปสดูนิแดนพทุธภมูิ
ขอใหไดไปกราบไหวบชูา  ไดไปสมัผสัพทุธานสุาวรยีสถานตางๆ     เจรญิสมาธภิาวนาตามพทุธสงัเวชนยีสถาน  ๔  ตำบล
ดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธิ ์   คอื  สถานทีป่ระสตู ิ   ตรสัร ู  แสดงปฐมเทศนา และสถานทีเ่สดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ขององคสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา  นบัวาเปนบญุเปนกศุล  เปนมงคลแกชวีติอยางมากมายมหาศาล    สมตามพระดำรสัทีพ่ระองคตรสั
ยนืยนัไวในมหาปรนิพิานสตูรมสีาระสำคญัวา    ชนเหลาใดไดจารกิไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน และ  กราบไหว ดวยความ
ศรทัธาเลือ่มใสเบือ้งหนาแตตายเพราะกายแตก  (มรณกรรม) ยอมไดชือ่วาเปนผอูยใูนเสนทางสสูคุตโิลกสวรรค
เกี่ยวกับผูเขียน
ดร.ภูมินทร  สันติทฤษฎีกร     การศึกษา ปริญญาตรี -โท - เอก  ดานรัฐศาสตร การปกครอง   จากประเทศอินเดีย    เปรียญธรรม ๕  ประโยค
อดีต : นายอำเภอหลายๆอำเภอ ในภาคอิสาน และภาคเหนือ   ปจจุบัน : ขาราชการบำนาญ  อาจารยพิเศษสอนมหาวิทยาลัยสงฆในจังหวัด
เชยีงใหม และผจูดัการสำนกังานทวัร (ทีจ่ดทะเบยีนถกูตองตามกฎหมาย) ธรรมะสถูิน่อนิเดยี-เนปาล และทัว่โลก

(ติดตามตอนตอไปฉบับหนา)

ฝากขาวประชาสมัพนัธ
ขอเชญิรวมเดนิทางไปปฏบิตัธิรรมและแสวงบญุทีส่งัเวชณยีสถาน ๔ แหง ประเทศอนิเดยี ระหวางวนัที ่๕-๑๒ มนีาคม

พ.ศ.๒๕๕๒ เปนเวลา ๗ คนื ๘ วนั นำโดยหลวงพอวรีะนนท วรีนนโฺท ตดิตอสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
คณุกมลาศ คชัชาพงษ โทร 085-310-2566 คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู โทร 086-310-2566
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เรื่อง..พี่หนุม
รรูอบกรอบกฏหมาย

ประเทศของเราทุกวันนี้มีการใชสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นกันอยางมาก จนทำใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทางความคิดมีการแบงฝาย แบงพวก อยางไรก็ตาม
ก็เปนสิ่งที่ดีเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตก็ตองทำตาม
กรอบของสทิธเิสรภีาพทีไ่มไปกระทบสทิธขิองผอูืน่จนเกดิเปน
ความรุนแรงขึ้น ในเรื่องของความรุนแรงบางครั้งเกิดจากจุด
เลก็ ๆ  แลวบานปลายเปนเรือ่งใหญเปนปญหาของสงัคมตาม
มา เชนในเรือ่งการกระทำรนุแรงภายในครอบครวั

ความหมายของคำวา "ความรุนแรงในครอบครัว"
หมายถงึ การกระทำใด ๆ โดยมงุประสงคใหเกดิอนัตรายแก
รางกาย จติใจ หรอืสขุภาพ หรอืกระทำโดยเจตนาในลกัษณะ
ที่นาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกายจิตใจ หรือสุขภาพของ
บุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอำนาจครอบงำผิด
ทำนองคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทำการ ไม
กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอยางหนึ่งอยางใดโดยมิ
ชอบ สถาบนัครอบครวัเปนสถาบนัหนึง่ทีม่คีวามสำคญัอยาง
มากเปนจดุเริม่ตนในหลาย ๆ ดาน หากสถาบนัครอบครวัมี
ปญหาก็จะสงผลกระทบไปถึงสังคม

เรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็เปนปญหาหนึ่งที่รัฐ
เขามาดแูลแกไข และปองกนัไมใหเกดิปญหา สิง่ทีเ่หน็ไดชดั
ก็คือการออกกฎหมายขึ้นคือ  พระราชบัญญัติคุมครอง
ผถูกูกระทำความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐  เปนการ
ออกกฎหมายมาเพื่อที่จะแกไขฟนฟูผูกระทำผิดหรือปกปอง
คุมครองผูที่ถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว และ
กำหนดรูปแบบวิธีการขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการ
ดำเนนิคดอีาญาโดยทัว่ไป โดยใหผกูระทำความผดิมโีอกาส
กลับตัวและยับยั้งการกระทำผิดซ้ำ รวมทั้งสามารถรักษา
ความสมัพนัธอนัดใีนครอบครวัไวไดประกอบกบัเดก็ เยาวชน
และบุคคลในครอบครัว

กฎหมายคุมครอง
ผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

บคุคลในครอบครวั เชน คสูมรส ผทูีอ่ยกูนิหรอืเคยอยู
กินฉันสามีภริยาโดยไมไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตร
บญุธรรม และคนทีต่องพึง่อาศยัและอยใูนครวัเรอืนเดยีวกนั
ถาเปนการกระทำของบคุลดงักลาวกระทำตอกนัไมวาจะเปน
การทำตอรางกาย หรือตอจิตใจ เชน การทะเลาะวิวาท
โตเถียง การทำรายรางกายดวยอวัยวะ หรืออาวุธ ไปจนถึง
การทำลายชวีติ คนในครอบครวัของตน เปนเรือ่งการกระทำ
ความรนุแรงในครอบครวัทัง้สิน้  กฎหมายไดใหความคมุครอง
ผกูระทำมคีวามผดิตองรบัโทษจำคกุ และเพือ่เปนการปองกนั
มิใหเกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายยังได
กำหนดหนาที่ใหผูที่พบเห็นมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจา
หนาที่ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่คงของมนษุยแตงตัง้ หรอืแจงตอเจาหนาทีต่ำรวจกไ็ด

การที่กำหนดใหคนที่พบเห็นมีหนาที่ที่ตองแจงดวย
กเ็พราะเหตวุาบางครัง้คนในครอบครวัไมกลาทีจ่ะแจงความ
เพราะความกลวั กอ็าจทำใหเกดิปญหาไดวาผทูีก่ระทำความ
รุนแรงอาจจะกระทำในสิ่งที่รายแรงไปกวาที่เคยกระทำก็ได
และในการลงโทษผูกระทำความผิดศาลก็อาจจะใชวิธีการ
ฟนฟู บำบัดรักษา หรือควบคุมความประพฤติของผูกระทำ
ความผิดก็ได ทั้งนี้เปนเรื่องทางออกที่จะใหมีการแกไข
ผูกระทำความผิดไมใหกระทำความผิดอีกหรือมีโอกาสกลับ
ตัวไมกระทำความผิดซ้ำอีก

ทกุสิง่ทกุอยางลวนแลวแตเกดิจากเหต ุเมือ่มเีหตยุอม
ตองเกดิผล บางครัง้การทีเ่ราละเลยไมดแูลในจดุเลก็ๆนอยๆ
ก็อาจเกิดปญหาใหญตามมา  จากปญหาที่ เกิดขึ้นใน
ครอบครวั กอ็าจเกดิเปนปญหาสงัคมขึน้มาได ดงันัน้เราตอง
มีจิตเมตตาอยูดวยความปรารถนาดีตอกัน สังคมก็นาอยู
และสำหรบัการเจรญิเมตตา กต็องหาโอกาสไปฟงธรรมจาก
หลวงพอบางนะครับ ขอใหผูอานและครอบครัวโชคดีมี
ความสุขนะครับ

17

พทุธวจัน
"ภกิษทุัง้หลาย  พรหมจรรยนี ้เราประพฤตมิใิชเพือ่หลอกหลวงคนใหนบัถอื มใิชประพฤตเิพือ่เรยีกคนมาเปนบรวิาร

มใิชเพือ่อานสิงสเปนลาภสกัการะ และเสยีงสรรเสรญิ มใิชเพือ่อานสิงสจะไดเปนเจาลทัธ ิหรอืเพือ่คานลทัธอิืน่ใดใหลมลงไป
และมิใชเพื่อใหมหาชนเขาใจวาเราไดเปนผูวิเศษอยางนั้นอยางนี้ก็หามิได

ภกิษทุัง้หลาย ทีแ่ทพรหมจารยนี ้เราประพฤตเิพือ่สำรวม เพือ่ละ เพือ่คลายกำหนดั เพือ่ดบัทกุขสนทิ
(บาลี จตุกฺก.อํ.๒๑/๓๓/๒๕,ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย)

Krasaejai4.pmd 10/10/2551, 11:3517



18 ฉบบัเทศกาลวนัออกพรรษาและทอดกฐนิสามคัคี18

รูเรื่อง…สมุนไพรเปนกษาย
ตอน สมนุไพรรกัษาแผลในกระเพาะอาหาร

เรื่อง...อัญชัน

ในการดำรงชวีติของมนษุยนัน้จะตองประกอบไปดวยปจจยัพืน้ฐาน ๔ ประการ คอื อาหาร ทีอ่ยอูาศยั
เครือ่งนงุหม และยารกัษาโรค การใชยารกัษาโรคของมนษุยนัน้ตัง้แตในสมยัอดตีโบราณกาล มนษุยใชวธิี
การรกัษาโรคดวยสิง่ของอนัเปนธรรมชาต ิโดยเฉพาะสมนุไพร มนษุยใชยาสมนุไพรในยามเจบ็ไขไดปวย นอก
จากนี้ยังใชสมุนไพรเพื่อความงามอีกดวย

ในสมยัพระพทุธเจายงัทรงพระชนมายอุยมูบีนัทกึแสดงวาในสมยันัน้มกีารรกัษาโรคดวยสมนุไพรกนัแลว โดยผรูกัษา
ทีม่ชีือ่เสยีง คอื หมอชวีกโกมารภจัจ ทีเ่ปนแพทยหลวงของพระเจาพมิพสิาร เมือ่ครัง้พระพทุธเจาและเหลาสาวกทรงอาพาธ
หมอชีวกโกมารภัจจ ไดถวายการรักษา โดยไดประกอบยาสมุนไพรจากพฤกษชาตินานาพันธุ ถวายแดพระพุทธองคและ
พระสาวก จนสามารถทำใหพระพุทธเจาและเหลาสาวกหายจากอาการอาพาธนี้ได

ขมิน้ชนั เปนพชืลมลกุ ชือ่ทัว่ไปในทองถิน่เรยีกวา ขมิน้แกง ขมิน้ ขมิน้หวั ขีม้ิน้ หมิน้ (ใต) ตายอ
(กะเหรีย่ง-กำแพงเพชร) สะยอ(กะเหรีย่ง-แมฮองสอน) มเีหงาใตดนิ เนือ้ในของเหงาสเีหลอืงเขมจนถงึ
สแีดงเขมมกีลิน่หอมเฉพาะ มกีานชอแทงจากเหงาสเีหลอืงออน มกีลบีประดบัสเีขยีวอมชมพ ูสวนที่
นำมาใชเปนยา  ไดแก  เหงาแหงและเหงาสด  รสและสรรพคณุ ของขมิน้มรีสฝาด กลิน่หอม แกโรค
ผวิหนงั ผืน่คนั ขบัลม ทองรวง รกัษาแผลในกระเพาะอาหาร โดยสารสกดัในขมิน้มฤีทธิล์ดการอกัเสบ
ขบัน้ำด ีและมฤีทธิค์ลายกลามเนือ้เรยีบได ซึง่ปองกนัการเกดิแผลในกระเพาะอาหารเกดิจากสารเคอร
ควิมนิ  ขนาด  ๕๐  มลิลกิรมั/กโิลกรมั  ทำใหเกดิการกระตนุการหลัง่  mucin  ออกมาเคลอืบกระเพาะ

มผีลชวยบรรเทาอาการปวดทองเนือ่งจากแผลในกระเพาะได  แตขอควรระวงัถาใชขนาดสงูอาจทำใหเกดิแผลในกระเพาะได
การเตรยีมยาสมนุไพรขมิน้อยางงายๆเพือ่ใชรกัษาโรคกระเพาะอาหาร  โดยใหนำเหงาขมิน้แกสดลางใหสะอาด  (ไม

ตองปอกเปลอืก)  หัน่เปนชิน้บาง ๆ   ตากแดดจดัสกั  ๑-๒  วนั  บดใหละเอยีดผสมน้ำผึง้ปนเปนลกูกลอนหรอืบรรจเุปนแคปซลู
เกบ็ไวในขวดสะอาดและมดิชดิ  รบัประทานวนัละ  ๕๐๐  มลิลิกรมั  วนัละ  ๔  ครัง้  หลงัอาหารและกอนนอน การรบัประทาน
แลวอาจมอีาการแพขมิน้  เชน  คลืน่ไส  ทองเสยี  ปวดหวั  นอนไมหลบั  เปนตน  หากมอีาการดงักลาวใหหยดุยาและเปลีย่น
ไปใชยาชนิดอื่นแทน

 นอกจากนีข้มิน้ยงัมสีรรพคณุในการรกัษาอาการแพและอกัเสบ อาหารทองอดื การเตรยีมยาสมนุไพรขมิน้เพือ่ใชรกัษา
อาการแพและอกัเสบ จากแมลงกดัตอยหรอืฝแผลพพุอง  ใหนำเหงาขมิน้ยาวประมาณ  ๒  นิว้  ฝนกบัน้ำตมสกุทาบรเิวณที่
เปน  หรอืใชผงขมิน้ทาบรเิวณทีม่อีาการแพ  คนั  อกัเสบ  หรอืเปนแผลพพุอง สวนการเตรยีมยาสมนุไพรขมิน้เพือ่ใชรกัษา
อาการทองอดื  ใชขมิน้สดลางใหสะอาด  ไมตองปอกเปลอืก  หัน่เปนชิน้บาง ๆ ตากแดดจดั  ๑-๒ วนั  บดใหละเอยีดผสมกบั
น้ำผึง้  ปนเปนเมด็ขนาดปลายนิว้กอย  ผึง่ลมใหแหงและเกบ็ในขวดสะอาดมดิชดิ  รบัประทานครัง้ละ ๒-๓  เมด็  วนัละ  ๔
ครั้งหลังอาหารและกอนนอน

 อยางไรกต็ามภมูปิญญาทองถิน่พืน้บานของไทยยงัไดมกีารนำขมิน้มาใชประกอบอาหารหลายชนดิ  ใชปรงุแตงกลิน่
และรสในอาหาร โดยเฉพาะอาหารทางภาคใต เชน แกงเหลอืง แกงไตปลา แกงกะหรี ่ไกทอดขมิน้ เปนตน   ในปจจบุนัใน
วงการเครื่องสำอางคไดนำขมิ้นแปรรูปอยูในเครื่องประเทืองผิวพรรณตางๆ เชนตน ผงขมิ้นทาผิวหนา ผงขมิ้นขัดตัว
สบอูาบน้ำขมิน้ เปนตน

อางอิงจากวิทยานิพนธเรื่อง  ความพึงพอใจในการใชยาสมุนไพรของประชาชนในตำบลทาวุง อำเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
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กศุลกจิ เรือ่ง..อิม่บญุ ภาพ...เดก็วดั

วนัอาสาฬหบชูา
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ถือวาเปนวันสำคัญทางศาสนา

วันหนึ่ง คือวันอาสาฬหบูชา ทางวัดไดจัดกิจกรรมตักบาตร
ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ฟงธรรม  มีศิษยานุศิษยของหลวงพอ
เขารวมกจิกรรมบญุมากกวาทกุป ขออนโุมทนาบญุกบักลัยาณมติร
ทุกทานที่ไดรวมทำหนาที่เปนพุทธศาสนิกชนที่ดีในการรักษา
ประเพณีทางพระพุทธศาสนา  เพื่อสืบทอดอายุของพระพุทธ
ศาสนาใหยัง่ยนืสบืตอไป

วนัที ่๑๒ สงิหาคม ที่
ผานมา ทางวดัไดจดั
พิ ธี เ ททองหล อ รู ป
เหมือนหลวงปู เทพ
โลกอุดรสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช และ
พระอนิทร  ไดมผีหูลัง่
ไหลมารวมพิธีเททอง
หลอพระกนัเนอืงแนน

ทามกลางสายฝนปรอยๆเปนระยะๆ มีโรงทานจากผูใจ
บุญมากมายใหไดอิ่มทอง  มีสินคาบุญมากมาย อาทิ
หนงัสอืธรรมะ ซดีธีรรมะ  เสือ้ Love the Buddha ใหทาน
ติดไมติดมือกลับบานกัน ไดมีผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญ

พิธีเททองหลอรูปเหมือนหลวงปู เทพโลกอุดร
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และพระอนิทร

แผนทองและทองเหลอืงแทง รวมทัง้บชูาหลวงปเูทพโลกอดุรและพระนเรศวรมหาราชในพธิเีททองหลอพระ ยอดปจจยัรวมประมาณ
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ขออนโุมทนาบญุกบัผมูกีศุลจติทกุทานคะ

ขณะนีไ้ดอญัเชญิรปูเหมอืนองคพระทกุองคตัง้ไวใหทกุทานไดสกัการะบชูาทีเ่ตน็ทชัว่คราวใกลกบับรเิวณกอสรางอโุบสถ เพือ่
รอประดษิฐานไวบนแทนหนาอโุบสถตอไป

นอกจากนีท้างวดัไดจดัสรางหลวงปเูทพโลกอดุรและสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชองคเลก็หนาตกั ๕ นิว้ ใหผมูจีติศรทัธานำไป
บชูาทีบ่าน ทานใดสนใจเชาบชูา องค ละ ๓,๐๐๙ บาท ตดิตอเชาบชูาไดทีว่ดัคะ

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ทางวดัไดจดัโครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๒ ระหวางวนัที่

๑-๗ ก.ค. มีผูเขารวมปฏิบัติธรรม ๗๐ คน ครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่
๗-๑๒ ส.ค. มผีเูขารวมปฏบิตัธิรรม ๙๐ คนและครัง้ที ่๔ จดัขึน้ระหวาง
วนัที ่๑-๗ ก.ย. มผีเูขารวมปฏบิตัธิรรม ๑๑๐ คน  ขออนโุมทนาบญุ
กับผูปฏิบัติธรรมและผูบริจาคปจจัยคาอาหารสำหรับผูปฏิบัติธรรม
ทกุทานทีไ่ดเขามาสรางคณุงามความดใีหกบัตวัเอง อีกทัง้รวมสราง
มหากศุลถวายแดในหลวงของเราในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ
๘๐ พรรษา อีกดวย ผูอานทานใดสนใจเขารวมปฏิบัติธรรมใน
โครงการใดของวัด ใหดูตารางวันและเวลาเขารวมโครงการในหนา
ปฏทินิธรรม หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีว่ดัทกุวนั
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โครงการอบรมนักศึกษาเซนตจอหน

โครงการพฒันาคณุธรรมและจรยิธรรม กรมปศสุตัว
วนัที ่๒๕-๓๐ สงิหาคม ขาราชการสงักดักรมปศสุตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดเขามาปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน

ภายใตชื่อโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน ใหขาราชการ
กรมปศสุตัวเปนทัง้คนเกง ด ีและมคีวามสขุ พฒันาตนเอง ควบคมุอารมณ และสามารถทำงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยมี
ผสูมคัรเขารวมโครงการฯประกอบดวย สตัวแพทย สตัวบาล เจาหนาทีฝ่ายตางๆจาก
ทัว่ประเทศ จำนวน ๘๐ คน เขามาปฏบิตัธิรรมในครัง้นี้

วันเปดโครงการทางวัดไดเชิญรองศาตราจารย ดร.สุจิตรา ออนคอม เปนวิทยากร
พเิศษปฐมนเิทศผปูฏบิตัธิรรมใหม  และขออนโุมทนากบัผปูฏบิตัธิรรมและคณะทำงาน ตลอด
จนขาราชการผูใหญทุกทานที่อนุมัติโครงการดีๆ เพื่อสรางคนดีและพัฒนาบุคลากรที่ดี
มีคุณภาพในการชวยพัฒนาประเทศชาติตอไป

วนัที ่๒๒-๒๔ สงิหาคม มหาวทิยาลยัเซนตจอหน
ไดจดัโครงการโครงการอบรมคณุธรรมตามรอยพระพทุธเจา
ครัง้ที ่ ๑  ในครัง้นีอ้าจารยศศวิมิล เลก็ระราและอาจารยดรณุี
เหลืองวรกิจ ไดพานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปที่ ๒-๓
จำนวน ๑๒๐ คน  เขามาอบรมวปิสสนากรรมฐาน นอกจาก
นักศึกษาไดฝกเดินจงกรม นั่งสมาธิ  และฟงธรรมบรรยาย
จากหลวงพอวรีะนนท วรีนนโฺทแลว  กอนกลบับานนกัศกึษา
ไดรวมดวยชวยกนัเกบ็ กวาด เชด็ ถ ูศาลาปฏบิตัธิรรม บรเิวณ
วดั ลางหองน้ำ  เกบ็เกีย่วบญุนำกลบัไป คณะผจูดัทำวารสาร
ขออนโุมทนากบัคณะอาจารยและทางมหาวทิยาลยัทีเ่ลง็เหน็
ประโยชนของการปฏิบัติธรรม เพื่อปลูกฝงคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีแกเยาวชน เพื่อเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
ในอนาคตขางหนาตอไป
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ทำบญุ ตกับาตร ฟงธรรม

วันที่ ๑๑ ก.ย ที่ผานมา ทางบริษัทซัมมิท อิเล็คโทรนิค
คอมโพเนนท จำกัด ไดนิมนตหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโทพรอม
พระสงฆรวม ๙ รปู ไปรบัตกับาตรขาวสาร อาหารแหง จากพนกังาน
ของบริษัทฯ

โดยไดจัดกิจกรรมใหพนักงานรวมปฏิบัติธรรม รับฟง
พระธรรมเทศนาจากหลวงพอวรีะนนท  มพีนกังานเขารวมกจิกรรม
บญุเตม็หอธรรม ในครัง้นีท้างบรษิทัฯไดเชญิ รศ.ดร.สจุติรา ออนคอม
มารองเพลงมาลาบูชาครูใหพนักงานระลึกถึงพระคุณครูบาจารย
อีกดวย

ขออนโุมทนาบญุกบัผบูริหารทกุทานทีเ่ลง็เหน็ความสำคญั
ของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน โดยสงพนักงานเขารวมปฏิบัติ
ในโครงการพฒันาจติเพือ่พอทกุครัง้ สาธคุะ

ในวันที่ ๑๑-๑๒ พ.ย.๒๕๕๑ หลวงพอ
วีระนนท จะนำคณะศิษยานุศิษยไปทอดกฐินที่
สำนกัสงฆปาเขาแหลม(ดอยจอ) ตัง้อยตูำบลวาเลย
อ.พบพระ จ.ตาก เพือ่นำจตปุจจยัสรางเจดยีบรรจุ
พระบรมสารรีกิธาตแุละพระพทุธรปู ๔ องค สำนกั
สงฆฯแหงนี้มีพระจำพรรษา  จำนวน  ๕  รูป
สามเณรจำนวน ๔ รูป ตั้งเปนสำนักสงฆมา
ประมาณ ๓ ปแลว มพีระศกัรนิทร สริจินัโท เปน
เจาสำนกั  ปจจบุนัมศีาลาปฏบิตัธิรรม ๑ หลงั โรง
ฉัน ๑ หลัง กุฏิ ๖ หลัง และกำลังกอสรางเจดีย
บนยอดเขา มีถ้ำอยูภายในภูเขานี้ดวย  ตั้งอยู
บริเวณเขตชายแดนประเทศพมา หลวงพอและ
คณะลูกศิษยเคยพำนักที่นี่เมื่อครั้งไปธุดงคกอน
จะเขาประเทศพมา หลังจากนั้นทานไดนำพระ
พทุธรปูไปถวายเมือ่เดอืนเมษายนทีผ่านมาอกีดวย

สำนกัสงฆแหงนีเ้ปนศนูยรวมจติใจของชาวไทย ชาวพมา ชาวกะเหรีย่งนบัถอืศาสนาครสิตและศาสนาพทุธ ทกุเทศกาล
วนัสำคญัทางศาสนา ชาวพมาจะเดนิขามชายแดนเพือ่มารวมทำบญุ หลวงพอวรีะนนททานเหน็วาชาวบานมนี้ำใจงาม มคีวาม
สามัคคี ชวยขนอิฐทีละกอนรวมแรงรวมใจกันกอสรางเจดียแหงนี้ ทานจึงตั้งจิตวาจะรวมสรางมหากุศลกับชาวบาน โดยการ
นำคณะศษิยานศุษิยไปรวมทอดกฐนิ อกีทัง้จะนำขาวของเครือ่งใชสิง่จำเปนไปบรจิาคใหสำนกัสงฆและชาวบานแถบนัน้อกีดวย

ผมูจีติศรทัธาทานใดตองการจองกองกฐนิกองละ ๒,๐๐๐ บาทหรอืสมทบตามกำลงัศรทัธา สามารถถวายปจจยั
หรอืสอบถามขอมลูเพิม่เตมิทีว่ดัปาเจรญิราช หรอืถาตองการรวมเดนิทางไปทอดกฐนิกบัหลวงพอใหลงชือ่จองไดที่
วดั โทร 0-29952112  รบั ๔๐ ทานเทานัน้ เดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศจะออกเดนิทางวนัที ่๑๑ พ.ย. นี้
มพีธิทีอดกฐนิวนัที ่๑๒ พ.ย. ขอเชญิมารวมอนโุมทนากฐนิโดยพรอมเพรยีงกนันะคะ

ขอเชญิรวมทอดกฐนิทีส่ำนกัสงฆปาเขาแหลม(ดอยจอ)
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สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...ครเูกยีง

Neokids nursery and playgroup
(รบัเดก็อาย ุ3 เดอืน - 6 ขวบ)
อรอนงค  ปทมุเจรญิวฒันา
- Weekday nursery
- Weekend play group Art/cooking/English/Neo play
- English Summer camp  Art/cooking/English/Neo play
All Seasons Place Wireless Road  Tel. 0-2685-3443
Prasarmmit Plaza Building, Sukhumvit 23 Tel. 0-2664-1623www.neokids.co.th

ปญฑารยี  ชวีสทุธานนท
Managing Director

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

กบอาศยัขอนไมอยดูวยกนัผาสกุมานาน แตไมพอใจในความสขุทีไ่ดจากขอนไม จงึไดออนวอน
เทวดาใหสงนายใหมทีใ่หความสขุมากกวาเดมิ เทวดาเกดิหมัน่ไสสงนกกระสามาให จงึกลายเปน
อาหารของนกกระสาในทีส่ดุ โบราณทานนำมาสอนคนใหสำนกึวา คนทีไ่มพอใจในผปูกครอง
หรอืฝายบรหิารทีใ่หความสขุเพยีงพอแลว ยงัดิน้รนเปลีย่นคนทีจ่ะใหความสขุสงูกวาอยเูรือ่ยๆ
กต็องระมดัระวงั อาจเปนอยางกบเลอืกนาย คอืเปนคนชางเลอืกจนโดนดี

สวสัดคีะเยาวชนพทุธบตุร ฉบบันีพ้ีโ่คนนัขอบอกวาเริม่จากไอเดยีของ
เด็กๆเพียงนิดเดียว พี่ๆนำมาตอยอด ผลิตเสื้อรุนใหมยี่หอ Love the
Buddha มใีหเลอืก ๔  แบบ ดงันี ้แบบที ่๑  สกรนีดานหนา Love the
Buddha แบบที ่๒ สกรนีดานหนา I         Buddha แบบที ่๓ สกรนีดาน
หนา I         Buddha และ สกรนีขอความดานหลงั I'm walking in the footsteps
of the Buddha , "ฉนัรกัพระพทุธเจา ฉนักำลงัเดนิตามรอยพระบาท
ของพระพทุธเจา"  แบบที ่๔ สกรนีขอความ go to wat pa  "ไปวดัปา"
เรามาแสดงตนเปนพุทธมามกะดวยการใสเสื้อและถือถุงผาฉันรักพระ
พุทธเจากันเถอะคะ

ข อ ข อบคุณ แ ล ะ ข อ
อนุ โมทนาบุญพี่ ๆ ใ จดี 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
นำเสื้อและถุงผาไปขายที่บริษัทฯ พี่เปเอาเสื้อไปขายที่กรมปศุสัตว
ครูปูสอนเปยโนก็เอาเสื้อไปขายใหผูปกครองและนักเรียน    พี่รุงเอาเสื้อ
ขายที่โรงเรียนแสงทองโทรทัศน และยังจะนำไปวางจำหนายในรานดอย
คำทีก่รมอทูหารเรอืใหอกีดวย ตอนนีเ้สือ้และถงุผา love the Buddha เปน
สนิคาธรรมโฆษณาของวดัไปแลว

กบเลือกนาย

พีโ่คนนัไดนำรายไดการขายเสือ้ทัง้หมดไป
เขากองทนุโครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ เพราะ
ตอนนี้ยังขาดปจจัยในการผลิตสื่อธรรมะดีๆ
เปนธรรมทานอีกจำนวนมากคะ หากเยาวชน
พุทธบุตรคนใดอยากออกแบบเสื้อกับถุงผา
ลายเกๆ สงไอเดียมาที่กองบอกอไดคะ  กอน
จากกันฉบับนี้ทางชมรมกระแสใจฝากบอกวา
โครงการคายพทุธบตุร ป ๒ จะจดัขึน้ระหวาง
วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เปดรับสมัคร
ลวงหนาตัง้แตเดอืนธนัวาคม ปดรบัสมคัรวนัที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ หรือจนกวาจะเต็ม รับ
พุทธบุตรอายุ ๑๐-๑๕ ป จำนวน ๑๒๐ คน
ตดิตอสอบถามไดทีค่ณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
(พีป่)ู โทร 085-120-2005
หรอื 086-3102566
หรือลงชื่อจองที่วัดคะ
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เรื่อง...สัตตบุษย
สบืเนือ่งจากชาดก

ประโยชนของการคบมติร
กัลยาณมิตตตา จัดเปนธรรมที่นำบุคคลผู

ประพฤติปฏิบัติ ใหประสพผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต
แกไขปญหาเศรษฐกจิทีฝ่ดเคอืง ประเทอืงชวีติใหอยดูกีนิดี
ตามวถิทีางของชาวพทุธ  กลัยาณมติตตา ความเปนผมูี
มติรทีด่ ีมติรนัน้มหีลายประเภท มทีัง้มติรแทมติรเทยีม มติร
ด ีมติรปอกลอก มติรหวัประจบ มติรดแีตพดู มติรชกันำใน
ทางฉิบหาย การดำรงชีวิตอยูในโลก ตองประกอบกิจการ
เพือ่ประโยชนแกอาชพี แกครอบครวั แกสวนรวม การงาน
บางอยางทำคนเดียวได บางอยางตองอาศัยผูอ่ืนชวยทำ
ชวยคดิ จงึสำเรจ็ได ดวยความจำเปนบงัคบั จงึตองคบมติร
เพื่อไดอาศัยในคราวจำเปน เพราะฉะนั้นผูจักคบมิตร
จำเปนตองรูจักอัธยาศัยใจคอและคุณธรรมของมิตรจึง
สำเรจ็กจิแหงการคบหาสมาคมมติรนัน้กลุบตุรผคูบหาสมา
คมจำตองบำเพ็ญปฏิปทาอันเปนหนาที่ของตน

ซึ่งประโยชนของการคบมิตรไดมีกลาวไวใน
"กสุนาฬชิาดก"  ซึง่แสดงไดดงัตอไปนี้

ในสมยัหนึง่ พระพทุธเจา ประทบัอยวูดัเชตวนั เมอืง
สาวัตถี ทรงปรารภมิตรของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี จึง
ตรัสวา " ธรรมดามิตร จะเปนคนเล็กนอยไมมี ผูสามารถ
รกัษามติรไวไดเปนสิง่ประเสรฐิ มติรผเูสมอกนั ต่ำกวากนั
หรอืสงูกวากนัควรคบไว เพราะมติรเหลานัน้ ยอมชวยแบง
เบาภาระของเราไดทัง้นัน้ " แลวนำอดตีนทิานมาสาธกวา...

กาลครั้งหนึ่งนาน
มาแลว พระโพธิสัตว
เกิดเปนเทวดาอยูที่
กอหญาคาในพระราช
อุทยาน เปนมิตรกับ
เทวราชผูศักดิ์ ใหญ
ตนหนึ่ ง  ผูอาศัยที่
ต น ไ ม ม ง ค ล ข อ ง
พระราชาอยูในพระ
ราชอุทยานนั้นดวย

ครั้งนั้น พระราชาประทับอยูในปราสาทเสาเดียว เสาของ
ปราสาทนั้นสั่นไหวขึ้น พระองคจึงรับสั่งใหพวกชางไมหา
ไมแกน มาเปลี่ยนเสาปราสาทใหม พวกชางไมเสาะแสวง
หาไมแกนในพระราชอุทยาน ตกลงกันจะเอาตนไมมงคล

นั้นทำเปนเสาปราสาท จึง
กราบทูลพระราชา พระองค
จึงอนุญาตใหตัดได วันนั้น
พ ว ก น า ย ช า ง ไ ด ไ ป ทำ
พลีกรรมตนไมมงคล และ
กำหนดตัดในวันพรุงนี้

ฝายเทวราช พอ
ทราบวาตนไมที่อยูอาศัย
จะถูกตัด ไมเห็นที่จะไป จึงกอดคอลูกนอยรองไหอยู
หมรูกุขเทวดาทราบเรือ่งแลว กไ็มมใีครจะชวยแกปญหาได
เทวดา   พระโพธิสัตวทราบเรื่อง จึงพูดปลอบเทวราช
ผูสหายนั้นวา

“พรุงนี้เราจะไมใหตัดตนไมนั้น พวกเราคอยดูเรา
เถิด”

ครัน้รงุขึน้ พอพวกชางไมมาถงึ ทานกแ็ปลงตวัเปน
กิ่งกาวิ่งนำหนาพวกชางไมไป มุดเขาที่โคนตนไมมงคลไป
โผลออกทางยอดไมนอนผงกหวัอย ูทำประหนึง่วาตนไมนัน้
เปนโพรง

นายชางไมเห็นเชนนั้นแลว ก็เอามือตบตนไมนั้น
แลวตำหนิวา

" ตนไมนี้ มีโพรง ไรแกน เมื่อวานไมทันไดตรวจ
ดถูวนถี ่หลงทำพลกีรรมกนัเสยีแลว " กพ็ากนัหนกีลบัไป

เทวราชพอเหน็วมิานของตนไมถกูทำลาย กย็กยอง
พระโพธสิตัว ทามกลางหมรูกุขเทวดา ดวยคาถาวา

" บุคคลผู เสมอกัน  ประเสริฐกวากันหรือ
เลวกวากัน ก็ควรคบกันไว เพราะมิตรเหลานั้น เมื่อ
ความเสื่อมเกิดขึ้น ก็พึงทำประโยชนอันอุดมใหได
เหมือนเราผูเปนเทวดาสถิตอยูที่ตนรุจา กับเทวดา
ผสูถติทีก่อหญาคาคบกนั "

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา "ผูคนควรมีมิตรทุกชั้น
วรรณะ เมือ่คราวลำบากจะมผีชูวยเหลอื"

* 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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เรือ่ง..คณุสจุนิต เขือ่นวงควนิ
เรยีบเรยีง..ขนุไกรลาส

เพราะเปนปจจตัตงั

      ตอน ถอดจติ
   เพราะเปนปจจตัตงั ฉบับนีเ้ปนเรือ่งราวสดๆรอนๆ

ที่เกิดขึ้นที่วัดปาเจริญราชของเราในการอบรมกัมมัฏฐาน
ของเจาหนาทีก่รมปศสุตัว ทีม่ผีรูวมอบรมตางเพศตางวยั
และตางถิน่มาปฏบิตัริวมกนั เรือ่งราวทีน่ำเสนอตอไปนี้
หลายทานคงเคยไดยนิหรอืรจูกัเรือ่งราวทีค่ลายๆกนั อาจ
เรยีกวาการถอดจติ หรอืถอดกายทพิย เพือ่ทีจ่ะทองเทีย่ว
ไปไหนตอไหนตามทีป่รารถนา ครัง้นีไ้มใชครัง้แรกและ
คนแรก แตเปนครั้งหนึ่งในหลายๆครั้งหลายคนที่เคยเกิดขึ้น
แลวในรัว้วดัปาฯของเรา และนีค้อือกีเรือ่งหนึง่ทีน่าสนใจให
เราไดติดตามกัน

 .....กวาจะไดมาปฏบิตัธิรรมตามโครงการอบรม
จรยิธรรมของกรมปศสุตัว ณ วดัปาเจรญิราช กม็อีปุสรรค
หลายประการ ผมนัง่รถประจำทางจากพะเยามาลงหลกัสี่
ตอนตสีี ่ แตยงัมดืเกนิไป จงึรอจนฟาสาง  แลวเรยีกแทก็ซี่
มาสงทีว่ดั  ผมมาถงึวดัเปนคนแรกของผมูาปฏบิตัธิรรม
และไดพบกบัพระอาจารยวรีะนนท ทานถามวามาจาก
จงัหวดัไหน ผมกต็อบทานไป  ทานบอกวามลีกูศษิยของ
อาตมาหลายคนอยทูีพ่ะเยา โยมผวูากด็วย (ผวูาเรอืงวรรณ
บวันชุ)  ผมกค็ดิวาหลวงพอนีไ่มใชพระธรรมดาเสยีแลว....

ชวงเวลาปฏบิตัติลอด ๖ วนั ผมไดรบัประสบการณ
มากมาย  ไดเจอเพือ่นๆขาราชการเจาหนาทีจ่ากทัว่
ประเทศ ไดฝกปฏบิตัอิยางจรงิจงั ไดรบัอบรมธรรมะและฟง
การตอบคำถาม   บางคนืนอนพกัผอนแค ๓-๔ ชัว่โมงเทา
นัน้ ถอืวาเปนประสบการณทีด่ทีีไ่ดจากการ "ฝก" และ
"ปฏิบัติ"

 พืน้เพบานเกดิของผมเปนคนเชยีงใหม ปจจบุนั
ผมอาย ุ๔๖ ป  ชวีติของผมแบงเปน ๒ ชวงกว็าได   ชวง
แรกคอื ป ๒๕๓๐-๒๕๓๙ เรยีกวาชวงเลวกแ็ลวกนั ชวง
๒๕๔๐-๒๕๕๑ เปนชวงด ี เรากค็งเปนเหมอืนปถุชุนทัว่ไป
มชีัว่ดปีะปนกนั ไมมเีจตนาจะยกตนขมใครวาเราดกีวา ใน
ชวงแรกเปนชวงอายรุะหวาง ๒๔-๓๓ ป เปนชวงหลงัเรยีน
จบ เริม่ตนทำงานชวงนีจ้ะอยหูลายๆจงัหวดั เกอืบจะพดูได
วา ศลี ๕ ขออยตูรงไหนแทบไมรจูกัเลย ทีน่ากลวัทีส่ดุคอื
การดืม่สรุาจดัมาก และสงเสรมิใหมกีารฆาสตัว ววั หมู

เปด ไก คอืเราเปนหวัหนามลีกูนอง กม็กัจะมรีายการดืม่กนิ
สงัสรรคกนัอยแูลว ชวงทีอ่ยอูสีานนาน ๗ ป นัน้ ววั ควาย ที่
ลมตาย เพราะคำสัง่ของสรุา ใหลกูนองฆาเพือ่นำมาแบง
ปนกนักนิไมรเูทาไร  การดืม่สรุามาก สตปิญญากไ็มอยกูบั
เนือ้กบัตวั  ศลีขออืน่ๆกถ็กูละเมดิไปดวยเชนกนั

พอชวงป ๒๕๔๐-๒๕๕๑ ระหวางนีย้ายจากภาค
อสีานมาอยทูางภาคเหนอืทีเ่ชยีงราย แลวยายไปทางปกษ
ใต แลวจงึยายกลบัมาอยทูีจ่งัหวดัพะเยาจนถงึปจจบุนั ชวง
นีจ้ะเปนชวงดขีึน้กว็าไดเปนชวงทีป่ฏบิตั ิ "ด"ี ตอตนเอง
ผมไดลาอปุสมบททีว่ดัปาดาราภริมย อ. แมรมิ จ.เชยีงใหม
เปนลกูศษิยพระธรรมดลิก เจาคณะธรรมยตุ ภาค ๔-๕-๖-
๗ (ปจจบุนั คอื พระพทุธพจนวราภรณ เจาอาวาสวดัเจดยี
หลวง เพิง่มรณภาพ ไมนานมานีเ้อง) นบัวาชวงนีเ้ปนชวงที่
สำคญัในชวีติ ภาวะจติใจมงุแตหาความสงบ ไมอยาก
วนุวายอะไร เจออะไรทีเ่ขามากระทบมกัจะรสูกึเฉยๆ ทนได
มีใจมุงมั่นที่จะทำหรืออุทิศเวลาและทำงานเพื่อคนอื่นหรือ
สวนรวม หลกีหนจีากวตัถแุละสิง่ยัว่เยากเิลสทัง้หลาย หนั
หนาไปทางทีม่วีตัถนุอย ปลกีวเิวกในปาเขาลำเนาไพร วดั
ปากเ็ปนสถานทีห่นึง่ทีม่กัหลกีเรนตวัเองหลบเขาไป รวมทัง้
ชวยกจิกรรมวดัตางๆเชน ตดัหญา กวาดวดั งานกอสราง
วดั พอสกึออกมาแลวกม็กัจะหาเวลาเขาวดั ทำวตัรเยน็ที่
วัดอยูเปนประจำ

แมวาผมเคยบวชและเคยปฏบิตัมิาบางแลว แต
ผมกลับไมเคยไดรับประสบการณทางจิตวิญญาณมา
กอน จนกระทั่งไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดปา
เจริญราชแหงนี้

เชาวนัที ่๒๖ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผมไดนัง่สมาธิ
ผมสามารถเหน็ภาพนมิติเกดิขึน้ ผมจงึลองไปดทูีด่นิของ
ผมทีเ่ชยีงราย  ซึง่ผมเจตนาจะสรางเปนสำนกัสงฆ ผมเหน็
ภาพบรรยากาศรอบๆทีด่นิของผม  แมผมจะฝกสมาธมิา
เปนเวลารวม ๑๐ ป แตกย็งัไมรวูาตวัเองฝกไปถงึไหน สิง่ที่
เหน็ไมใชสิง่ทีเ่ราคดิและอยากใหเปน แตภาพนมิติกป็รากฏ
เกดิขึน้เอง ผมรสูกึอิม่เอม ปตจินน้ำตาไหล กบั
ประสบการณทีไ่ดรบัครัง้แรกนี ้มนัชางวเิศษสดุจรงิๆ
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บายวนันัน้  ผมจงึขอทดสอบอกีครัง้ การนัง่สมาธิ
ครัง้นีผ้มอยากไปดสูถานทีดสอบพนัธสุตัวพะเยา ทีท่ำงาน
ของผม ผมเหน็ภาพบนตกึสำนกังานมเีงาตะคมุๆเดนิขึน้
เดนิลง บนัได และในหองธรุการผมมองเหน็ภาพเงาสี
ดำและเงาสแีดงเดนิคกูนัไปวา ไมรใูครเปนใคร แลวผมไป
กเ็ขาไปดบูคุลากรทีท่ำงาน แตละคนกท็ำหนาทีข่องตนไป
แตสิง่ทีท่ำใหผมแปลกใจกค็อืผมเดนิไปดคูอกสตัว ที่
ลกูนองชอบลมววั ควาย ชำแหละ ผมเหน็ภาพอแีรงกำลงั
จะขยมุซากสตัวนัน้   สวนเบือ้งลางแวดลอมไปดวยเสอื
ภาพซากววั ควาย ทีถ่กูชำแหลก เตม็ไปดวยเลอืด   ผมคดิ
วาลกูนองทีช่ำแหละววั ควาย ในหนวยงานของเรา
กเ็ปรยีบเปนสตัวกนิเลอืดกนิเนือ้ คอือแีรง  สวนพวกเราที่
เปนหวัหนาคอืเงาดำตะคมุๆทีค่อยสัง่การนัน่เอง มนันา
อนาถยิ่งนัก

หลงัจากนัน้ผมกต็ามไปดบูานพกัของผม ซึง่เคยตัง้
ศาลพระภมูเิมือ่ปทีแ่ลว เจาทีไ่มอยใูนศาลพระภมู ิแตไปยนื
มองอยทูีป่ระตทูางเขาบานพกั เจาทีเ่ปนผหูญงิสวมชดุไทย
หมสะไบเฉยีง เสือ้ผาสเีนือ้นวลๆ  ตอนนัน้จติของผมรบัรวูา
ประมาณบาย ๒ โมง ผมจงึขอไปดบูานแมของผมทีจ่งัหวดั
เชยีงใหมสกัหนอย ผมกไ็ปเปดประตบูานเพือ่จะเขาไป
ดหูนาแม ซึง่โดยปกตถิาผมไปบานแม ผมจะไปเปดหอง
นอนของแมตอนต ี๕ เพือ่เปดวทิยธุรรมะใหแมฟงเปน
ประจำ แลวผมกไ็ดเหน็หนาแมจรงิๆ

ในวันถัดมาผมไดลองอธิษฐานขอพบพระอาจารย
มัน่ ภรูทิตัโต  ครบูาศรวีชิยั  หลวงปจูนัทร กสุโล (พระพทุธ
พจนวราภรณ) เพราะอยากทราบวาทานอยทูีไ่หน แลวผมก็
ไดเหน็ภาพนมิติตางๆปรากฏขึน้มาอยางชดัเจน  และที่
สำคัญอีกประการหนึ่งผมไดรูอดีตชาติของผมเองวาเปน

ใคร มาจากไหนอกีดวย  นีแ้หละทีเ่ขาเรยีกวาเปนเรือ่งปจ
จัตตังจริงๆ

การมาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปาฯในครัง้นี ้ถอืวาผมได
บรรลสุิง่ทีพ่ยายามฝกมานาน หลงัจากจบโครงการปฏบิตัธิรรม
ผมไดไปพสิจูนภาพวดัทีเ่หน็หลวงปมูัน่ในนมิติ ซึง่หลวงพอ
วีระนนทบอกวาเปนวัดพะเกิ้ด ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม
ปรากฏวาภาพบรรยากาศของวัดเหมือนที่ผมเห็นในนิมิต
จรงิๆ ทำใหผมรสูกึปตเิปนอยางยิง่เพราะนัน่คอืการพสิจูน
วาผมไมไดอปุาทานหรอืเพอไป  ผมไมเคยคาดคดิวาการ
ปฏบิตัธิรรมทีจ่รงิจงัเพยีงระยะเวลาสัน้ๆในครัง้นี ้  จะทำให
ผมไดรบัประสบการณทางจติวญิญาณมากมาย  และทำให
ผมเกิดกำลังใจใหผมสรางความดีตอไป.

ขอขอบคณุ คณุสจุนิต เขือ่นวงศวนิ อกีครัง้ในการ
ถายทอดประสบการณอนัล้ำคานี ้  ซึง่นบัเปนเรือ่งทีน่ายนิดี
ที่คนธรรมดาคนหนึ่งสามารถมีประสบการณจิตวิญญาณที่
ไมธรรมดา เพือ่เปนเครือ่งตอกย้ำสจัธรรมในคำสอนของ
พระพทุธองค  ทัง้ในเรือ่งของการเวยีนวายตายเกดิ เรือ่ง
กรรม และเรือ่งจติวญิญาณ แมรายละเอยีดของการถอด
จิตจะไมไดกลาวไวละเอียดนักในครั้งนี้แตเราก็สามารถเห็น
ภาพของการปฎบิตัทิีเ่ขมขนจรงิจงั และไดรบัผลอนัเกนิ
คาด ทีห่าซือ้ไมไดดวยทรพัยสนิเงนิทองใดๆ หากแตเกดิได
เพราะความเพียรและดวยการสั่งสมบุญบารมีของแตละคน
และอยางที่บอกไวคุณสุจิณตไมใชคนแรกที่ทำไดที่วัดปา
ของเรา เคยมทีัง้คนไทย และคนตางชาตทิีท่ำไดมากอน
แลว บางทคีนตอไปอาจจะเปนคณุกไ็ด ใครจะร.ู.....

ระเบยีงธรรม นกัปฏบิตัทิีป่ฏบิตัไิดดนีัน้ จติใจกลาแขง็คอืตองมสีตทิีเ่ขมแขง็ขึน้มา มสีตสิมัปชญัญะอยตูลอดเวลา ทำใหเกดิความ
หนกัแนนและระลกึได สมัปชญัญะ คอืการรตูวัทัว่พรอมตอสภาวะทีเ่กดิขึน้วามนัเกดิขึน้ไดอยางไร เราอยากจะนัง่เฉยๆ
นั่งนิ่งๆ ไมอยากจะกำหนดมันก็เปนกามรูป หลงในรูปเหมือนกับเทวดา บางทีเราทำบุญแลวอยากไปเกิดเปนเทวดา
นัน่คอืหลงในกาม กามตวันีเ้ขาเรยีกวาเปนนวิรณตวัหนึง่ทีล่กึลงไป

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๑

แมวาผมเคยบวชและเคยปฏิบัติมาบางแลว
แตผมกลับไมเคยไดรับประสบการณทางจิตวิญญาณมากอน

จนกระทั่งไดมาปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาเจริญราชแหงนี้
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เรื่อง...กัณหาชาลี
เรือ่งเลาจากพระปา

ตอนที ่๓ กมัมฏัฐานหลวงปมูัน่

การฝกสมาธิในระยะนั้นพระหนุมตั้งใจปฏิบัติอยางเอา
เปนเอาตาย ไมมคีวามรสูกึนกึคดิอืน่ใดมารบกวนจติใจเลย ราง
กายกแ็ขง็แรง มสีตติัง้มัน่ไมวาจะอยใูนอริยิาบถ อาการ ยนื เดนิ
นัง่ นอน กนิ ดืม่ ทำ พดู คดิ กระพรบิตา อาปาก มองซาย มอง
ขวา ไมวาจะอยใูนอริยิาบถใด องคภาวนากเ็หน็ชดัเจน กำหนด
พทุ โธ ลมเขาออกชดัเจนมาก อานาปานสตชิดัเจนมาก เหน็ตน
ของลม เหน็กลางของลม เหน็ปลายของลมชดัเจนอยตูลอดเวลา
ประคองอารมณอยูตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ สมาธิตั้งมั่นเปน
อปุจารสมาธเิลยไมตองนกึ ไมตองคดิ อาการของลมดำเนนิไป
อยางตอเนือ่งตลอดเวลา รางกายตัง้ตวัตรงอยางแนวแน เหมอืน
วาสิ่งทิ่เราเห็นนั้นมีอยูตลอดเวลา

มอบตัวเปนศิษยหลวงปูมั่น
เมือ่มสีมาธติัง้มัน่ กำหนดสตอิยางตอเนือ่ง จนเหน็เปน

นมิติเกดิขึน้อยางทนัท ีและกม็ภีาพนมิติของหลวงปมูัน่   ภรูทิตโฺต
ยนือยดูานหนา ทานมาสอนกรรมฐานอกีครัง้ สำหรบัพระหนมุ
แลวไมเคยทราบมากอนวามีพระมหาเถระชื่อมั่น เพราะครั้งที่
เปนฆราวาสก็ไมเคยรูมากอนเชนกัน แตพอเห็นนิมิตเกิดเปน
ภาพ พระมหาเถระเกิดตอหนา มายืนปรากฏตอหนาอยางไม
คาดคดิ ขณะนัน้จติกเ็กดิความสงสยั จงึถามขึน้วาทานเปนใคร
มาจากไหน ทานกต็อบวาทานชือ่หลวงปมูัน่ ภรทิตโฺต แหงวดัปา
สทุธาวาส จงัหวดัสกลนคร จติกถ็ามทานวา "ทานสอนกรรมฐาน
ไดไหม  ถาทานสอนไดชวยกรณุาสอนใหผมดวยขอรบั" "ผมขอ
ฝากตวัเปนลกูศษิยทานหลวงป ู หลวงปรูบัผมเปนลกูศษิยไดไหม
ขอรบั"  หลวงปมูัน่ตอบรบัเปนลกูศษิยและไดสอนวธิปีฏบิตัทินัที
ทานก็สอนวิธีครองผาแบบลูกบวก ขณะที่พระหนุมนั่งครองผา
(หมผา) แบบรัดอก (หมดอง)  หลวงปูมั่นสอนการกราบ
เบญจางคประดิษฐแลวใหกลาวคำขอขมาพระรัตนตรัยกอน
พระหนุมก็ปฏิบัติตามหลวงปูมั่นสอนแลวก็มอบตัวเปนศิษย
ของทาน

หลวงปูมั่นสอนกำหนดจิต
หลวงปูเริ่มสอนกรรมฐานการกำหนดจิตที่ตั้งมั่นไดเร็ว

ทำอยางไร ทานกใ็หกำหนดดลูมหายใจกอนในเบือ้งตนทีป่ลาย

จมูกและสมาธิเบื้องตน พอรูลมที่กระทบที่ปลายจมูกจิตสงบ
เพียงเล็กนอย ทานเรียกวานี่คือ ขณิกสมาธิ แลวเลื่อนจิตตาม
ดลูมเขาลมออกวาลมไปถงึไหน ใหมสีตริตูลอดลมเขาออกวาตน
ลมเริ่มที่จุดไหน กลางลมอยูที่จุดไหนและปลายลมอยูที่จุดไหน
เมื่อเห็นลมละเอียดแลวทานเรียกวาอุปจารสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่น
ไมหวัน่ไหวตออารมณใดๆ รางกายกต็ัง้ตรงมัน่คงสงางาม จติตืน่
ตัวรูอารมณเบาสบาย กายหายไปทั้งหมดมีแตเห็นทอลมเขา
ออกอยางชัดเจนแจมแจง กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวัน
เหมือนกลางคืน นั่งภาวนาอยูตลอดเวลา ไมมีอาการเวทนา
มารบกวน เรยีกวาอปัปนาสมาธ ินัง่ไดเปนคนื ใหจติอยทูีต่วัเรา
เสมอ ไมสงจิตออกนอกตัว จิตก็เปลงรัศมีเอง จนสามารถมอง
เหน็ทกุอยางทีต่องการ นีค่อืผลพลอยไดจากการฝกสมาธิ

แตอยางไรกต็าม พระหนมุคดิวาทานไดอำนาจของสมาธิ
แตยังไมถึงจุดที่ทานตองการและจุดที่องคสมเด็จพระสัมมา
สมัพทุธเจาตองการ ทำใหทานตัง้ใจฝกทำไปเรือ่ยๆ วธิกีำหนดจติ
ตองมสีตอิยตูลอดเวลา หามนกึหรอืคดิเรือ่งใดๆใหมาวนุวาย ตดั
ความอยากทกุอยางออกไปอยาใหมารบกวนจติ เพราะจะทำให
จติไปยดึตดิกบัอารมณทีเ่ปน  การทำกรรมฐานตองมสีตริตูวัอยู
ตลอดทกุเมือ่ จงึจะเรยีกวาทำกรรมฐานทีถ่กูและไดผล (ปฏเิวท)
คือผลจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน
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พุทธศาสนสุภาษิต
จเช ธน ํองคฺวรสสฺ เหตุ องคฺ ํจเช ชวีติ ํรกขฺมาโน
องคฺ ํธน ํชวีติจฺาป สพพฺํ จเช นโร ธมมฺมนสุสฺรนโฺต

พงึสละทรพัยเพือ่รกัษาอวยัวะ เมือ่รกัษาชวีติพงึสละ
อวยัวะ เมือ่คำนงึถงึธรรม พงึสละอวยัวะทรพัยและ
แมชวีติทกุอยาง
(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

หลวงปูมั่นสอนกำหนดยืน
หลังจากนั้นหลวงปูก็สอนกำหนดยืนใหนอมจิตดูการยืน

ของตวัเรากอน แลวใหนกึลงไปในกายสงัขารทีเ่ปนรปูรางกายภาย
นอก รางกายภายในใหละเอยีดชดัเจน อยาใหจติออกไปทีอ่ืน่ให
รวูายนือย ูพรอมกำหนดภาวนาวายนือยูๆ  กำหนดไปเรือ่ยๆ จนจติ
เปนสมาธิ ไมมีเรายืน เปนแตเพียงรูปกายยืน เห็นเปนเพียงธาตุ
ยนืเทานัน้ นีค่อืวธิกีารยนืสมาธทิีถ่กูตอง

หลวงปูมั่นสอนเดินจงกรม
หลวงปูมั่นสอนเดินจงกรมใหพระหนุม  ทานก็ไดแต

ทำตามที่หลวงปูสอนในนิมิต หลวงปูมั่นสอนวาการเดินจงกรม
จะชาหรอืเรว็กอ็ยทูีอ่ารมณสมาธ ิ  เมือ่เวลาเดนิใหภาวนาวา พทุโธ
โดยใหกาวเทาขวาออกไปกอน พอยกเทาขึ้นใหภาวนาวา พุท
พอเหยยีบเทาลงใหภาวนาวาโธ  ขวาพทุ  ซายโธ พอหยดุกก็ำหนด
วาหยุดอยู หยุดอยู กลับอยู กลับอยู หรือกลับเลยก็ไดไม
ตองบรกิรรมคำภาวนาวากลบั ในขัน้ตนกท็ำอยางนี ้พอเดนิขัน้ที่
สองและขัน้ตอไป พระหนมุกท็ำตามทีห่ลวงปมูัน่สอนในนมิติ  ซึง่
พระหนมุกไ็ดรบักรรมฐานจากหลวงปมูัน่ในนมิติเทานัน้ และกท็ำ
ตามทีห่ลวงปสูอนแลวกไ็ดผล คอืทำใหจติสงบงายขึน้ หากจะถาม
วาทำไมหลวงปจูงึมาสอนทานในนมิติ พระหนมุกน็กึยอนไปในวนั
นัน้กอนทีท่านจะนัง่สมาธ ิ ทานคดิขึน้มาเองวา ตองอาศยับญุของ
ครูบาอาจารยที่เกงๆ มาชวยสอนในทางพลังจิต ก็จะทำใหเรามี
สมาธิดีและทำไดเร็ว

พระหนมุเคยตัง้จติอธษิฐานวา "ถามีบุญจะไดบวชอยูใน
พระพทุธศาสนา ขอใหครบูาอาจารยทีเ่กงในการทำสมาธมิาสอน
ในนมิติใหดวยเถดิ"  คงจะเปนเพราะเหตนุีก้ไ็ดทีห่ลวงปเูมตตามา
สอนหรือเปนแคนิมิตธรรมดา และทานก็บอกวาหามติดในนิมิต
หามตดิในสขุ ถาชอบปฏบิตัธิรรมเพือ่ไปสแูดนพทุธภมูแิละไดไป
เหน็พระพทุธเจาดวย พระหนมุอยากเหน็พระพทุธเจา ทานกเ็ลย
อธษิฐานจติในนมิตินัน้วา "ขอใหขาพระพทุธเจาไดไปถงึแดนพระ
พทุธภมูดิวยเถดิ"  แลวกอ็อกจากกรรมฐาน  ทานสามารถจดจำวธิี
การสอนของหลวงปมูัน่ไดทกุอยาง  บดันีค้วามลงัเลสงสยั ในตวั
หลวงปมูัน่ไดมลายหายไปหมดสิน้แลว คำถามทีว่าหลวงปมูัน่เปน
ใคร มตีวัตนหรอืไม ทานกไ็ดคำตอบแลว   คงมแีตความตัง้ใจใน
การปฏิบัติธรรม และความเพียรที่ยังคงอยูอยางเต็มเปยมในใจ
ของพระหนุม เพื่อวันนั้นในภายหนาที่จะไดบรรลุธรรมและไดไป
พบเหน็พระพทุธเจา ในแดนพทุธภมูติอไป

อานตอในฉบบัหนา.......

ถอยธรรมลำกวี
เรือ่ง เพยีรธรรม

ปากนรกปากสวรรค
เมื่อจะพูดพูดอะไรใหประโยชน

พูดดวยโกรธดวยเกลียดสอเสียดเขา
พูดทำรายพูดทำลายพูดมึนเมา
พูดนินทาโหเหาพาเศราใจ

แมมีปากคิดอยากพูดมีสิทธิ์พูด
ฤๅมีตูดคิดอยากถายยอมถายได
ตางที่ปากพูดดีเปนศรีไป
หากเลวไซรไมตางตูดถายมูตรตม

คำนินทาพาปากฝากนรก
เมื่อตายตกปากเจากรรมทำขื่นขม
เรื่องของใครใชของเราเคลาโลมลม
ปากอาจมคมกวามีดกรีดตัวตาย

จงรักษาวาจามั่นครั้นจะพูด
ใหครบสูตรวจีกรรมล้ำเลิศหมาย
ทั้งสะอาดสวยสดหมดอบาย
สืบสรางสายทางสวรรคพลันสุขเอย.
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เรือ่งและภาพ...โควนิทะ
ธรรมบนัดาลใจ

⌫ ตอ
นจ

บ

เผลอแปบเดยีวกเ็ขาเดอืนตลุาคมแลวนะคะ จากฉบบัที่
แลวที่ไดสัญญากับผูอานไววาจะพาไปชมวัดดังของญี่ปุน
ในเมอืงโตเกยีว ไมวานกัทองเทีย่วคนไหนจากทัว่โลกเมือ่
มาถึงญี่ปุนก็ตองแวะเขาไปเยี่ยมชม วัดที่ผูเขียนจะเลาให
ฟงนีช้ือ่วาวดั "Sensoji" อยใูนเขตอาซากซูะ ซึง่ทางเดนิ
กอนเขาวดัจะพบรานคามากมาย ถาเทยีบกบัเมอืงไทย
คงคลายๆกบั รานทีข่ายของงานวดัในเมอืงไทย  แตตาง
กนัตรงทีท่ีว่ดัSensoji เขามขีายของทกุวนั ทัง้ของทีร่ะลกึ
ขนมแบบแปลกตา กอนทีจ่ะเดนิเขาสตูวัวดั

นกัทองเทีย่วชาวไทยมกัรจูกัในชือ่ของวดัAsakusa ตามเขตทีต่ัง้ของวดั ตาม
ประวตัทิีส่บืทอดมาไดเลาวามพีีน่องหาปลาสองคนมาทอดแหในแมน้ำ แตกลบัไดรปูปน
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร(konnon/คันนง)ผูทรงเปยมดวยเมตตาขึ้นมาแทน หัวหนาหมู
บานจงึสรางวดัขึน้ใน ค.ศ.628 เพือ่ประดษิฐานรปูปนพระโพธสิตัว ทวาตำนานไม
จบเพียงนั้น โดยชวงเวลาใกลเคียงกับที่พบรูปปนก็ปรากฏมังกรทองตัวหนึ่งเลื้อยลงมา
จากสวรรค บรรดาโชกนุและซามไูรตางนยิมมาสกัการะวดันี ้อาซากซูะคนันงจงึเปนวดั
ที่เฟองฟูทั้งในดานเศรษฐกิจและการเมือง

ทางเขาวดัตรงทศิใตซึง่ตดิกบัอาซากซูะโดร ิมปีระตใูหญสดุคอื คามนิารมิง
สรางในป 1960 จากนัน้เปนนามเิซโดร ิถนนซึง่ทอดสลูานวดัทางเหนอื สองขางทางมี
แถวอาคารสีแดงและรานรวงแนนขนัด

ปจจบุนัวดัSensoji หรอืวดัอาซากซูะ กลายเปนสถานทีท่องเทีย่วทีส่ำคญัของ
นกัทองเทีย่วทัว่โลกเวลาทีไ่ดมาเยอืนประเทศญีป่นุ ธรรมเนยีมการเขาไปกราบไหว
เทพเจาในวดั ซึง่ประกอบดวย การปดควนัธปูเขาตวัเพือ่ใหเกดิโชคโลภทีเ่ขาหาตวัเอง
การลางมอืและดืม่น้ำ เพือ่ชำระสิง่สกปรกกอนเขาสกัการะเทพเจา ลวนเปนธรรมเนยีม
และประเพณีปฏิบัติที่เปนเอกลักษณของชาวญี่ปุน ซึ่งผูเขียนถือวาเปนสิ่งนาชื่นชมที่
ประเทศญี่ปุนสามารถรักษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว
ได

พาไปเทีย่วดัญีป่นุกนัพอหอมปากหอมคอม ฉบบัหนากล็องตดิตามกนันะคะวา
ผูเขียนจะพาไปดูวัฒนธรรมและวัดที่งดงามที่ไหนกันอีก

ขอขอบคณุขอมลูบางสวนจาก :หนงัสอืหนาตางสโูลกกวางญีป่นุ

ทางเดินเขาวัด

สถปู 5 ชัน้
สัญลักษณสำคัญของวัดSensoji

วดัSensoji รายลอมไปดวยโคมแดง
จงึถกูเรยีกวา "วดัโคมแดง"

ธรรมเนียมปดควันธูปเขาตัว
เพื่อใหเกิดโชคลาภ
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เรือ่ง...ฤทธริงค
เหตเุกดิบนรอยพทุธ ตอน สงครามในสายเลอืด

สขุา สงฆฺสสฺ สามคคฺี
ความสามคัคขีองหมนูำความสขุมาให

ครั้นหนึ่ งในพุทธกาลได เกิด
ความขัดแยงของแควนสักกะกับแควน
โกลิยะ ซึ่งตางก็เปนพระญาติของพระ
พทุธองค เนือ่งดวยการขาดแคลนน้ำใน
การเพาะปลกูและใชสอย  แมน้ำโรหณิี
ซึง่เปนเสนแบงเขตของสองแควนนีแ้ละ
เปนแหลงน้ำสำคญัทีท่ำใหสองแควนไม
สามารถตกลงกันได จนทำใหเกิดการ
วิวาทดวยวาทะและกำลัง ตอมาบานปลายจนจะเกิดเปน
สงครามแยงชิงน้ำกัน

ในเวลาใกลรุง พระชินสีหทรงทราบดวยพระญาณ ใน
ความขดัแยงนัน้ จงึไดเสดจ็ไปทางอากาศ ประทบันัง่บนอากาศ
เมือ่ทัง้สองทพัเหน็แลวกท็ิง้อาวธุกมลงถวายอญัชล ีพระองคทรง
ตรสัถามเหลาพระญาตวิา “น้ำมรีาคาเทาไร กษตัรยิมรีาคาเทาไร”
เหลาพระญาตติางตอบวา "กษัตริยประมาณคาไมได" พระองค
จงึตรสัตอไปวา  "พวกทานทำกรรมทีไ่มสมควรเปนอรกินั จกัทำให
แมน้ำนองไปดวยเลอืด  ปกตทิกุทานกเ็ดอืนรอนดวยกเิลสอยแูลว
ไมนาจะผูกเวรในกันและกัน ตางกับเรามิไดขวนขวายแสวงหา
กามคณุ ไมมคีวามขวนขวายกไ็มเดอืดรอนดวยเวร" ทัง้สองฝาย
จึงแยกยายกันไปมิไดกระทำสงคราม

อกีคราหนึง่พระเจาปเสนทโิกศลตองการจะเปนพระญาติ
กบัพระพทุธเจาจงึไดมพีระราชสาสนไปสขูอพระธดิาจากพวกเจา
ศากยะ พวกศากยะมมีานะจดั คดิวาพวกตนสงูกวาบรสิทุธิก์วา
จงึยกนางวาสภขตัตยิา ธดิาของพระมหานามะกบันางทาสใีหไป
โดยที่พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงทราบ จึงจัดงานอภิเษกสมรส
และแตงตั้งใหเปนพระอัครมเหสี และไดมีพระโอรสดวยกันคือ
วิทูฑภะ  ครั้นพระโอรสมีชันษา ๑๖ ป ก็ไดไปเยี่ยมญาติฝาย
ศากยะวงศ พวกเจาศากยะเหน็วาพระราชกมุารมชีาตติ่ำกวาไม
อาจไหวไดจงึจดัสงเดก็ๆไปไวนอกเมอืงเหลอืแตพวกแกๆ ให พระ
วทิฑูภะไหวเทานัน้ ครัน้พกัอยไูดสองสามวนั เมือ่ไมไดรบัความ
สนุกสนาน พระวิทูฑภะก็ทรงเสด็จกลับพระนคร ขณะนั้น
มหาดเล็กคนหนึ่งไดลืมอาวุธของตนไว จึงยอนกลับไปเอา และ
ไดเหน็พวกนางทาสกีำลงัลางแผนกระดานทีพ่ระราชกมุารเคยนัง่
ดวยน้ำเจือน้ำนม และกลาววา "นี่เปนกระดานที่ลูกนางทาสีชื่อ
วาสภขัตติยานั่งไว" ความจริงจึงปรากฏขึ้น พระราชกุมารทรง
อาฆาตแคนคิดวาถาไดราชบัลลังกเมื่อไรจะยกทัพไปฆาพวก
ศากยะใหหมดสิ้น  ครั้นพระเจาปเสนทิโกศลไดทรงทราบก็จะ
ปลดพระอัครมเหสีและพระราชโอรสออกจากตำแหนง จึงไดไป

ปรึกษาพระพุทธองคแตพระพุทธองค
ทรงตรสัวา "โคตรฝายมารดาไมสำคญั
โคตรฝายบดิาเทานัน้สำคญั" พระราชา
จึงไมทรงปลดพระมเหสีและพระราช
โอรส  จนเมื่อพระเจาปเสนทิโกศลได
เสด็จสวรรคต และพระเจาวิทูฑภะได
ครองราชสมบัติแลวจึงยกทัพใหญไป
กรงุกบลิพสัด ุ พระผทูรงชยัทรงทราบ

แลวจงึเสดจ็ไปดกัประทบันัง่รอทีโ่คนตนไทรทีม่ใีบนอยทีก่องทพั
ตองยกผาน ครัน้พระเจาวทิฑูภะทอดพระเนตรเหน็เขาจงึทลูถาม
วา "เหตใุดพระองคจงึมาประทบันัง่ทีโ่คนตนไมอนัรอน ทำไมไม
ประทับที่โคนตนไทรใบหนาทึบตนนั้น" พระองคทรงตรัสตอบวา
"ชางเถดิ มหาบพติร ชือ่วาเงาของหมพูระญาตยิอมรมเยน็กวา"
พระราชาทรงทราบวาพระพุทธองคเสด็จมาเพื่อรักษาหมูพระ
ญาติจึงทรงยกทัพกลับ  แมในครั้งที่ ๒ และ ๓ ก็ทรงพบพระ
พทุธเจาประทบัอยทูีเ่ดมิอกี จงึทรงยกทพักลบั   แตในครัง้ที ่๔
พระผูทรงธรรมมิไดเสด็จไป เพราะรูวาบัดนี้ผลกรรมเกาที่พวก
ศากยะเคยโปรยยาพิษลงในน้ำจักสงผล  ใครๆก็ไมอาจหามได
พระเจาวิทูฑภะจึงยกทัพไปฆาพวกเจาศากยะตายเปนจำนวน
มาก  ยกเวนพระเจามหานามะ เพือ่ทีจ่ะใหเสวยพระกระยาหาร
รวมโตะเดยีวกนั แตพระเจามหานามะทรงถอืตวัและไมอาจรวม
โตะกับลูกจัณฑาลไดจึงไดทรงฆาตัวตายเพื่อหนีไป

สวนพระเจาวิทูฑภะไดยกทัพกลับกรุงสาวัตถี ระหวาง
ทางพลบค่ำก็แวะพักริมน้ำอจิรวดี คืนนั้นฝนตกหนักกระแสน้ำ
แรง พดัพระเจาวทิฑูภะสวรรคต และทหารตายเกอืบหมดกองทพั

นีเ่ปนเหตกุารณตวัอยางอนันาเศราใจ ทีเ่กดิขึน้ในอดตีใน
พระพทุธศาสนาของเราจงึนำมาเลาใหฟงโดยยอ เพือ่ใหคนไทย
ไดระลกึถงึและเกดิสต ิแมในครัง้ทีบ่านเมอืงไมสงบสขุเพราะเหตุ
คนไทยฆาฟนกันเองก็คงไมตางจากพุทธประวัตินี้มากนัก ฤๅ
จะใหประวตัศิาสตรตองซ้ำรอย ฤๅจะตองใหในหลวงทรงมาหาม
ทพัทกุคราไปจงึจะเลกิเขนฆากนัเอง กค็งเปนไปไมได  พฤตกิรรม
แบบไหนทีเ่ราเรยีกวารกัชาต ิศาสน กษตัรยิ   เราในหมคูนไทย
ก็เปรียบเปนสายเลือดเดียวกันอยูแลวโดยแท  อยาให
ผลประโยชน ความเห็นผิด ความเห็นแกตนมาเปนเงามัจจุราช
ครอบงำจติใจของพวกเราเลย  เวรยอมระงบัดวยการไมจองเวร
และคนเลวตองไดรับกรรมสนองเปนแนแท เมื่อสมควรแกวาระ
ของกรรม หวงัใจวาความสามคัคจีกัมแีกชาวไทยทกุคน  รกักนั
ไวเถดิ เราเกดิรวมแดนไทย.
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เรื่อง..กองบอกอ

การไดเกดิมาพบพระพทุธศาสนานัน้แสนยากมาก ชาวพทุธจำนวนนอยมากทีจ่ะมโีอกาสปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน แตกเ็ปน
ที่นาชื่นชมวายังมีหนวยงานของรัฐเห็นความสำคัญของการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับขาราชการในหนวยงาน คือ
กรมปศสุตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๑ ทางหนวยงานตนสงักดัไดจดัโครงการพฒันาคณุธรรม
และจริยธรรมเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน เขามาปฏิบัติธรรมที่วัดปาเจริญราช  ระหวางวันที่ ๒๕-๓๐
สงิหาคม ๒๕๕๑ ดวยการประสานงานของคณุศริกิลุ กลิน่ทอง (ปเูป)  นกัพฒันาทรพัยากรบคุคล ๕ กองการเจาหนาที ่กรมปศสุตัว
ซึ่งเธอเคยไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพอวีระนนท ในโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร"ทำดีเพื่อพอ" ที่เชียงใหมปที่แลว เธอประทับใจวิธีการ
สอนปฏบิตัขิองหลวงพอวรีะนนท  จงึปรารถนาใหผอูืน่ไดมโีอกาสไดปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสีบ่าง

โดยครัง้นีไ้ดมขีาราชการ ประกอบดวยสตัวแพทย สตัวบาล เจาหนาที ่กรมปศสุตัว จากทัว่ประเทศเขา
รวมปฏบิตัธิรรม จำนวน ๘๐ คน แมเดนิทางกนัมาอยางเหนือ่ยลา แตทกุคนตัง้ใจกนัปฏบิตั ิโดยเฉพาะคณุหมอ
นักทดลองสัตวสนใจซักถามปญหาธรรมกับหลวงพอกวาจะเลิกปฏิบัติเกือบ ๕ ทุมทุกคืน   และสกูปพิเศษ
ฉบับนี้ขอเปดใจตัวแทนของขาราชการกรมปศุสัตวและบรรยากาศการปฏิบัติตลอด ๖ วันในวัดปา ใหผูอาน
ไดติดตามกันคะ

คณุธำรง  ทองจำรญู
หัวหนาสถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปตตานี

กองบอกอ เคยปฏบิตัธิรรมหรอืวปิสสนากรรมฐานมาหรอืไม อยางไร
คุณธำรง เคยปฏบิตัธิรรมมาแลว โดยการนัง่สมาธแิละเดนิจงกรมทีว่ดัแหงหนึง่
กองบอกอ เหตุผลที่มาวิปสสนากรรมฐานในครั้งนี้
คุณธำรง ๑. เพื่อใหเขาใจในหลักการและวิธีการพัฒนาจิตของตนเองโดยวิธีทำสมาธิและ

วิปสสนากรรมฐาน
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
๓. เพือ่ใหตนเองมทีศันคตติอการทำงานบนหลกัแหงศลีธรรม คณุธรรม

และธรรมภิบาลยิ่งขึ้น
กองบอกอ ความรูสึกตอการวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาในครั้งนี้
คุณธำรง มีความรูสึกยินดีและสมหวังกับความตั้งใจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากสามารถทำใหรู
ถงึหลกัการเบือ้งตนในการพฒันาจติ เพือ่แกไขปญหา ทัง้ภาคบรรยายธรรมและการปฏบิตั ิ โดย
เฉพาะพระอาจารยทัง้หลายทีช่วยชีแ้นะและบอกกลาว พรอมทัง้ดแูลอยางไมเครงครดัจนเกนิไป
กองบอกอ ความรสูกึตอพระครปูลดัวรีะนนท วนีนโฺท
คุณธำรง มีความเคารพและเลื่อมใสตอพระอาจารยเปนอยางยิ่ง เพราะมีความเมตตา
อารมณด ีรถูงึปญหาในการปฏบิตัธิรรมเปนอยางด ีสอน แนะนำ และตอบปญหาไดอยางแจมแจง

สกูปพิเศษสกูปพิเศษ
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คณุวรีสฐิ  พฒุไิพโรจน
ปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส

กองบอกอ เคยปฏบิตัธิรรมหรอืวปิสสนากรรมฐานมาหรอืไม อยางไร
คุณวีรสิฐ เคยไปฝกจติปฏบิตัธิรรมจากวดัอืน่มาแลว ซึง่ในทีแ่ตละแหงกม็ี

เอกลกัษณโดดเดนทีแ่ตกตางกนั และเหมาะกบักลมุบคุคลทีต่องการแบบ
พกัผอนจติสบาย ๆ  เบา ๆ  แตบางแหงกเ็ขมขนในการฝกจติใหเขมแขง็กม็ี
เชนกัน

กองบอกอ เหตุผลที่มาวิปสสนากรรมฐานในครั้งนี้
คุณวีรสิฐ การเขารวมโครงการฝกจติคอืการพฒันาตนเอง พฒันาความคดิ พฒันาสมรรถนะศกัยภาพของสมอง และยงั

ครอบคลุมถึงการสรางสติความคิดในแงมุมเชิงบวก การปรับตัวในสภาวะสังคมยุคโลกาภิวัฒนใหเหมาะสมและ
ทันกับเหตุการณได

กองบอกอ ความรูสึกตอการวิปสสนากรรมฐานที่วัดปาในครั้งนี้
คุณวีรสิฐ การมาทีว่ดัปาครัง้นี ้สิง่ทีไ่ดจากวดัคอืการฝกจติแบบสตปิฏฐานสี ่ซึง่ไมเคยฝกมากอนและไดรซ้ึูงของเวทนาในจติ

เจบ็ปวดมาก จากเดมิทีฝ่กกรรมฐานคอืความนิง่เฉย เงยีบ สงบ เปลีย่นไป มองเหน็เวทนา ตองใหเกดิปญญามาแก
ถงึความเวทนาทีเ่กดิเพือ่ระงบั พระอาจารยมกัย้ำเสมอกบัการใหใชสตคิวบคมุจติ อยาปลอยใหจติทำตาม
สัญชาติญาณของมันเองที่เคยเปนตั้งแตการเดินจงกรมทุกระยะ ที่ใหสติรับรูกอนการจะปฏิบัติทุกขั้นตอน
โดยใหสติเปนผูจัดการกำกับทุกครั้ง

กองบอกอ ความรสูกึตอพระครปูลดัวรีะนนท วนีนโฺท
คุณวีรสิฐ สิง่ทีส่ดุยอดอกีประการหนึง่ คอื การเปดโอกาสใหเขยีนคำถามเพือ่พระอาจารยตอบใหดวยตนเอง ซึง่มเีวลาใหกบั

ลกูศษิยผปูฏบิตัมิาก สามารถสอบถามไดทกุเรือ่งอยางเปนกนัเอง และตอบดวยความชดัเจนทกุคำถาม

คณุจฑุาพร  อึง้ตระกลู
เจาหนาทีบ่รหิารงานธรุการ 5 สำนกังานปศสุตัวจงัหวดัอบุลราชธานี

ประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ สิ่งที่ไดรับในขณะนั่งวิปสสนา
กรรมฐาน พอเรานัง่ภาวนาไปไดสกัระยะหนึง่โดยภาวนาคำวา ยบุหนอ พองหนอ ตามทีพ่ระ
อาจารยสอน กท็องไปเรือ่ย ๆ ไดสกัระยะหนึง่กม็อีาการปวดขาคลายจะเปนเหนบ็ ปวดไลขึน้
เรือ่ย ๆ  จนแทบจะทนไมไดตองรบีทองถี ่ๆ  ไมวาจะเปนยบุหนอ พองหนอ หรอืภาวนาพทุโธกไ็ด
ขณะนัน้ความเจบ็ปวดทวคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ย ๆ แทบทนไมได เหงือ่แตก จนรสูกึได หอูือ้ ดงั
เปรีย้ะเบา ๆ เราไดยนิเองเหมอืนน้ำเขาหใูนระยะแรก สกัระยะพอน้ำออกจากหแูลว พอไดยนิ
เสยีงลัน่เหมอืนมอีะไรใหหลดุออกมา เรากไ็ดยนิเสยีงใสเปนปกต ิความรสูกึเหมอืนใจแทบขาด
แตคดิวาอยาถอย ไดแตเพยีงวาภาวนาวา "ตายแน ๆ ตายแน ๆ โอยปวดหนอ เจบ็หนอ พอ ๆ
แลว" เราไมอยากเอาความเจบ็ปวด นกึเหน็หนาแม ขอพรจากเทวดาทีร่กัษาตวัเรา ขอพรจาก
แม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาชวยใหขาพเจาหลุดพนจากอาสวะกิเลสทั้งหลายดวย

พอนัง่ไปสกัพกัความเจบ็ปวดมาก ๆ กค็ลายลง  สิง่หนึง่ทีข่าดไมได ตองมคีวามอด
ทนตอความเจบ็ปวดทีจ่ะเกดิขึน้ พอขาชาเปนเหนบ็ไปแลวอยตูวัความสบายเขามาแทนทีก่น็ัง่
สมาธิตอได ทำใหเราเห็นสัจธรรมดังที่พระอาจารยสอนไวไมมีผิดวา "สงัขารเปนสิง่ไมเทีย่ง
มเีกดิ แก เจบ็ ตาย เปนธรรมดา" เมือ่ตายไปแลวเอาอะไรไปไมได มแีตความดกีบัความชัว่
เทานัน้ทีจ่ะจารกึไวใหคนทีอ่ยเูบือ้งหลงัไดรบัร ูมา ณ เวลานี ้จากการไดเขามาทำการปลง ตอง
ปลงทกุอยางจรงิ ๆ แลวกจ็ะพบกบัความสขุทีแ่ทจรงิหลงัความเจบ็ปวดไดผานไป
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คณุยอด  ศรสีนัต
นกัวชิาการสตัวบาล ๘ ว กองบำรงุพนัธสุตัว

การเขารวมโครงการปฏบิตัธิรรมตามโครงการของกองการเจาหนาที ่กรมปศสุตัว ทำให
ทราบถงึความไมเทีย่งของสงัขารวา เมือ่เกดิมากม็ทีกุข และจะหนคีวามแกไปไมได ๒ วนัแรกใน
การเขารวมเขาปฏบิตักิรรมฐานในแนวสตปิฏฐานสีน่บัวาลำบากมากสำหรบัสงัขารทีล่วงวยัขึน้มา
ดวยความแนะนำการใหกำลังใจของพระอาจารยทั้งหลายและความมีเมตตาจิตของหลวงพอ
วรีะนนท ทำใหสามารถผานวนัเวลาทัง้หลายมาไดจนครบกำหนด๖ วนั ดวยความทลุกัทเุล รสูกึ
เหมอืนแสนเมือ่ย ปวดแสนปวด จติเราเองแท ๆ การจะทำใหสงบไดแสนลำบาก บางวนัตอนเชา
ด ีภาวนาไดตลอด แตบางเวลาไมรวูาเรือ่งอดตีแตปางไหนกผ็ดุขึน้มา ทำใหหลงลมืคำบรกิรรมทัง้
หลาย และชวงบาย ๆ จะมนีวิรณมาก พระอาจารยจะกระตนุอยางไรจติกไ็มรบัร ูจะหลบัใหได

แตอยางไรกต็ามการปฏบิตัธิรรมในครัง้นีท้ำใหขาพเจาเหน็โทษของการครองตนอยางไม
ระมดัระวงั มาคดิแลวการปลอยปละละเลยในการปฏบิตัแิกจติใจของตนเองทำใหมปีญหาอปุสรรค
หลายประการ อีกประการหนึ่งไดเห็นโทษอบายมุขโดยเฉพาะการขาดศีลขอ ๕  เรื่องสุราเมรัย
สงผลใหไมสามารถแบกรับสังขารซึ่งเปนของตัวเองแท ๆ ไดอยางยากลำบาก การที่ไดมาเริ่มตน
การทำสิง่ทีด่แีกชวีติในครัง้นี ้จะอำนวยผลใหชวีติในดานครอบครวัและการงานมคีณุภาพและเพิม่
สิ่งที่เปนมงคลแกชีวิต

คณุวลัลภา วราอศัวปติ
เจาหนาทีบ่รหิารงานปศสุตัว ๗ สำนกังานปศสุตัวจงัหวดัขอนแกน

ดฉินัทำงานดานปศสุตัว และจบการศกึษาจากโรงเรยีนสตัวแพทย กรมปศสุตัว ปรญิญาตรี
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร(วทบ.) สาขาวชิาสตัวศาสตร พอดไีดศกึษาตอปรญิญาโท สาขา
วิชาพุทธศาสนามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(วิทยาเขตขอนแกน)
ซึ่งเปนรุนแรกที่รับคฤหัสถเขาเรียน ดิฉันไดความรูความเขาใจดานพุทธศาสนาจริงๆก็ตอนเรียน
ปริญญาโทนีเ่อง เมือ่กอนดฉินัอาจเขาใจดานศาสนาพทุธไมมากพอ แมแตเรือ่งการปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐาน เนือ่งจากหลกัสตูรบงัคบัตองผานการนัง่สมาธวิปิสสนา ๓๐ วนั จงึจะจบหลกัสตูร ซึง่
เปนความยากลำบากสำหรับดิฉันมาก

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานของกรมปศุสัตวที่วัดปา
เจรญิราช คลอง ๑๑  เปนสถานทีท่ี่ปฏบิตัอิยางมขีัน้ตอนทีด่มีาก พระอาจารย คอืพระครปูลดัวรีะนนท วรีะนนโฺท ทานเมตตา กำกบั
วธิปีฏบิตัใิหกบัคณะพวกเราชาวปศสุตัวจำนวนกวา ๘๐ คน ไดอยางไมเหนด็เหนือ่ย ซึง่วธิปีฏบิตัสิำหรบัดฉินันัน้จะนำไปปฏบิตัใิห
ตอเนือ่ง จงึถอืวาเปนความโชคดใีนชวีติของดฉินัทีไ่ดเริม่ตนสะสมบญุไวใหกบัตวัเอง และจะไดนำเอาธรรมะทีพ่ระอาจารยถายทอด
ไปประกอบกับการดำเนินชีวิตอยางมีสติ เพราะชีวิตคนเรายังตองดำเนินไป อยางที่พระอาจารยใหความรูเรื่องละครชีวิต เราจะไป
กำหนดกฎเกณฑลิขิตไมได สิ่งที่ดิฉันภูมิใจและซึ้งใจมาก นึกไมถึงวาจะไดมาพบสิ่งที่พระอาจารยไดเลาเกี่ยวกับนิมิต กอนจะมา
เปนวดัวามคีนแกขอรองหลายครัง้ ดฉินัคงไดนำสิง่ดีๆ ทีไ่ดรบันีไ้ปเลาตอๆกบักลัยาณมติรทีม่บีญุทัง้หลายคะ และจะกลบัมาปฏบิตัิ
อีกคะ
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วาที ่ร.ต. ปณณวชัญ  ชติธนาเศรษฐ
นกัวชิาการสตัวบาล สำนกัพฒันาการปศสุตัวและถายทอดเทคโนโลยี

ผมเปนคนหนึ่งที่เขารับการฝกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมี
ขาราชการ เจาหนาทีแ่ละพนกังานราชการ ทีม่าจากสวนกลางและสวนภมูภิาค มคีวามหลาก
หลาย ในตำแหนง เพศ อาย ุเปนตน เมือ่มาถงึวดั ทกุคนลงทะเบยีน เปลีย่นเสือ้ผาเปนชดุขาว
กลายเปนความกลมกลนืเบือ้งตน  วนัแรก มกีารปฐมนเิทศ ทำวตัรเยน็ และพธิรีบัศลี ๘
สมาทานพระกมัมฏัฐาน รบัฟงธรรมบรรยายเรือ่งวธิปีฏบิตักิรรมฐานเบือ้งตน โดยไดรบัความ
เมตตาจากทานพระครูปลัดวีระนนท วีรนฺนโท เจาอาวาส ในการใหคำแนะนำการปฏิบัติ
ตาง ๆ  สวนวันถัดมา ไดยินเสียงสัญญาณระฆังสรีระกิจ เวลา ๐๓.๓๐ น. ทุกคนตื่นนอน
ทำกจิวตัรสวนตวัพอสงัเขป  ๐๔.๐๐-๐๖.๓๐ น. ทำวตัรเชา ปฏบิตัธิรรม ประมาณ ๐๗.๐๐ น.
รบัประทานอาหารเชา จากนัน้ทำธรุะสวนตวั เพือ่เตรยีมตวัใหพรอมสำหรบัการปฏบิตัธิรรม ใน
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. ตอไป โดยพระอาจารยสงกรานตมาชวยสอนในการเดนิจงกรมและปฏบิตัธิรรมดวย ในชวงนีเ้ปนชวงทีท่กุ
คนมคีวามสนใจเปนอยางยิง่เพราะเปนชวงเริม่ตน บางคนอาจมปีระสบการณในการปฏบิตัมิาแลว บางคนยงัไมเคยปฏบิตัมิา กอน เริม่
ฝกหดัขัน้พืน้ฐานกอน เพือ่ใหเกดิการพฒันาในระดบัตอไป เวลา ๑๐.๓๐ ไปรบัประทานอาหารเพล ทกุคนตกัอาหาร แลวนัง่พรอม
กนั ถวายขาวพระสงฆ  พระสงฆใหพร จากนัน้ลาขาวพระ แลวจงึเริม่รบัประทานอาหาร (ไมใชอาหารกลางวนั เพราะถาเปนกลางวนั
หมายถงึตัง้แต ๑๒.๐๐ น. เปนตนไป ศลีขาด แนนอน) ชวงนีเ้วลาวางคอนขางนาน บางคนยงัไมอาบน้ำใชเวลาชวงนีอ้าบน้ำใหเยน็
สดชื่น หรือพักผอนเอาแรง เพื่อรับการฝกในชวงบายตอไป หลายทานฟตมากหนอย ก็ไปที่ศาลา อานหนังสือธรรมะ เวลาชวงบาย
เริม่ ๑๒.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  เมือ่ทกุคนรบัประทานอาหารแลว กระเพาะเริม่ยอย  หนงัตาเริม่ออนแรงลง จะหลบัเสยีกนัใหได

ดงันัน้ จงึแกดวยการเดนิจงกรม หลายคนทำตาปรอื ขณะเดนิจงกรม แตกผ็านไปได พอนัง่สมาธเิปนชวงทีท่กุคนมคีวาม
ตัง้ใจเปนอยางยิง่ เวลานัง่อาจจะตวัโยก หรอืคอไปบางไมวากนั อาจเปนไปไดวาเมือ่คนือาจจะนอนนอยหรอืนอนไมคอยหลบั เนือ่ง
แตละคนเดนิทางมาหลายทีท่ีไ่กล ๆ เชน ปตตาน ี พะเยา ขอนแกน เปนตน เกดิอาการออนเพลยี ชวง ๑-๒ วนั อาจเปนชวงทีต่องฝน
มคีวามอดทนใหผานไปใหได พอยางเขาวนัที ่๓ , ๔ , และพอถงึวนัที ่๕ ทกุคนปรบัตวัไดสามารถปฏบิตัไิดอยางสบาย มคีวามกาว
หนาด ีเพราะทานพระอาจารย ไดสอนการปฏบิตั ิอยางเปนขัน้ เปนตอน มลีำดบัความหนกัเบา ตามสภาพของผเูขารบัการฝกอบรม
และการแสดงธรรมที่เปนประโยชนแกผูปฏิบัติธรรม ในการที่จะประพฤติตนอยางไรในชีวิตประจำวัน

ในการปฏบิตักิมัมฏัฐาน  เมือ่คนเรามอีายมุากคอนขางจะเปนปญหาในการปฏบิตัเิชน สมาธติาง ๆ  อาจมนีอย หรอืนัง่สมาธิ
ไดไมนาน แตมคีวามตัง้ใจทีจ่ะมงุมัน่ในการปฏบิตั ิดงันัน้การปฏบิตัธิรรม ถามกีารปลกูฝงดานคณุธรรมและจรยิธรรม ตัง้แตวยัเดก็
หรอืนกัเรยีน นกัศกึษา ใหมคีวามเขาใจในแกนแทของพระพทุธศาสนา ตัง้แตอายนุอยนาจะเปนการด ีเพราะเมือ่เตบิโตขึน้เปนผใูหญ
ในวนัขางหนา จะไดเปนคนเกง คนด ีและมคีณุธรรม ควบคไูปดวย ซึง่จะเปนประโยชนใหกบัตนเอง ครอบครวั สวนรวม และจรรโลง
พระพุทธศาสนาใหยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

อนึง่ ในการอบรมครัง้นี ้ตองขอขอบคณุทางวดั ทีไ่ดจดัทีพ่กั อาหาร และทีส่ำหรบัการปฏบิตัธิรรมเปนอยางด ีตลอดจน ได
รบัการคำแนะนำจากทานพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนฺโท และคณะพระอาจารย และฆราวาสทกุทาน ทีไ่มไดเอย ณ ทีน่ี ้ซึง่เปนการ
เอือ้ประโยชนในการปฏบิตัธิรรมเปนอยางมาก ถงึแมวาผเูขาอบรมครัง้นี ้จะเหนือ่ยออนในการเดนิจงกรมและปฏบิตักิมัมฏัฐาน  แต
ทุกคนก็มีความมุงมั่นในการปฏิบัติเปนอยางดี และพวกเราจะยึดมั่นในคำสอนของพระอาจารยทุกทาน

ใน นามของคณะผูจัดทำวารสารขออนุโมทนาบุญกับผูปฏิบัติทุกทานที่ไดตั้งใจ ปฏิบัติ และรวม
บริจาคปจจัยทำบุญที่วัดเกือบทุกกิจกรรมบุญ อาทิ ทอดผาปาเพื่อซื้อที่ดินและสรางอุโบสถ บริจาคปจจัย
คาอาหาร คาน้ำ คาไฟ เชาบชูาพระ อกีทัง้รวมทำบญุซือ้เสือ้Love the Buddha ของ วดักนัทกุคน ขออนโุมทนา
กบันองๆคณะทำงานคณุศริกิลุ กลิน่ทอง คณุดวงดาว วฒันวนาพงศ คณุปรารถนา พลายมาศ คณุเขม็ทอง
แกวอน ุทีเ่ปนสะพานบญุใหผปูฏบิตัทิกุทานไดเขามาสรางบญุกศุลทีว่ดั  หวงัวาทกุทานจะนำธรรมปฏบิตัไิป
ใชในการทำงานและครอบครัวเปนอยางดี

ในวัดปา

ฉบับเทศกาลวันออกพรรษาและทอดกฐินสามัคคี
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สะเกด็ขาวชาววดั
เรือ่ง เมาทซี่
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สนับสนุนปจจัยในการนำกรวดและทรายปรับพื้นที่บริเวณ
ลานพธิเีททอง และคณุเจตยิา รตันาคม และคณุจนินี ่เปน
เจาภาพในพธิบีวงสรวง  และเจาภาพซมุอาหารทกุทาน อกี
ทั้งอาสาสมัครผูใจบุญที่รวมแรงรวมใจในการชวยเตรียม
งานในครัง้นีใ้หสำเรจ็ลลุวงไปดวยด ีสาธคุะ

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔ ที่ผานมา มีผูสนใจเขารวมปฏิบัติธรรมมากมาย
ทั้งนี้สถานที่ยังไมสะดวกสะบายเทาไรนัก โดยเฉพาะ
เรือ่ง       หองน้ำทีม่จีำนวนนอย แตกไ็มเปนอปุสรรคสำหรบั
ผปูฏบิตัทิีต่องการเหน็ธรรม ถอืวาเรามาสรางความเพยีรกนั
นะคะ การสรางความดีมักมีอุปสรรคเสมอคะ เมื่อผู
ปฏิบัติไดปฏิบัติและรับฟงธรรมบรรยายจากหลวงพอแลว
ทานจะเหน็วาความไมสบายกายความไมสบายใจใน ๓ วนั
แรก เปนแคเพยีงทกุขเลก็นอยทีท่านตองขามพนใหได แต
อยางไรกต็ามขณะนีไ้ดมผีใูจบญุรวมเปนเจาภาพและอาสา
รวบรวมปจจัยสรางหองน้ำถวายวัดในบริเวณที่ดินแปลง
ใหม คอื คณุเนาวรตัน แกววงศ (คณุมด) ทานใดสนใจสราง
หองน้ำถวายวดั สามารถบรจิาคปจจยัไดทีว่ดัคะ

ขณะนีม้เีพือ่นๆพี่ๆ นองๆ นางฟาผใูจบญุจากการ
บินไทยเขามาปฏิบัติธรรมและสรางบุญกุศลที่วัดมากมาย
เมาทซีก่ข็ออนโุมทนาบญุกบัคณุพมิลศริ ิ(พีน่อย)  ศรขีจร
และกลมุธรรมญาน จากการบนิไทย ทีไ่ดโอนปจจยัคาน้ำ
คาไฟ ใหทีว่ดัทกุเดอืน และสนบัสนนุปจจยัในกจิกรรมบญุ
อืน่ๆของวดั ซึง่พีน่อยไดอาสารวบรวมปจจยัซือ้เครือ่งเสยีง
เพือ่ตดิตัง้บนศาลาวปิสสนากรรมฐาน ใครอยากมชีือ่เสยีง
โดงดังขจรไกล รวมทำบุญกันไดนะคะ และขออนุโมทนา
บญุกบัคณุสรินิทพิย  ลลีาประเสรฐิ ทีอ่าสารวบรวมปจจยั

สวัสดคีะ ขอตอนรบัสเูทศกาลงานบญุกฐนิ
ทุกวัดมีพิธีทอดกฐินใหชาวพุทธไดสรางมหาทานกัน
ปหนึง่มกีารทอดกฐนิเพยีง ๑ ครัง้ ถอืวาเปนมหากศุลอนัยิง่ใหญ
ขอเชญิผอูานทกุทานรวมอนโุมทนากฐนิโดยพรอมเพรยีงกนันะคะ

งานเททองหลอพระรปูเหมอืนหลวงปเูทพโลกอดุร
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระอินทร ที่ผานมาได
ประสบความสำเรจ็ลลุวงไปดวยด ีดวยการรวมแรง รวมใจ
รวมบุญ จากผูใจบุญทุกทาน ทางวัดใชเวลาเตรียมงาน
เพยีงแค ๒ สปัดาหเทานัน้ ในการเนรมติทกุอยาง ใครมา
วดัชวงกอนวนังานคงเหน็ทัง้พระ สามเณร และกลมุเดก็วดั
ชวยเตรียมงานเพียงไมกี่คนเทานั้น ที่ชวยกันเตรียม
งานบริเวณกอสรางอุโบสถ จนแทบจะไมมีเวลาพักเลย
ทีเดียว

ขอชื่นชมกับหนุมเด็กวัด ที่นองๆการบินไทยตั้ง
ฉายาใหวา ๔ ทหารเสอื คอื คณุประทปี (พีเ่ปยก) รตันวรรณ
อีกฉายาหนึ่งเรียกวา นายชางใหญ ที่ตกแตงและเนรมิต
บริเวณงานไดอยางสวยงาม คุณสนชัย(พี่สน) ไชยจำรัส
ตากลองวิดี โอทุกกิจกรรมบุญ   พงศพสิน (พี่มหา )
กอรตันหริญั ไดรบัฉายาวาชปุเปอรแมน เพราะอาสาชวย
งานไดทกุอยางตัง้แตงานพธิกีรจนถงึงานในครวั ตดิขดัอะไร
เรียกใชพี่มหาไดทุกเวลา และคนที่เสียสละแรงกายแรงใจ
ทมุเทสดุๆคงเปน คณุสพุสิณัห (อัน๋) วงษศรวีชิยั  ทีเ่ปน
โตโผใหญในการจัดงานทุกอยาง และที่ลืมอนุโทนาบุญ
ไมไดกค็งเปนพีย่า คณุธนนัทนศิา คลายวชัรมาลา จากกรม
สรรพาวธุ ทีเ่ขามาชวยงานวดัทกุวนัหยดุสดุสปัดาห ในครัง้
นี้พี่ยาจับจีบดอกไมผา ตกแตงบริเวณประรัมพิธีไดอยาง
สวยงาม ทัง้ทีไ่มเคยทำมากอนนะนี!่

การจดังานบญุของวดัในแตละครัง้มคีาใชจายใน
การเตรียมงานมากมาย เนื่องจากวัดกำลังอยูในระหวาง
การกอสราง สถานที่ไมพรอมหลายๆอยาง จึงตองอาศัย
ศรัทธาของทุกทานที่ชวยสนับสนุนปจจัยในดานตางๆ ซึ่ง
ตองขออนุโมทนาบุญกับคุณวัชราภรณ เมฆานุพักตร ที่
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ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
เขากองทุนผูปฏิบัติธรรม

ผานบญัชพีระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
เพือ่ชมรมกระแสใจ บญัชอีอมทรพัย

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

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

มมุนีม้รีางวลั
อิคิวซัง

เฉลยคำถามฉบบัทีแ่ลว วาทานใดทำยากทีส่ดุและ
ทานใดอานิสงสสูงที่สุด

คำตอบก็คือ อภัยทาน แมจะทำยากที่สุดและ
อานิสงสสูงสุดแตอานิสงสก็ยังนอยกวาการรักษาศีล
นะครบั  เพราะเปนการทำบญุในระดบัทีต่างกนั ผทูีต่อบ
ถกู ทางทมีงานจะสงของรางวลัไปใหถงึบานเลยครบั

คำถามประจำฉบบันี ้ถามวา ภกิษณุรีปูแรกใน
พระพทุธศาสนาของพระสมณโคดมพทุธเจาคอืใคร
สงคำตอบมาไดที ่ krasaejaigames@yahoo.com หรอื
สงแฟกซมาที ่๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙

ผโูชคดทีีต่อบถกูจะไดเสือ้ Love the Buddha  ของ
ทางวดั และพวงกญุแจหมคีวัลาจากออสเตรเลยีครบั
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ซื้อหมอแปลงไฟใหวัด  ราคาประมาณสามแสนกวาบาท
ในครั้งนี้พี่นอยจากกลุมธรรมญานไดรวบรวมปจจัยสมทบ
ยอดรวม ๑๐๓,๐๐๐ บาท อีกดวย อานิสงสการซื้อ
หมอแปลงไฟ ทานคงไดรบัแสงสวางนำทางชวีติตลอดไปคะ

ปนี้หลวงพอจะพาคณะศิษยานุศิษยไปรวมทอด
กฐนิทีส่ำนกัสงฆดอยจอ อ.พบพระ จ.ตาก ในวนัที ่๑๑-๑๒
พ.ย ถอืวาเปนบญุกฐนิตกคาง เพือ่ทางสำนกัสงฆฯจะนำ
ปจจยัไปสรางเจดยีบรรจพุระบรมสารกิธาต ุและพระพทุธ
รปู ๔ องค ตอไป ขณะนีเ้จดยีอยใูนระหวางกอสรางตัง้อยู
บนยอดเขาสามารถมองเหน็ฝงพมาไดชดัเจน ผมูจีติศรทัธา
ทานใดสนใจไปรวมทอดกฐนิกบัหลวงพอ ออกเดนิทางวนั
ที ่๑๑ พ.ย โดยสารรถบสัปรับอากาศ รบัเพยีง ๔๐ คนเทา
นัน้ หรอืรวมสมทบองคกฐนิกองละ ๒,๐๐๐ บาท บรจิาค
ปจจัยและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่วัดทุกวันคะ

ขอฝากขาวจากชมรมกระแสใจ จะจัดโครงการ
คายพทุธบตุรครัง้ที ่๒ วนัที ่๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เปด
ลงชื่อรับสมัครเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๓๑ มกราคม
๒๕๕๒ รบัยวุชนอายตุัง้แต ๑๐-๑๕ ป จำนวน ๑๒๐ คน
ติดตอสอบถามไดที่คุณบุษรัตน (ปู) มกรแกวเกยูร โทร
๐๘๕-๑๒๐-๒๐๐๕ คณุกมลาศ คชัชาพงษ ๐๘๖-๓๑๐-
๒๕๖๖ หรอืลงชือ่จองลวงหนาไดทีว่ดัคะ   สดุทายนีข้อเชญิ
ผอูานทกุทานรวมสงทายปเกาตอนรบัปใหมทีว่ดัในคนืวนัที่
๓๑ ธนัวาคม มกีจิกรรมสวดมนตสะเดาะเคราะหสบืชะตา
ปลอยโคมลอยตอนเที่ยงคืน สวดมนตจนถึงย่ำรุง และ
รวมตักบาตรวันขึ้นปใหมกอนกลับบานคะ พบกันใหม
ปหนานะคะ
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แนะนำหนงัสอืนาอาน

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๑
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

ชดุ ธรรมสำหรบัผคูรองเรอืน
คสูรางคสูม (ภาษาไทยและองักฤษ)
พระครปูลัดวรีะนนท  วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

16 Predictions of the Buddha
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
 พทุธทำนาย ภาคภาษาองักฤษ
 แจกเปนธรรมทาน

Mp 3 ชดุธรรมปฏบิตั ิจำนวน 8 แผน
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุแผนละ 59 บาท

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

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ

ในระหวางการเดนิจงกรมเปนหมคูณะ หลงัเวลา
ทำวัตรเชาวันนึง โยคีหลายทานตองหยุดกำหนด
เหมน็หนอ เหมน็หนอ อยหูลายครัง้ เนือ่งจากมโียครีนุปา
ทานหนึ่ง ผายลมออกมาไมรูจักเหน็ดเหนื่อยตลอดหนึ่ง
ชัว่โมงแหงการปฏบิตัธิรรมนัน้ จนโยคเีพือ่นสาวทนไมไหว
ตองออกปากเตอืนวา
โยคเีพือ่นสาว : นีเ่ธอ คราวหลงั เวลาเดนิจงกรม เธอตอง
มมีารยาทหนอยนะ เลนผายลมถีข่นาดนี ้ชาวบานเคาไม
เปนอนัเดนิกนัเลย ฉนัละสมาธกิระเจงิไปหมด
คณุปานกัผายลม : แหม กม็นัหามไมไหวนี ่ โอเค! คราว
หนาฉนัจะบอก ตดหนอ ตดหนอ ละกนั พอเธอไดยนิแลว
จะไดเตรยีมตวักลัน้หายใจ ดไีหมจะ ออิ!ิ
เพือ่น : ???

ขอเชิญผูอานสงเรื่องราวขำขันมาเลาแบงปนกันบางนะคะ
      e-mail:Krasaejai@yahoo.com

ปจุฉา-วสิชันากบัหลวงพอ
ถาม  เวลานัง่สมาธแิลวเกดิอาการปวดขามากจนบางครัง้ทนไมไหว จะเปลีย่นอริยิาบถไดหรอืไม
ตอบ ถาทนไดกท็นไปสกัระยะหนึง่กอน ดวูาอาการปวดเปนอยางไร พจิารณาอาการปวด สกูบัมนัไปกอน พจิารณา
ดสูงัขารเรา มนัไมเทีย่ง มนัเกดิขึน้แลวกเ็กดิทกุขตามมา ถาทนไมไหวจรงิๆใหกำหนดสตแิละคอยขยบัเปลีย่นอริยิาบถได
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หมายเลขสมาชกิ.........................ชมรมกระแสใจ
(ชมรมผูปฏิบัติธรรมวัดปาเจริญราช)

วัดปาเจริญราช  ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บึงทองหลาง  อ.ลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๕๐
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ , ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗

 ๑๒๖ บรมราชชนน ีซ.๖  ถนนบรมราชชนน ี แขวงบางบำหร ุ เขตบางพลดั  กรงุเทพฯ๑๐๗๐๐
โทร ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙  e-mail :krasaejai@yahoo.com

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

ใบสมทบปจจยัในชมรมกระแสใจ / สมาชกิวารสารกระแสใจ
วนัที.่..................................................

๑. ชือ่-สกลุ ผบูรจิาค......................................................................วนัเกดิ................/...................../.................อาย.ุ........ป
๒. ทีอ่ยปูจจบุนั เลขที.่....................หมทูี.่........................หมบูาน.....................................ซอย.............................................
ถนน..................................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................
จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณยี...........................................โทรศพัท.......................................................
๓. ขอสมทบปจจยัในชมรมกระแสใจ ดงันี้

๓.๑ รวมบุญอุปถัมภกองทุนชมรมกระแสใจ
- โครงการปฏบิตัธิรรม จำนวนเงนิ.........................................บาท
- โครงการพมิพหนงัสอืธรรมะ/CD/DVD เพือ่ธรรมทาน จำนวนเงนิ.........................................บาท
- คาอาหารสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม จำนวนเงนิ.........................................บาท
-  กจิกรรมอืน่ๆของชมรมคอื................................................... จำนวนเงนิ.........................................บาท

๔. ขอสมัครเปนสมาชิกชมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ
๔.๑ รวมบุญสมัครเปนสมาชิกชมรมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ จำนวน  ปละ    ๒๐๐ บาท
๔.๒ รวมบุญสมทบทุนพิมพวารสารกระแสใจ จำนวนเงนิ.........................................บาท
๔.๓ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ กองทุน ปละ ๒,๐๐๐ บาท
๔.๔ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ* กองทุน ปละ ๕,๐๐๐ บาท
(*ประชาสมัพนัธบรษิทั/สนิคาบรกิาร/Logo แนบรายละเอยีดสงมาทีช่มรมดวย)

      ยอดรวมบญุรวมเปนเงนิ
๕. สมทบปจจัยเปน

เงินสด
เชค็ธนาคาร......................................สาขา..............................เลขที.่.............................ลงวนัที.่.............................
(สัง่จายในนามพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท)
ธนาณตั/ิตัว๋แลกเงนิ (สัง่จายคณุน้ำทพิย ภธูนชยั)  ปณ.บางพลดั กรงุเทพฯ๑๐๗๐๐
โอนเงนิเขาบญัช ีพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่ชมรมกระแสใจ ธนาคารไทยพาณชิยสาขายอย บานฟาภริมย
(ลำลกูกา)  ออมทรพัย เลขที ่369-206943-4 โอนเมื่อวันที่.......................................................................

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่0-28818619

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

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

บาท
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
หรอื ๐๘๖-๕๓๔๘๒๗๓, ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
และสบืทอดอายขุองพทุธศาสนาใหยัง่ยนืถาวรสบืไป

๒. เพือ่เผยแผการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี่
อนัเปนทางสายเอกทางเดยีวทีน่ำทางใหพนทกุขคอืนพิพาน

๓. เพือ่นำหลกัพทุธธรรมมาใชในการใชชวีติอยรูวมกนัใน
สงัคมอยางมคีวามสงบและสนัตสิขุ

กจิกรรมหลกั
๑.การจดัอบรมการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
๒.ผลติและเผยแผสือ่ธรรมะตางๆในรปูแบบหนงัสอื แผนCD
แผน DVD แผน MP3 เพือ่แจกเปนธรรมทาน หรอืจำหนายใน
ราคาพเิศษ เพือ่นำปจจยัเปนตนทนุพมิพในครัง้ตอไปและเพือ่
กองทนุการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน (คาอาหารผปูฏบิตัธิรรม)

กจิกรรมพเิศษ
สมาชกิของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกจิกรรมของ

วดัในเทศกาลวนัสำคญัตางๆตามพทุธประเพณี

การจดัตัง้ชมรมนีไ้ดรบัการสนบัสนนุอปุถมัภจากสมาชกิชมรมทีอ่ทุศิตนไมวาแรงกาย แรงใจ รวมแลกเปลีย่นประสบการณ
การปฏิบัติธรรมและแนวคิดในอุดมการณเดียวกัน อีกทั้งเสียสละเวลาอันมีคาและสละปจจัยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อเปน
ธรรมทาน  โดยไมแสวงหารายไดและกำไรใดๆทัง้สิน้ แตตองการมงุหวงัพฒันาจติของคนในสงัคม โดยการใชหลกัพทุธธรรมในการดำเนนิ
ชวีติ เพือ่ใหสมาชกิผปูฏบิตัธิรรมทกุทานคนพบความสขุทีแ่ทจรงิของชวีติและใชชวีติอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุในสงัคม  ตลอดจนจรรโลง
ไวซึง่หลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา เพือ่สบืทอดอายขุองพระพทุธศาสนาใหยัง่ยนืสบืไป

องคอปุถมัภ/ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
พระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท

คณะทีป่รกึษา
รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม
ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

ประธานอปุถมัภ
คณุทนง เหลาโกเมนย
คณุปวณีา ชำนาญวณชิกลุ

คณะกรรมการชมรม
ประธาน คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
รองประธาน คณุอณริะ โพธนิลิ
เลขานกุาร คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน

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

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ
ฝายวชิาการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายกฏหมาย คณุอนเุทพ อนิทรชติ

คณุวภิาพร พารกัษา
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

ชมรมกระแสใจ
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