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คุยกับบอกอ
สวัสดีปใหมผูอานทุกทานครับ ปนี้อากาศรอนมาก แต
ขอใจทุกทานอยาไดรอนตาม แมวากระแสการเมืองยังระอุ ไม
ยอมสงบลงงายๆ แตเราควรจะรักษากระแสใจของเราใหเย็นสงบ
ไวเปนการดีนะครับ เนื้อหาฉบับนี้ก็ยังเต็มเปยมไปดวยคุณคา
เนือ้ หาสาระเชนเคย เราตอนรับการกลับมาจากการแสวงบุญที่
อินเดีย เอาบุญมาฝากทุกทานใหไดอนุโมทนาครับ
มีรปู สวยๆ อัศจรรย มาใหชมกัน เปนทีฮ่ อื ฮาในหมสู มาชิก
ทีไ่ ปแสวงบุญกัน ตลอดจน นักแสวงบุญกลมุ อืน่ ๆทีไ่ ปเจอกัน ตาง
พากันชื่นชมและวิพากษวิจารณไปตางๆนาๆ กับภาพอันเหลือ
เชือ่ เหลานัน้ เพราะยังไมมกี ลมุ ใดทีถ่ า ยรูปไดภาพทีน่ า สนใจเทา
กับพวกเราเลยครับ อนุโมทนาบุญกับทุกทานดวยครับ
ฉบับนี้อยาลืมติดตามเรื่องเลาจากพระปานะครับ เนื้อหา
กำลังเขมขน นาสนุกติดตามมาก และคอลัมนยอดนิยมตลอด
กาล คงไมพน เพราะเปนปจจัตตัง ทีค่ รองใจชาวกระใสใจไดทกุ
ฉบับจริงๆ ใครมีโอกาสก็รว มตอบคำถามชิงรางวัลกันดวยนะครับ
เพราะคำถามไมยาก แถมของรางวัลก็นา รักถูกใจมากๆ จะไดทงั้
ความรูและของรางวัลจัดสงใหถึงบานเลยละครับ
และที่อยากฝากไวก็คือตอนนี้ทางวัดปาเจริญราชของเรา
กำลังมีโครงการหลอพระสีวลี สูง ๓ เมตร ๙ นิว้ จัดสรางขึน้ ๓
ปาง กำหนดการจะแจงใหทราบอีกทีครับ รวมถึงโครงการบุญ
สรางโรงอุโบสถและแกะสลักพระประธานในโบสถ หนาตัก ๑๐๙
นิว้ ดวยครับ ทานใดมีจติ ศรัทธาก็ขอเชิญรวมบุญกันนะครับ
ท า ยนี้ ก็ ข อให ทุ ก ท า นเพลิ ด เพลิ น กั บ เนื้ อ หาสาระของ
วารสารกระแสใจ และใครยังไมเปนสมาชิกก็ขอเชิญสมัคร และ
ตออายุสำหรับสมาชิกเกาดวยครับ ขอใหบญ
ุ รักษาผอู า นทุกทาน
นะครับ
วีระ ศรีสนิท
บรรณาธิการ
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ขาวฝากจากหลวงพอ
ขอบอกขาวที่ญาติโยมทั้งหลายทุกทานที่เคยรวม
ทำบุ ญ สร า งอุ โ บสถหรื อ ร ว มเป น เจ า ภาพจองเสาเข็ ม
อุโบสถ ถามมาวาเมือ่ ไรจะลงมือสรางอุโบสถ ปจจัยก็ให
มาแลว ขอชีแ้ จงแกผมู จี ติ ศรัทธาทัง้ หลายวา ขณะนีท้ างวัด
ไดทำการตีเสาเข็มไปแลว ๑๑๖ ตน ความยาว ๒๑ เมตร
และทำฐานขึ้นมาแลว กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
จำนวนเงินที่กอสรางฐานอุโบสถไปทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐
บาท (หาลานหาแสนบาทถวน)
โดยทางวัดจะจัดสรางพระประธานมาประดิษฐาน
ภายในอุโบสถหนาตัก ๑๐๙ นิว้ ทำจากหินสีขาวจากมัน
ดาเลย ประเทศพมา ประมาณปลายเดือนเมษายนนี้ จะมี
การขนสงพระประธานมาถึงวัดปาเจริญราช ฉะนั้นทานผู
มีจิตศรัทธาทั้งหลาย คอยติดตามขาวและรวมแรงรวมใจ
ชวยเหลือกันตอไป โดยจะขอเชิญทานทัง้ หลายมารวมสวด
มนตเจริญจิตภาวนาฉลององคพระประธานอุโบสถดวยกัน
โปรดเตรียมตัวเตรียมใจไว
อนึ่งทางวัดกำลังกอสรางสาธารณูปโภคที่จำเปน
หลายๆอยางไปพรอมๆกัน เพือ่ อำนวยความสะดวกใหกบั
ญาติโยมทีจ่ ะเขามาปฏิบตั ธิ รรม เชน หองน้ำ ทีพ่ กั ของโยม
ทัง้ ชายและหญิง ติดตัง้ ระบบไฟฟา ขอใหทา นคอยติดตาม
ขาวสารบุญจากวารสารกระแสใจ และฝากขาวประชา
สัมพันธบญ
ุ บอกตอๆกันไปใหทราบโดยถวนหนา สาธุ
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

สรรหามาเลา
เรื่อง....healthy

เพเนโลเป แซซ ผเู ขียนหนังสือสุขภาพทีไ่ ดรบั การยอมรับอยางแพรหลาย รวบรวมขอมูลทีน่ า สนใจไวในผลงานเลนหนึง่ ของ
เขาทีช่ อื่ ลางพิษ Detox by Penelope Sach (แปลโดย กานตรวี ทองพลู) วาอนุมลู อิสระจะเกิดขึน้ ตามธรรมชาติ ในขณะทีเ่ ซลล
นำออกซิเจนและสารอาหารมาใช โดยอนุมูลเหลานี้จะถูกกำจัดออกไปทุกวันในคนที่มีสุขภาพปกติ ตอเมื่อตองรับมือกับสารพิษ
ที่มากเกินไป อนุมูลเหลานี้จะเริ่มรวมตัวกันจนสรางความเสียหายใหกับเนื้อเยื่อตางๆ
สำหรับสาเหตุในการรวมตัวของอนุมลู อิสระมีไดหลายทาง โดยเฉพาะการบริโภคน้ำตาลทรายขาว และอาหารทีม่ ไี ขมันอิม่
ตัวมากเกินไป ซึง่ มีมากใน "อาหารขยะ" ทีค่ นเมืองมักฉวยไวใหอมิ่ ทองมากกวาจะคำนึงถึงสุขภาพ สงผลใหกระบวนการกำจัดพิษ
ของตับเกิดอุดตัน ทัง้ กระทบตอการดูดซึมน้ำตาลในรางกาย ทำใหเกิดดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำขณะเดียวกัน ก็เพิม่ อัตราเสีย่ งใน
การกอใหเกิดโรคเบาหวานดวย
 ญาของบรรพชนนับ
การลางพิษของตับ ไต ลำไส ถุงน้ำดี ถาคนควาไปถึงรากลึกไปถึงประวัตศิ าสตรการลางพิษ ดวยภูมปิ ญ
ตัง้ แตครัง้ โบราณมา หากยังคงใชอยางไดผลในโลกยุคปจจุบนั ทีผ่ คู นมัวมงุ หนาสนใจวัตถุนอกกาย จนละเลยการดูแลตนเองให
มากพอ
"เราพบวาชนเผาในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต และชนเผาทางตอนเหนือของอินเดียทีเ่ รียกตัวเองวา "ชาวฮันซา" เปนกลมุ
ชนซึง่ รับประทานอาหารทีใ่ หเสนใยอาหารสูง ไมวา จะเปนผัก ผลไมและอาหารทีไ่ มผา นกระบวนการใดๆ ทัง้ สิน้ และเปนกลมุ ชนที่
พบอัตราการเกิดโรคมะเร็งลำไสต่ำกวาพวกเรามาก ทีค่ นุ อยกู บั การกินอาหารตะวันตกทีเ่ ต็มไปดวยอาหารขัดสี สารกันบูด และสาร
ปรุงแตงทัง้ หลาย" ฉะนัน้ เราควรใหความสำคัญตอการลางพิษอยางจริงจัง

ผลไมเปนแหลงรวมของสารอาหาร

ประเภทวิตามินและเกลือแรแลว นอกจาก
นั้นแลวยังชวยขจัดสารพิษออกจากรางกาย
ของเราไดดวย ดังนั้นหากฉลาดเลือกฉลาด
กินผลไม นอกจากจะไดรับวิตามินไปเต็มๆ
แลวยังสามารถลางพิษกำจัดของเสียออก
จากร า งกายโดยไม ต อ งเสี ย เวลาดี ท็ อ กซ
ขอแนะนำผลไมที่ชวยขับสารพิษในรางกาย

แอปเป ล เปนผลไมที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเสียออก

จากรางกาย สารเปกตินในแอปเปล จะชวยนำสารพิษไปกำจัดทิง้
ทั้งยังปองกันไมใหโปรตีนในลำไสเกิดการบูดเนา แอปเปลยังมี
เสนใยมากจะทำหนาทีเ่ ปนไมกวาด ทำความสะอาดลำไสชว ยให
ตับและระบบยอยทำงานไดดยี งิ่ ขึน้ กระตนุ น้ำยอย นอกจากนีย้ งั
มีวิตามินและเกลือแร และยังเหมาะกับผูที่กำลังลดน้ำหนักอีก
ดวยคะ

องนุ เปนสารฟอกลางสำหรับผิวหนัง ตับ ลำไสและไตโดยเฉพาะ

เนื่องจากองุนมีคุณสมบัติรักษาน้ำมูกที่จะออกมาจากเยื่อเมือก
ตางๆในรางกาย องนุ ยังใหพลังงานสูงและนำไปใชไดงา ย เกลือ
แรอดุ ม ดังนัน้ จึงชวยบำรุงเลือดและซอมสรางเซลลในรางกาย

สับปะรด มีเอนไซมโปรเมลินสูง เอนไซมตวั นีจ้ ะชวยการทำงาน

ของกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะ และชวยทำใหของเสียที่เปน
โปรตีนแตกตัวไดเร็วขึ้น เชื่อกันวาสับปะรดชวยรักษาอาการ
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

อักเสบในทางเดินอาหาร ชวยในการซอม
แซมสวนตางๆทีส่ กึ หรอ ชวยการทำงานของ
ตอมไรทอและชวยกำจัดน้ำมูก

มะละกอ มะมวง แตงโม ทีม่ ลี กั ษณะ

คลายคลึงกันแตมะมวงมีสารสำคัญนอยกวา
มะละกอเล็กนอย ผลไมทงั้ สองชนิดมีเอนไซม
ชื่ อ ปาเปน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะคล า ยกั บ น้ำ ย อ ย
เปปซินในกระเพาะอาหาร ดังนั้นมันจึงชวยทำใหของเสียที่เปน
โปรเมลิน ทัง้ มะละกอ
โปรตีนแตกตัวไดเร็วขึน้ เชนเดียวกับ
และมะมวงดีสำหรับทำความสะอาดลำไสและชวยยอยอาหาร
เชื่อกันวามะละกอยังชวยลดอาการซึมเศราไดอีกดวย แตงโมมี
ฤทธิข์ บั ปสสาวะ ดังนัน้ จึงชวยฟอกลาง
รางกายไดเปน
อยางดี ใชรักษาแผลในกระเพาะ ลดความดันเลือดสูง ทำให
สบายทอง น้ำคั้นจากเปลือกของแตงโมและเมล็ด หากดื่มกอน
กินเนือ้ แตงโมในมือ้ อาหารสักครึง่ ชัว่ โมง จะทำใหไดประโยชนสงู
สุด เนื่องจากเปลือกของแตงโมอุดมดวยคลอโรฟลลและเมล็ด
อุดมดวยวิตามิน
ตอเมือ่ กลับคืนสคู วามงามตามธรรมชาติ ไมปรุงแตง
จากอาหารทีร่ บั ประทานเขาไปแลว ลองหันมาปลดเปลือ้ ง
กิเลสตางๆ ที่คอยยั่วยุยวนใจบางคงดีไมนอย หากทำได
เชนนัน้ คงไมเกินเลยนักทีจ่ ะกลาววา นัน่ คือการ "ลางพิษ"
อยางแทจริง
อางอิง http://www.thaihealth.or.th
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โครงการบุญ

เรื่อง...กองบอกอ

โครงการจองเสาเข็มอุโบสถ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามทีท่ างวัดไดเปดโครงการจองเสาเข็ม ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนีไ้ ดมเี จาภาพจองมาจำนวน ๕๙ ตนแลว
แตทางวัดไดดำเนินการตอกเสาเข็มตรงฐานอุโบสถไปทัง้ หมดจำนวน ๑๑๖ ตน จึงขอเชิญผมู จี ติ ศรัทธาจองเปนเจาภาพตอไปอีกใน
ปนจี้ นกวาจะครบ ๑๑๖ ตน
ทานสามารถรวมจองเปนเจาภาพเสาเข็มอุโบสถตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหครบจำนวน ๑๑๖ ตน หรือรวมสมทบตาม
กำลังศรัทธา ขอใหผอู า นทุกทานชวยประชาสัมพันธบญ
ุ ตอๆกันไปดวย
ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจจองเปนเจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน สามารถลงชื่อจองและถวายปจจัยไดที่วัด ระบุหนาซอง
"โครงการจองเสาเข็ม ๑๑๖ ตน" หรือโอนปจจัยเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขา
นิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ
สงแฟกซมาที่ 0-9952477 โทรสอบถามเพิม่ เติมไดทวี่ ดั โทร 0-29952112

โครงการผลิตสือ่ ธรรมะ

MP 3 ธรรมนิยายชุด สัตวโลกยอมเปนไป

ตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ จำนวน ๑๔ แผน บทประพันธโดยสุทสั สา ออนคอม เสียงอาน

โดยรองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม รวมบุญชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (ราคาเต็ม ๑,๔๐๐ บาท) บรรจุ
ในอัลบั๊มซีดี โดยนำรายไดทั้งหมดซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ
ทานผมู จี ติ ศรัทธาสนใจสัง่ ซือ้ ทางไปรษณีย โดยโอนเงินผานบัญชี
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานพระปน เกลา เลขทีบ่ ญ
ั ชี
๑๖๒-๔๐๐-๔๔๒๘ สงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยใู หชดั เจน พรอม
ระบุจำนวนชุดทีส่ งั่ จอง แฟกซมาที่ เบอร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙ (คาจัดสงชุดละ
๕๐ บาท) หรือ สนใจสั่งซื้อชุดธรรมบรรณาการนี้ไดที่วัดทุกวัน พิเศษมี
จำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมและโทรสั่งจองไดที่คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
โทร. ๐๘๑-๘๒๘๘๒๙๘,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

สพฺพทนํ ธมฺมทานํ ชินาติ
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"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทงั้ ปวง"
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

เกร็ดความรวู นั สำคัญทางศาสนา
เรื่อง...วิสาขา

วันวิสาขบูชา
ความหมาย
คำวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา
ยอมาจาก " วิสาขปุรณมีบชู า " แปลวา " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ "
ถาปใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลือ่ นไปเปนกลางเดือน ๗
ความสำคัญ
วันวิสาขบูชา เปนวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนวัน
ทีพ่ ระพุทธเจาประสูติ คือเกิด ไดตรัสรู คือสำเร็จ ไดปรินพ
ิ พาน คือ ดับ
ตรงกันทัง้ ๓ คราวคือ

ประสูติ

๑. เมือ่ เจาชายสิทธัตถะ ประสูตทิ ี่พระราชอุทยานลุมพินวี นั ระหวาง
กรุงกบิลพัสดุกับเทวทหะ เมื่อเชาวันศุกร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปจอ กอน
พุทธศักราช ๘๐ ป
๒. เมือ่ เจาชายสิทธัตถะตรัสรู เปนพระพุทธเจาเมือ่ พระชนมายุ ๓๕
พรรษา ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝงแมน้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม
ในตอนเชามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป
หลังจากออกผนวชได ๖ ป ปจจุบนั สถานทีต่ รัสรแู หงนีเ้ รียกวา พุทธคยา เปน
ตำบลหนึง่ ของเมืองคยา แหงรัฐพิหารของอินเดีย

ตรัสรู

๓. หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว
๔๕ ป พระชนมายุได ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินพ
ิ พาน เมือ่ วันอังคาร
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมือง
กุสินารา แควนมัลละ (ปจจุบันอยูในเมือง กุสีนคระ) แควนอุตตรประเทศ
ประเทศอินเดีย
นับวาเปนเรือ่ งทีน่ า อัศจรรยยงิ่ ทีเ่ หตุการณทงั้ ๓ เกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ซึง่ มีชว งระยะเวลาหางกันนับเวลาหลายสิบป บังเอิญ
เกิดขึน้ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ดังนัน้ เมือ่ ถึงวันสำคัญ เชนนี้ ชาวพุทธทัง้ คฤหัสถ
และบรรพชิตไดพรอมใจกันประกอบพิธบี ชู าพระพุทธองคเปนการพิเศษ เพือ่
นอมรำลึกถึงพระกรุณาคุณ พระปญญาคุณ และพระบริสทุ ธิคณ
ุ ของพระองค
ทาน ผเู ปนดวงประทีปของโลก

ปรินิพพาน

อางอิง www.dhammathai.org
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
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ธรรมบรรยาย

โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

กำหนดสติใหรเู ทาทันอารมณ

วั น นี้ อ าตมาตั้ ง ใจจะพู ด หลั ก จิ ต
ลวน ๆ ใหฟง แตพอมาฟงการสอบ
อารมณ ข องโยคี ผู ป ฏิ บั ติ บ างท า น
ก็รสู กึ วาทานยังหาอะไรไมเจอ ยังหา
เพชรไม เ จอ ฉะนั้ น ต อ งปรั บ เป น
ธรรมชาติ จึงจะหยุดพูดถึงสภาวะจิต
ลวน ๆไปกอน แตสำหรับโยคีผูที่เคย
ปฏิ บั ติ ม าหลายครั้ ง ท า นต อ งทำใจสั ก
หนอย สำหรับผทู อี่ ยใู นอารมณอานาปานสติ
ก็ตองสูตอไปอีก เพราะระยะเวลาปฏิบัติใกล
จะหมดลงแลว ซึง่ ตามความเปนจริงแลวไมวา การ
ฝกแบบอานาปานสติหรือวิปส สนากรรมฐาน ถาเราเขาใจ
วิธกี ารปฏิบตั ิ ก็สามารถจะไปดวยกันได โดยการยกสภาวะจิตและ
ยกสภาวะอารมณนั้นขึ้น
ในครั้งนี้โยคีผูปฏิบัติหลายทานเพิ่งมาเจอวิธีภาวนาแบบ
พองหนอยุบหนอ แตมีบางทานสภาวธรรมไปปรมัตถถึงขั้นสูง
แลว การทีไ่ ดกลาวในเรือ่ งสภาวะอารมณ จะตองเกีย่ วกับสภาวะ
ทางกายและสภาวะทางจิต การรับรสู ภาวะตาง ๆ ซึง่ ผปู ฏิบตั จิ ะ
ตองตั้งใจฟงและพยายามทำความเขาใจ ฉะนั้นปญหาที่สำคัญที่
สุด เมื่อพูดไปแลวผูฟงที่มีสภาวธรรมยังไมถึงจุดนั้น ก็ตองปรับ
ระดับเพดานการรับรขู นึ้ มา เพือ่ ใหเกิดความเขาใจและไมเสียเวลา
ในการปฏิบตั ธิ รรม ผปู ฏิบตั ทิ เี่ ขามาปฏิบตั ใิ นครัง้ นี้ ถึงแมวา บาง
ทานจะฝกอานาปานสติจนเคยชินแลว ก็ตองเขามาสอบอารมณ
เพือ่ จะไดไมเสียโอกาสตัวเอง หากปฏิบตั ทิ วี่ ดั ของอาตมา อาตมา
จะใหโยคีผปู ฏิบตั พิ ยายามปฏิบตั ใิ หได ถาปฏิบตั ไิ มไดจริงๆ ก็จะ
ใหผปู ฏิบตั ทิ ปี่ ฏิบตั ดิ ว ยกัน คอยจับดูทอี่ าการทองพองอาการทอง
ยุบ ถาไมเคยปฏิบัติมาเลย ก็เริ่มตนฝกกันใหม เพราะการที่ตอง
ใหโยคีผปู ฏิบตั ทิ มี่ าปฎิบตั ดิ ว ยกันชวยไปจับดูวา หายใจเปนอยาง
ไร เปนการฝกหายใจกันใหมเลยทีเดียว เหมือนกับการฝกเด็กใหม
แตในกลุมผูมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ จำนวนครึ่งตอครึ่งที่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด คือสวนทีไ่ ดวปิ ส สนาแลวสามารถปฏิบตั ไิ ปไดดี

วิธกี ำหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก

อาตมาได ก ล า วถึ ง วิ ธี ก ารพั ฒ นาจิ ต และการรั ก ษาจิ ต
โดยกลาวถึงการดูสภาวะของพระไตรลักษณแหงการเกิดดับของ
รูปนาม บางทานยังไมรวู า รูปคืออะไร นามคืออะไร รูปทีเ่ รียกวา
มหาภูตรูป คือดิน น้ำ ลม ไฟ หรือ รางกายของเรา เรียกวา รูป
ใหญ อาตมาเคยบอกผปู ฏิบตั วิ า อาการทองพอง การพองเปนรูป ใจ
ที่ไปรูวามันพองเปนนาม เราก็กำหนดอยางนี้ไป ตัวอยางเชน
ผปู ฏิบตั บิ างทาน กำหนดลมทีป่ ลายจมูก ลมเปนอะไร ลมเปนรูป
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จิตหรือใจที่รูวาเปนลมเขาลมออกเปนนาม เราคิดวามันงายหรือ
ไม มันก็งา ย แตทำไดหรือยัง เรายังทำกันไมไดใชหรือไม
เมือ่ เรากำหนดลมหายใจ มันไมเห็นอาการพองยุบ เราตอง
หายใจตามไปดูวาทองมันพองหรือไม หายใจเขาทองพอง เรา
กำหนดพองหนอ หายใจออกทองยุบ เรากำหนดยุบหนอ แตถา ยัง
ทำไมได ก็ใหเอาตามนีไ้ ปกอน คือหายใจเขารวู า ทองพอง หายใจ
ออกรวู า ทองยุบ แตหากไมมอี าการจะทำอยางไร เหมือนลักษณะ
มันนิง่ เฉย ใหกำหนดวานิง่ หนอ ๆ เมือ่ นิง่ แลวจิตมันไปไหนละ ถา
มันไดยนิ เสียง ใหกำหนดเสียงหนอหรือไดยนิ หนอ กำหนดอยาง
นีไ้ ปเรือ่ ย ๆ เมือ่ เกิดอาการปวดขึน้ มาใหกำหนดปวดหนอๆ ถาไม
เห็นปวดหนอ สังเกตวามันเห็นรูปนัง่ หรือไม ถาเห็นก็กำหนดนัง่
หนอ เรากำหนดเชนนีก้ ไ็ ด หรือพอลมหายใจเขาแผวเบา ใหรวู า
มันแผวเบา มันหนักก็ใหรวู า มันหนัก เมือ่ หายใจเขาลมรอน ใหเรา
รูวารอน หากลมหายใจละเอียด หายใจเย็นสบาย ก็ใหรูวาเย็น
สบาย กำหนดจนรสู กึ ไมเครียด หากดูทอ งพองทองยุบ ใหดลู มเขา
ออก อาการทองพอง อาการทองยุบ เรากำหนดไดหรือไม ถาไม
ไดกต็ อ งจับลมใหรวู า มันเย็นไหม มันหนักไหม ซึง่ ตรงนีเ้ ราตอง
ทำให ไ ด ถ า ผู ป ฏิ บั ติ ค นใดภาวนาอานาปานสติ ให กำหนด
อานาปานสติใหสดุ ลมหายใจ เพราะหากกำหนดอานาปานสติได
ลมจะยิ่งลึกและยาว ซึ่งการฝกอานาปานสติที่แทจริง จะเปนการ
ฟอกลำไส ฟอกหลอดลมได

ประโยชนของการเดินจงกรม

ผปู ฏิบตั บิ างทานถามวาการเดินจงกรมมีความจำเปนตอการ
ทำสมาธิหรือไม อาตมาตอบวาจำเปนมาก เพราะการเดินจงกรม
ทำใหเกิดประโยชนอยางแนนอน ซึ่งประโยชนของการเดิน
จงกรม พระพุทธองคตรัสไวมอี ยู ๕ ประการคือ
๑. การเดินจงกรมทำใหเปนคนอดทนตอการเดินทางไกล
คือไมเหนื่อยงาย มันมีพลัง เปรียบเหมือนกับนักกีฬาแขงขันวิ่ง
รอยเมตร แตเขาตองฝกวิง่ เปนพันๆเมตร พอมาวิง่ ระยะสัน้ แครอ ยเมตร
มันก็ไมเหนื่อย สามารถเรงความเร็วไดเต็มที่ แตการฝกซอมนั้น
เราตองฝกมากขนาดนั้น เพราะเราไมรูวาคูแขงเปนอยางไร การ
เดินจงกรมก็เชนกัน มันทำใหเราอดทนตอการเดินทางไกลไดดี
๒. การเดินจงกรมทำใหมคี วามเพียร สรางความเพียรเกิด
ขึน้ ได สงผลใหรา งกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มันเดินสบายและ
ตัวเบา มันไมรสู กึ เหนือ่ ยเหมือนเด็กทีไ่ มเคยเดินทางไกล เพราะถา
เปนเชนนั้น เราเดินไดแคสามกาว มันก็เหนื่อยหอบแลว รูสึก
เหมือนรางกายหมดแรง จนเดินไมไหว
๓. การเดินจงกรมทำใหระบบการยอยอาหารงายยิง่ ขึน้ ผู
ปฏิบัติบางทานที่มีแกสหรือมีกรดในกระเพาะอาหาร มันจะชวย
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ยอยอาหารได เพราะเรามีระบบปลายประสาทอยทู ฝี่ า เทา เมือ่ เรา
เดินมันจะชวยนวดตับ นวดไต นวดปอด นวดกระเพาะอาหาร
นวดหัวใจ นัน่ คือเหมือนลายแทงอยทู ฝี่ า เทาทัง้ หมด พอเราเดิน
บอย ๆ จะเปนการนวดเทาไปในตัว ทำใหระบบการยอยอาหาร
งายขึน้ กากอาหารทีเ่ รากินเขาไป มันจะยอยสลายไดงา ย ถาเรากิน
แลวนอน อาหารจะยอยยากหรือทองอืด
เราสังเกตวาผปู ฏิบตั ทิ มี่ สี ภาวธรรมแลว จะเคีย้ วอาหารอยาง
ละเอียด เมื่อระบบขับถายดี อาหารไมหยาบกระดาง มีผล ๕
ประการคือ ๑). ชะลอความแก ๒). อารมณดี ๓). ขับถายอุจจาระ
ดี ๔). ออกกำลังกายดี และ ๕). เสือ้ ผาอาภรณและทีอ่ ยอู าศัยไม
เหม็น นีค่ อื ประโยชนของการเดินจงกรม
ผปู ฏิบตั ทิ า นหนึง่ เลาวา เมือ่ นัง่ ภาวนาพองหนอยุบหนอไป
อาการปวดสันหลังมันก็หาย มันกระตุกเหมือนสายฟาแลบแปบ
เดียว รสู กึ วามีอาการเย็นวาบทีบ่ ริเวณสันหลัง อาการปวดสันหลัง
หายทันที มันสลายปวดเลย นี่คือเปนสภาวะที่ตามจับไดทัน
ประโยชนของการเดินจงกรมพระพุทธเจาตรัสไววา เปนการ
บริหารอินทรีย บริหารขันธ การเดินจงกรม การฝกลมหายใจเขา
ออก ลืมตาอาปาก กะพริบตาเงยหนาอาปาก ขยับขากรรไกรไป
ซายไปขวา เปนการบริหารขันธแตละสวน อยางเชน การแขมว
ทองนาน ๆ และปลอยออกมา เปนการออกกำลังกายอยางหนึ่ง
เพราะถาเราไมไดออกกำลังกายสวนนี้ ทองจะเปนเถาดานและ
ทองอืด อาหารมันไมยอย เราใชวิธีการแขมวทอง หรือเราอาจ
จะเรียกวา การใช สัมปโยค แปลวาการประกอบกัน
๔. การเดินจงกรมทำใหอาพาธนอยหรือเจ็บปวยนอย ยก
ตัวอยางเชน ชวยขับโรคลมในทอง ในลำไส ในไขขอ ในกระดูก
ในเสนเลือด ตรงนีเ้ หมือนการขับลมในทอง ทีม่ นั คางอยใู หออก
มา ถาเราเดินมาก เรายิง่ มีสมาธิดี มันจะรอนวูบๆ ธาตุไฟเหมือน
กับกระแสไฟฟาวิง่ ตลอดเวลา ซึง่ อาตมาไดกลาวเกริน่ นำไวในวัน
แรก สวนวันทีส่ องไดกลาวไววา ในรางกายของเรามีประจุไฟฟา
ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ มันจะทำการเผาผลาญสารอาหารอยางดีที่
สุด เพราะรางกายของคนเราเปนระบบนิเวศวิทยาที่ดีที่สุด ไมมี
วัสดุใดดีเทากับรางกายคนเราอีกแลว
๕. การเดินจงกรมทำใหสมาธิตงั้ มัน่ ไดงา ย นัง่ สมาธิภาวนา
ไดนาน ซึ่งถาเราเดินจงกรมเปนสมาธิได มันจะเหมือนเรามีแรง
ขับอยางดี เปรียบเหมือนกับเราขับรถดวยความเร็ว ๑๘๐ แลวดับ
เครือ่ งยนต มันก็ยงั มีพลังงานแฝง มีแรงผลักใหรถวิง่ ไดอกี ฉันใด
การเดินจงกรมก็ฉันนั้น นี่คือประโยชนหรืออานิสงสในการเดิน
จงกรมที่เกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงวางวิธีการไววา พระภิกษุสงฆ
รูปใดปฏิบัติอยางนี้ไมผิดวินัย เรียกวากีฬาของพระสงฆ คือการ
เดินจงกรมและการกำหนดลมหายใจนัน่ เอง ซึง่ พระเดินจงกรมได
จะเปนการออกกำลังกายที่ดี ทำใหโลหิตสูบฉีดดี ถาไมเชนนั้น
แลว พระจะเปนคนงอยเพลีย้ ไมมแี รง อาจจะเปนโรคอัมพฤกษ
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โรคอัมพาต จนตายไดเชนกัน
การบัญญัติเรื่องการเดินจงกรมเปนสิ่งที่ดี โดยสังเกตดูวา
ในปจจุบันมีการเปดคลินิกนวดฝาเทา พอนวดไปคลึงฝาเทาไป
ทำใหเรานอนหลับสบาย การนวดฝาเทาจึงแกโรคปวดศีรษะได
และยังแกสารพัดโรคไดอกี ซึง่ ระบบการทางธาตุ เราเรียกวา ธาตุ
ในกายของเรา ไดแก ธาตุดนิ ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ปรับสภาพ
กายใหสมดุลกัน ทำใหรา งกายของเราไมเจ็บไมปว ย เรามีภาวะภูมิ
ตานทานที่ดี อีกทั้งเราไดพักสักหนอย เราจะมีภาวะภูมิตานทาน
แข็งแรงขึน้ การทำสมาธิจะดีและงาย เราจะหายใจปลอดโปรงยิง่ ขึน้

การเสริมสรางสติ

ผปู ฏิบตั หิ ลายๆทานในทีน่ ยี้ งั หายใจไมถงึ ทอง หายใจถึงแค
หลอดลม หลอดคอเทานัน้ เอง ในทีส่ ดุ ก็ไมเห็นลมเขาลมออก บาง
ทีไมเห็นลมเลย จนเกิดอาการตกใจไมรจู ะทำอยางไรตอไป เมือ่ เรา
กำหนดลมหายใจแลวมันไมเห็นลม มันจะทำใหเราคิดปรุงแตง
สารพัดเรื่องในสมอง
คำถามที่ ถ ามกั น บ อ ยคื อ ถ า มั น ไม เ ห็ น ลมหายใจ เรา
จะกำหนดตรงไหน อาตมาขอแนะนำใหทำอะไรก็ได ทีท่ ำใหเรา
รสู กึ เบาสบาย นัน่ คือการดูรปู นัง่ กำหนดนัง่ หนอๆ หากกนถูกพืน้
ใหกำหนดถูกหนอๆ นั่งหนอๆ ถูกหนอๆ ถาสภาวะมันคิด ให
กำหนดคิดหนอ ๆ ถาหากสภาวะเห็นเกิดขึ้นพรอมกัน ทั้งลม
หายใจเขาออก เรากำหนดรูหนอ ๆ พอสภาวะอาการนั้นดับ เรา
กำหนดพองหนอยุบหนอหรือใหดูลมหายใจเขาออกตอเนื่องกัน
ไป ซึง่ ตรงนีอ้ าจจะกลาววา เมือ่ สภาวะอารมณใดเกิดขึน้ เราตอง
กำหนดสภาวะนั้นตอกันเลย นี่คือวิธีอนุบาล เราตองคอยจับ
สภาวะนัน้ ใหได เราจะไดไมเสียเวลา เรามีแบบฝกหัด มีขอ สอบ
ที่จะทำตอกันตลอดเวลา
หลักการปฏิบตั งิ า ยๆคือ ถาสภาวะอารมณใดเขาสอดแทรก
เรากำหนดสภาวะนั้นแลวกำหนดพองหนอยุบหนอตอเนื่องกัน
ไป ถาไมมพี องหนอยุบหนอ มีแตลมก็ใหดลู มกอน ซึง่ พอมันได
ลมแลว เราลองดึงลมยาวๆ โดยลองหายใจเขายาวๆ หายใจออก
ยาว ๆ ไดจริงหรือไม พอมันเจอจุดนัน้ แลว เราคอยกำหนดจับจุด
นัน้ ไวและกำหนดสภาวะนัน้ ตอไป ตรงนีค้ อื การเสริมสรางสติขนึ้
มาใหทนั และไว ใหสติแกกลาขึน้ มา ในขณะทีเ่ ราปฏิบตั ิ หากเรา
เกิดสงสัยหรือเราทำไมได เราอยาคิดอายทีท่ ำไมได เพราะไมมใี คร
ทำไดมาตัง้ แตอยใู นทองแม เมือ่ เราทำไมได เราก็หาวิธกี ารอืน่ ตอ
ไป โดยพยายามหาพองยุบใหเจอใหได หรือหากหาพองยุบไมเจอ
ก็ใหเอามือจับทองไวแลวกดลงไปดูวาเจออาการพองยุบหรือไม
ถาหาพองยุบไมเจอ ก็เริ่มใหมอีกครั้ง ดูรูปนั่งหรือใหลองยืน
กำหนดดูหรือลองนอนกำหนดแลวเอามือกดทองลงไป ดูวามัน
พองยุบหรือไม ใหพยายามจับอาการใหเจอใหได
อางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๒ หนา ๑๗ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
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เยีย่ มเยือนวัดปา
โดย จิตประภัสสร

พระสีวลี ผเู ปนเลิศทางลาภสักการะ

พระสีวลีเปนพระราชโอรสของพระนาง

สุปปวาสา ผูเปนธิดาของพระเจากรุงโกลิยะ
ตั้งแตพระสีวลีไดปฏิสนธิถือกำเนิดในครรภ
พระมารดา ได เ กิ ด มี ล าภสั ก การะแก พ ระ
มารดาเปนอันมาก เนื่องดวยบุญของพระสี
วลีแตอยใู นครรภพระมารดาถึง ๗ ป ๗ เดือน
๗ วัน เนือ่ งดวยกรรมทีเ่ คยทำมา
เมื่อเวลาที่พระนางประสูติ พระนางได
เสวยทุกขเวทนาเปนอยางมาก จึงขอใหพระ
สวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรม
ศาสดา พระบรมศาสดาจึงประทานพรใหแกพระนางวา "ขอพระ
นางสุปปวาสา พระราชธิดาแหงพระเจากรุงโกลิยะ จงเปนหญิง
มีความสุข ปราศจากโรคาพยาธิ ประสูตพิ ระราชโอรสผหู าโรคมิ
ไดเถิด" ดวยอำนาจแหงพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระ
นางก็อันตรธานไป พระนางประสูติพระราชโอรสอยางงายดาย
ดุจน้ำไหลออกจากหมอ พระประยูรญาติทงั้ หลายไดขนานพระ
นามพระราชโอรสของพระนางสุปปวาสาวา "สีวลีกมุ าร" เมือ่ พระ
นางสุปปสาวามีสขุ ภาพแข็งแรงดีแลว มี พระประสงคทจี่ ะถวาย
มหาทานติดตอกันเปนเวลา ๗ วัน จึงบอกความประสงคแกพระ
สวามีใหทราบเพือ่ กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาพรอมดวย
ภิกษุสงฆ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน
ตลอดทัง้ ๗ วัน ในวันถวายมหาทานนัน้ สีวลีกมุ าร มีพระวรกาย
เขมแข็งดุจกุมารผมู พี ระชนม ๗ พรรษา ไดชว ยพระบิดาและพระ
มารดาจั ด แจงกิ จ ต า ง ๆ มี ก ารนำธมกรก (ธะมะกะหรก =
กระบอกกรองน้ำ) มากรองน้ำดืม่ และไดถวายพระพุทธเจาและ
เหลาพระภิกษุสงฆ ในขณะทีพ่ ระสีวลีชว ยงานพระบิดาและพระ
มารดาอยูนั้น พระสารีบุตรไดสังเกตดูพระสีวลีอยูตลอดเวลา
และเกิดความรสู กึ พอใจพระสีวลีเปนอยางมาก เมือ่ ถึงวันที่ ๗ ซึง่
เปนวันสุดทาย พระสารีบตุ รจึงเขาไปสนทนากับพระสีวลีและชัก
ชวนใหบวช สวนพระสีวลีเปนผมู จี ติ ใจนอมไปในทางทีจ่ ะบวชอยู
แลวเมื่อไดยินดังนั้น ก็ไดไปกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดา
และพระมารดา พระบิดาและพระมารดาอนุญาต
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พระสีวลีจงึ ไดตามพระสารีบตุ รไปยังอาศรม
แลวจึงบวช ในขณะทีก่ ำลังจับมีดโกนเพือ่ โกน
ผมครั้งแรกนั้นทานไดบรรลุเปนพระโสดาบัน
โกนผมครัง้ ที่ ๒ ทานไดบรรลุเปนพระสกทาคามี
โกนลงครัง้ ที่ ๓ ทานไดบรรลุเปนพระอนาคามี
และเมื่ อ โกนผมเสร็ จ ท า นได บ รรลุ เ ป น พระ
อรหันต
ในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาไดเสด็จพรอม
พระภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป ไปสูปาตะเคียนเพื่อ
เยีย่ มพระเรวตะซึง่ เปนนองชายพระสารีบตุ ร ใน
ระหวางทางมีทางแยกสองทางพระอานนทไดทูลแกพระบรม
ศาสดาวา "ทางแยกทางหนึง่ เดินออมไป ๖๐ โยชน เปนหมบู า น
คนพระภิกษุจะไมลำบาก แตถา เดินลัดไปอีกทางหนึง่ ระยะทาง
๓๐ โยชน จะเต็มไปดวยอมนุษยเปนที่ลำบากแกพระภิกษุ
สงฆ"
พระบรมศาสดาไดตรัสถามพระอานนทวา "ดูกรอานนท
พระสีวลีมาดวยรึเปลา"
พระอานนททลู ตอบวา "มาดวยพระพุทธเจาขา"
พระบรมศาสดาจึงตรัสวา "ดูกอ นอานนท ถาอยางนัน้ ก็จง
ไปทางลัด ไมตอ งหวง ไมตอ งกังวลดวยอาหารบิณฑบาต เพราะ
เทวดาทัง้ หลายทีส่ งิ สถิตอยใู นปาระหวางทาง จะจัดสถานทีพ่ กั
และอาหารบิณฑบาตไวถวายพระสีวลีผูเปนที่เคารพนับถือของ
พวกตน เราทัง้ หลายก็จะไดอาศัยบุญของพระสีวลีนนั้ ดวย"
ไดรับยกยองในทางผูมีลาภมาก
ดวยอำนาจผลบุญของพระสีวลีที่ไดสั่งสมมาตั้งแตชาติ
กอน เปนปจจัยสงผลใหทานเจริญดวยลาภสักการะ โดยมี
เทพยดานาค ครุฑ มนุษย นำมาถวายอยางไมขาดตกบกพรอง
ไมวาทานจะอยูที่ไหนก็ตาม ดวยเหตุนี้พระสีวลีจึงไดรับการ
ยกยองจากพระบรมศาสดาวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายใน
ดานลาภสักการะ เปนหนึง่ ในมหาสาวก ซึง่ ไดชว ยแบงเบาภาระ
พระศาสดาและไดชว ยงานพระศาสนาเปนอยางมาก ทานดำรง
ชีพอยสู มควรแกกาล ก็ดบั ขันธปรินพิ พาน
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Yoga & Dharma
By Kate M.

Standing bow Pose
บุพกรรมของพระสีวลี
เหตุทตี่ อ งอยใู นทองแมถงึ ๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน ก็เพราะ ใน
อดีตชาติ ทานไดบงั เกิดเปนกษัตริย ไดยกทัพไปตัง้ คายลอมเมือง
อืน่ โดยไมใหประชาชนไดออกมาจากเมืองถึง ๗ป ๗เดือน ๗วัน
ดวยเหตุนี้เอง เมื่อผลกรรมสงผลในชาติที่เกิดเปนพระสีวลีจึง
ตองอยใู นครรภของพระมารดาถึง๗ ป ๗ เดือน ๗ วัน
อีกตำนานหนึง่ เลากันวา มีหญิงคนหนึง่ นามวา นางสุภาวดี
นางมีอาชีพคาขาย ตอมานางประสบปญหาทางเศรษฐกิจ คา
ขายไมดี นางก็เที่ยวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาตางๆ แต
ธุรกิจคาขายของนางกลับไมดีขึ้นเลย ในที่สุดนางก็ไปขอพรกับ
พระสีวลีเพื่อใหการคาของนางกลับมารุงเรืองเหมือนเดิม นาง
ก็ ก ลั บ มาค า ขาย พร อ มทั้ ง ประพฤติ ต นอยู ใ นหลั ก ศี ล ธรรม
ปรากฏวานางก็ประสบผลสำเร็จ ร่ำรวยขาวของเงินทอง เมือ่ ครัง้
ใดทีน่ างนัง่ คาขายอยใู นราน ผคู นผานไปมาก็เขามาซือ้ ของมาก
มาย จนนางไดรบั ขนานนามใหมวา นางกวัก ปจจุบนั จะเห็นวา
ตามรานคาทัว่ ไปมักมีรปู ปน นางกวักไวหนาราน เพือ่ เรียกลูกคา
เขามาซือ้ ของในราน นีค่ อื ตำนานหนึง่ ทีห่ ลวงพอวีระนนทเมตตา
เลาเพิ่มเติมใหญาติโยมไดฟงกันเสมอ
หากใครเคยไปเยี่ยมเยือนวัดปา จะเห็นรูปหลอพระ
สีวลีอยูหนาวัด เปนปางธุดงค ซึ่งไดสรางตอนกอสราง
วัดปาชวงแรกๆ สำหรับปนหี้ ลวงพอมีดำริจะสรางพระสีวลี
ขึ้น ๓ ปาง คือ ปางธุดงค ปางอุมบาตร ปางถือพัดดวย
พระหัตถ ๒ ขาง ขนาดสูง ๓ เมตร ๙ นิว้ ปจจุบนั เศรษฐกิจ
โลกอยูในภาวะวิกฤต มีคนตกงานมากขึ้น ดังนั้นขอเชิญ
ผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญสรางพระสีวลี ที่วัดปา และรวม
กราบสักการะบูชา ขอพรเรื่องโชคลาภ พระสีวลีจะชวย
พลิกวิกฤติเศรษฐกิจของทานหรือไม ทานตองประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรม ขยันหมั่นเพียร และดำรงชีวิตอยาง
พอเพียงอยูเปนนิตย
⌫⌫
⌫⌫      
   
⌫⌫       
   
⌫⌫      
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"รอนกายไมรอนใจ"
สวัสดีคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกทาน รอนนี้เปนอยางไร
กันบางคะ หวังวาความรอนภายนอกคงไมทำใหจิตใจภายใน
ของเรารอนตามนะคะ วันนีผ้ เู ขียนมีทา โยคะงายๆมานำเสนออีก
แลวคะ รับรองวาถาทดลองปฎิบตั ติ ามแลวจะติดใจคะ เพราะทา
นีจ้ ะชวยในการยืดขาดานหลังและแผนหลังทัง้ หมด ซึง่ เพือ่ นนัก
ปฏิบัติธรรมหลายทานคงเคยประสบกับอาการปวดหลังและ
ปวดขา หลังจากทีน่ งั่ สมาธินานๆ ทานีเ้ รียกวา "Standing bow"
ลองมาเริ่มกันเลยดีไหมคะ
1. เริ่มจากการยืนตรงสบายๆคะ
ผอนคลายรางกาย สูดลมหายใจใหเต็ม
ปอดชาๆ แลวคอยๆปลอยลมหายใจออก
ทำอยางนีซ้ กั สองสามลมหายใจ จนรสู กึ วา
กายสงบ ใจสงบ
2. เกร็งตนขาขวา โดยกระตุกเขา
ขวาขึน้ หลังจากนัน้ ผายมือซายออกไปขางลำตัว ยกเทาซายขึน้
ใชมอื ซายจับขอเทาซาย แลวยกแขนขวาขึน้ ไปแนบหู สำหรับผู
ที่เริ่มฝกอาจจะรูสึกวายืนไมคอยนิ่ง ไมตองกังวล อยูกับลม
หายใจตัวเองไว
3. เริม่ เขาสทู า โดยการออกแรงเตะ (kick) เทาซายใสมอื
แลวออกแรงถีบใหเทาสูงขึ้น จนรูสึกวาสูงกวานี้ไมไดแลว จึง
คอยๆโนมตัวลง เหยียดมือขวาไปขางหนา อยูที่ระดับสายตา
ระหวางนีใ้ หเกร็งหนาทอง และหายใจเขาออกแบบโยคะอาสนะ
คื อ หายใจเข า ลึ ก หายใจออกยาว อยู ใ นท า นี้ ป ระมาณ 5
ลมหายใจ หรือ 15-45 วินาที
4. ออกจากทาโดยการคอยๆ ยกลำตัวขึ้น แลววางเทา
ซายลง ปลอยมือทัง้ สองขางไวทขี่ า งลำตัว กลับสทู า เตรียม แลว
จึงสลับทำอีกดานหนึ่ง
TRICK: ทุกครัง้ ทีอ่ อกแรงเตะขาไปขางหลัง ใหเกร็งหนาทองไว ซึง่ จะชวย
ใหเราถีบขาไดสงู ขึน้ คะ ยิง่ กวานัน้ จะชวยใหหลังของเราไมบาดเจ็บดวย

ลองทำแลวเปนอยางไรกันบางคะ หลายทานอาจจะทรง
ตัวไมอยกู บั ที่ ขอใหคดิ วา ฉันมีพลัง ฉันเชือ่ มัน ฉันทำได คนที่
ตั้งจิตมั่น เปนสมาธิ จะมีสาร Dopamine เพิ่มขึ้น ซึ่งสารตัวนี้
จะทำใหความจำดีขนึ้ สวนสาร Endorphins ทีเ่ กิดจากการฝก
โยคะ จะทำใหเรามีความสุข จิตใจทีเ่ ปนสุข จะทำใหภมู ติ า นทาน
รางกายเพิม่ ขึน้ สวนจิตใจทีเ่ ปนทุกข ภูมติ า นทานก็ยอ มลดลงคะ
ขอใหเพือ่ นนักปฏิบตั ธิ รรมมีจติ ใจทีเ่ ปนสุข ขอบคุณทีม่ ารวมแบง
ปนพลังงานดีๆดวยกันคะ
Kate M.
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รเู รือ่ ง สมุนไพรเปนกษาย
เรื่อง....หนอนยา

มะรุม

ปจจุบันมะรุมเปนสมุนไพรครอบจักรวาลที่เปนที่รูจักกันดี
ในอดีตเราจะคุนเคยวามะรุมเปนผักทีน่ ยิ มนำไปทำแกงสมคกู บั
ปลาชอนผู เฒาผูแกนิยมกินมะรุมในชวงตนหนาวเพราะเปน
ฤดูกาลของฝกมะรุม หาไดงา ย รสชาติอรอยเพราะสด ชอดอก
นำไปดองเก็บไวกนิ กับน้ำพริก ยอดมะรุม ใบออน ชอดอก และ
ฝ ก อ อ นนำมาลวกหรื อ
ต ม ให สุ ก จิ้ ม กิ น กั บ
น้ำพริกปลารา น้ำพริก
แจ ว บอง กิ น แนมกั บ
ลาบ ก อ ย แจ ว ได
ทุกอยาง สวนอืน่ ๆ ของ
โ ล ก จ ะ ใ ช ใ บ ม ะ รุ ม
ประกอบอาหารเชนเดียวกับการใชผักขมฝรั่ง หรือปรุงเปนซอส
ขนราดขาวหรืออาหารแปงอืน่ ๆ นอกจากนี้ ใชใบตากแหงปนเก็บ
ไวไดนานโรยอาหาร เชนเดียวกับที่ภูมิปญญาอีสาน จังหวัด
สกลนครใชใบมะรุมแหงปนเขาเครือ่ ง "ผงนัว" กับสมุนไพรอืน่ ไว
แตงรสอาหารมาแตโบราณ สวนฝกออนปรุงอาหารเหมือนถัว่ แขก
"มะรุม" เปนไมยืนตนขนาดกลางที่ถูกปลูกไวในบริเวณ
บานไทยมาแตโบราณ กินไดหลายสวนทัง้ ยอด ดอก และฝกเขียว
แตใครๆ ก็นยิ มกินฝกมากกวาสวนอืน่ ๆ ตนมะรุมพบไดทกุ ภาค
ในประเทศไทย ทางอีสานเรียก "ผักอีฮมุ หรือผักอีฮมึ " ภาค
เหนือเรียก "มะคอมกอน" ชาวกะเหรี่ยงแถบกาญจนบุรีเรียก
"กาแนงเดิง" สวนชาวฉานแถบแมฮองสอนเรียก "ผักเนื้อไก"
เปนตนมะรุมมีชอื่ ทางวิทยาศาสตรวา Moringa oleifera Lam.
วงศ Moringaceae เปนพืชกำเนิดแถบใตเชิงเขาหิมาลัย
มะรุม เปนไมยนื ตนขนาดกลาง สูง ๓-๔ เมตร ทรงตนโปรง
ใบเปนแบบขนนกคลายกับใบมะขามออกเรียงแบบสลับ ผิวใบ
ดานลางสีออ นกวาดานบน ดอกออกเปนชอสีขาว ดอกมี ๕ กลีบ
ฝกมีความยาว ๒๐-๕๐ เซนติเมตร ลักษณะเหมือนไมตีกลอง
เปนทีม่ าของชือ่ ตนไมตกี ลองในภาษาอังกฤษ (Drumstick Tree)
เปลือกฝกออนสีเขียวมีสว นคอดและสวนมนเปนระยะตามความ
ยาวของฝก เปลือกฝกแกมสี นี ้ำตาล เมล็ดมีเยือ่ หมุ ลักษณะกลม
มีสีน้ำตาล เสนผาศูนยกลางประมาณ ๑ เซนติเมตร เมล็ดแก
สามารถบีบน้ำมันออกมากินได
มะรุมเปนพืชมหัศจรรย มีคุณคาทางโภชนาการสูงสุด
กลาวถึงในคัมภีรไ บเบิล้ วาเปนพืชทีร่ กั ษาทุกโรคจากการสำรวจ
คุณคาทางโภชนาการของอาหารอินเดีย พ.ศ.๒๕๓๗ พบวา
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ใบมะรุม ๑๐๐ กรัม ให พลังงาน
๒๖ แคลอรี และประกอบดวย
 โปรตีน ๖.๗ กรัม
(๒ เทาของนม)
 ไขมัน ๐.๑ กรัม
 ใยอาหาร ๔.๘ กรัม (ชวยควบคุมน้ำหนัก)
 คารโบไฮเดรต ๓.๗ กรัม
 วิตามินเอ ๖,๗๘๐ ไมโครกรัม (๓ เทาของแครอต
ชวยบำรุงสายตา)
 วิตามินซี ๒๒๐ มิลลิกรัม (๗ เทาของสม ชวยปองกันหวัด)
 แคโรทีน ๑๑๐ ไมโครกรัม
 แคลเซียม ๔๔๐ มิลลิกรัม (เกิน ๓ เทาของนม
ชวยบำรุงกระดูก)
 ฟอสฟอรัส ๑๑๐ มิลลิกรัม
 เหล็ก ๐.๑๘ มิลลิกรัม
 แมกนีเซียม ๒๘ มิลลิกรัม
 โพแทสเซียม ๒๕๙ มิลลิกรัม (๓ เทาของกลวย
ชวยบำรุงสมองและระบบประสาท)

น้ำมันสกัดจากเมล็ดมะรุมมีองคประกอบคลายน้ำมัน
มะกอก ดีตอสุขภาพอยางยิ่ง จากอาหารมาเปนผลิตภัณฑ
สุ ข ภาพ ป จ จุ บั น ชาวญี่ ปุ น ผลิ ต ชาใบมะรุ ม ออกจำหน า ย
ผลิตภัณฑระบุวาใชแกไขปญหาโรคปากนกกระจอก หอบหืด
อาการปวดหูและปวดศีรษะ ชวยบำรุงสายตา ระบบทางเดิน
อาหาร และชวยระบายกาก ประเทศอินเดีย หญิงตัง้ ครรภจะกิน
ใบมะรุมเพือ่ เสริมธาตุเหล็ก แตทปี่ ระเทศฟลปิ ปนสและบอสวานา
หญิ ง ที่ เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนมแม จ ะกิ น แกงจื ด ใบมะรุ ม (ภาษา
ฟลปิ ปนส เรียก "มาลังเก") เพือ่ ประสะน้ำนมและเพิม่ แคลเซียม
ใหกับนมแมเหมือนกับคนไทย แตมีขอควรระวังคือในคนที่เปน
โรคเลือด G6PD ไมควรรับประทาน
สำหรับประโยชนทางยา รากมะรุมมีรสเผ็ด หวาน ขม
สรรพคุณ แกอาการบวม บำรุงไฟธาตุ, เปลือกมะรุม รสรอน
สรรพคุณขับลมในลำไส ทำใหผายหรือเรอ คุมธาตุออ น ๆ แกลม
อัมพาต, ใบมะรุม แกเลือดออกตามไรฟน แกอกั เสบ แกแผล, ฝก
มะรุม รสหวาน แกไข, ดอกมะรุม สรรพคุณ เปนยาบำรุง ขับ
ปสสาวะ ขับน้ำตา, เมล็ดมะรุม เมล็ดสดคั้นจะใหน้ำมันนำไป
ปรุงอาหารหรือทำเครือ่ งสำอาง เมล็ดปรุงเปนยาแกไข แกบวม
แกปวดตามขอ
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กลาวกันวามะรุมมีฤทธิ์ชะลอความแก เนื่องจากยังไม
พบรายงานการวิจยั เกีย่ วกับมะรุมในดานนี้ คาดวาเปนการสรุป
เนือ่ งจากมะรุมมีสารฟลาโวนอยดสำคัญคือ รูทนิ และเควอเซทิน
(rutin และ quercetin) สารลูทีนและกรดแคฟฟโอลิลควินิก
(lutein และcaffeoylquinic acids) ซึ่งตานอนุมูลอิสระ ดูแล
อวัยวะตางๆ ไดแก จอประสาทตา ตับ และหลอดเลือดจากการ
เสือ่ มสภาพตามอายุ การกินสารตานอนุมลู อิสระชะลอการเสือ่ ม
สภาพของเซลลในรางกายได
สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดและเบนซิลกลูโคซิโน
เลตคนพบในป พ.ศ.๒๕๐๗ จากมะรุมมีฤทธิ์ตานจุลชีพ สนับ
สนุนการใชน้ำคัน้ จากมะรุมหยอดหูแกปวดหู ปจจุบนั หลังจาก
การค น พบแบคที เ รี ย ที่ ทำให เ กิ ด โรคกระเพาะอาหาร
Helicobactor pylori กำลังมีการศึกษาสารจากมะรุมในการตาน
เชื้อดังกลาว
สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดชนิดหนึ่งและสารไน
อาซิไมซิน (niazimicin) จากมะรุมสามารถตานการเกิดมะเร็งที่
ถูกกระตนุ โดยสารฟอบอลเอสเทอรในเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวได
การทดลองในหนูพบวาหนูทไี่ ดรบั ฝกมะรุมเปนอาหารเกิด
โรคมะเร็งผิวหนังจากการกระตนุ นอยกวากลมุ ทดลอง โดยกลมุ
ที่กินมะรุมมีเนื้องอกบนผิวหนังนอยกวากลุมควบคุม
จากการทดลอง ๑๒๐ วัน ใหกระตายกินฝกมะรุม วันละ
๒๐๐ กรัมตอกิโลกรัมน้ำหนักตัวตอวัน เทียบกับยาโลวาสแตทิน
๖ มิลลิกรัมตอกิโลกรัมน้ำหนักตัวตอวัน และใหอาหารไขมันมาก
พบวาทั้งกลุมที่กินมะรุมและยามีคอเลสเทอรอล ฟอสโฟไลพิด
ไตรกลีเซอไรด VLDL LDL ปริมาณคอเลสเทอรอลตอฟอสโฟไลพิด
และ atherogenic index ต่ำลง ทัง้ ๒ กลมุ มีการสะสมไขมันใน
ตับ หัวใจ และทอเลือดแดง (เอออรตา)

กลุมควบคุมปจจัยดาน
การสะสมไขมั น ในอวั ย วะ
เหลานี้ไมมีคาลดลงแตอยาง
ใด กลุมที่กินมะรุมพบการขับ
คอเลสเทอรอลในอุจจาระเพิม่
ขึ้ น ผู วิ จั ย จึ ง สรุ ป ว า การกิ น
มะรุมมีผลลดไขมันในรางกาย
ที่ ป ระเทศอิ น เดี ย มี ก ารใช ใ บ
มะรุมลดไขมันในคนที่มีโรคอวนมาแตเดิม การศึกษาการกิน
สารสกัดใบมะรุมในหนูที่กินอาหารไขมันสูงมีปริมาณคอเลสเท
อรอลในเลือดลดลงอยางมีนยั สำคัญเทียบกับกลมุ ควบคุม นอก
จากนีก้ ลมุ ทดลองมีปริมาณไขมันในตับและไตลดลงสรุปวาการ
ใหใบมะรุมเพื่อลดปริมาณไขมันทางการแพทยอินเดียสามารถ
วัดผลไดในเชิงวิทยาศาสตรจริง
งานวิจัยการใหสารสกัดแอลกอฮอลของใบมะรุมกรณี
ทำใหตบั หนูทดลองเกิดความเสียหายโดยยาไรแฟมไพซิน พบวา
สารสกัดใบมะรุมมีฤทธิ์ปองกันตับ โดยมีผลกับระดับเอนไซม
แอสพาเทตอะมิโนทรานสเฟอเรส อะลานีนอะมิโนทรานสเฟอเรส
อัลคาไลนฟอสฟาเทส และบิลริ บู นิ ในเลือด และมีผลกับปริมาณ
ไลพิดและไลพิดเพอรออกซิเดสในตับ โดยดูผลยืนยันจากการ
ตรวจชิน้ เนือ้ ตับ สารสกัดใบมะรุมและซิลมิ าริน (silymarin กลมุ
ควบคุมบวก) มีผลชวยการพักฟน ของการถูกทำลายของตับจาก
ยาเหลานี้
ผลิตภัณฑมะรุมของตางประเทศจะอางฤทธิ์รักษาโรค
มากมายทัง้ ทีย่ งั ไมมกี ารพิสจู นทางวิทยาศาสตร แคฤทธิท์ พี่ สิ จู น
ไดนี้ก็คงเพียงพอแลวที่คุณจะเพิ่มใบหรือฝกมะรุมในรายการ
อาหารของคุณมื้อกลางวันนี้
เอกสารอางอิง:
Nature's Medicine Cabinet by Sanford Holst
The Miracle Tree by Lowell Fuglie
LA times March 27th 2000 article wrote by Mark Fritz.
WWW.PUBMED.GOV. (Search for Moringa) (Antiviral Research
Volume 60, Issue 3, Nov. 2003, Pages 175-180: Depts. of
Microbiology, Pharmaceutical Botany, Pharmacology, Faculty
of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, Bangkok.
รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ กลุมวิชาเภสัชโภชนศาสตร โครงการ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นิตยสาร
หมอชาวบานปที่ 29 ฉบับที่ 338 มิถนุ ายน 2550
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ไดอารีธ่ รรม
โดย มณีเมขลา

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551 ไปกราบหลวงพอ
วีระนนท ที่วัดปาเจริญราชเปนครั้งแรก เกิดศรัทธา
เลือ่ มใสมาก ทานพูดทักโดนใจและเตือนสติจนรสู กึ
วาทานรูจักตัวเรามากกวาที่เรารูจักตัวเองเสียอีก
5-12 มีนาคม ปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่
วัดปาเจริญราช ตอนนัน้ มีคนนอย ไมเกิน 10 คน บาง
วันเหลืออยูคนเดียว (อาจเพราะชวงนั้นหลวงพอไป
ธุดงค) วันที่ 4 ขณะนัง่ สมาธิไดยนิ เสียงฝเทาเหมือน
คนเดินผานดานหลัง ดวยไมมสี ติจงึ ลืมตารีบหันไปดู
ก็ไมเห็นใครมีแตความเงียบมาแทน มองดูผูปฏิบัติ
ทานอืน่ เห็นเดินและนัง่ อยไู กลจากเรา หลับตานัง่ ตอ
ก็ไดยนิ อีก คราวนีเ้ สียงเหมือนเดินผานดานหนา ฟง
จนแนใจวาไมใดหแู วว (แตลมื กำหนดยินหนอ) ดวย
อยากรู ว า ใครมาเดิ น อยู จึ ง รอซั ก พั ก แล ว รี บ ลื ม
ตาอยางเร็ว กลับพบเพียงความเงียบเทานัน้ คนอืน่
เห็นปฏิบตั อิ ยไู กลๆ อยางสงบ งงมากแตมนั่ ใจวาไม
ไดหูฝาด เลยคิดวาคงเปนหลวงพอถอดจิตมาเดิน
ดูวา ทุกคนขยันปฏิบตั หิ รือไม เพราะไดยนิ แมชพี ดู วา
ถึงทานไมอยูแตทานรูหมดวาสถานการณที่วัดเปน
อยางไร จึงตัง้ ใจนัง่ ตอ ครัน้ หลับตาก็ไดยนิ เสียงฝเทา
เดินไปมาเชนเดิมอีก วันตอมายังไดยินหลายครั้ง
บางครั้งเสียงอยูขางหนา ขางหลัง บางครั้งเหมือน
เดินผานขางๆ ตัว ทุกครัง้ ทีล่ มื ตาดูดว ยความสงสัย
ความเงียบก็ครอบคลุม ครบ 8 วันจึงเรียนถามพระ
อาจารยสงกรานต ทานบอกวาเปนเพราะชวงนัน้ จิต
เราสงบพอที่จะสัมผัสวิญญาณได นี่ก็แสดงวาทาน
เห็นนะสิ เลยถามวาทานเห็นเปนใคร ทานไดแตยมิ้
ไมยอมบอก พอลากรรมฐานแลวจึงมากราบเรียน
หลวงปเู สารหา หลวงปบู อกวาเราเจอดีเขาแลว นัน่
เจากรรมนายเวรมาเดินวนรอบๆ ตัว ดวยความตกใจ
กลัวจึงถามวา เขามาขัดขวางไมใหเราบำเพ็ญเพียร
หรือเปลา ก็ไดรบั คำตอบวาเขามาดี อยากไดรบั สวน
บุญกุศลจากเรา พอไดรบั จากทีเ่ ราแผเมตตาใหแลว
เขาก็ไป จึงไดยนิ แค 2 วันชวงกลางของการปฏิบตั ิ ถา
เขามารบกวนจริงก็คงไดยินตอทุกวันนะสิ!
ออกจากวัดไปก็อศั จรรยใจลึกๆ จากทีเ่ คยดืม่
เหลาสูบบุหรี่ ก็ไมรสู กึ อยากเลย เคยรักการดูหนังฟง
เพลงเปนชีวติ จิตใจ กลับรสู กึ เฉยๆ ชอบฟงแตธรรมะ
และเสียงพระสวดแทน จากสวดมนตไมเปน กลาย
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เปนคนชอบสวดมนต ถามีเวลาจะทำวัตรเชา-เย็นดวย โดยเฉพาะเวลาบิน
ไปพักตางประเทศ ครัง้ หนึง่ ที่ Moscow สวดมนตนงั่ สมาธิเดินจงกรมตลอด
ทั้งสองวัน เพิ่มดูการเคลื่อนไหวของกายและกำหนดทุกอิริยาบทแมแตใน
หองน้ำ เพราะอยคู นเดียวทำทุกอยางไดชา สุดๆ ขณะนัง่ สมาธิบลั ลังกหนึง่
รสู กึ วาตัวเบาคลายจะลอยได พองยุบหายไป นิง่ สงบ เงียบ เปนความรสู กึ
ทีม่ หัศจรรยมาก แตไมรจู ะกำหนดอยางไร ใจคิดสงสัยวาเกิดอะไรขึน้ นี่ บวก
กับกลัวนิดๆ ลองหายใจแรงแตทำไมไมมพี องยุบ มีแตเบา โลง พูดกับตัวเอง
ในใจวาจะเปนอยางไรตอไปหนอ ซักพักกลับมารูสึกพองยุบเหมือนเดิม
ก็กำหนดตอและรอวาอาการดังกลาวจะกลับมา แตกไ็ มเกิดขึน้ ทุกครัง้ ทีน่ งั่
ก็พยายามคิดและทำใหเกิดมีขนึ้ มา แตไมสำเร็จ นึกเสียดายความรสู กึ วิเศษ
นั้ น คิ ด เอาเองว า เราคงเริ่ ม ทำสมาธิ ไ ด แ ล ว จึ ง อยากไปอยู วั ด อี ก เพื่ อ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและจริงจัง
28-30 มีนาคม กลับมาวัดปาฯ รอบสอง หลวงพอยังไมกลับจาก
ธุดงค รีบเรียนถามพระอาจารยสงกรานตถึงอาการเบาเหมือนตัวจะลอยที่
ประสบ หวังไดรับคำชมวาทำถูกตอง กลับโดนตำหนิวาไมมีสติ ไมตาม
กำหนดรูดูไป เราก็วาเพราะสงสัยมีคำถามขึ้นในใจ ทานจึงบอกวาความ
สงสัยจะปดกัน้ ไมใหเราไปถึงไหน จงมีสติรแู ละกำหนดทุกอยางทีเ่ กิดขึน้ จึง
พยายามอยางมากทีจ่ ะทำใหมสี มาธิและสติอยกู บั ตัวตลอด ตัง้ ใจปดวาจา
ไมพดู กับใครเลย แตกท็ ำไมได เพราะเจอคนรจู กั 2 คนมาปฏิบตั เิ ปนครัง้ แรก จึง
ตองคุยดวย ปรากฎ วาคราวนี้ไมสงบและสติเตลิดเปดเปง แยกวาเดิมอีก
เพราะครัง้ แรกไมไดคาดหวังอะไร ครัง้ นีค้ าดหวังไวสงู เมือ่ ไมเปนตามคาด
ก็ ผิ ด หวั ง พอลาศี ล พระอาจารย บ อกว า ครั้ ง นี้ เ ราถู ก สอบอารมณ จ าก
สถานการณรอบขางและผูปฏิบัติดวยกัน แลวเราก็ไมผาน กลับบานไปจึง
หมั่นปฏิบัติสม่ำเสมอโดยทิ้งความสงสัยไมวาเกิดอะไร บางครั้งเกิดอาการ
ตัวโยก ตัวหมุน ก็กำหนดตามดู ตอมานึกสนุกติดใจ ถามีอาการตางๆ ก็ชอบ
ดูวา จะเปนยังไงตอไป เมือ่ ใดทีน่ งั่ แลวไมมอี าการแปลกๆ จะเบือ่ ไมอยาก
นัง่ ตอ โดยไมยอมตามดูจติ ตัวเอง
1-7 พฤษภาคม ปฏิบตั ธิ รรมในโครงการ "พัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ 1"
ครั้งแรกที่ปฏิบัติกับคนหมูมากกวารอยชีวิต และเปนการปฏิบัติที่โหดมาก
หลวงพอวีระนนทใหนั่งกวาชั่วโมง เดินนั่งทั้งวัน ทุกวันก็มีสมาธิและเห็น
อาการของสภาวธรรมเพิ่ ม มากขึ้ น เช า วั น ที่ 4 ขณะนั่ ง สมาธิ ไ ด น าน
พอสมควร ความเจ็บรุนแรงมากขึน้ จนกำหนดไดแตเจ็บหนอ ตอมารสู กึ ทุกข
ใจอยางบอกไมถกู เศราใจ เสียใจ ไมรวู า สาเหตุจากความเจ็บทางกาย หรือ
จากกรรมอะไรหนไหน รแู ตวา ทุกขใจเหลือเกิน น้ำตาไหลพราก สะอึกสะอืน้
มากขึน้ ๆ อยากหยุดแตหยุดไมได ความเศราเสียใจระเบิดออกมากับน้ำตา
ซักพักไดยินเสียงหลวงพอกระซิบใกลๆ วาใหยืดตัวขึ้นตรงและหายใจลึกๆ
เมือ่ ทำตามก็ดขี นึ้ ซึง้ ใจมากทีห่ ลวงพอทานเมตตาเรา ตอมาทุกขใจรองไหโฮอีก
ไดยินหลวงพอพูดออกไมควา ความทุกขที่กายไมนานก็หาย แตทุกขในใจ
มันขามภพขามชาติ เกิดตัวรูขึ้นเลยวาที่เจ็บขาเนี่ยมันนิดเดียวทนได แตที่
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

“ชีวติ นีเ้ ปนหนีบ้ ญ
ุ คุณหลวงพอวีระนนทมาก ทานทำใหรจู กั ธรรมะ รจู กั ชีวติ และรอู ะไรดีๆ
อีกมากมาย ทานไมไดสอนเปนคำพูดทุกอยางวาใหทำสิง่ นี้ อยาทำสิง่ นัน
้ แตทา นใหธรรมะสอนใจ
เมื่อกอนเคยเห็นกงจักรเปนดอกบัว หลงวาอบายมุขเปนสิ่งดี เห็นผิดเปนถูกเรื่อยมา”
ใจนี่สิมันทรมานกวานัก ทั้งที่หาคำตอบไมไดวาทุกขใจเรื่องใด แตเหมือน
หลวงพอทานรวู า เราเปนอะไร มีกรรมอะไร ออกจากสมาธิครัง้ นีจ้ งึ สำนึกใน
พระคุณของหลวงพอทีเ่ มตตาสอนสิง่ ดีๆ นัง่ ตอนบายไมทกุ ขแลว รสู กึ เฉยๆ
เจ็บเล็กนอย นัง่ ตอนค่ำรสู กึ สงบ นิง่ ใจอยกู บั ตัวมากทีส่ ดุ ไมเจ็บเลย ยินดี
พอใจในความสงบเปนสุขมาก จนกำหนดสุขหนอ สงบหนอ นิง่ หนอ ชอบ
หนอ ดีใจหนอ สลับกันไปนาน ลืมตาคลายสมาธิแลวยังอิม่ เอมปติ จนถึง
เขานอนยังกำหนดสุขหนอ นอนยิ้มสุขใจอยางที่ไมเคยเปนมากอนในชีวิต
วันนี้จึงเปนวันที่พิเศษสุด เจอทั้งทุกขมากและสุขมากในวันเดียว นี่แหละ
หนอธรรมะ... อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
7-14 กรกฎาคม ปฏิบตั ธิ รรมทีย่ วุ พุทธฯ ทีน่ ตี่ า งจากทีว่ ดั คือตองปด
วาจาเครงครัดและกำหนดทุกอิริยาบทยอยนอกหองปฏิบัติดวย สงผลให
เกิดสมาธิมากและสติอยูกับตัวทุกขณะ ทุกวันรูสึกถึงจังหวะการเตนของ
หัวใจ ตัวโยกโคลงเคลงแมกระทั่งยืนอยูหรือลืมตา นั่งแปบเดียวก็รูสึกตัว
หมุนและมีอาการของสมาธิมากๆ ทีน่ นั่ สอนวาถามีอาการใดๆ เห็นอะไร ให
กำหนดรแู ลวปลอย กลับมาทีพ่ องยุบ ถายังมีอยใู หสงั่ หยุด ไมใหสนใจตาม
ดู เพราะอาการเหลานัน้ เปรียบเสมือนกิเลส เปนแคของเลนไมใชของจริง ถา
ผานไปไดจะเจอสิง่ ทีด่ กี วา เปนธรรมวิเศษ เลยเพิง่ รวู า ทีผ่ า นมาเราผิดตลอด
ไปติดความสนุกในการดูอาการแปลกๆ ยอนนึกไปวาสวนใหญออกจะติดสุข
ดวย เมือ่ สงบนิง่ ได จะนัง่ ไดนาน แตถา ฟงุ ซาน หรือเฉยๆ ไมมอี าการใดๆ
จะเบือ่ ไมยอมตามดูสภาวะจิตใจตัวเอง ไมนานก็ลกุ พึง่ รวู า ทำไมกิเลสเรา
ยังไมลดซะที อาจเปนเพราะประการฉะนีเ้ องสมาธิเราถึงไมกา วหนา รอู ยาง
นี้แลวจึงพยายามสั่งหยุดอาการตางๆ แตยังไงมันก็ไมยอมหยุด เลยตอง
ตามดูไป ทีย่ วุ พุทธฯก็ไดความรตู วั ทัว่ พรอม กำหนดอิรยิ าบทยอยเปน มีสติ
และสมาธิมากที่สุด
19-26 พฤศจิกายน ปฏิบตั ธิ รรมในโครงการธรรมสัญจร "ทำดีเพือ่
พอครัง้ ที่ 2" ทีเ่ ชียงใหม เปนประสบการณทดี่ มี ากๆ ตางจากทุกครัง้ คือ ครัง้
นีไ้ มมอี าการแปลกๆ เลย ก็ไดแตดกู ายใจและอารมณทเี่ กิดขึน้ ฟงุ ซานหนอ
ปรุงแตงหนอ เบือ่ หนอ นิง่ หนอ สงบหนอ ชาหนอ เจ็บหนอ พอไมมอี าการ
ใดๆ ก็ไมรจู ะกำหนดอะไร เมือ่ ความเจ็บมาเยือนเลยชอบ จะไดมอี ะไรดู เจ็บ
ชาตรงไหนกำหนดไป ยายที่ไปก็ตามดู ตั้งใจดูใหถึงที่สุดวามันจะเจ็บได
เพียงไหน เพงไปใจนึกอยากเห็นกระดูก เสนเอ็น อวัยวะภายในที่เจ็บอยู
อยางทีห่ ลวงพอเคยกลาว แตกไ็ มเห็น จๆู แวบมา ไมรหู นอ อวิชชาหนอ โง
หนอ อยากหายโงหนอ อยากรูแจงเห็นจริงหนอ หลวงพอชวยดวยหนอ
พอเจ็บมากจนแทบทนไมไหวก็ตั้งใจวาตายเปนตาย ตองนั่งถึงเวลาที่พระ
อาจารยตงั้ ไวใหไดทกุ บัลลังก มงุ มัน่ เอาชนะใจตัวเองใหได และตัง้ เปาหมาย
ไปทีค่ วามปตสิ ขุ ใจทีจ่ ะไดรบั ตอนออกจากสมาธิ กำหนดไป ดูไป จนเห็นวา
ทุกอยางมันหมุนเวียนแยงกันเกิดขึน้ เห็นแตละอยางมีเปนอยขู ณะนัน้ ๆ เห็น
มันลดนอยลง และหมดไป อยางอืน่ เกิดขึน้ แทนเปลีย่ นสลับไป มีแตวปิ ส สนา
ลวนๆ จึงเพึง่ เขาใจในครัง้ นีเ้ องวาวิปส สนาคืออะไร ทีผ่ า นมามงุ แตทำสมาธิ
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

อยากได แ ต ค วามนิ่ ง ว า งไม คิ ด อะไร แต ไ ม ไ ด
ทำวิปส สนาเลย หลังจากพากเพียรมา ในทีส่ ดุ วันสุด
ทายก็ไดซาบซึ้งกับความสงบสุขที่เกิดมีขึ้นในใจ แม
กายเจ็บแตใจใสใจสบาย สุขสงบกวาความสุขทีเ่ กิด
จากสิ่งอื่นใดในโลกเลยจริงๆ และเปนที่นาสังเกตวา
การเรียนกรรมฐานกับหลวงพอ จะเกิดความรู ความ
คิดได ความสุขสงบใจกลับมาทุกครัง้
ชีวติ นีเ้ ปนหนีบ้ ญ
ุ คุณหลวงพอวีระนนทมาก ทาน
ทำใหรจู กั ธรรมะ รจู กั ชีวติ และรอู ะไรดีๆ อีกมากมาย
ทานไมไดสอนเปนคำพูดทุกอยางวาใหทำสิ่งนี้ อยา
ทำสิ่งนั้น แตทานใหธรรมะสอนใจ เมื่อกอนเคยเห็น
กงจักรเปนดอกบัว หลงวาอบายมุขเปนสิง่ ดี เห็นผิด
เปนถูกเรือ่ ยมา เพราะหลวงพอแทๆ จึงสามารถเห็น
โลกตามความเปนจริงได ตอนนีร้ แู ลววาความสุขทีแ่ ท
จริงคืออะไร ชีวติ ทีถ่ กู ทำนองคลองธรรมเปนอยางไร
และการปฏิบตั ธิ รรมก็สง ผลใหตวั เองเปลีย่ นความคิด
และพฤติกรรมไปในทางทีด่ ขี นึ้ เปลีย่ นจากคนรักสนุก
มาเปนคนรักสงบ เปลี่ยนจากยินดีพอใจในทางโลก
มายินดีพอใจในทางธรรม เชือ่ ในกฎแหงกรรม และที่
สำคัญทีส่ ดุ เปนคนรักศีล มีศลี คือความปรกติ ถึงโลภ
โกรธ หลง ยังมีอยเู ยอะ แตจะพยายามทำใหมนั ลด
นอยลงวันละนิด และขอใหคำมัน่ สัญญากับหลวงพอ
วาจะปฏิบัติธรรมทุกวัน เพราะมีความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะพนทุกข บรรลุธรรม และจุดมุง
หมายสู ง สุ ด ก็ เ หมื อ นพี่ ๆ ใจบุ ญ หลายคน นั่ น คื อ
นิพพาน
กราบขอบพระคุณหลวงพอวีระนนทอยางสูง
ทีเ่ มตตาสัง่ สอนชีแ้ นะ ขอบพระคุณพีป่ ู (คุณบุษรัตน
มกรแกวเกยูร)ทีช่ กั ชวนมาทางธรรมและใหคำปรึกษา
ขอบพระคุ ณ พี่ จ อ ด (คุ ณ ภุ ช งค ทั บ ทิ ม งาม) ที่
พามากราบหลวงพอที่วัดครั้งแรกและสื่อธรรมะทั้ง
หลาย และขอบพระคุณพี่ๆ ผูจัดทุกทานสำหรับทุก
งานบุญ และทุกโครงการปฏิบตั ธิ รรม อยากบอกจาก
ใจจริงวาซาบซึ้งในบุญคุณและความมีน้ำใจของพี่ๆ
ทุกคนมาก ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานดวยคะ

15

สายธารบุญ

เรื่อง...นางฟาชาลี

สวัสดีผอู า นทุกทานคะ ฉบับนีค้ อ นขางจะมีกลิน่ อายความ
เปนอินเดียอยมู าก เพราะหลวงพอไดนำคณะศิษยานุศษิ ยไปแสวง
บุญและปฏิบัติธรรมที่แดนพุทธภูมิ เพื่อสั่งสมบุญบารมีมาชวย
หลวงพอสรางวัดปากันตอไป
ขณะนี้ทางวัดยังมีโครงการบุญมากมายตอเนื่องกัน เชน
การกอสรางหองน้ำผูหญิง การกอสรางที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรม
เปนตน ซึ่งทางวัดปากำลังอยูในระหวางกอสรางสาธารณูปโภค
ตางๆ ไมวา การขุดบอบาดาลน้ำ การติดตัง้ ระบบไฟฟา เพือ่ อำนวย
ความสะดวกแกผูปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมากขึ้น ทุกโครงการยังไม
แลวเสร็จ เพราะยังขาดปจจัยอีกจำนวนมาก ฉะนั้นตองอาศัย
ศรัทธาจากทุกทาน รวมแรงรวมใจในการสรางวัด เพื่อเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรมกันตอไปอีก
ฉบับนี้ขอแจงรายชื่อผูรวมบุญในโครงการตางๆ สวน
เจาภาพหองน้ำ หองละ ๕๐,๐๐๐ บาท จะทะยอยลงรายชือ่ ใหผอู า น
ไดอนุโมทนาบุญ ในฉบับตอไปอีกคะ หรือผูมีจิตศรัทธาทานใด
ตองการสมทบปจจัยในกิจกรรมบุญใด ก็ขออนุโมทนาบุญดวยคะ
รายชือ่ เจาภาพเสาอุโบสถ ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ทานผหู ญิงยสวดี อัมพรไพศาล
๘. คุณทิพสุดา ลัดพลี
๙. คุณพินนา เหลาประดิษฐ
คุณบังอร - คุณจิตตสมนึก - คุณนาตยา

รายชือ่ เจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตนที่ ๖๐ คุณชนัฏฐา สุขจันทรา
๖๑ คุณหงษ โสฬสรงุ เรือง
๖๒ คุณพจนีย เอกอัคร
๖๓ คุณชนารัสมิ์ แกววรรณฤทธิแ์ ละกัลยามิตร
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รายชือ่ ผบู ริจาคซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓๐๐๐ บาท
๖๗. คุณเมธาวรรณ ฟอง
๒๐๐๐๐ บาท
๖๘. คุณปาลิ่มเกียว
๑๕๐๐๐ บาท
๖๙. คุณหนิง ปก เอก แหนม นยุ ๖๕๐๐ บาท
๗๐. คุณเอ การบินไทย
๖๐๐๐ บาท
๗๑. คุณสุปราณี นีล วิลแมนน
๑๐๐๐ บาท
๗๒. คุณสิรนิ ทิพย ลีลาประเสริฐ ๓๐๐๐ บาท

รายชือ่ เจาภาพอาหารวันละ ๓,๐๐๐ บาท
๑๔. คุณพจมาน เตชะประเสริฐพร
๑๕. คุณเพ็ญพร ฟงุ ขจร สุชาติ ศรีมกุ ข
๑๖. พันตำรวจโทยศเอก ภุรติ า รักษาสุวรรณ ผิวงาม
๑๗. คุณชลวนัส ธีระกำจาย นัจ อรรถโสภากุล
๑๘. คุณอณิระ โพธินลิ คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
+ณภัค เจริญจิตร
๑๙. คุณวรศิริ มหาศร
๒๐. คุณศรินภัสร
๒๑. คุณณัฐกา จรูญวิทยและครอบครัว
๒๒. คุณลักษณ คุณณัฏฐพล อารีประเสริฐกุล
๒๓. คุณคณิน วีระยุทธวิไลและครอบครัว
๒๔. คุณจุฬารัตน ตันติรตั นไพศาล
๒๔. คุณเชาวกุล เหลืองหิรญ
ั ภูษติ ชลาลัย Sannier
เหลืองหิรัญภูษิตและครอบครัว
๒๕. คุณนวรัตน โกไศยกานนท
๒๖. คุณพันลึก จินายน

รายชื่อเจาภาพโครงการพิมพหนังสือธรรมะ
๑๑. คุณอโนทัย สินตระการผล
๕๐๐ บาท
๑๒.คุณกันยารัตน โกไศยกานนท ๕๐๐ บาท
๑๓.คุณเนตรนภิส ศรีเพชรธนเมธา ๑,๐๐๐ บาท
๑๔.คุณอาคม บางสรอย
๒,๐๐๐ บาท
๑๕.คุณฉัตรชัย ประทีปนำชัย
๕๐๐ บาท
๑๖. คุณจิรายุ ตัง้ ดำรงกูล
๕๐๐ บาท
๑๗.คุณกานตรวี โกไศยกานนท
๕๐๐ บาท
๑๘.คุณนัท อรรถโสภากุล
๑,๐๐๐ บาท

ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

รายชื่อผูบริจาคปจจัยถมที่เพื่อสรางหองน้ำและกุฏิ
สำหรับผูปฏิบัติธรรม

รายชือ่ ผอู ปุ ถัมภวารสารกระแสใจ
ประจำป พ.ศ.๒๕๕๒
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

คุณเจติยา สกุลรัตนาคม
๕๐๐๐
คุณกานตรวี โกไศยกานนท
๗๐๐๐
หจก.ดิทกั ษ เทรดดิง้
๕๐๐๐
คุณจุฬารัตน ตันติรตั นไพศาล
๕๐๐๐
คุณภาวิณี คุณกมลวรรณ โชคทวีโชค ๕๐๐๐
คุณวัลภา องคศรีตระกูล
๕๐๐๐
คุณสุภากร มยุระสกุณ
๕๐๐๐
คุณคุณปณฑารีย ชีวสุทธานนท
๒๕๐๐
คุณทนง เหลาโกเมนย
๕๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

คุณพรประภา สินตระการผล
๕๐๐
คุณวันทนา หลิว่ สุวรรณ
๕๐๐
คุณญารณี แตเจริญกุล
๓๐๐๐
คุณสินนี ติ ย สินตระการผล
๑๐๐๐
คุณศศมาน เนียมทันต
๑๐๐๐
พลตรีจำนงค อัมพร อุดมกิจ
๑๐๐๐
คุณศิราเมษฐ -คุณพงษพพิ ฒ
ั น สินธพนำชัย ๒๐๐๐
คุณรวีพร-ไมเคิล อารโนลด
๑๐๐๐
๕๐๐๐
คุณชยุต ทัชชาภร เชชบัณทิตย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ หากพิมพรายชือ่ ผิดพลาดขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ

ขอเชิญรวมบริจาคปจจัยเขา "กองทุนอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร แมชี และผปู ฏิบตั ธิ รรมวันละ ๓,๐๐๐ บาท"

ลงชื่อจองวันที่ประสงคเปนเจาภาพไดที่วัด หรือจองเปนเจาภาพอาหารในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท ทาน
สามารถสมทบตามกำลังศรัทธาก็ไดคะ โดยโอนปจจัยเขาบัญชีหรือถวายปจจัยทีห่ ลวงพอระบุหนาซอง "กองทุนอาหาร" คะ
ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดสนใจรวมสรางวัดปาเจริญราช เพือ่ เปนสถานทีส่ ำหรับปฏิบตั ธิ รรม ทานสามารถโอนปจจัยเขาบัญชี
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมสง
หลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ สงแฟกซมาที่ 0-9952477 มารวมอนุโมทนาบุญ
กันใหมฉบับหนานะคะ

โรงเรียนสอนดนตรี
เคพีเอ็น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แนวนีโอฮิวแมนนิส
(รับเด็กอายุ 3 เดือน - 6 ขวบ)

KPN Ramkhamhaeng

186 Sport & Spa Bld.,
Soi Ramkhamhaeng 190/1,
Sukhapiban 3 Road, Meanburi,
Bangkok 10510, Thailand
ปญฑารีย ชีวสุทธานนท
Managing Director

Mobile: 081-4540909
E-mail: ramkhamhaeng@kpnmusic.com
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

- Weekday nursery
- Weekend play group Art/cooking/English/Neo play
- English Summer camp Art/cooking/English/Neo play
อรอนงค ปทุมเจริญวัฒนา

All Seasons Place Wireless Road Tel. 0-2685-3443
Prasarmmit Plaza Building, Sukhumvit 23 Tel. 0-2664-1623

www.neokids.co.th
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เพราะเปนปจจัตตัง
เรียบเรียง..ขุนไกรลาส

ตอน

ชีวิตเฉียดตาย

การเปนผปู ฏิบตั ธิ รรม ดำรงตนอยใู นศีลในธรรมนัน้ ยอมทำใหเรา
มีครูบาอาจารยที่ดี ทั้งที่เปนมนุษยและไมใชมนุษย และเมื่อถึงครา
เดือดรอน ประสบอันตราย ครูบาอาจารยเหลานัน้ ยอมปกปกรักษาดูแลเรา
เสมอ ไมวาเราจะรูหรือไมกต็ าม ลองอานเรื่องนี้ดูนะครับ วาการเปนศิษย
มีครูนั้นมีขอดีมหาศาลเพียงใด
….. ยอนหลังไปเมือ่ สิบกวาปกอ น ขณะดิฉนั กำลังศึกษาระดับชัน้ ปที่
๓ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม ในเวลานัน้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังกอ
สรางวิหารประจำมหาวิทยาลัย ชื่อวิหารอุราวดี เปนที่ประดิษฐานของ
พระพุทธชินราชจำลอง พรอมบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ดิฉนั มักจะไปทีว่ หิ าร
แหงนี้ พรอมทัง้ ทำความสะอาดพระพุทธรูป พืน้ วิหาร และหาดอกไมมาปก
แจกันถวายพระพุทธรูปอยูเสมอ เพราะคิดวา "ถาเรามาไหวพระ เราเอง
ก็อยากจะมาสถานที่สะอาด ๆ และสวยงาม เราจะทำสถานที่นี้ เพื่อให
คนมากราบไหวทา นบอยๆ "
เริ่มแรกดิฉันมาทำความสะอาดที่วิหารเพียงลำพัง แตภายหลังมี
เพือ่ นๆนองๆในมหาวิทยาลัย ก็มาชวยกันทำความสะอาดสถานที่ อยมู าวัน
หนึ่ง ดิฉันไดพบพระธุดงครูปหนึ่งโดยบังเอิญ ทานไดมาปกกลดที่วิหาร
อุราวดี จริยาวัตรทานงดงามมาก
หลังจากทีไ่ ดสนทนาธรรมกับทาน เกิดความเลือ่ มใสศรัทธา และ
ไดชกั ชวนเพือ่ น ๆ มาถวายสังฆทาน ภายหลังไดทราบนามของพระอาจารย
ชือ่ หลวงพอยง ไดทราบวากอนบวชทานเปนคนไทยทีใ่ ชชวี ติ อยใู นประเทศ
อเมริกา ภายหลังเกิดอยากศึกษาพระธรรม กอนบวชทานไดถือศีล 8 มา
7-8 ป ขณะทีพ่ บทาน ทานบวชไดพรรษาทีส่ อง
อยูมาวันหนึ่งดิฉันและเพื่อนนักศึกษา ไดมีโอกาสติดตามทานไป
ปฏิบตั ธิ รรม ณ. สำนักสงฆแหงหนึง่ แถบถ้ำเชียงดาว อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม
โดย หลวงพอเริม่ สอนการรักษาศีลอุโบสถ(ศีล ๘) และสอนกรรมฐาน โดย
18

การภาวนาแบบอานาปานสติ หายใจเขา
"พุท" หายใจออก "โธ"
ดิฉนั ก็เหมือนปุถชุ นทัว่ ๆ ไปทีอ่ ยากรู
อยากเห็ น ในสิ่ ง ที่ ค นทั่ ว ไปมองไม เ ห็ น
ประกอบกับถ้ำแหงนัน้ มีผพู บสิง่ แปลก ๆ อยู
เป น ประจำ ตกเย็ น หลั ง จากนั่ ง สมาธิ เ สร็ จ
ดิฉันจึงถามทานวา
"หลวงพ อ เจ า คะ เทวดามี จ ริ ง มั้ ย
เจาคะ"
หลวงพอทานก็ยมิ้ แลวตอบดวยความ
เมตตาวา "มีจริงจะ โยม"
ดิฉนั ก็ถามทานตอไปวา " แลวนาคละ
เจาคะ มีจริงหรือปลาวเจาคะ แลวนาคมี
รูปรางอยางไรเจาคะ "
ท า นก็ เ มตตาตอบไปว า "เคยเห็ น
พญานาคหนาโบสถมั้ยละ รูปรางอยางนั้น
แหละ แตเวลาเขามาใหเห็นก็เปนรูปราง
เทวดาจะ"
ดิ ฉั น ก็ ถ ามต อ ไป "แล ว นางไม ล ะ
เจาคะ มีจริงหรือเปลา รูปรางเปนอยางไร"
หลวงพอก็ยังคงยิ้ม แลวตอบวา "มีสิ
โยม นางไมหรือเทพธิดาแตละทีไ่ มเหมือนกัน
หรอกนะ แตวาการแตงตัวจะตางกันออกไป
ในแตละพื้นที่ รูปรางไมใหญ ไมเล็ก เหมือน
สาวอายุ ๑๖ เขาก็ นั่ ง อยู ใ กล ๆ โยมนั่ น
แหละ"
ในเวลานั้ น ดิ ฉั น ไม เ คยตระหนั ก ถึ ง
โทษของการปรามาสพระรั ต นตรั ย เลย
การลวงเกินดวยกาย วาจา หรือใจ ตอพระ
ภิกษุ ผูเปนครูบาอาจารยนั้น เปนภัยสำหรับ
นักปฏิบัติ ยากที่ จ ะก า วหน า ในการปฏิ บั ติ
ธรรม คิดเพียงแคนึกถามแบบสนองความ
อยากรขู องตนเอง เทพธิดาทานคงรำคาญ จึง
มาปรากฏใหเห็น เหตุการณในครัง้ นัน้ ดิฉนั ได
สำรวมระวังกาย วาจา ใจ และตั้งใจปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น
การปฏิ บั ติ ธ รรมกั บ หลวงพ อ แบบ
อานาปานสติ เป น ไปด ว ยดี ต ลอดมา
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

จนกระทั่งอยูมาคืนหนึ่ง ขณะที่ไดเขาพระกรรมฐานนั้น
ปรากฏภาพนิมิตขึ้นมา เปนภาพพระภิกษุ รูปรางใหญ มี
มือใหญ เทาใหญ ผมสีขาวโพลน เปนภาพนัง่ อยใู นถ้ำ เวลา
นัน้ ดิฉนั รสู กึ กลัวมาก จึงรีบออกจากกรรมฐานทันที
รุงเชาจึงไดกราบเรียนถามหลวงพอวา "หลวงพอ
เจาคะ ลูกมีนิมิตเห็นภิกษุผมขาว รูปรางใหญ มือเทาใหญ
ทานเปนใครเจาคะ"
หลวงพอทานยิม้ ๆ บอกวา "ลองไปดูภาพพระทีศ่ าลา
ซิวามีหนาตาทานใดเหมือนที่โยมเห็นบาง" ดิฉันทำตามที่
ทานบอก แตวา ไมพบภาพพระภิกษุดงั กลาว
ตอมาดิฉนั ไดเขาไปภายในถ้ำทีอ่ ยบู ริเวณสำนักสงฆ
แหงนัน้ จึงไดมากราบเรียนหลวงพอทานวา "หลวงพอเจาคะ
พระองคนแี้ หละเจาคะ" หลวงพอทานมองภาพนัน้ แลวกลาว
วา
"หลวงพอโมทนาดวยนะ ทานคือพระครูเทพโลกอุดร
นะ โยมตั้งใจปฏิบัตินะ แลวทานจะมาสอน จำไวนะโยม
ปฏิบตั ใิ หดี จนใหตวั เองมีครูทไี่ มใชมนุษยใหได"
เวลานั้นดิฉันฟงแลวยังงงๆ ไมคอยเขาใจ แตดวย
ความศรัทธาหลวงพอ จึงถือวาครูอาจารยสอนอยางไร ตอง
ปฏิบัติตามที่ทานสอนทุกอยาง
กลั บ มาจากการเข า กรรมฐานคราวนั้ น ดิ ฉั น ได
ปฏิบตั ธิ รรมอยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ การถืออุโบสถศีลในวันพระ
โดยไมขาดแมแตวนั พระเดียว การถือศีลอุโบสถนัน้ เหมือนมี
มารมาขวาง วันพระมักจะตรงกับงานปารตขี้ องมหาวิทยาลัย
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

เสมอ แตดว ยความตัง้ มัน่ ไมเคยทำใหดฉิ นั หยุดการรักษาศีล
อุโบสถ จนเพือ่ นๆทราบ และไมเคยทำใหดฉิ นั ตองลำบากใจ
ทำใหผลการปฏิบัติกาวหนาตามลำดับ
ชีวิตในชวงนั้น ดิฉันมักจะชักชวนเพื่อนๆนองๆ ไป
ทำสังฆทานสม่ำเสมอ เพือ่ นบางคนทีป่ ระสบปญหาชีวติ เชน
อกหักรักคุด หรือมีเรื่องไมสบายใจมักจะมาพูดคุย และให
ดิฉนั พาไปทำสังฆทาน เพือ่ ใหเขาเหลานัน้ คลายทุกขใจเสมอ
ในเวลานั้น ดิฉันไมเคยทราบเรื่องอานิสงสของบุญที่ดิฉัน
ทำเลย คิดเพียงแตวา ใครมีทกุ ขขอใหเรามีสว นชวยใหเขาพน
ทุกขก็พอ
อยูมาวันหนึ่งดิฉันไดกลับไปปฏิบัติธรรมพรอมกับ
เพื่อนอีก 2-3 คนที่สำนักสงฆ ที่ใกลถ้ำเชียงดาวอีกครั้ง
ขณะทีน่ งั่ กรรมฐานดิฉนั เห็นภาพตัวเอง มีสภาพเหมือนศพ มี
เนือ้ หนังเต็มไปดวยเลือด เริม่ เปอ ยเละยยุ ทีละสวนๆ จนเหลือ
แตกระดูก แลวเห็นกระดูกดังกลาว คอยๆผุพังไปเรื่อยๆ
จนกลายเปนผุยผง จากนั้นก็ขึ้นมาเปนรางกายใหมแลวมี
สภาพเหมือนเดิม คือคอย ๆ เนาเปอ ย ผุพงั กลายเปนผุยผง
เปนอยางนั้นกลับไปกลับมา
จึงไดกราบเรียนหลวงพอยง ทานบอกวา "ใหพจิ ารณา
ทุกอยางเปนกฎไตรลักษณ คือเกิดขึน้ ตัง้ อยู และดับไป" หลัง
จากนั้นดิฉันมักเห็นภาพศพที่เนาเปอยอยูตลอดเวลา บาง
คราวก็เห็นเปนหญิงตัง้ ครรภ ตายทัง้ กลมมานอนขางๆ บาง
ทีก็เห็นศพเดินตาม แตหลวงพอบอกวาไมใหสนใจ ทำให
ภาพนั้นหายไปในที่สุด
ตัง้ แตวยั เด็กจนกระทัง่ อายุได 23 ป ดิฉนั มีโรคประจำ
ตัว คือโรคหัวใจรัว่ คือหัวใจหองหนึง่ ปดไมสนิท ทำใหเกิดการ
เหนือ่ ยหอบงาย หายใจไมออก และขาดอากาศหายใจไดใน
ทีส่ ดุ ชวงกอนเขาเรียนทีม่ หาวิทยาลัยแมโจ โรคนีเ้ คยกำเริบ
แลวไมปรากฏอาการ จนดิฉนั เขาใจวาโรคนีห้ ายแลว
อยู ๆ โรคนี้ ก็ เ กิ ด กำเริ บ ขึ้ น มา ขณะที่ ดิ ฉั น กำลั ง
ทำความสะอาดในวิหารอุราวดีโดยลำพัง ไมมใี ครผานมาเลย
เกิดอาการหายใจขัด ๆ หมดเรีย่ วแรง ลมหายใจเริม่ แผวลง ๆ
รูสึกวา ตนเองจะตองตายในไมชา จึงไดเพงมองพระพุทธ
ชินราช แลวตัง้ จิตอธิษฐานวา
"หากแมลูกหมดบุญในวันนี้ ลูกขอบุญกุศลที่ทำมา
ตัง้ แตตน ชาติ ใหลกู ไดเกิดเปนชายในชาติตอ ไป ขอใหไดบวช
ตลอดชีวิตดวยเถิด"
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แลวคอยๆกำหนดหายใจเขาออก ทองฟาเริ่มมืดมิด
ทีละนอยๆ การรักตัวกลัวตายก็บงั เกิดขึน้ ใจเริม่ ดิน้ รน พรอม
ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพระภิกษุสงฆผูเปนอาจารยวา
"หลวงพอเจาคะ ชวยลูกดวย ลูกยังไมอยากตาย ลูก
ยังไมไดตอบแทนบุญคุณพอแมของลูกเลย ถาลูกตายแลว
ใครจะดูแลพอแม"
ปรากฏมีกระแสเย็น ๆ ออกมาจากพระพุทธรูป แลว
แผซานมาที่กายดิฉัน ความรูสึกเจ็บปวดรางกายอันตรธาน
หายไป ดิฉนั รสู กึ งวงนอน และหลับลงไปในทีส่ ดุ
หลังจากทีด่ ฉิ นั รสู กึ งวงนอน และหลับลง ระยะเวลา
ไมทราบวาเปนเวลานานเทาใด อยู ๆ ก็ไดยนิ เสียงแหบแหง
คลายชายชรา แตเปย มลนดวยความเมตตา บอกวา
"ตืน่ เถอะลูก ถึงเวลาเรียนแลว"
เสียงนั้นดิฉันยังจำไดเสมอ และคิดวาความรูสึก
เหมือนตัวเองใกลตายคงเปนอุปาทานไปเอง และไมเคยเลา
เรื่องนี้ใหใครฟงอีกเลย
กอนทีจ่ ะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจในป
๒๕๓๗ ในขณะนั้นครอบครัวของดิฉันประสบวิกฤตหลาย
อยาง คุณพอจากไปพรอมกับหญิงอืน่ ทิง้ ปญหาหลายอยาง
ไว รวมทั้งภาระหนี้สินหลายลานบาท ทำใหคุณแมทานมี
ความทุกขใจมาก
ดิฉันเห็นวาพระธรรมคำสั่งสอนจะชวยใหคุณแมพน
ทุกขครั้งนี้ได จึงไดพาคุณแมมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอที่
เป น อาจารย ณ สำนั ก สงฆ แ ห ง หนึ่ ง แถบ อ.เชี ย งดาว
จ.เชียงใหม สถานที่นี้เอง ทำใหคุณแมทานไดพบกับความ
สุขทีแ่ ทจริง และเขาถึงไตรสรณคมนในทีส่ ดุ
สิง่ ทีส่ รางความประหลาดใจเปนอยางมากใหแกดฉิ นั
หลวงพอไดเรียกคุณแมและดิฉันเขาไปคุย พรอมกับบอกวา
"โยมรูมั้ยวา โยมเกือบจะไมไดเห็นหนาลูกสาวคนนี้แลวนะ
ถาอาตมาชวยไมทนั ลูกสาวของโยมคงตายไปแลว" คุณแม
จึงไดเรียนถามรายละเอียด หลวงพอตอบวา "ลูกสาวของโยม
เปนโรคหัวใจ แลวสลบไป บังเอิญอาตมาชวยไวไดทนั พอดี"
คำพูดนีท้ ำใหดฉิ นั สะดงุ สุดตัว และไดเรียนถามทาน
วา "เรือ่ งนี้ เปนเรือ่ งจริงหรือเจาคะ" หลวงพอยิม้ และกลาว
ตอไปวา "จริงซิโยม "
จึงเรียนถามทานตอไปวา "แลวเสียงชายชราที่ไดยิน
ละเจาคะ ทานเปนใคร" หลวงพอไดนำรูปพระภิกษุชรารูปหนึง่
มาใหดู พรอมกับบอกวา
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"ท า นคื อ หลวงพ อ ศุ ข วั ด ปากคลองมะขามเฒ า
จ. ชัยนาท ทานเปนครูบาอาจารยของอาตมาเอง กราบรูป
ทานเสียซิ" คุณแมและดิฉนั ไดกม กราบรูปของทาน หลวงพอ
หันมาถามดิฉันวา "โยมจำคำที่หลวงพอสอนไดไหมวา ให
ปฏิบตั ธิ รรมจนกระทัง่ มีครูทไี่ มใชมนุษย" ดิฉนั ตอบทานไป
วา "จำไดเจาคะ" หลวงพอกลาววา "นี่แหละทานคือ ครู
บาอาจารยที่ไมใชมนุษยของอาตมา เสียงที่โยมไดยินคือ
เสียงของพลวงปศู ขุ วัดปากคลองมะขามเฒา"
ดิฉนั ฟงแลวถึงกับน้ำตาซึมคิดวา การรอดชีวติ ในครัง้
นี้ หลวงปูศุขเปรียบเสมือนเปนครูบาอาจารยองคหนึ่งของ
ดิฉนั ปจจุบนั นีด้ ฉิ นั ยังคงระลึกถึงทานเสมอ ทุกครัง้ ทีม่ ภี ยั
อันตราย หลวงปศู ขุ ทานมักมาปรากฏ และแจงเหตุใหทราบ
ในนิมิตเสมอ
ชีวิตที่เหลือของดิฉัน นอกจากใชกายนี้ตอบแทน
บุญคุณบิดามารดาแลว ดิฉันตอบแทนบุญคุณครูอาจารย
ทั้งหลาย มีหลวงปูศุขและหลวงพอยง เปนตน โดยการนำ
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองคเผยแผแกคนใกลชิด
หรือผทู สี่ นใจ เพือ่ ใหเขาไดพบกับความสุขในชีวติ ตอไป.....
ขอบพระคุณเจาของเรือ่ งทีไ่ ดแบงปนประสบการณดๆี ให
เราไดอา นกัน ในชีวติ ของเรานัน้ มันไมเทีย่ ง จะตายวันตายพรงุ
ก็ไมสามารถจะรไู ด แตถา ทุกวันเราทำดี เรามีครูบาอาจารย
ทีด่ ี ไมวา จะเปนมนุษยหรือไมกต็ าม ยอมทำใหเรารสู กึ อนุ ใจและ
มีกำลังใจในการทำดีตอ ไป ความตายเปนเพียงเรือ่ งธรรมดา
ทีไ่ มนา กลัวอีกตอไป ผมคนหนึง่ ละครับทีอ่ นุ ใจเสมอทีไ่ ดเปน
ลูกศิษยวัดปาเจริญราชแหงนี้
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กุศลกิจ

เรือ่ ง..อิม่ บุญ ภาพ...เด็กวัด

ธารน้ำใจจากชาววัดปาสูชาวดอย
หลังจากหลวงพอกลับจากธุดงค เสนทางเชียงใหม แมฮอ งสอน ตาก กาญจนบุรเี มือ่ ปพ.ศ.๒๕๕๑ ทานไดเห็น
วาชาวบานที่อาศัยอยูตามปาตามเขาขาดปจจัยสี่ในการดำรงชีพ บางครัวเรือนไมมีเสื้อผา เครื่องนุงหม ไมมีขาวรับ
ประทาน ไมมียารักษาโรค ทานจึงชักชวนคณะศิษยานุศิษยนำของใชจำเปน เครื่องอุปโภคและบริโภค อาทิ เสื้อผา
ชุดนักเรียน เครื่องนุงหมกันหนาว ของใชเด็กออน ยารักษาโรค ไปแจกชาวดอยในภาคเหนือ ที่บานสะเต อำเภอ
อมกอม บานแมบอ ก อำเภอดอยเตา จ.เชียงใหม บานหวยน้ำเย็น อำเภอแมละมาด จังหวัดตาก
บริจาคครัง้ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๐ ม.ค ทีด่ อยจอ จ.ตาก ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒๖-๒๙ ม.ค.และ ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๖ ก.พ.ที่
เชียงใหม นับวาเปนสายธารน้ำใจที่ยิ่งใหญ เพราะแตละครั้งที่เอาของไปแจก ตองขนขาวของเปนกองคาราวาน
การเดินทางคอนขางจะลำบาก เสนทางบางแหงตองลากรถขึน้ ไป บางครัง้ ไมมอี าหาร และตองอาบน้ำในลำธาร แต
คณะผูใจบุญก็ไมยอทอ ขอชมเชยน้ำใจทุกทานที่รวมขบวนสายธารน้ำใจ ขออนุโมทนาบุญกับผูใจบุญที่ไดแบงปน
น้ำใจใหผูดอยโอกาสหางไกลความเจริญ

ปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันมาฆะบูชา
วันที่ ๑-๙ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๒ ทางวัดปาฯไดจดั โครงการพัฒนาจิต
เพื่อพอครั้งที่ ๗ ปนี้ยางเขาปที่ ๒ ที่ไดจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯ มี
ผูรวมเขาปฏิบัติจำนวนรอยกวาคน ในครั้งนี้ตรงกับเทศกาลวันมาฆะบูชา
ผูปฏิบัติธรรมไดรวมสวดมนต เวียนเทียน นอมจิตระลึกถึงองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางพรอมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญกับทุกทาน
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หลวงพอไดรบั ตราตัง้ แตงตัง้ เปนเจาอาวาส วัดปาเจริญราช
วันที่ ๒๖ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพอไดรับตราตั้งแตงตั้งเปนเจาอาวาสอยาง
เปนทางการ จากพระราชปริยตั ยิ าภรณ เจาคณะจังหวัดปทุมธานี ทีว่ ดั เขียนเขต
ศิษยานุศษิ ยขออนุโมทนาบุญ สาธุคะ

อบรมกรรมฐานทีย่ วุ พุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย

วันที่ ๒๐-๒๗ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพอไดรับนิมนตไป
สอนกรรมฐานทีย่ วุ พุทธฯ ศูนย ๑ ผปู ฏิบตั ธิ รรมไดรบั การสอน
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน ตามแนวสติปฏ ฐานสี่ พรอมไดรบั ฟง
รับพระธรรมเทศนา และหลวงพอไดตอบปญหาธรรม เพื่อแก
อารมณกรรมฐานใหนกั ปฏิบตั ธิ รรม ตลอดหลักสูตร และทานมี
โครงการไปสอนกรรมฐานที่ยุวพุทธฯ ศูนย ๒ อีกครั้ง ในวันที่
๑๐-๑๘ พ.ค. ติดตอสอบถามไดทยี่ วุ พุทธฯ

ราน BLUESTAR VISION อาคารหลักสีพ่ ลาซา ชัน้ 2 หอง B-47-50

ถ. แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 จำหนายคอมพิวเตอรยหี่ อ
H/P, ACER, TOSHIBA, LENOVO, ASUS พรอมทัง้ เปดใหบริการ Service ครบวงจร
โทร.02-576-0272-5
Fax.02-576-0276
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แสวงบุญ ๔ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย

วันที่ ๕-๑๒ มี.ค.พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพอ
ไดนำศิษยานุศิษยจากวัดปาไปแสวง
บุญ และปฏิบตั ธิ รรม ทีแ่ ดนพุทธภูมิ ๔
สังเวชนียสถาน ไดแก สถานที่ประสูติ
ตรัสรู ปรินพิ พาน และแสดงปฐมเทศนา
มีคณะผูเดินทางรวมทั้งหมด ๖๘ รูป/
คน คณะผูแสวงบุญไดมีโอกาสกราบ
สักการะบูชา และปฏิบัติบูชา สถานที่
สำคัญตางๆเพื่อนอมจิตระลึกถึงองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และไดมี
โอกาสนัง่ ปฏิบตั ธิ รรมขามคืนทีใ่ ตตน ศรี
มหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา
ซึ่ ง เป น สถานที่ ที่ พ ระพุ ท ธองค ท รง
บำเพ็ญเพียรและตรัสรนู นั้ เชือ่ วาใจของ
ทุกคนทีไ่ ดมโี อกาสนัง่ สมาธิ ณ สถานที่
นี้ ใจก็มแี ตความสงบและความปตสิ ขุ
เปนพิเศษ หลายทานไดประสบการณ
ทางจิตแตกตางกันได แมจะมีอปุ สรรค
ในการเดินทางบาง แตก็สามารถผาน
ไปไดดว ยดี ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู
แสวงบุญทุกทาน ครัง้ หนาคอยติดตาม
กันวาจะเดินทางไปแสวงบุญ ณ แดน
พุทธภูมิ กันเมือ่ ไรอีก

ห.จ.ก. สิรริ ตั นการยาง, โดยนายอุดมศักดิ์ โกไศยกานนท
ผเู ชีย่ วชาญเรือ่ งยางรถยนตมากกวา 20 ป

จำหนายยางรถบรรทุก, รถกะบะ และบริการรับปะยาง สตีมยางทุกชนิด ทุกขนาด
บริการดวยอุปกรณอนั ทันสมัย
56/2 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร.02-594-0957

เปดบริการ วันจันทร - วันเสาร
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
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สุภาษิตสอนใจ เรือ่ ง...โคนัน ภาพ...ครูเกียง

คนรักเทาผืนหนัง คนชังเทาผืนเสือ่

คนโบราณยังไมรจู กั ทอเสือ่ ใช มักใชหนังสัตว เชน วัว ควาย ถา
จะใหสวยงามเปนพิเศษ ก็ใชหนังเสือมาแทนเสือ่ ปจจุบนั ใชพชื กก
และวัสดุอื่นๆมาทอเสื่อ ความกวางใหญของผืนหนังกับผืนเสื่อมี
ขนาดไมเทากัน ผืนเสือ่ ทอใหใหญได แตผนื หนัง ทำมาจากหนัง
สัตวหายาก มีขนาดเล็กกวากัน โบราณทานนำมาเปรียบเทียบปริมาณ
คนรักกับคนเกลียดเราวามีปริมาณไมเทากัน คนรักมักมีนอ ย คนชัง
มักมีมาก การทำอะไรจะใหถกู ใจคนทุกคนยอมเปนไปไมได ทานนำมา
สอนเพือ่ เปนเครือ่ งเตือนใจ ไมใหทะนงตนเมือ่ มีคนรัก สรรเสริญ
ยกยอง เพราะในขณะเดียวกันก็มคี นเกลียด กลาวรายติฉนิ นินทา
อยูอีกมาก จึงควรตั้งใจทำงานดวยยึดมั่นความถูกตองเปนหลัก
ตลอดไป โดยไมหวัน่ ไหวตอคำชมหรือตำหนิ

สวัสดีเยาวชนพุทธบุตรทุกคนคะ โครงการคายพุทธบุตรป ๒ จัดขึ้น
ระหวาง ๑๙-๒๒ เม.ย. นี้ ปนจี้ ะมีกจิ กรรมความดีใหเด็กๆไดรว มสรางความ
ดีดว ยกัน อาทิ นัง่ สมาธิ เดินจงกรรม กิจกรรมฐาน กิจกรรมรำลึกพระคุณ
แม แขงขันตอบปญหาธรรม แขงขันสวดมนต ประกวดเรียงความ เปนตน
พี่ๆชาวชมรมกระแสใจไดเตรียมรางวัลสำหรับแจกเยาวชนพุทธบุตรมาก
มายทีเดียว
ผูใหญใจดีที่รวมสนับสนุนในโครงการคายพุทธบุตร โดยรวมเปน
เจาภาพอาหาร คือคุณวัชราภรณ เมฆานุพักตร และคณะคุณปวีณา
ชำนาญวนิชกุล เปนเจาภาพน้ำหวาน ขนม และผลไม อีกทั้งพี่ๆจาก
การบินไทยรวมแรงรวมใจสมทบเปนเจาภาพทุกกิจกรรมในโครงการ
กอนจากกันขอฝากขาวประชาสัมพันธเยาวชนพุทธบุตรคนใดสนใจ
ออกแบบลายเสือ้ Love the Buddha สามารถสงภาพมาใหพๆี่ ชาวชมรม
กระแสใจพิจารณาไดคะ ติดตอสอบถามไดที่ คุณกมลาศ คัชชาพงษ
โทร 086 3102566 หรือคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร โทร 085-1202005
พบกันใหมฉบับหนาคะ

www.maethaneedolresort.com

“เมทนีดล มนตเสนหแ หงเขาคอ..ทีร่ อใหคณ
ุ
ไดมาสัมผัสการพักผอนกับธรรมชาติทแี่ ทจริง”
เมทนีดล เขาคอ รีสอรท
165 หมู 1 ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 67280
สำนักงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 10/6-7 ถ.สิบสามหาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. 10200

โทร. 0-2629-0135, 0-2629-0136 แฟกซ 0-2629-1721
ติดตอสำรองหัองพักไดที่สำนักงานกรุงเทพฯ
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www.maethaneedolresort.com
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ปฏิทนิ ธรรม

เดือนเมษายน-มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๒

วันที่
๑๓-๑๕ เม.ย.
๑๙-๒๒ เม.ย.
๑-๗ พ.ค.
๘ พ.ค.

รายการกิจกรรม
ทำบุญเทศกาลสงกรานต
โครงการคายพุทธบุตรป ๒
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๘
วันวิสาขบูชา

๑๐-๑๘ พ.ค.
๒๙ มิ.ย
๑-๗ ก.ค.
๒๑-๒๓ ส.ค.

อบรมยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ศูนย ๒
บรรยายธรรม มศว.ประสานมิตร
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๙
อบรมกรรมฐานนักศึกษาม.เซนตจอหน ครัง้ ที่ ๒

ผูเขารวมกิจกรรม
ขอเชิญรวมทำบุญ สรงน้ำพระทีว่ ดั ปา
ยุวชนอายุ ๑๒-๑๕ ป รับ ๑๒๐ คน ทีว่ ดั ปา
ขอเชิญลงทะเบียนลวงหนาที่วัดปา
ขอเชิญรวมปฏิบตั ธิ รรม ทำบุญ
เวียนเทียนที่วัดปา
สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
ขอเชิญผูปฎิบัติธรรมลงทะเบียนลวงหนาที่วัด

หมายเหตุ : ตารางปฏิทนิ ธรรมขางตน เปนตารางกิจกรรมทีแ่ จงไวลว งหนา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ เปนโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สากรรมฐานสำหรับบุคคลทัว่ ไปจัดขึน้ ระหวางวันที่ ๑-๗ ของทุกเดือน

สนใจปฏิบตั ธิ รรม

ทานสามารถเขามาปฏิบตั ธิ รรมไดทกุ วัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปู ฏิบตั ธิ รรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.
และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หรือหากสนใจเขารวมปฏิบตั ใิ นโครงการปฏิบตั ธิ รรมของวัด กรุณาลงชือ่ จองลวงหนา โดยผปู ฏิบตั ธิ รรม
เตรียมดอกไม ธูป เทียน เพือ่ ขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พรอมทัง้ ชุดขาวสำหรับปฏิบตั ธิ รรมตามจำนวนวันทีท่ า นเขาปฏิบตั ิ
พระวิปส สนาจารยทสี่ อนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท, พระอาจารยสงกรานต
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
หรือดูระเบียบการทัว่ ไปไดที่
e-mail : watpa11@.watpacharoenrat.com , krasaejai@watpacharoenrat.com
webboard : http//forums.212.com/watpa11, Krasaejai@yahoo.com

www.watpacharoenrat.com

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

ห.จ.ก โรงซีอ่ วิ๊ วิจติ รรงุ เรือง
จำหนายซีอ่ วิ้ เตาเจีย้ ว ซอสพริก น้ำมันหอยตรานกกระเรียน โดย นายกอบเดช มยุระสกุณ
135/1 หมู 2 ซอยไมอดั ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492
ฉบับเทศกาลต
อนรั
บปมใิ หม
รำลึกแดนพุ
ทธภู
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สืบเนือ่ งจากชาดก
โดย..สัตตบุษย

คนอกตัญู

ความกตัญู คือความรคู ณ
ุ หมายถึงความเปนผมู ี
ใจกระจาง มีสติ มีปญ
 ญาบริบรู ณ รอู ปุ การคุณทีผ่ อู นื่ กระทำ
แลวแกตน ผใู ดก็ตามทีท่ ำคุณแกตนแลว ไมวา จะมากก็ตาม
นอยก็ตาม เชน เลีย้ งดูสงั่ สอน ใหทพี่ กั ใหงานทำ ฯลฯ ยอม
ระลึกถึงดวยความซาบซึง้ อยเู สมอ ไมลมื อุปการคุณเลย ซึง่
อานิสงสการมีความกตัญูมีหลายขอ ดังเชน ทำใหสราง
คุณความดีใหมไดอกี ทำใหเปนทีส่ รรเสริญของคนดี ทำให
มีคนอยากคบหาสมาคม ทำใหทั้งมนุษยและเทวดาอยาก
ชวยเหลือ ทำใหลาภผลทัง้ หลายเกิดขึน้ โดยงาย แตหากขาด
ความกตัญู โดยกลับเปนคนอกตัญูเองแลวนัน้ ผลทีไ่ ด
จะกลับตรงขามกัน ดังเชนในชาดกทีจ่ ะกลาวถึงตอไปนี้
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูวัดเวฬุวัน เมือง
ราชคฤห ทรงปรารภพระเทวทัต ผูพยายามตะเกียกตะกาย
เพือ่ ปลงพระชนมของพระองค ไดตรัสอดีตนิทานมาสาธกวา
...กาลครัง้ หนึง่ นานมาแลว ในเมืองพาราณสี พระเจาพรหมทัต
มีพระราชโอรสผมู สี นั ดานกักขฬะ หยาบคายอยพู ระองคหนึง่
นามวาทุฏฐกุมาร พระกุมารไมไดทบุ ตีใครแลวจะไมยอมตรัส
กั บ ใคร จึ ง ไม เ ป น ที่ ช อบใจทั้ ง คนภายในและภายนอก
พระราชวัง
วั น หนึ่ ง ท า วเธอปรารถนา
จะเลนน้ำในแมน้ำ จึงไปทีแ่ มน้ำ
ด ว ย ข บ ว น บ ริ ว า ร ห มู ใ ห ญ
ป ร า ก ฏ ว า วั น นั้ น มี พ า ยุ ฝ น
ตกอยางหนัก พวกทาสจึงพากัน
ทิ้งพระองคใหลอยไปตามลำน้ำ หนีกลับเขาเมือง กราบ
ทูลพระราชาวาไมพบพระกุมาร พระราชารับสัง่ ใหทหารออก
ติดตามคนดูใหทั่วบริเวณก็ไมพบ
ฝายพระกุมารไดเกาะขอนไมลอยไปตามแมน้ำ ไม
นานก็มงี ู หนูและนกแขกเตาหนีตายมาอาศัยเกาะขอนไมนนั้
ตามลำดับ สัตวทงั้ ๔ ชนิดไดอาศัยขอนไมลอยไปตามแมน้ำ
นั้น ที่ใกลฝงแมน้ำนั้น มีอาศรมของ
ฤๅษีอยตู นหนึง่ ทานกำลังเดินจงกรม
ในเวลาเทีย่ งคืน ไดยนิ เสียงพระกุมาร
รองไห จึงไปทีฝ่ ง น้ำ พบเห็นสัตวทงั้ ๔
ชนิดนั้นจึงไดชวยขึ้นฝงมา กอไฟใหสัตวที่ออนแอกวาผิงไฟ
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กอน ใหพระกุมารผิงทีหลัง เมื่อจะใหอาหารก็ใหสัตวทั้ง ๓
ชนิดกอน ใหพระกุมารทีหลัง
พระกุ ม ารผู ก โกรธในฤๅษี ห าว า ไม ใ ห เ กี ย รติ ต น
พอผานไปสองสามวัน น้ำเหือดแหงแลว สัตวทงั้ สามก็ร่ำลา
ฤๅษี พรอมบอกทีอ่ ยขู องตน หากฤๅษีเดือดรอนอะไรจงบอก
สวนพระกุมารก็ร่ำลาฤๅษีเชนกัน กลับไปถึงเมืองไมนานก็ได
ขึ้นครองราชสมบัติ
ฝายฤๅษี ตองการจะทดสอบ
สัตวทงั้ ๔ ชนิด จึงไปทีอ่ ยขู องงู หนูและ
นกแขกเตา ตามลำดับ สัตวเหลานัน้ ตาง
ก็ยนิ ดีใหการตอนรับเปนอยางดี แลวเขา
เมืองพักอยทู สี่ วนหลวง เพือ่ ทดสอบพระราชา รงุ เชาจึงออก
เที่ยวภิกขาจาร
ฝ า ยพระราชา ในขณะนั้ น กำลั ง ประทั บ บนหลั ง
ชางออกตรวจเมือง ทอดพระเนตรไปเห็นฤๅษีแตไกลก็จำได
รับสัง่ ใหทหารจับฤๅษีไปเฆีย่ นตีทกุ ๔ แยกเมือง แลวน้ำไปตัด
ศีรษะเสีย พวกทหารไดทำเชนนัน้ ฤๅษีไมสะทกสะทานออน
วอนอะไร เมือ่ ถูกเฆีย่ นตีทกุ ๔ แยกเมือง กลับกลาวคาถาวา
" ไดยินวาคนบางพวกในโลกนี้ ไดกลาวความจริงไว
อยางนี้วาไมลอยน้ำยังดีกวา สวนคนบางคนที่ประทุษ
รายมิตรไมดเี ลย "
พวกราชบัณฑิตไดฟง คำนัน้ ทุก
๔ แยก จึงถามเหตุนั้น พอฤๅษีเลา
ความจริงใหฟงแลว เกิดความสลด
จึงพากันกบฏจับพระราชาสำเร็จโทษ
เสียบนคอชางนั้นเอง ทำการยกฤๅษีขึ้นเปนพระราชาแทน
ฤๅษีครัน้ ขึน้ ครองราชยแลวตองการทดสอบสัตวอกี จึงไปทีอ่ ยู
ของงูและหนู สัตวทั้งสองไดมอบสมบัติจำนวน ๗๐ โกฏิให
พระราชา สวนนกแขกเตาก็จะนำขาวสาลีมาใหในฤดู พระ
ราชานำสัตวทงั้ สามเขาเมืองบำรุงเลีย้ งอยางดี ครองราชโดย
ธรรม ประสบความรมเย็นเปนสุขตลอดอายุขยั
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา "เกิดเปนคนตองรูจัก
บุญคุณของคน"
เรือ่ งที่ ๓ ในวรุณวรรค หนา ๑๘๙-๑๙๘ พระสูตรและอรรถกถาแปล
ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒ที่มา : หนังสือนิทาน
ชาดก เลมที่ ๑ โดย พระมหาสุนทร สุนทฺ รธฺมโม
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ถอยธรรมลำกวี

เรือ่ ง เพียรธรรม

ความสุขที่ เพียงพอ
อันความสุขที่ทุกคนเฝาวนหา
ยิ่งตามลาควาไขวไลราวี
บางคนสุขเพราะทุกวันนั้นทองอิ่ม
บางรวยเงินเพลินใชจายสบายอุรา
อะไรหรือคือบทวัดบรรทัดฐาน
ตางชีวิตคิดตางบทตางกฎกรรม
หากมีหนึ่งตองไดสองถึงครองสุข
มิเคยพอตอความอยากจนมากไป
ถาความสุขคือเพียงพอตอชีวิต
มีแคนกี้ เ็ ปนสุขไมทกุ ขตรม

ดุจมายามาใหเห็นแลวเผนหนี
ยิ่งริบหรี่คลายเคลื่อนเหมือนเมฆา
บางเพราะชิมลิม้ รสรักจักเสนหา
บางเพียงหาที่ซุกนอนกอนฝนพรำ
รักสราญเงินลนมือหรืออิ่มหนำ
ชางนาขำมนุษยหนอไมพอใจ
กระตนุ ปลุกฉุกกิเลสเหตุวสิ ยั
หากไมไดใจอับเฉาเศราระทม
ไมยึดติดคิดโลภไปใหขื่นขม
รูนิยมชมชื่นพอตอตนเอง.

บอกเลาขาวบุญ
โครงการซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ 3,000 บาท เพือ่ ถวายวัดปาเจริญราช
วัดปาเจริญราชไดรบั อนุญาตปรับปรุงพืน้ ที่ เพือ่ ใชเปนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๔๕ โดย มีผมู จี ติ ศรัทธา
ถวายปจจัยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ มาตลอด ปจจุบนั มีพนื้ ทีว่ ดั ทัง้ หมด ๑๓ ไร แตอยางไรก็ตามทางวัดยังมีพนื้ ทีใ่ ชสอยไมเพียงพอทีจ่ ะรองรับ
ผปู ฏิบตั ธิ รรมทีม่ จี ำนวนมากขึน้ จึงจำเปนจะตองขยายพืน้ ทีว่ ดั อีกตอไป
ดังนัน้ ขอเชิญผมู จี ติ ศรัทธารวมทำบุญซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ 3,000 บาท ถวายวัดปาเจริญราช เพือ่ เปนสถานทีส่ ปั ปายะ
สำหรับพุทธบริษทั ใชเปนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ ทานสามารถโอนปจจัยผานบัญชี
พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม เพือ่ อุโบสถ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 354-2-19782-4
สงหลักฐานการโอนเงินพรอมทัง้ เขียนชือ่ ทีอ่ ยแู ละเบอรของทานใหชดั เจน สงแฟกซมาที่ โทร 0-29952477
หรือบริจาคดวยตนเองทีว่ ดั ระบุ (เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ ) สอบถามและขอรับใบอนุโมทนาบัตรไดทวี่ ดั โทร.0-29952112
(หากไมสะดวกทีจ่ ะสงแฟกซหลักฐานการโอนปจจัย กรุณาโทรแจงยืนยันการโอนทีเ่ บอร 086-3102566
และการบินไทยใหหยอนใน Box 30970 คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร )

"ผใู ดใหทพี่ กั อาศัย ผนู นั้ ชือ่ วาใหสงิ่ ทัง้ ปวง"
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
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เรือ่ งเลาจากพระปา

หลงทาง

เรื่อง...กัณหาชาลี

หลังจากที่พระหนุมไมเห็นโยมที่จะถามทางลงไปยัง
ลำธาร ก็ไดแตสอดสายสายตามองหาโยม เพือ่ ทีจ่ ะถามให มัน่
ใจอีกที แตกไ็ มพบ พระหนมุ ก็ไดพยายามเดินหาแหลงน้ำทีโ่ ยม
ชี้บอกทางใหแตก็ไมเจอแหลงน้ำ จนเดินขามเขาไปอีกลูกหนึ่ง
เปนระยะทางประมาณสิบกวากิโลเมตร ก็สามารถขามเขาได แต
ก็ลว งเวลาไปจน ๒๐ นาฬิกา พระหนมุ คิดในใจวาคืนนีอ้ ากาศ
ดีเย็นสบายทองฟาพอมีแสงสองลงมา ใหเห็นทางเดินบาง ทาน
ก็เลยเดินในเวลาค่ำ เดินไปกำหนดฟงเสียงนกรองเพลงใหฟง
เวลาค่ำคืนในปาลึก ซึง่ มีแมกไมหนาทึบคลุมสองขางทางเดินที่
ไมใชทางเดิน พอมองเห็นทางสลัวๆ ที่กลาววาทางเดินไมใช
ทางเดิน นั้นหมายถึงวาเหมือนทางวัวปาเดินกินหญานั่นเอง
พระหนุมอาศัยชองทางเล็กๆเดินไปเรื่อยๆ เวลานี้นาจะเวลา
ประมาณเที่ยงคืนกวาๆ

ปาเมืองลับแล

ทันใดนั้นพระหนุมก็ไดยินเสียงคนพูดกันสำเนียงเปน
ภาษาลาววาทางเดินนีไ้ มมคี นชอบเดิน มีแตผวู เิ ศษเดินทางของ
เมืองเราเทานัน้ และก็ไดยนิ เสียงพูดตอบโตวา "ในเขตภูเขาควาย
ของแคบเมืองของเราตรงนีไ้ มมใี ครมาเดอะ" ซึง่ ฟงแลวเปนเสียง
คนแกพูด และมีเสียงพูดขึ้นอีกวา "มีอยูเดี๋ยวนี้กำลังมีคนที่บอ
แมนคนมา" พระภิกษุหนุมก็พูดกับตัวเอง "ฟงเหมือนเสียงเด็ก
คืนนีเ้ ราคงตองปกกลดแถวนี้ ถาเดินมากไปกลัวหลงทาง" พระ
หนมุ ก็อธิษฐานปกกลดในบริเวณปานัน้ โดยมองไมออกวาเปน
ที่ไหน แตก็ไดแตรูสึกวา เดินทางคืนนี้ไมพบเสือโครงสักตัวเลย
หรือวาอากาศเย็นเสือโครงหรือสัตวปา ไมชอบ ทานก็เลยตัดสิน
ใจปกกลดนัง่ ภาวนาอยตู รงนัน้ บรรยากาศในปาคืนนีเ้ งียบสงัด
วังเวงชอบกล อากาศก็หนาวเย็นเขาจับขัว้ หัวใจมาก
พอทานนั่งสมาธิไปประมาณสัก ๑ ชั่วโมง แลวไดยิน
เสียงคนกลอมลูกนอนเปนสำเนียงภาษาลาววา "นอนสาละ
หลับตาแมซกิ ลอม นอนตืน่ แลวลูกแกวจังกินนม แมไปไฮซเี อาไก
มาหา แมไปนาซิเอาปลามาปอน เอย เฮะ เออ" พระหนมุ ก็รทู นั ที
วาตัวเอง ขณะนีไ้ ดเดินทางเขามาอยใู นเขตประเทศลาวแลวโดย
ไมรสู กึ ตัวตัง้ แตแรก ทานก็เลยแผเมตตา "ขอทางแมพระธรณี ที่
อยูในสถานที่นั้นตลอดทั้งเจาปาเจาเขาที่เดินเหยียบย่ำเขามา
โดยไมไดขออนุญาตกอน เพราะคืนนี้อาตมาภาพเดินเพลินไป
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หนอย " พอตอนเชามืดเวลาประมาณ ๓-๔ นาฬิกา พระหนมุ ได
ยิ น แต เ สี ย งเด็ ก ร อ งไห แ ละเป น เสี ย งผู ห ญิ ง พู ด เสี ย งดั ง มาก
จนทานคิดวาอยูหางประมาณ ๑๐ เมตร ทานก็เขาสมาธิไม
ยอมออกจากสมาธิ จนเห็นเปนเมฆหมอกควันขาวไปหมดทัง้ ขุน
เขาน้ำคางก็ลงแรง แตเสียงเด็กทัง้ หัวเราะและรองไหเหมือนอยู
ในบานกันหลายคน ทานก็แปลกใจวาในปาลึกอยางนีย้ งั มีบา น
คนอยูอีกหรือ หรือพระหนุมเห็นเงาลางๆตะคุมๆอยูหลังตนไม
ใหญสูงประมาณ ๓๐ เมตร มีขนาดลำตนใหญประมาณ ๕
คนโอบ และขางหลังตนใหญ ๖-๗ ตนเปนหนาผาสูงมาก ถาเดิน
กลางคืนไมสามารถมองเห็นวาเปนภูเขา เพราะตนไมทงั้ ตนเล็ก
และใหญปกคลุมหนาทึบจนไมสามารถมองเห็น พระภิกษุหนมุ
ก็นงั่ อยใู นกลดสวดมนตทำวัตรเชาเจริญจิตตภาวนา แผเมตตา
ใหกับสรรพสัตวนอยใหญทั่วๆไป ตลอดทั้งมนุษยและคนธรรพ
พิทยาธรตลอดทัง้ เจาปาเจาเขา เสร็จแลวก็คอยๆมองดูสงิ่ รอบๆ
ขางสำรวจดูใหแนใจกอนวามีอะไรบางแลวคอยๆออกจากกลด
มามองดู ข า งนอกอี ก ที นึ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความไม ป ระมาทว า มี
สัตวรายนั่งรอจังหวะจะตะคุมเหยื่อหาอาหารอันโอชะอยูหรือ
เปลา เมือ่ ทุกอยางดูเปนปกติพระภิกษุหนมุ ก็จดั เตรียมบาตรเพือ่
ทีจ่ ะออกบิณฑบาตตลอดทัง้ สัมภาระตางๆมีกลดมงุ และของใช
จำเปนอื่นๆสำหรับใชธุดงค แลวก็สะพายไปดวย เพราะจะไม
ยอนกลับมาที่เดิมอีกจะไปขางหนาอยางเดียว

บิณฑบาตในปา

เมือ่ ทานเก็บสัมภาระเรียบรอยแลว ทานก็อธิษฐานบาตร
กอนออกบิณฑบาตเปนปกติทกุ ๆครัง้ ทีจ่ ะบิณฑบาต ทานก็เดิน
ผานตนไมใหญกลมุ นัน้ ไปสักพักหนึง่ ไดยนิ เสียงพูดวา "นิมนต
โปรด" พระภิกษุหนมุ ไดยนิ ก็หนั ไปมอง เห็นโยมผหู ญิงใสชดุ ขาว
ยาวยืนถือของสำหรับใสบาตรอยูคนหนึ่ง ทานก็ยืนรอรับดวย
อาการสงบและจิตใจจดจอดวยอาการเรียบรอย พอโยมใสบาตร
แลว โยมคนนัน้ พูดวาเดินไปแลวเลีย้ วซาย จะมีคนรอใสบาตรอยู
๓ คน แลวเขาจะบอกทางทานเอง พระภิกษุหนุมพอรับบาตร
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