
                 

ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ  เมษายน -มิถุนายน  ๒๕๕๒ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ  เมษายน -มิถุนายน  ๒๕๕๒



2 ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

บรษิทั ดทิกัษ เทรดดิง้ จำกดั
- ผผูลติและจำหนายเทยีนพรรษา กลิน่ตะไคร ตราเทยีนทพิย
- รับผลิตเทียนในรูปแบบตางๆสำหรับใชในงานเทศกาล
และวันสำคัญ

- ผผูลติและจำหนายสนิคาหตัถกรรมเรซิน่
- ผแูทนจำหนายวสัดอุปุกรณสำหรบัทำเทยีน
14 ซอยโชคชยัจงจำเรญิ  ถนนรชัดาภเิษก  แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120
โทร. 0 2294 8292-3 , 08 1988 4424   แฟกซ. 0 2294 4785
(คณุสวุรรณา  ธนวูฒันชยั)

เปดใจสองอินเดีย

เกิดบนดินกินบนทรายตายบนพื้น
เทาหยดัยนืฝนชะตาขาสัน่ไหว
ทกุขและทกุขระคนลมหายใจ
ชวีติคอืสิง่ใดไรกรอบเกณฑ

การแกงแยงแขงขนัอนัหยาบฉวย
ความร่ำรวยคอืกรรมทำทกุขเขญ็
ความไมรคูอืวชิาทีต่นเปน
รอนหรือเย็นยังสลับกลับเวียนวน

เปนหรอืตายคลายจะยากเกนิจะแยก
ความผดิแผกแตกเผาเขาสบัสน
อะไรหรอืคอืคาคำวาคน
คำวาจนคอืชวีติและจติใจ

มองอินเดียแลวมองตนดูสักนิด
ยอนชวีติของเราตางเขาไหม
กรรมของเราของเขาและของใคร
จำแนกไวใหเปนไปในรอยกรรม.

ธรรมบตุร



ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ 3

ปที ่๒ ฉบบัที ่๖  เมษายน-มถินุายน  ๒๕๕๒

จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
วัดปาเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บงึทองหลาง
อ.ลำลกูกา  จ.ปทมุธาน ี  12150
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
โทร. 086-3102566 ,
085-1202005
โทรสาร 0-28818619

 e-mail:krasaejai@watpacharoenrat.com
krasaejai@yahoo.com

ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

บรรณาธิการ คณุวรีะ ศรสีนทิ
กองบรรณาธิการ คณุกมลาศ คชัชาพงษ

คณุภชุงค ทบัทมิงาม
คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน
คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน
คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
คณุอนเุทพ  อนิทรชติ
คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
คณุภทัรนิทร สุขเกษม

ฝายประสานงาน คณุศราวธุ คำเทพ
ภาพวาดโดย คณุวชิา นนทแกว
ภาพถายโดย คณุธนกร ไชยจำรสั

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

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ
คุยกับบอกอ วีระ ศรีสนิท ๔
สรรหามาเลา healthy ๕
โครงการบุญ กองบอกอ ๖
เกร็ดความรูวันสำคัญทางศาสนา วิสาขา ๗
ธรรมบรรยาย พระครูปลัดวีระนนท ๘
เยี่ยมเยือนวัดปา จิตประภัสสร ๑๐
Yoga&Dharma Kate M. ๑๑
รเูรือ่ง สมนุไพรกษาย หนอนยา ๑๒
ไดอารี่ธรรม มณเีมขลา ๑๔
สารธารบุญ นางฟาชาลี ๑๖
กุศลกิจ อิม่บญุ ๒๑
โลกพุทธบุตร โคนัน ๒๔
สืบเนื่องจากชาดก สัตตบุษย ๒๖
ถอยธรรมลำกวี เพยีรธรรม ๒๗
เรื่องเลาจากพระปา กัณหาชาลี ๒๘
รูรอบกรอบกฎหมาย พีห่นมุ ๓๐
เหตุเกิดบนรอยพุทธ ฤทธิรงค ๓๑
ธรรมบันดาลใจ โควินทะ ๓๒
สกูปพิเศษ กองบอกอ ๓๕

ตอน รำลกึแดนพทุธภมูิ
เก็บตกอินเดีย มหาราณี ๓๘
สะเก็ดขาวชาววัด นกกระจิ๊บ ๓๙

ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
วตัถปุระสงค
๑. เพื่อแจงขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดปาเจริญราช
๒. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
๓. เพื่อเผยแผหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
๔. เพือ่เปนสือ่กลางแลกเปลีย่นขอคดิธรรมะ เกรด็ความรสูขุภาพกาย

สขุภาพจติ ประสบการณชวีติระหวางสมาชกิ
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชในชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรมอนัด ีตามหลกัพทุธธรรม

ใหแกครอบครัว



4 ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

สวัสดีปใหมผูอานทุกทานครับ  ปนี้อากาศรอนมาก แต
ขอใจทุกทานอยาไดรอนตาม แมวากระแสการเมืองยังระอุ ไม
ยอมสงบลงงายๆ แตเราควรจะรกัษากระแสใจของเราใหเยน็สงบ
ไวเปนการดีนะครับ  เนื้อหาฉบับนี้ก็ยังเต็มเปยมไปดวยคุณคา
เนือ้หาสาระเชนเคย  เราตอนรบัการกลบัมาจากการแสวงบญุที่
อนิเดยี  เอาบญุมาฝากทกุทานใหไดอนโุมทนาครบั

มรีปูสวยๆ อศัจรรย  มาใหชมกนั เปนทีฮ่อืฮาในหมสูมาชกิ
ทีไ่ปแสวงบญุกนั ตลอดจน นกัแสวงบญุกลมุอืน่ๆทีไ่ปเจอกนั ตาง
พากันชื่นชมและวิพากษวิจารณไปตางๆนาๆ กับภาพอันเหลือ
เชือ่เหลานัน้ เพราะยงัไมมกีลมุใดทีถ่ายรปูไดภาพทีน่าสนใจเทา
กบัพวกเราเลยครบั  อนโุมทนาบญุกบัทกุทานดวยครบั

ฉบับนี้อยาลืมติดตามเรื่องเลาจากพระปานะครับ เนื้อหา
กำลังเขมขน นาสนุกติดตามมาก และคอลัมนยอดนิยมตลอด
กาล คงไมพน  เพราะเปนปจจตัตงั  ทีค่รองใจชาวกระใสใจไดทกุ
ฉบบัจรงิๆ ใครมโีอกาสกร็วมตอบคำถามชงิรางวลักนัดวยนะครบั
เพราะคำถามไมยาก แถมของรางวลักน็ารกัถกูใจมากๆ จะไดทัง้
ความรูและของรางวัลจัดสงใหถึงบานเลยละครับ

และที่อยากฝากไวก็คือตอนนี้ทางวัดปาเจริญราชของเรา
กำลงัมโีครงการหลอพระสวีล ีสงู ๓ เมตร ๙ นิว้  จดัสรางขึน้ ๓
ปาง กำหนดการจะแจงใหทราบอีกทีครับ รวมถึงโครงการบุญ
สรางโรงอโุบสถและแกะสลกัพระประธานในโบสถ หนาตกั ๑๐๙
นิว้ ดวยครบั ทานใดมจีติศรทัธากข็อเชญิรวมบญุกนันะครบั

ทายนี้ก็ขอใหทุกทานเพลิดเพลินกับเนื้อหาสาระของ
วารสารกระแสใจ และใครยงัไมเปนสมาชกิกข็อเชญิสมคัร และ
ตออายสุำหรบัสมาชกิเกาดวยครบั ขอใหบญุรกัษาผอูานทกุทาน
นะครับ

วรีะ  ศรสีนทิ
บรรณาธิการ

คยุกบับอกอ

ขอบอกขาวที่ญาติโยมทั้งหลายทุกทานที่เคยรวม
ทำบุญสรางอุโบสถหรือรวมเปนเจาภาพจองเสาเข็ม
อโุบสถ  ถามมาวาเมือ่ไรจะลงมอืสรางอโุบสถ ปจจยักใ็ห
มาแลว ขอชีแ้จงแกผมูจีติศรทัธาทัง้หลายวา ขณะนีท้างวดั
ไดทำการตเีสาเขม็ไปแลว ๑๑๖ ตน ความยาว ๒๑ เมตร
และทำฐานขึ้นมาแลว กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
จำนวนเงินที่กอสรางฐานอุโบสถไปทั้งสิ้น ๕,๕๐๐,๐๐๐
บาท (หาลานหาแสนบาทถวน)

โดยทางวัดจะจัดสรางพระประธานมาประดิษฐาน
ภายในอโุบสถหนาตกั ๑๐๙ นิว้ ทำจากหนิสขีาวจากมนั
ดาเลย ประเทศพมา ประมาณปลายเดอืนเมษายนนี ้จะมี
การขนสงพระประธานมาถึงวัดปาเจริญราช ฉะนั้นทานผู
มีจิตศรัทธาทั้งหลาย คอยติดตามขาวและรวมแรงรวมใจ
ชวยเหลอืกนัตอไป โดยจะขอเชญิทานทัง้หลายมารวมสวด
มนตเจรญิจติภาวนาฉลององคพระประธานอโุบสถดวยกนั
โปรดเตรียมตัวเตรียมใจไว

อนึ่งทางวัดกำลังกอสรางสาธารณูปโภคที่จำเปน
หลายๆอยางไปพรอมๆกนั เพือ่อำนวยความสะดวกใหกบั
ญาตโิยมทีจ่ะเขามาปฏบิตัธิรรม เชน หองน้ำ ทีพ่กัของโยม
ทัง้ชายและหญงิ  ตดิตัง้ระบบไฟฟา ขอใหทานคอยตดิตาม
ขาวสารบุญจากวารสารกระแสใจ และฝากขาวประชา
สมัพนัธบญุบอกตอๆกนัไปใหทราบโดยถวนหนา สาธุ

ขาวฝากจากหลวงพอ
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เรื่อง....healthy
สรรหามาเลา

ผลไมเปนแหลงรวมของสารอาหาร
ประเภทวิตามินและเกลือแรแลว นอกจาก
นั้นแลวยังชวยขจัดสารพิษออกจากรางกาย
ของเราไดดวย ดังนั้นหากฉลาดเลือกฉลาด
กินผลไม นอกจากจะไดรับวิตามินไปเต็มๆ
แลวยังสามารถลางพิษกำจัดของเสียออก
จากรางกายโดยไมตองเสียเวลาดีท็อกซ
ขอแนะนำผลไมที่ชวยขับสารพิษในรางกาย

แอปเปล เปนผลไมที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเสียออก
จากรางกาย สารเปกตนิในแอปเปลจะชวยนำสารพษิไปกำจดัทิง้
ทั้งยังปองกันไมใหโปรตีนในลำไสเกิดการบูดเนา แอปเปลยังมี
เสนใยมากจะทำหนาทีเ่ปนไมกวาด ทำความสะอาดลำไสชวยให
ตบัและระบบยอยทำงานไดดยีิง่ขึน้ กระตนุน้ำยอย นอกจากนีย้งั
มีวิตามินและเกลือแร และยังเหมาะกับผูที่กำลังลดน้ำหนักอีก
ดวยคะ

องนุ เปนสารฟอกลางสำหรบัผวิหนงั ตบั ลำไสและไตโดยเฉพาะ
เนื่องจากองุนมีคุณสมบัติรักษาน้ำมูกที่จะออกมาจากเยื่อเมือก
ตางๆในรางกาย องนุยงัใหพลงังานสงูและนำไปใชไดงาย เกลอื
แรอดุม ดงันัน้จงึชวยบำรงุเลอืดและซอมสรางเซลลในรางกาย

สบัปะรด มเีอนไซมโปรเมลนิสงู เอนไซมตวันีจ้ะชวยการทำงาน
ของกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะ และชวยทำใหของเสียที่เปน
โปรตีนแตกตัวไดเร็วขึ้น เชื่อกันวาสับปะรดชวยรักษาอาการ

อักเสบในทางเดินอาหาร ชวยในการซอม
แซมสวนตางๆทีส่กึหรอ ชวยการทำงานของ
ตอมไรทอและชวยกำจัดน้ำมูก

มะละกอ มะมวง แตงโม ทีม่ลีกัษณะ
คลายคลงึกนัแตมะมวงมสีารสำคญันอยกวา
มะละกอเลก็นอย ผลไมทัง้สองชนดิมเีอนไซม
ชื่อปาเปน ซึ่งมีลักษณะคลายกับน้ำยอย

เปปซินในกระเพาะอาหาร ดังนั้นมันจึงชวยทำใหของเสียที่เปน
โปรตนีแตกตวัไดเรว็ขึน้เชนเดยีวกบั        โปรเมลนิ ทัง้มะละกอ
และมะมวงดีสำหรับทำความสะอาดลำไสและชวยยอยอาหาร
เชื่อกันวามะละกอยังชวยลดอาการซึมเศราไดอีกดวย แตงโมมี
ฤทธิข์บัปสสาวะ ดงันัน้จงึชวยฟอกลาง           รางกายไดเปน
อยางดี ใชรักษาแผลในกระเพาะ ลดความดันเลือดสูง ทำให
สบายทอง น้ำคั้นจากเปลือกของแตงโมและเมล็ด หากดื่มกอน
กนิเนือ้แตงโมในมือ้อาหารสกัครึง่ชัว่โมง จะทำใหไดประโยชนสงู
สุด เนื่องจากเปลือกของแตงโมอุดมดวยคลอโรฟลลและเมล็ด
อุดมดวยวิตามิน

ตอเมือ่กลบัคนืสคูวามงามตามธรรมชาต ิไมปรงุแตง
จากอาหารทีร่บัประทานเขาไปแลว ลองหนัมาปลดเปลือ้ง
กิเลสตางๆ ที่คอยยั่วยุยวนใจบางคงดีไมนอย หากทำได
เชนนัน้ คงไมเกนิเลยนกัทีจ่ะกลาววา นัน่คอืการ "ลางพษิ"
อยางแทจริง

อางองิ http://www.thaihealth.or.th

เพเนโลเป แซซ ผเูขยีนหนงัสอืสขุภาพทีไ่ดรบัการยอมรบัอยางแพรหลาย รวบรวมขอมลูทีน่าสนใจไวในผลงานเลนหนึง่ของ
เขาทีช่ือ่ ลางพษิ Detox by Penelope Sach (แปลโดย กานตรว ีทองพล)ู วาอนมุลูอสิระจะเกดิขึน้ตามธรรมชาต ิในขณะทีเ่ซลล
นำออกซิเจนและสารอาหารมาใช โดยอนุมูลเหลานี้จะถูกกำจัดออกไปทุกวันในคนที่มีสุขภาพปกติ ตอเมื่อตองรับมือกับสารพิษ
ที่มากเกินไป อนุมูลเหลานี้จะเริ่มรวมตัวกันจนสรางความเสียหายใหกับเนื้อเยื่อตางๆ
          สำหรบัสาเหตใุนการรวมตวัของอนมุลูอสิระมไีดหลายทาง โดยเฉพาะการบรโิภคน้ำตาลทรายขาว และอาหารทีม่ไีขมนัอิม่
ตวัมากเกนิไป ซึง่มมีากใน "อาหารขยะ" ทีค่นเมอืงมกัฉวยไวใหอิม่ทองมากกวาจะคำนงึถงึสขุภาพ สงผลใหกระบวนการกำจดัพษิ
ของตบัเกดิอดุตนั ทัง้กระทบตอการดดูซมึน้ำตาลในรางกาย ทำใหเกดิดภาวะน้ำตาลในเลอืดต่ำขณะเดยีวกนั กเ็พิม่อตัราเสีย่งใน
การกอใหเกิดโรคเบาหวานดวย
         การลางพษิของตบั ไต ลำไส ถงุน้ำด ี ถาคนควาไปถงึรากลกึไปถงึประวตัศิาสตรการลางพษิ ดวยภมูปิญญาของบรรพชนนบั
ตัง้แตครัง้โบราณมา หากยงัคงใชอยางไดผลในโลกยคุปจจบุนั ทีผ่คูนมวัมงุหนาสนใจวตัถนุอกกาย จนละเลยการดแูลตนเองให
มากพอ
          "เราพบวาชนเผาในทวปีแอฟรกิาและอเมรกิาใต และชนเผาทางตอนเหนอืของอนิเดยีทีเ่รยีกตวัเองวา "ชาวฮนัซา" เปนกลมุ
ชนซึง่รบัประทานอาหารทีใ่หเสนใยอาหารสงู ไมวาจะเปนผกั ผลไมและอาหารทีไ่มผานกระบวนการใดๆ ทัง้สิน้ และเปนกลมุชนที่
พบอตัราการเกดิโรคมะเรง็ลำไสต่ำกวาพวกเรามาก ทีค่นุอยกูบัการกนิอาหารตะวนัตกทีเ่ตม็ไปดวยอาหารขดัส ีสารกนับดู และสาร
ปรงุแตงทัง้หลาย"   ฉะนัน้เราควรใหความสำคญัตอการลางพษิอยางจรงิจงั
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โครงการจองเสาเขม็อโุบสถ ๑๑๖ ตน ตนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามทีท่างวดัไดเปดโครงการจองเสาเขม็ ๕๙ ตน  ตนละ  ๒๐,๐๐๐ บาท  ขณะนีไ้ดมเีจาภาพจองมาจำนวน ๕๙ ตนแลว

แตทางวดัไดดำเนนิการตอกเสาเขม็ตรงฐานอโุบสถไปทัง้หมดจำนวน ๑๑๖ ตน จงึขอเชญิผมูจีติศรทัธาจองเปนเจาภาพตอไปอกีใน
ปนีจ้นกวาจะครบ ๑๑๖ ตน

ทานสามารถรวมจองเปนเจาภาพเสาเขม็อโุบสถตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหครบจำนวน ๑๑๖ ตน  หรอืรวมสมทบตาม
กำลงัศรทัธา ขอใหผอูานทกุทานชวยประชาสมัพนัธบญุตอๆกนัไปดวย

ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจจองเปนเจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน สามารถลงชื่อจองและถวายปจจัยไดที่วัด ระบุหนาซอง
"โครงการจองเสาเขม็ ๑๑๖ ตน" หรอืโอนปจจยัเขาบญัช ี  พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขา
นมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่354-2-19782-4 พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท ระบรุายการทำบญุ
สงแฟกซมาที ่0-9952477  โทรสอบถามเพิม่เตมิไดทีว่ดั   โทร 0-29952112

ทานผมูจีติศรทัธาสนใจสัง่ซือ้ทางไปรษณยี โดยโอนเงนิผานบญัชี
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขทีบ่ญัชี
๑๖๒-๔๐๐-๔๔๒๘ สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ยใูหชดัเจน พรอม
ระบจุำนวนชดุทีส่ัง่จอง แฟกซมาที ่เบอร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙  (คาจดัสงชดุละ
๕๐ บาท) หรือ สนใจสั่งซื้อชุดธรรมบรรณาการนี้ไดที่วัดทุกวัน  พิเศษมี
จำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมและโทรสั่งจองไดที่คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
โทร. ๐๘๑-๘๒๘๘๒๙๘,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

สพพฺทน ํ ธมมฺทาน ํ ชนิาต ิ    "การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทัง้ปวง"

โครงการบุญ เรื่อง...กองบอกอ

โครงการผลติสือ่ธรรมะ  MP 3 ธรรมนยิายชดุ สตัวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม เปนชดุ ธรรมบรรณาการ จำนวน ๑๔ แผน บทประพนัธโดยสทุสัสา ออนคอม เสยีงอาน
โดยรองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม รวมบญุชดุละ ๑,๐๐๐ บาท (ราคาเตม็ ๑,๔๐๐ บาท)  บรรจุ
ในอัลบั๊มซีดี โดยนำรายไดทั้งหมดซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อปลูกสวนปาเฉลิมพระเกียรติ
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วันวิสาขบูชา
เรื่อง...วิสาขา

เกรด็ความรวูนัสำคญัทางศาสนา

7

ความหมาย
คำวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา

ยอมาจาก " วสิาขปรุณมบีชูา " แปลวา " การบชูาในวนัเพญ็เดอืนวสิาขะ "
ถาปใดมอีธกิมาส คอื มเีดอืน ๘ สองหน กเ็ลือ่นไปเปนกลางเดอืน ๗

ความสำคัญ
วันวิสาขบูชา เปนวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนวัน

ทีพ่ระพทุธเจาประสตู ิคอืเกดิ  ไดตรัสร ูคอืสำเรจ็ ไดปรนิพิพาน คอื ดบั
ตรงกนัทัง้ ๓ คราวคอื

๑. เมือ่เจาชายสทิธตัถะ ประสตูทิี่พระราชอทุยานลมุพนิวีนั ระหวาง
กรุงกบิลพัสดุกับเทวทหะ เมื่อเชาวันศุกร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปจอ กอน
พทุธศกัราช ๘๐ ป

๒. เมือ่เจาชายสทิธตัถะตรสัร ู เปนพระพทุธเจาเมือ่พระชนมาย ุ๓๕
พรรษา ณ ใตรมไมศรีมหาโพธิ์ ฝงแมน้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม
ในตอนเชามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป
หลงัจากออกผนวชได ๖ ป ปจจบุนัสถานทีต่รสัรแูหงนีเ้รยีกวา พทุธคยา เปน
ตำบลหนึง่ของเมอืงคยา แหงรฐัพหิารของอนิเดยี

๓. หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว
๔๕ ป พระชนมายไุด ๘๐ พรรษา กเ็สดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน เมือ่วนัองัคาร
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมือง
กุสินารา แควนมัลละ (ปจจุบันอยูในเมือง กุสีนคระ) แควนอุตตรประเทศ
ประเทศอินเดีย

นบัวาเปนเรือ่งทีน่าอศัจรรยยิง่ ทีเ่หตกุารณทัง้ ๓ เกีย่วกบัวถิชีวีติของ
พระสมัมาสมัพทุธเจา ซึง่มชีวงระยะเวลาหางกนันบัเวลาหลายสบิป บงัเอญิ
เกดิขึน้ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ดงันัน้เมือ่ถงึวนัสำคญั เชนนี ้ชาวพทุธทัง้คฤหสัถ
และบรรพชติไดพรอมใจกนัประกอบพธิบีชูาพระพทุธองคเปนการพเิศษ เพือ่
นอมรำลกึถงึพระกรณุาคณุ พระปญญาคณุ และพระบรสิทุธคิณุ ของพระองค
ทาน ผเูปนดวงประทปีของโลก

อางองิ www.dhammathai.org

ประสูติ

ตรัสรู

ปรินิพพาน
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ธรรมบรรยาย
โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

วันนี้อาตมาตั้งใจจะพูดหลักจิต
ลวน ๆ ใหฟง แตพอมาฟงการสอบ
อารมณของโยคีผูปฏิบัติบางทาน
กร็สูกึวาทานยงัหาอะไรไมเจอ ยงัหา
เพชรไมเจอ ฉะนั้นตองปรับเปน

ธรรมชาต ิจงึจะหยดุพดูถงึสภาวะจติ
ลวน ๆไปกอน แตสำหรับโยคีผูที่เคย

ปฏิบัติมาหลายครั้ง ทานตองทำใจสัก
หนอย สำหรบัผทูีอ่ยใูนอารมณอานาปานสติ

ก็ตองสูตอไปอีก เพราะระยะเวลาปฏิบัติใกล
จะหมดลงแลว ซึง่ตามความเปนจรงิแลวไมวาการ

ฝกแบบอานาปานสตหิรอืวปิสสนากรรมฐาน  ถาเราเขาใจ
วธิกีารปฏบิตั ิกส็ามารถจะไปดวยกนัได โดยการยกสภาวะจติและ
ยกสภาวะอารมณนั้นขึ้น

ในครั้งนี้โยคีผูปฏิบัติหลายทานเพิ่งมาเจอวิธีภาวนาแบบ
พองหนอยุบหนอ แตมีบางทานสภาวธรรมไปปรมัตถถึงขั้นสูง
แลว การทีไ่ดกลาวในเรือ่งสภาวะอารมณ จะตองเกีย่วกบัสภาวะ
ทางกายและสภาวะทางจติ การรบัรสูภาวะตาง ๆ  ซึง่ผปูฏบิตัจิะ
ตองตั้งใจฟงและพยายามทำความเขาใจ ฉะนั้นปญหาที่สำคัญที่
สุด เมื่อพูดไปแลวผูฟงที่มีสภาวธรรมยังไมถึงจุดนั้น ก็ตองปรับ
ระดบัเพดานการรบัรขูึน้มา เพือ่ใหเกดิความเขาใจและไมเสยีเวลา
ในการปฏบิตัธิรรม   ผปูฏบิตัทิีเ่ขามาปฏบิตัใินครัง้นี ้ถงึแมวาบาง
ทานจะฝกอานาปานสติจนเคยชินแลว ก็ตองเขามาสอบอารมณ
เพือ่จะไดไมเสยีโอกาสตวัเอง หากปฏบิตัทิีว่ดัของอาตมา อาตมา
จะใหโยคผีปูฏบิตัพิยายามปฏบิตัใิหได  ถาปฏบิตัไิมไดจรงิๆ กจ็ะ
ใหผปูฏบิตัทิีป่ฏบิตัดิวยกนั คอยจบัดทูีอ่าการทองพองอาการทอง
ยุบ  ถาไมเคยปฏิบัติมาเลย ก็เริ่มตนฝกกันใหม เพราะการที่ตอง
ใหโยคผีปูฏบิตัทิีม่าปฎบิตัดิวยกนัชวยไปจบัดวูาหายใจเปนอยาง
ไร เปนการฝกหายใจกนัใหมเลยทเีดยีว เหมอืนกบัการฝกเดก็ใหม
แตในกลุมผูมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ จำนวนครึ่งตอครึ่งที่สามารถ
ปฏบิตัไิด คอืสวนทีไ่ดวปิสสนาแลวสามารถปฏบิตัไิปไดดี
วธิกีำหนดลมหายใจเขาลมหายใจออก

อาตมาไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาจิตและการรักษาจิต
โดยกลาวถงึการดสูภาวะของพระไตรลกัษณแหงการเกดิดบัของ
รปูนาม  บางทานยงัไมรวูารปูคอือะไร นามคอือะไร รปูทีเ่รยีกวา
มหาภตูรปู คอืดนิ น้ำ ลม ไฟ หรอื รางกายของเรา  เรยีกวา รปู
ใหญ อาตมาเคยบอกผปูฏบิตัวิาอาการทองพอง การพองเปนรปู ใจ
ที่ไปรูวามันพองเปนนาม  เราก็กำหนดอยางนี้ไป ตัวอยางเชน
ผปูฏบิตับิางทาน กำหนดลมทีป่ลายจมกู ลมเปนอะไร ลมเปนรปู

จิตหรือใจที่รูวาเปนลมเขาลมออกเปนนาม เราคิดวามันงายหรือ
ไม  มนักง็าย  แตทำไดหรอืยงั  เรายงัทำกนัไมไดใชหรอืไม

เมือ่เรากำหนดลมหายใจ มนัไมเหน็อาการพองยบุ เราตอง
หายใจตามไปดูวาทองมันพองหรือไม หายใจเขาทองพอง เรา
กำหนดพองหนอ หายใจออกทองยบุ เรากำหนดยบุหนอ แตถายงั
ทำไมได กใ็หเอาตามนีไ้ปกอน คอืหายใจเขารวูาทองพอง หายใจ
ออกรวูาทองยบุ แตหากไมมอีาการจะทำอยางไร เหมอืนลกัษณะ
มนันิง่เฉย ใหกำหนดวานิง่หนอ ๆ  เมือ่นิง่แลวจติมนัไปไหนละ  ถา
มนัไดยนิเสยีง ใหกำหนดเสยีงหนอหรอืไดยนิหนอ กำหนดอยาง
นีไ้ปเรือ่ย ๆ  เมือ่เกดิอาการปวดขึน้มาใหกำหนดปวดหนอๆ ถาไม
เหน็ปวดหนอ สงัเกตวามนัเหน็รปูนัง่หรอืไม  ถาเหน็กก็ำหนดนัง่
หนอ เรากำหนดเชนนีก้ไ็ด หรอืพอลมหายใจเขาแผวเบา ใหรวูา
มนัแผวเบา มนัหนกักใ็หรวูามนัหนกั เมือ่หายใจเขาลมรอน ใหเรา
รูวารอน   หากลมหายใจละเอียด หายใจเย็นสบาย ก็ใหรูวาเย็น
สบาย กำหนดจนรสูกึไมเครยีด หากดทูองพองทองยบุ ใหดลูมเขา
ออก อาการทองพอง อาการทองยบุ  เรากำหนดไดหรอืไม  ถาไม
ไดกต็องจบัลมใหรวูามนัเยน็ไหม มนัหนกัไหม ซึง่ตรงนีเ้ราตอง
ทำใหได ถาผูปฏิบัติคนใดภาวนาอานาปานสติ ใหกำหนด
อานาปานสตใิหสดุลมหายใจ เพราะหากกำหนดอานาปานสตไิด
ลมจะยิ่งลึกและยาว ซึ่งการฝกอานาปานสติที่แทจริง จะเปนการ
ฟอกลำไส ฟอกหลอดลมได
ประโยชนของการเดนิจงกรม

ผปูฏบิตับิางทานถามวาการเดนิจงกรมมคีวามจำเปนตอการ
ทำสมาธิหรือไม อาตมาตอบวาจำเปนมาก เพราะการเดินจงกรม
ทำใหเกิดประโยชนอยางแนนอน ซึ่งประโยชนของการเดิน
จงกรม พระพทุธองคตรสัไวมอีย ู๕ ประการคอื

๑.  การเดินจงกรมทำใหเปนคนอดทนตอการเดินทางไกล
คือไมเหนื่อยงาย มันมีพลัง เปรียบเหมือนกับนักกีฬาแขงขันวิ่ง
รอยเมตร แตเขาตองฝกวิง่เปนพนั เๆมตร พอมาวิง่ระยะสัน้แครอยเมตร
มันก็ไมเหนื่อย สามารถเรงความเร็วไดเต็มที่ แตการฝกซอมนั้น
เราตองฝกมากขนาดนั้น เพราะเราไมรูวาคูแขงเปนอยางไร การ
เดนิจงกรมกเ็ชนกนั มนัทำใหเราอดทนตอการเดนิทางไกลไดดี

๒.  การเดนิจงกรมทำใหมคีวามเพยีร สรางความเพยีรเกดิ
ขึน้ได สงผลใหรางกายแขง็แรง จติใจเขมแขง็ มนัเดนิสบายและ
ตวัเบา มนัไมรสูกึเหนือ่ยเหมอืนเดก็ทีไ่มเคยเดนิทางไกล เพราะถา
เปนเชนนั้น เราเดินไดแคสามกาว มันก็เหนื่อยหอบแลว รูสึก
เหมอืนรางกายหมดแรง จนเดนิไมไหว

๓.  การเดนิจงกรมทำใหระบบการยอยอาหารงายยิง่ขึน้ ผู
ปฏิบัติบางทานที่มีแกสหรือมีกรดในกระเพาะอาหาร มันจะชวย

กำหนดสตใิหรเูทาทนัอารมณ
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ยอยอาหารได  เพราะเรามรีะบบปลายประสาทอยทูีฝ่าเทา เมือ่เรา
เดินมันจะชวยนวดตับ นวดไต นวดปอด นวดกระเพาะอาหาร
นวดหวัใจ  นัน่คอืเหมอืนลายแทงอยทูีฝ่าเทาทัง้หมด พอเราเดนิ
บอย ๆ จะเปนการนวดเทาไปในตัว ทำใหระบบการยอยอาหาร
งายขึน้ กากอาหารทีเ่รากนิเขาไป มนัจะยอยสลายไดงาย ถาเรากนิ
แลวนอน อาหารจะยอยยากหรอืทองอดื

เราสงัเกตวาผปูฏบิตัทิีม่สีภาวธรรมแลว จะเคีย้วอาหารอยาง
ละเอียด เมื่อระบบขับถายดี อาหารไมหยาบกระดาง มีผล ๕
ประการคอื ๑). ชะลอความแก  ๒). อารมณด ี ๓). ขบัถายอจุจาระ
ด ี  ๔). ออกกำลงักายด ีและ ๕). เสือ้ผาอาภรณและทีอ่ยอูาศยัไม
เหมน็ นีค่อืประโยชนของการเดนิจงกรม

ผปูฏบิตัทิานหนึง่เลาวา เมือ่นัง่ภาวนาพองหนอยบุหนอไป
อาการปวดสันหลังมันก็หาย มันกระตุกเหมือนสายฟาแลบแปบ
เดยีว รสูกึวามอีาการเยน็วาบทีบ่รเิวณสนัหลงั อาการปวดสนัหลงั
หายทันที มันสลายปวดเลย นี่คือเปนสภาวะที่ตามจับไดทัน
ประโยชนของการเดินจงกรมพระพุทธเจาตรัสไววา เปนการ
บรหิารอนิทรยี บรหิารขนัธ การเดนิจงกรม การฝกลมหายใจเขา
ออก ลืมตาอาปาก กะพริบตาเงยหนาอาปาก ขยับขากรรไกรไป
ซายไปขวา เปนการบริหารขันธแตละสวน อยางเชน การแขมว
ทองนาน ๆ และปลอยออกมา เปนการออกกำลังกายอยางหนึ่ง
เพราะถาเราไมไดออกกำลังกายสวนนี้ ทองจะเปนเถาดานและ
ทองอืด อาหารมันไมยอย เราใชวิธีการแขมวทอง หรือเราอาจ
จะเรยีกวา การใช สมัปโยค  แปลวาการประกอบกนั

๔.  การเดนิจงกรมทำใหอาพาธนอยหรอืเจบ็ปวยนอย ยก
ตวัอยางเชน ชวยขบัโรคลมในทอง ในลำไส ในไขขอ ในกระดกู
ในเสนเลอืด ตรงนีเ้หมอืนการขบัลมในทอง ทีม่นัคางอยใูหออก
มา ถาเราเดนิมาก เรายิง่มสีมาธดิ ีมนัจะรอนวบูๆ  ธาตไุฟเหมอืน
กบักระแสไฟฟาวิง่ตลอดเวลา ซึง่อาตมาไดกลาวเกริน่นำไวในวนั
แรก สวนวนัทีส่องไดกลาวไววา ในรางกายของเรามปีระจไุฟฟา
ทั้งขั้วบวกและขั้วลบ มันจะทำการเผาผลาญสารอาหารอยางดีที่
สุด เพราะรางกายของคนเราเปนระบบนิเวศวิทยาที่ดีที่สุด ไมมี
วัสดุใดดเีทากับรางกายคนเราอีกแลว

๕.  การเดนิจงกรมทำใหสมาธติัง้มัน่ไดงาย นัง่สมาธภิาวนา
ไดนาน ซึ่งถาเราเดินจงกรมเปนสมาธิได มันจะเหมือนเรามีแรง
ขบัอยางด ีเปรยีบเหมอืนกบัเราขบัรถดวยความเรว็ ๑๘๐ แลวดบั
เครือ่งยนต มนักย็งัมพีลงังานแฝง มแีรงผลกัใหรถวิง่ไดอกีฉนัใด
การเดินจงกรมก็ฉันนั้น นี่คือประโยชนหรืออานิสงสในการเดิน
จงกรมที่เกิดขึ้น พระพุทธเจาทรงวางวิธีการไววา พระภิกษุสงฆ
รูปใดปฏิบัติอยางนี้ไมผิดวินัย เรียกวากีฬาของพระสงฆ คือการ
เดนิจงกรมและการกำหนดลมหายใจนัน่เอง ซึง่พระเดนิจงกรมได
จะเปนการออกกำลังกายที่ดี ทำใหโลหิตสูบฉีดดี ถาไมเชนนั้น
แลว พระจะเปนคนงอยเพลีย้ ไมมแีรง อาจจะเปนโรคอมัพฤกษ

โรคอมัพาต จนตายไดเชนกนั
การบัญญัติเรื่องการเดินจงกรมเปนสิ่งที่ดี  โดยสังเกตดูวา

ในปจจุบันมีการเปดคลินิกนวดฝาเทา พอนวดไปคลึงฝาเทาไป
ทำใหเรานอนหลับสบาย การนวดฝาเทาจึงแกโรคปวดศีรษะได
และยงัแกสารพดัโรคไดอกี ซึง่ระบบการทางธาต ุเราเรยีกวา ธาตุ
ในกายของเรา  ไดแก ธาตดุนิ ธาตนุ้ำ ธาตลุม ธาตไุฟ ปรบัสภาพ
กายใหสมดลุกนั ทำใหรางกายของเราไมเจบ็ไมปวย เรามภีาวะภมูิ
ตานทานที่ดี อีกทั้งเราไดพักสักหนอย เราจะมีภาวะภูมิตานทาน
แขง็แรงขึน้ การทำสมาธจิะดแีละงาย เราจะหายใจปลอดโปรงยิง่ขึน้

การเสรมิสรางสติ
ผปูฏบิตัหิลายๆทานในทีน่ีย้งัหายใจไมถงึทอง หายใจถงึแค

หลอดลม หลอดคอเทานัน้เอง ในทีส่ดุกไ็มเหน็ลมเขาลมออก บาง
ทไีมเหน็ลมเลย จนเกดิอาการตกใจไมรจูะทำอยางไรตอไป เมือ่เรา
กำหนดลมหายใจแลวมันไมเห็นลม มันจะทำใหเราคิดปรุงแตง
สารพัดเรื่องในสมอง

คำถามที่ถามกันบอยคือ ถามันไมเห็นลมหายใจ  เรา
จะกำหนดตรงไหน  อาตมาขอแนะนำใหทำอะไรกไ็ด ทีท่ำใหเรา
รสูกึเบาสบาย นัน่คอืการดรูปูนัง่ กำหนดนัง่หนอๆ  หากกนถกูพืน้
ใหกำหนดถูกหนอๆ นั่งหนอๆ ถูกหนอๆ  ถาสภาวะมันคิด ให
กำหนดคิดหนอ ๆ ถาหากสภาวะเห็นเกิดขึ้นพรอมกัน ทั้งลม
หายใจเขาออก เรากำหนดรูหนอ ๆ พอสภาวะอาการนั้นดับ เรา
กำหนดพองหนอยุบหนอหรือใหดูลมหายใจเขาออกตอเนื่องกัน
ไป  ซึง่ตรงนีอ้าจจะกลาววา  เมือ่สภาวะอารมณใดเกดิขึน้ เราตอง
กำหนดสภาวะนั้นตอกันเลย นี่คือวิธีอนุบาล เราตองคอยจับ
สภาวะนัน้ใหได เราจะไดไมเสยีเวลา เรามแีบบฝกหดั มขีอสอบ
ที่จะทำตอกันตลอดเวลา

หลกัการปฏบิตังิายๆคอื ถาสภาวะอารมณใดเขาสอดแทรก
เรากำหนดสภาวะนั้นแลวกำหนดพองหนอยุบหนอตอเนื่องกัน
ไป ถาไมมพีองหนอยบุหนอ มแีตลมกใ็หดลูมกอน ซึง่พอมนัได
ลมแลว เราลองดึงลมยาวๆ โดยลองหายใจเขายาวๆ หายใจออก
ยาว ๆ ไดจรงิหรอืไม พอมนัเจอจดุนัน้แลว เราคอยกำหนดจบัจดุ
นัน้ไวและกำหนดสภาวะนัน้ตอไป ตรงนีค้อืการเสรมิสรางสติขึน้
มาใหทนัและไว ใหสตแิกกลาขึน้มา ในขณะทีเ่ราปฏบิตั ิหากเรา
เกดิสงสยัหรอืเราทำไมได เราอยาคดิอายทีท่ำไมได เพราะไมมใีคร
ทำไดมาตัง้แตอยใูนทองแม เมือ่เราทำไมได เรากห็าวธิกีารอืน่ตอ
ไป โดยพยายามหาพองยบุใหเจอใหได หรอืหากหาพองยบุไมเจอ
ก็ใหเอามือจับทองไวแลวกดลงไปดูวาเจออาการพองยุบหรือไม
ถาหาพองยุบไมเจอ ก็เริ่มใหมอีกครั้ง  ดูรูปนั่งหรือใหลองยืน
กำหนดดูหรือลองนอนกำหนดแลวเอามือกดทองลงไป  ดูวามัน
พองยบุหรอืไม ใหพยายามจบัอาการใหเจอใหได
อางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๒ หนา ๑๗ พระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท
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พระสวีลจีงึไดตามพระสารบีตุรไปยงัอาศรม
แลวจงึบวช ในขณะทีก่ำลงัจบัมดีโกนเพือ่โกน
ผมครั้งแรกนั้นทานไดบรรลุเปนพระโสดาบัน
โกนผมครัง้ที ่๒ ทานไดบรรลเุปนพระสกทาคามี
โกนลงครัง้ที ่๓ ทานไดบรรลุเปนพระอนาคามี
และเมื่อโกนผมเสร็จ ทานไดบรรลุเปนพระ
อรหันต

ในสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาไดเสด็จพรอม
พระภิกษุสงฆ ๕๐๐ รูป ไปสูปาตะเคียนเพื่อ
เยีย่มพระเรวตะซึง่เปนนองชายพระสารบีตุร ใน

ระหวางทางมีทางแยกสองทางพระอานนทไดทูลแกพระบรม
ศาสดาวา "ทางแยกทางหนึง่เดนิออมไป ๖๐ โยชน เปนหมบูาน
คนพระภกิษจุะไมลำบาก แตถาเดนิลดัไปอกีทางหนึง่ระยะทาง
๓๐ โยชน จะเต็มไปดวยอมนุษยเปนที่ลำบากแกพระภิกษุ
สงฆ"

พระบรมศาสดาไดตรัสถามพระอานนทวา "ดูกรอานนท
พระสีวลีมาดวยรึเปลา"

พระอานนททลูตอบวา "มาดวยพระพทุธเจาขา"
พระบรมศาสดาจงึตรสัวา "ดกูอนอานนท ถาอยางนัน้กจ็ง

ไปทางลดั ไมตองหวง ไมตองกงัวลดวยอาหารบณิฑบาต เพราะ
เทวดาทัง้หลายทีส่งิสถติอยใูนปาระหวางทาง จะจดัสถานทีพ่กั
และอาหารบิณฑบาตไวถวายพระสีวลีผูเปนที่เคารพนับถือของ
พวกตน เราทัง้หลายกจ็ะไดอาศยับญุของพระสวีลนีัน้ดวย"

ไดรับยกยองในทางผูมีลาภมาก
ดวยอำนาจผลบุญของพระสีวลีที่ไดสั่งสมมาตั้งแตชาติ

กอน เปนปจจัยสงผลใหทานเจริญดวยลาภสักการะ โดยมี
เทพยดานาค ครฑุ มนษุย นำมาถวายอยางไมขาดตกบกพรอง
ไมวาทานจะอยูที่ไหนก็ตาม ดวยเหตุนี้พระสีวลีจึงไดรับการ
ยกยองจากพระบรมศาสดาวา เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายใน
ดานลาภสกัการะ เปนหนึง่ในมหาสาวก ซึง่ไดชวยแบงเบาภาระ
พระศาสดาและไดชวยงานพระศาสนาเปนอยางมาก ทานดำรง
ชพีอยสูมควรแกกาล กด็บัขนัธปรนิพิพาน

พระสวีล ีผเูปนเลศิทางลาภสกัการะ
พระสีวลีเปนพระราชโอรสของพระนาง

สุปปวาสา ผูเปนธิดาของพระเจากรุงโกลิยะ
ตั้งแตพระสีวลีไดปฏิสนธิถือกำเนิดในครรภ
พระมารดา ไดเกิดมีลาภสักการะแกพระ
มารดาเปนอันมาก เนื่องดวยบุญของพระสี
วลแีตอยใูนครรภพระมารดาถงึ ๗ ป ๗ เดอืน
๗ วนั เนือ่งดวยกรรมทีเ่คยทำมา

เมื่อเวลาที่พระนางประสูติ พระนางได
เสวยทุกขเวทนาเปนอยางมาก จึงขอใหพระ
สวามีไปกราบบังคมทูลขอพรจากพระบรม
ศาสดา พระบรมศาสดาจงึประทานพรใหแกพระนางวา "ขอพระ
นางสปุปวาสา พระราชธดิาแหงพระเจากรงุโกลยิะ จงเปนหญงิ
มคีวามสขุ ปราศจากโรคาพยาธ ิประสตูพิระราชโอรสผหูาโรคมิ
ไดเถิด" ดวยอำนาจแหงพระพุทธานุภาพ ทุกขเวทนาของพระ
นางก็อันตรธานไป พระนางประสูติพระราชโอรสอยางงายดาย
ดจุน้ำไหลออกจากหมอ พระประยรูญาตทิัง้หลายไดขนานพระ
นามพระราชโอรสของพระนางสปุปวาสาวา "สวีลกีมุาร" เมือ่พระ
นางสปุปสาวามสีขุภาพแขง็แรงดแีลว ม ีพระประสงคทีจ่ะถวาย
มหาทานตดิตอกนัเปนเวลา ๗ วนั จงึบอกความประสงคแกพระ
สวามใีหทราบเพือ่กราบทลูอาราธนาพระบรมศาสดาพรอมดวย
ภิกษุสงฆ มารับมหาทานอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศน
ตลอดทัง้ ๗ วนั ในวนัถวายมหาทานนัน้ สวีลกีมุาร มพีระวรกาย
เขมแขง็ดจุกมุารผมูพีระชนม ๗ พรรษา ไดชวยพระบดิาและพระ
มารดาจัดแจงกิจตาง ๆ มีการนำธมกรก (ธะมะกะหรก =
กระบอกกรองน้ำ) มากรองน้ำดืม่ และไดถวายพระพทุธเจาและ
เหลาพระภกิษสุงฆ ในขณะทีพ่ระสวีลชีวยงานพระบดิาและพระ
มารดาอยูนั้น พระสารีบุตรไดสังเกตดูพระสีวลีอยูตลอดเวลา
และเกดิความรสูกึพอใจพระสวีลเีปนอยางมาก เมือ่ถงึวนัที ่๗ ซึง่
เปนวนัสดุทาย พระสารบีตุรจงึเขาไปสนทนากบัพระสวีลแีละชกั
ชวนใหบวช สวนพระสวีลเีปนผมูจีติใจนอมไปในทางทีจ่ะบวชอยู
แลวเมื่อไดยินดังนั้น ก็ไดไปกราบทูลขออนุญาตจากพระบิดา
และพระมารดา พระบดิาและพระมารดาอนญุาต

เยีย่มเยอืนวดัปา
โดย จติประภสัสร
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บุพกรรมของพระสีวลี
เหตทุีต่องอยใูนทองแมถงึ ๗ ป ๗ เดอืน ๗ วนั กเ็พราะ ใน

อดตีชาต ิทานไดบงัเกดิเปนกษตัรยิ ไดยกทพัไปตัง้คายลอมเมอืง
อืน่ โดยไมใหประชาชนไดออกมาจากเมอืงถงึ ๗ป ๗เดอืน ๗วนั
ดวยเหตุนี้เอง เมื่อผลกรรมสงผลในชาติที่เกิดเปนพระสีวลีจึง
ตองอยใูนครรภของพระมารดาถงึ๗ ป ๗ เดอืน ๗ วนั

อกีตำนานหนึง่เลากนัวา มหีญงิคนหนึง่นามวา นางสภุาวดี
นางมีอาชีพคาขาย ตอมานางประสบปญหาทางเศรษฐกิจ คา
ขายไมดี นางก็เที่ยวขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาตางๆ แต
ธุรกิจคาขายของนางกลับไมดีขึ้นเลย ในที่สุดนางก็ไปขอพรกับ
พระสีวลีเพื่อใหการคาของนางกลับมารุงเรืองเหมือนเดิม นาง
ก็กลับมาคาขาย พรอมทั้งประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรม
ปรากฏวานางกป็ระสบผลสำเรจ็ ร่ำรวยขาวของเงนิทอง เมือ่ครัง้
ใดทีน่างนัง่คาขายอยใูนราน ผคูนผานไปมากเ็ขามาซือ้ของมาก
มาย จนนางไดรบัขนานนามใหมวา นางกวกั ปจจบุนัจะเหน็วา
ตามรานคาทัว่ไปมกัมรีปูปนนางกวกัไวหนาราน เพือ่เรยีกลกูคา
เขามาซือ้ของในราน นีค่อืตำนานหนึง่ทีห่ลวงพอวรีะนนทเมตตา
เลาเพิ่มเติมใหญาติโยมไดฟงกันเสมอ

หากใครเคยไปเยี่ยมเยือนวัดปา จะเห็นรูปหลอพระ
สีวลีอยูหนาวัด เปนปางธุดงค ซึ่งไดสรางตอนกอสราง
วดัปาชวงแรกๆ สำหรบัปนีห้ลวงพอมดีำรจิะสรางพระสวีลี
ขึ้น ๓ ปาง คือ ปางธุดงค ปางอุมบาตร ปางถือพัดดวย
พระหตัถ ๒ ขาง ขนาดสงู ๓ เมตร ๙ นิว้ ปจจบุนัเศรษฐกจิ
โลกอยูในภาวะวิกฤต มีคนตกงานมากขึ้น ดังนั้นขอเชิญ
ผูมีจิตศรัทธารวมทำบุญสรางพระสีวลี ที่วัดปา และรวม
กราบสักการะบูชา ขอพรเรื่องโชคลาภ พระสีวลีจะชวย
พลิกวิกฤติเศรษฐกิจของทานหรือไม ทานตองประพฤติ
ตนอยูในศีลธรรม ขยันหมั่นเพียร  และดำรงชีวิตอยาง
พอเพียงอยูเปนนิตย

⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫⌫
⌫⌫     

   
⌫⌫     

   
⌫⌫      

Yoga & Dharma
By Kate M.

 Standing bow Pose
"รอนกายไมรอนใจ"

สวัสดีคะเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกทาน รอนนี้เปนอยางไร
กันบางคะ หวังวาความรอนภายนอกคงไมทำใหจิตใจภายใน
ของเรารอนตามนะคะ วนันีผ้เูขยีนมทีาโยคะงายๆมานำเสนออกี
แลวคะ รบัรองวาถาทดลองปฎบิตัติามแลวจะตดิใจคะ เพราะทา
นีจ้ะชวยในการยดืขาดานหลงัและแผนหลงัทัง้หมด ซึง่เพือ่นนกั
ปฏิบัติธรรมหลายทานคงเคยประสบกับอาการปวดหลังและ
ปวดขา หลงัจากทีน่ัง่สมาธนิานๆ ทานีเ้รยีกวา "Standing bow"

ลองมาเริ่มกันเลยดีไหมคะ
1. เริ่มจากการยืนตรงสบายๆคะ

ผอนคลายรางกาย สูดลมหายใจใหเต็ม
ปอดชาๆ แลวคอยๆปลอยลมหายใจออก
ทำอยางนีซ้กัสองสามลมหายใจ จนรสูกึวา
กายสงบ ใจสงบ

2. เกร็งตนขาขวา โดยกระตุกเขา
ขวาขึน้ หลงัจากนัน้ ผายมอืซายออกไปขางลำตวั ยกเทาซายขึน้
ใชมอืซายจบัขอเทาซาย แลวยกแขนขวาขึน้ไปแนบห ูสำหรบัผู
ที่เริ่มฝกอาจจะรูสึกวายืนไมคอยนิ่ง ไมตองกังวล อยูกับลม
หายใจตัวเองไว

3. เริม่เขาสทูาโดยการออกแรงเตะ (kick) เทาซายใสมอื
แลวออกแรงถีบใหเทาสูงขึ้น จนรูสึกวาสูงกวานี้ไมไดแลว จึง
คอยๆโนมตัวลง เหยียดมือขวาไปขางหนา อยูที่ระดับสายตา
ระหวางนีใ้หเกรง็หนาทอง และหายใจเขาออกแบบโยคะอาสนะ
คือหายใจเขาลึก หายใจออกยาว อยูในทานี้ประมาณ 5
ลมหายใจ หรอื 15-45 วนิาที

4. ออกจากทาโดยการคอยๆ ยกลำตัวขึ้น แลววางเทา
ซายลง ปลอยมอืทัง้สองขางไวทีข่างลำตวั กลบัสทูาเตรยีม แลว
จึงสลับทำอีกดานหนึ่ง
TRICK: ทกุครัง้ทีอ่อกแรงเตะขาไปขางหลงั ใหเกรง็หนาทองไว ซึง่จะชวย
ใหเราถบีขาไดสงูขึน้คะ ยิง่กวานัน้ จะชวยใหหลงัของเราไมบาดเจบ็ดวย

ลองทำแลวเปนอยางไรกนับางคะ หลายทานอาจจะทรง
ตวัไมอยกูบัที ่ขอใหคดิวา ฉนัมพีลงั ฉนัเชือ่มนั ฉนัทำได คนที่
ตั้งจิตมั่น เปนสมาธิ จะมีสาร Dopamine เพิ่มขึ้น ซึ่งสารตัวนี้
จะทำใหความจำดขีึน้ สวนสาร Endorphins ทีเ่กดิจากการฝก
โยคะ จะทำใหเรามคีวามสขุ จติใจทีเ่ปนสขุ จะทำใหภมูติานทาน
รางกายเพิม่ขึน้ สวนจติใจทีเ่ปนทกุข ภมูติานทานกย็อมลดลงคะ
ขอใหเพือ่นนกัปฏบิตัธิรรมมจีติใจทีเ่ปนสขุ ขอบคณุทีม่ารวมแบง
ปนพลงังานดีๆ ดวยกนัคะ                                              Kate M.
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เรื่อง....หนอนยา
รเูรือ่ง สมนุไพรเปนกษาย

ปจจุบันมะรุมเปนสมุนไพรครอบจักรวาลที่เปนที่รูจักกันดี
ในอดตีเราจะคนุเคยวามะรมุเปนผกัทีน่ยิมนำไปทำแกงสมคกูบั
ปลาชอนผู เฒาผูแกนิยมกินมะรุมในชวงตนหนาวเพราะเปน
ฤดกูาลของฝกมะรมุ หาไดงาย รสชาตอิรอยเพราะสด   ชอดอก
นำไปดองเกบ็ไวกนิกบัน้ำพรกิ ยอดมะรมุ ใบออน ชอดอก และ
ฝกออนนำมาลวกหรือ
ตมใหสุก  จิ้มกินกับ
น้ำพริกปลารา น้ำพริก
แจวบอง  กินแนมกับ
ลาบ  กอย  แจวได
ทกุอยาง สวนอืน่ๆ ของ
โ ล ก จ ะ ใ ช ใ บ ม ะ รุ ม
ประกอบอาหารเชนเดียวกับการใชผักขมฝรั่ง หรือปรุงเปนซอส
ขนราดขาวหรอือาหารแปงอืน่ๆ นอกจากนี ้ใชใบตากแหงปนเกบ็
ไวไดนานโรยอาหาร เชนเดียวกับที่ภูมิปญญาอีสาน จังหวัด
สกลนครใชใบมะรมุแหงปนเขาเครือ่ง "ผงนวั" กบัสมนุไพรอืน่ไว
แตงรสอาหารมาแตโบราณ สวนฝกออนปรงุอาหารเหมอืนถัว่แขก

"มะรุม" เปนไมยืนตนขนาดกลางที่ถูกปลูกไวในบริเวณ
บานไทยมาแตโบราณ กนิไดหลายสวนทัง้ยอด ดอก และฝกเขยีว
แตใครๆ กน็ยิมกนิฝกมากกวาสวนอืน่ๆ ตนมะรมุพบไดทกุภาค
ในประเทศไทย ทางอสีานเรยีก "ผกัอฮีมุ หรอืผกัอฮีมึ" ภาค
เหนือเรียก "มะคอมกอน" ชาวกะเหรี่ยงแถบกาญจนบุรีเรียก
"กาแนงเดิง" สวนชาวฉานแถบแมฮองสอนเรียก "ผักเนื้อไก"
เปนตนมะรมุมชีือ่ทางวทิยาศาสตรวา Moringa oleifera Lam.
วงศ Moringaceae เปนพชืกำเนดิแถบใตเชงิเขาหมิาลยั

มะรมุ เปนไมยนืตนขนาดกลาง สงู ๓-๔ เมตร ทรงตนโปรง
ใบเปนแบบขนนกคลายกับใบมะขามออกเรียงแบบสลับ ผิวใบ
ดานลางสอีอนกวาดานบน ดอกออกเปนชอสขีาว ดอกม ี๕ กลบี
ฝกมีความยาว ๒๐-๕๐ เซนติเมตร ลักษณะเหมือนไมตีกลอง
เปนทีม่าของชือ่ตนไมตกีลองในภาษาองักฤษ (Drumstick Tree)
เปลอืกฝกออนสเีขยีวมสีวนคอดและสวนมนเปนระยะตามความ
ยาวของฝก เปลอืกฝกแกมสีนี้ำตาล เมลด็มเียือ่หมุลกัษณะกลม
มีสีน้ำตาล เสนผาศูนยกลางประมาณ ๑ เซนติเมตร เมล็ดแก
สามารถบีบน้ำมันออกมากินได

มะรุมเปนพืชมหัศจรรย มีคุณคาทางโภชนาการสูงสุด
กลาวถงึในคมัภรีไบเบิล้วาเปนพชืทีร่กัษาทกุโรคจากการสำรวจ
คุณคาทางโภชนาการของอาหารอินเดีย พ.ศ.๒๕๓๗ พบวา

มะรมุ
ใบมะรมุ ๑๐๐ กรมั ให พลงังาน
๒๖ แคลอร ีและประกอบดวย

โปรตนี ๖.๗ กรมั
(๒ เทาของนม)
ไขมนั ๐.๑ กรมั
ใยอาหาร ๔.๘ กรมั (ชวยควบคมุน้ำหนกั)
คารโบไฮเดรต ๓.๗ กรมั
วติามนิเอ ๖,๗๘๐ ไมโครกรมั (๓ เทาของแครอต
ชวยบำรุงสายตา)
วติามนิซ ี๒๒๐ มลิลกิรมั (๗ เทาของสม ชวยปองกนัหวดั)
แคโรทนี ๑๑๐ ไมโครกรมั
แคลเซยีม ๔๔๐ มลิลกิรมั (เกนิ ๓ เทาของนม
ชวยบำรุงกระดูก)
ฟอสฟอรสั ๑๑๐ มลิลกิรมั
เหลก็ ๐.๑๘ มลิลกิรมั
แมกนเีซยีม ๒๘ มลิลกิรมั
โพแทสเซยีม ๒๕๙ มลิลิกรมั (๓ เทาของกลวย
ชวยบำรุงสมองและระบบประสาท)

น้ำมันสกัดจากเมล็ดมะรุมมีองคประกอบคลายน้ำมัน
มะกอก ดีตอสุขภาพอยางยิ่ง จากอาหารมาเปนผลิตภัณฑ
สุขภาพ ปจจุบัน ชาวญี่ปุนผลิตชาใบมะรุมออกจำหนาย
ผลิตภัณฑระบุวาใชแกไขปญหาโรคปากนกกระจอก หอบหืด
อาการปวดหูและปวดศีรษะ  ชวยบำรุงสายตา ระบบทางเดิน
อาหาร และชวยระบายกาก ประเทศอนิเดยี หญงิตัง้ครรภจะกนิ
ใบมะรมุเพือ่เสรมิธาตเุหลก็  แตทีป่ระเทศฟลปิปนสและบอสวานา
หญิงที่ เลี้ยงลูกดวยนมแมจะกินแกงจืดใบมะรุม (ภาษา
ฟลปิปนส เรยีก "มาลงัเก") เพือ่ประสะน้ำนมและเพิม่แคลเซยีม
ใหกับนมแมเหมือนกับคนไทย แตมีขอควรระวังคือในคนที่เปน
โรคเลอืด G6PD ไมควรรบัประทาน

สำหรับประโยชนทางยา รากมะรุมมีรสเผ็ด หวาน ขม
สรรพคุณ แกอาการบวม บำรุงไฟธาตุ, เปลือกมะรุม รสรอน
สรรพคณุขบัลมในลำไส ทำใหผายหรอืเรอ คมุธาตอุอน ๆ  แกลม
อมัพาต, ใบมะรมุ แกเลอืดออกตามไรฟน แกอกัเสบ แกแผล, ฝก
มะรุม รสหวาน แกไข, ดอกมะรุม สรรพคุณ เปนยาบำรุง ขับ
ปสสาวะ ขับน้ำตา, เมล็ดมะรุม เมล็ดสดคั้นจะใหน้ำมันนำไป
ปรงุอาหารหรอืทำเครือ่งสำอาง เมลด็ปรงุเปนยาแกไข แกบวม
แกปวดตามขอ
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กลาวกันวามะรุมมีฤทธิ์ชะลอความแก เนื่องจากยังไม
พบรายงานการวจิยัเกีย่วกบัมะรมุในดานนี ้คาดวาเปนการสรปุ
เนือ่งจากมะรมุมสีารฟลาโวนอยดสำคญัคอื รทูนิและเควอเซทนิ
(rutin  และ quercetin) สารลูทีนและกรดแคฟฟโอลิลควินิก
(lutein และcaffeoylquinic acids) ซึ่งตานอนุมูลอิสระ ดูแล
อวยัวะตางๆ ไดแก จอประสาทตา ตบั และหลอดเลอืดจากการ
เสือ่มสภาพตามอาย ุการกนิสารตานอนมุลูอสิระชะลอการเสือ่ม
สภาพของเซลลในรางกายได

สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดและเบนซิลกลูโคซิโน
เลตคนพบในป พ.ศ.๒๕๐๗ จากมะรุมมีฤทธิ์ตานจุลชีพ สนับ
สนนุการใชน้ำคัน้จากมะรมุหยอดหแูกปวดห ู ปจจบุนัหลงัจาก
การคนพบแบคที เ รี ยที่ ทำให เกิ ด โ รคกระ เพาะอาหาร
Helicobactor pylori กำลงัมกีารศกึษาสารจากมะรมุในการตาน
เชื้อดังกลาว

สารเบนซิลไทโอไซยาเนตไกลโคไซดชนิดหนึ่งและสารไน
อาซไิมซนิ (niazimicin) จากมะรมุสามารถตานการเกดิมะเรง็ที่
ถกูกระตนุโดยสารฟอบอลเอสเทอรในเซลลมะเรง็เมด็เลอืดขาวได

การทดลองในหนพูบวาหนทูีไ่ดรบัฝกมะรมุเปนอาหารเกดิ
โรคมะเรง็ผวิหนงัจากการกระตนุนอยกวากลมุทดลอง โดยกลมุ
ที่กินมะรุมมีเนื้องอกบนผิวหนังนอยกวากลุมควบคุม

จากการทดลอง ๑๒๐ วนั ใหกระตายกนิฝกมะรมุ วนัละ
๒๐๐ กรมัตอกโิลกรมัน้ำหนกัตวัตอวนั เทยีบกบัยาโลวาสแตทนิ
๖ มลิลกิรมัตอกโิลกรมัน้ำหนกัตวัตอวนั และใหอาหารไขมนัมาก
พบวาทั้งกลุมที่กินมะรุมและยามีคอเลสเทอรอล ฟอสโฟไลพิด
ไตรกลเีซอไรด VLDL LDL ปรมิาณคอเลสเทอรอลตอฟอสโฟไลพดิ
และ atherogenic index ต่ำลง ทัง้ ๒ กลมุมกีารสะสมไขมนัใน
ตบั หวัใจ และทอเลอืดแดง (เอออรตา)

กลุมควบคุมปจจัยดาน
การสะสมไขมันในอวัยวะ
เหลานี้ไมมีคาลดลงแตอยาง
ใด กลุมที่กินมะรุมพบการขับ
คอเลสเทอรอลในอจุจาระเพิม่
ขึ้น ผูวิจัยจึงสรุปวาการกิน
มะรมุมผีลลดไขมนัในรางกาย
ที่ประเทศอินเดียมีการใชใบ

มะรุมลดไขมันในคนที่มีโรคอวนมาแตเดิม การศึกษาการกิน
สารสกัดใบมะรุมในหนูที่กินอาหารไขมันสูงมีปริมาณคอเลสเท
อรอลในเลอืดลดลงอยางมนียัสำคญัเทยีบกบักลมุควบคมุ นอก
จากนีก้ลมุทดลองมปีรมิาณไขมนัในตบัและไตลดลงสรปุวาการ
ใหใบมะรุมเพื่อลดปริมาณไขมันทางการแพทยอินเดียสามารถ
วัดผลไดในเชิงวิทยาศาสตรจริง

งานวิจัยการใหสารสกัดแอลกอฮอลของใบมะรุมกรณี
ทำใหตบัหนทูดลองเกดิความเสยีหายโดยยาไรแฟมไพซนิ พบวา
สารสกัดใบมะรุมมีฤทธิ์ปองกันตับ โดยมีผลกับระดับเอนไซม
แอสพาเทตอะมโินทรานสเฟอเรส อะลานนีอะมโินทรานสเฟอเรส
อลัคาไลนฟอสฟาเทส และบลิริบูนิในเลอืด และมผีลกบัปรมิาณ
ไลพิดและไลพิดเพอรออกซิเดสในตับ โดยดูผลยืนยันจากการ
ตรวจชิน้เนือ้ตบั สารสกดัใบมะรมุและซลิมิารนิ (silymarin กลมุ
ควบคมุบวก) มผีลชวยการพกัฟนของการถกูทำลายของตบัจาก
ยาเหลานี้

ผลิตภัณฑมะรุมของตางประเทศจะอางฤทธิ์รักษาโรค
มากมายทัง้ทีย่งัไมมกีารพสิจูนทางวทิยาศาสตร แคฤทธิท์ีพ่สิจูน
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
บณัฑติศกึษา คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร, นติยสาร
หมอชาวบานปที ่29 ฉบบัที ่338 มถินุายน 2550
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โดย มณเีมขลา
ไดอารีธ่รรม

เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ.2551 ไปกราบหลวงพอ
วีระนนท ที่วัดปาเจริญราชเปนครั้งแรก เกิดศรัทธา
เลือ่มใสมาก ทานพดูทกัโดนใจและเตอืนสตจินรสูกึ
วาทานรูจักตัวเรามากกวาที่เรารูจักตัวเองเสียอีก

5-12 มีนาคม ปฏิบัติธรรมครั้งแรกในชีวิตที่
วดัปาเจรญิราช ตอนนัน้มคีนนอย ไมเกนิ 10 คน บาง
วันเหลืออยูคนเดียว (อาจเพราะชวงนั้นหลวงพอไป
ธดุงค) วนัที ่4 ขณะนัง่สมาธไิดยนิเสยีงฝเทาเหมอืน
คนเดนิผานดานหลงั ดวยไมมสีตจิงึลมืตารบีหนัไปดู
ก็ไมเห็นใครมีแตความเงียบมาแทน มองดูผูปฏิบัติ
ทานอืน่เหน็เดนิและนัง่อยไูกลจากเรา หลบัตานัง่ตอ
กไ็ดยนิอกี คราวนีเ้สยีงเหมอืนเดนิผานดานหนา ฟง
จนแนใจวาไมใดหแูวว (แตลมืกำหนดยนิหนอ) ดวย
อยากรูวาใครมาเดินอยู จึงรอซักพักแลวรีบลืม
ตาอยางเรว็ กลบัพบเพยีงความเงยีบเทานัน้ คนอืน่
เหน็ปฏบิตัอิยไูกลๆ อยางสงบ งงมากแตมัน่ใจวาไม
ไดหูฝาด เลยคิดวาคงเปนหลวงพอถอดจิตมาเดิน
ดวูาทกุคนขยนัปฏบิตัหิรอืไม เพราะไดยนิแมชพีดูวา
ถึงทานไมอยูแตทานรูหมดวาสถานการณที่วัดเปน
อยางไร จงึตัง้ใจนัง่ตอ ครัน้หลบัตากไ็ดยนิเสยีงฝเทา
เดินไปมาเชนเดิมอีก วันตอมายังไดยินหลายครั้ง
บางครั้งเสียงอยูขางหนา ขางหลัง บางครั้งเหมือน
เดนิผานขางๆ ตวั ทกุครัง้ทีล่มืตาดดูวยความสงสยั
ความเงยีบกค็รอบคลมุ ครบ 8 วนัจงึเรยีนถามพระ
อาจารยสงกรานต ทานบอกวาเปนเพราะชวงนัน้จติ
เราสงบพอที่จะสัมผัสวิญญาณได นี่ก็แสดงวาทาน
เหน็นะส ิ เลยถามวาทานเหน็เปนใคร ทานไดแตยิม้
ไมยอมบอก พอลากรรมฐานแลวจึงมากราบเรียน
หลวงปเูสารหา หลวงปบูอกวาเราเจอดเีขาแลว นัน่
เจากรรมนายเวรมาเดนิวนรอบๆ ตวั ดวยความตกใจ
กลวัจงึถามวา เขามาขดัขวางไมใหเราบำเพญ็เพยีร
หรอืเปลา กไ็ดรบัคำตอบวาเขามาด ีอยากไดรบัสวน
บญุกศุลจากเรา พอไดรบัจากทีเ่ราแผเมตตาใหแลว
เขากไ็ป จงึไดยนิแค 2 วนัชวงกลางของการปฏบิตั ิถา
เขามารบกวนจริงก็คงไดยินตอทุกวันนะสิ!
      ออกจากวดัไปกอ็ศัจรรยใจลกึๆ จากทีเ่คยดืม่
เหลาสบูบหุรี ่กไ็มรสูกึอยากเลย เคยรกัการดหูนงัฟง
เพลงเปนชวีติจติใจ กลบัรสูกึเฉยๆ ชอบฟงแตธรรมะ
และเสียงพระสวดแทน จากสวดมนตไมเปน กลาย

เปนคนชอบสวดมนต ถามเีวลาจะทำวตัรเชา-เยน็ดวย โดยเฉพาะเวลาบนิ
ไปพกัตางประเทศ ครัง้หนึง่ที ่Moscow สวดมนตนัง่สมาธเิดนิจงกรมตลอด
ทั้งสองวัน เพิ่มดูการเคลื่อนไหวของกายและกำหนดทุกอิริยาบทแมแตใน
หองน้ำ เพราะอยคูนเดยีวทำทกุอยางไดชาสดุๆ ขณะนัง่สมาธบิลัลงักหนึง่
รสูกึวาตวัเบาคลายจะลอยได พองยบุหายไป นิง่ สงบ เงยีบ เปนความรสูกึ
ทีม่หศัจรรยมาก แตไมรจูะกำหนดอยางไร ใจคดิสงสยัวาเกดิอะไรขึน้นี ่บวก
กบักลวันดิๆ ลองหายใจแรงแตทำไมไมมพีองยบุ มแีตเบา โลง พดูกบัตวัเอง
ในใจวาจะเปนอยางไรตอไปหนอ ซักพักกลับมารูสึกพองยุบเหมือนเดิม
กก็ำหนดตอและรอวาอาการดงักลาวจะกลบัมา แตกไ็มเกดิขึน้ ทกุครัง้ทีน่ัง่
กพ็ยายามคดิและทำใหเกดิมขีึน้มา แตไมสำเรจ็ นกึเสยีดายความรสูกึวเิศษ
นั้น คิดเอาเองวาเราคงเริ่มทำสมาธิไดแลวจึงอยากไปอยูวัดอีกเพื่อ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องและจริงจัง

28-30 มีนาคม กลับมาวัดปาฯ รอบสอง หลวงพอยังไมกลับจาก
ธุดงค รีบเรียนถามพระอาจารยสงกรานตถึงอาการเบาเหมือนตัวจะลอยที่
ประสบ หวังไดรับคำชมวาทำถูกตอง กลับโดนตำหนิวาไมมีสติ ไมตาม
กำหนดรูดูไป เราก็วาเพราะสงสัยมีคำถามขึ้นในใจ ทานจึงบอกวาความ
สงสยัจะปดกัน้ไมใหเราไปถงึไหน จงมสีตริแูละกำหนดทกุอยางทีเ่กดิขึน้ จงึ
พยายามอยางมากทีจ่ะทำใหมสีมาธแิละสตอิยกูบัตวัตลอด ตัง้ใจปดวาจา
ไมพดูกบัใครเลย แตกท็ำไมได เพราะเจอคนรจูกั 2 คนมาปฏบิตัเิปนครัง้แรก จงึ
ตองคยุดวย ปรากฎ วาคราวนี้ไมสงบและสติเตลิดเปดเปง แยกวาเดิมอีก
เพราะครัง้แรกไมไดคาดหวงัอะไร ครัง้นีค้าดหวงัไวสงู เมือ่ไมเปนตามคาด
ก็ผิดหวัง พอลาศีล พระอาจารยบอกวาครั้งนี้เราถูกสอบอารมณจาก
สถานการณรอบขางและผูปฏิบัติดวยกัน แลวเราก็ไมผาน กลับบานไปจึง
หมั่นปฏิบัติสม่ำเสมอโดยทิ้งความสงสัยไมวาเกิดอะไร บางครั้งเกิดอาการ
ตวัโยก ตวัหมนุ กก็ำหนดตามด ูตอมานกึสนกุตดิใจ ถามอีาการตางๆ กช็อบ
ดวูาจะเปนยงัไงตอไป เมือ่ใดทีน่ัง่แลวไมมอีาการแปลกๆ จะเบือ่ ไมอยาก
นัง่ตอ โดยไมยอมตามดจูติตวัเอง

1-7 พฤษภาคม ปฏบิตัธิรรมในโครงการ "พฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่1"
ครั้งแรกที่ปฏิบัติกับคนหมูมากกวารอยชีวิต และเปนการปฏิบัติที่โหดมาก
หลวงพอวีระนนทใหนั่งกวาชั่วโมง เดินนั่งทั้งวัน ทุกวันก็มีสมาธิและเห็น
อาการของสภาวธรรมเพิ่มมากขึ้น เชาวันที่ 4 ขณะนั่งสมาธิไดนาน
พอสมควร ความเจบ็รนุแรงมากขึน้ จนกำหนดไดแตเจบ็หนอ ตอมารสูกึทกุข
ใจอยางบอกไมถกู เศราใจ เสยีใจ ไมรวูาสาเหตจุากความเจบ็ทางกาย หรือ
จากกรรมอะไรหนไหน รแูตวาทกุขใจเหลอืเกนิ น้ำตาไหลพราก สะอกึสะอืน้
มากขึน้ๆ อยากหยดุแตหยดุไมได ความเศราเสยีใจระเบดิออกมากบัน้ำตา
ซักพักไดยินเสียงหลวงพอกระซิบใกลๆ วาใหยืดตัวขึ้นตรงและหายใจลึกๆ
เมือ่ทำตามกด็ขีึน้ ซึง้ใจมากทีห่ลวงพอทานเมตตาเรา ตอมาทกุขใจรองไหโฮอกี
ไดยินหลวงพอพูดออกไมควา ความทุกขที่กายไมนานก็หาย แตทุกขในใจ
มันขามภพขามชาติ เกิดตัวรูขึ้นเลยวาที่เจ็บขาเนี่ยมันนิดเดียวทนได แตที่
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ใจนี่สิมันทรมานกวานัก ทั้งที่หาคำตอบไมไดวาทุกขใจเรื่องใด แตเหมือน
หลวงพอทานรวูาเราเปนอะไร มกีรรมอะไร ออกจากสมาธคิรัง้นีจ้งึสำนกึใน
พระคณุของหลวงพอทีเ่มตตาสอนสิง่ดีๆ  นัง่ตอนบายไมทกุขแลว รสูกึเฉยๆ
เจบ็เลก็นอย นัง่ตอนค่ำรสูกึสงบ นิง่ ใจอยกูบัตวัมากทีส่ดุ ไมเจบ็เลย ยนิดี
พอใจในความสงบเปนสขุมาก จนกำหนดสขุหนอ สงบหนอ นิง่หนอ ชอบ
หนอ ดใีจหนอ สลบักนัไปนาน ลมืตาคลายสมาธแิลวยงัอิม่เอมปต ิจนถงึ
เขานอนยังกำหนดสุขหนอ นอนยิ้มสุขใจอยางที่ไมเคยเปนมากอนในชีวิต
วันนี้จึงเปนวันที่พิเศษสุด เจอทั้งทุกขมากและสุขมากในวันเดียว นี่แหละ
หนอธรรมะ... อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา

7-14 กรกฎาคม ปฏบิตัธิรรมทีย่วุพทุธฯ ทีน่ีต่างจากทีว่ดัคอืตองปด
วาจาเครงครัดและกำหนดทุกอิริยาบทยอยนอกหองปฏิบัติดวย สงผลให
เกิดสมาธิมากและสติอยูกับตัวทุกขณะ ทุกวันรูสึกถึงจังหวะการเตนของ
หัวใจ ตัวโยกโคลงเคลงแมกระทั่งยืนอยูหรือลืมตา นั่งแปบเดียวก็รูสึกตัว
หมนุและมอีาการของสมาธมิากๆ ทีน่ัน่สอนวาถามอีาการใดๆ เหน็อะไร ให
กำหนดรแูลวปลอย กลบัมาทีพ่องยบุ ถายงัมอียใูหสัง่หยดุ ไมใหสนใจตาม
ด ูเพราะอาการเหลานัน้เปรยีบเสมอืนกเิลส เปนแคของเลนไมใชของจรงิ ถา
ผานไปไดจะเจอสิง่ทีด่กีวา เปนธรรมวเิศษ เลยเพิง่รวูาทีผ่านมาเราผดิตลอด
ไปตดิความสนกุในการดอูาการแปลกๆ ยอนนกึไปวาสวนใหญออกจะตดิสขุ
ดวย เมือ่สงบนิง่ได จะนัง่ไดนาน แตถาฟงุซาน หรอืเฉยๆ ไมมอีาการใดๆ
จะเบือ่ ไมยอมตามดสูภาวะจติใจตวัเอง ไมนานกล็กุ พึง่รวูาทำไมกเิลสเรา
ยงัไมลดซะท ีอาจเปนเพราะประการฉะนีเ้องสมาธเิราถงึไมกาวหนา รอูยาง
นี้แลวจึงพยายามสั่งหยุดอาการตางๆ แตยังไงมันก็ไมยอมหยุด เลยตอง
ตามดไูป ทีย่วุพทุธฯกไ็ดความรตูวัทัว่พรอม กำหนดอริยิาบทยอยเปน มสีติ
และสมาธิมากที่สุด

19-26 พฤศจกิายน ปฏบิตัธิรรมในโครงการธรรมสญัจร "ทำดเีพือ่
พอครัง้ที ่2" ทีเ่ชยีงใหม เปนประสบการณทีด่มีากๆ ตางจากทกุครัง้คอื ครัง้
นีไ้มมอีาการแปลกๆ เลย กไ็ดแตดกูายใจและอารมณทีเ่กดิขึน้ ฟงุซานหนอ
ปรงุแตงหนอ เบือ่หนอ นิง่หนอ สงบหนอ ชาหนอ เจบ็หนอ พอไมมอีาการ
ใดๆ กไ็มรจูะกำหนดอะไร เมือ่ความเจบ็มาเยอืนเลยชอบ จะไดมอีะไรด ูเจบ็
ชาตรงไหนกำหนดไป ยายที่ไปก็ตามดู ตั้งใจดูใหถึงที่สุดวามันจะเจ็บได
เพียงไหน เพงไปใจนึกอยากเห็นกระดูก เสนเอ็น อวัยวะภายในที่เจ็บอยู
อยางทีห่ลวงพอเคยกลาว แตกไ็มเหน็ จูๆ  แวบมา ไมรหูนอ อวชิชาหนอ โง
หนอ อยากหายโงหนอ อยากรูแจงเห็นจริงหนอ หลวงพอชวยดวยหนอ
พอเจ็บมากจนแทบทนไมไหวก็ตั้งใจวาตายเปนตาย ตองนั่งถึงเวลาที่พระ
อาจารยตัง้ไวใหไดทกุบลัลงัก มงุมัน่เอาชนะใจตวัเองใหได และตัง้เปาหมาย
ไปทีค่วามปตสิขุใจทีจ่ะไดรบัตอนออกจากสมาธ ิกำหนดไป ดไูป จนเหน็วา
ทกุอยางมนัหมนุเวยีนแยงกนัเกดิขึน้ เหน็แตละอยางมเีปนอยขูณะนัน้ๆ เหน็
มนัลดนอยลง และหมดไป อยางอืน่เกดิขึน้แทนเปลีย่นสลบัไป มแีตวปิสสนา
ลวนๆ จงึเพึง่เขาใจในครัง้นีเ้องวาวปิสสนาคอือะไร ทีผ่านมามงุแตทำสมาธิ

อยากไดแตความนิ่งวางไมคิดอะไร  แตไมได
ทำวปิสสนาเลย หลงัจากพากเพยีรมา ในทีส่ดุวนัสดุ
ทายก็ไดซาบซึ้งกับความสงบสุขที่เกิดมีขึ้นในใจ แม
กายเจบ็แตใจใสใจสบาย สขุสงบกวาความสขุทีเ่กดิ
จากสิ่งอื่นใดในโลกเลยจริงๆ และเปนที่นาสังเกตวา
การเรยีนกรรมฐานกบัหลวงพอ จะเกดิความร ูความ
คดิได ความสขุสงบใจกลบัมาทกุครัง้
      ชวีตินีเ้ปนหนีบ้ญุคณุหลวงพอวรีะนนทมาก ทาน
ทำใหรจูกัธรรมะ รจูกัชวีติ และรอูะไรดีๆ  อกีมากมาย
ทานไมไดสอนเปนคำพูดทุกอยางวาใหทำสิ่งนี้ อยา
ทำสิ่งนั้น แตทานใหธรรมะสอนใจ เมื่อกอนเคยเห็น
กงจกัรเปนดอกบวั หลงวาอบายมขุเปนสิง่ด ีเหน็ผดิ
เปนถกูเรือ่ยมา เพราะหลวงพอแทๆ  จงึสามารถเหน็
โลกตามความเปนจรงิได ตอนนีร้แูลววาความสขุทีแ่ท
จรงิคอือะไร ชวีติทีถ่กูทำนองคลองธรรมเปนอยางไร
และการปฏบิตัธิรรมกส็งผลใหตวัเองเปลีย่นความคดิ
และพฤตกิรรมไปในทางทีด่ขีึน้ เปลีย่นจากคนรกัสนกุ
มาเปนคนรักสงบ เปลี่ยนจากยินดีพอใจในทางโลก
มายนิดพีอใจในทางธรรม เชือ่ในกฎแหงกรรม และที่
สำคญัทีส่ดุเปนคนรกัศลี มศีลี คอืความปรกต ิถงึโลภ
โกรธ หลง ยงัมอียเูยอะ แตจะพยายามทำใหมนัลด
นอยลงวนัละนดิ และขอใหคำมัน่สญัญากบัหลวงพอ
วาจะปฏิบัติธรรมทุกวัน เพราะมีความปรารถนา
อยางแรงกลาที่จะพนทุกข บรรลุธรรม และจุดมุง
หมายสูงสุดก็เหมือนพี่ๆ ใจบุญหลายคน นั่นคือ
นิพพาน

กราบขอบพระคุณหลวงพอวีระนนทอยางสูง
ทีเ่มตตาสัง่สอนชีแ้นะ ขอบพระคณุพีป่ ู(คณุบษุรตัน
มกรแกวเกยรู)ทีช่กัชวนมาทางธรรมและใหคำปรกึษา
ขอบพระคุณพี่จอด (คุณภุชงค ทับทิมงาม) ที่
พามากราบหลวงพอที่วัดครั้งแรกและสื่อธรรมะทั้ง
หลาย และขอบพระคุณพี่ๆ ผูจัดทุกทานสำหรับทุก
งานบญุ และทกุโครงการปฏบิตัธิรรม อยากบอกจาก
ใจจริงวาซาบซึ้งในบุญคุณและความมีน้ำใจของพี่ๆ
ทกุคนมาก ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานดวยคะ

      “ชวีตินีเ้ปนหนีบ้ญุคณุหลวงพอวรีะนนทมาก ทานทำใหรจูกัธรรมะ รจูกัชวีติ และรอูะไรดีๆ
อกีมากมาย ทานไมไดสอนเปนคำพดูทกุอยางวาใหทำสิง่นี ้อยาทำสิง่นัน้ แตทานใหธรรมะสอนใจ
เมื่อกอนเคยเห็นกงจักรเปนดอกบัว หลงวาอบายมุขเปนสิ่งดี เห็นผิดเปนถูกเรื่อยมา”
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เรื่อง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ

สวสัดผีอูานทกุทานคะ ฉบับนีค้อนขางจะมกีลิน่อายความ
เปนอนิเดยีอยมูาก เพราะหลวงพอไดนำคณะศษิยานศุษิยไปแสวง
บุญและปฏิบัติธรรมที่แดนพุทธภูมิ เพื่อสั่งสมบุญบารมีมาชวย
หลวงพอสรางวัดปากันตอไป

ขณะนี้ทางวัดยังมีโครงการบุญมากมายตอเนื่องกัน เชน
การกอสรางหองน้ำผูหญิง การกอสรางที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรม
เปนตน ซึ่งทางวัดปากำลังอยูในระหวางกอสรางสาธารณูปโภค
ตางๆ ไมวา การขดุบอบาดาลน้ำ การตดิตัง้ ระบบไฟฟา   เพือ่อำนวย
ความสะดวกแกผูปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมากขึ้น ทุกโครงการยังไม
แลวเสร็จ เพราะยังขาดปจจัยอีกจำนวนมาก  ฉะนั้นตองอาศัย
ศรัทธาจากทุกทาน รวมแรงรวมใจในการสรางวัด เพื่อเปนสถานที่
ปฏิบัติธรรมกันตอไปอีก

ฉบับนี้ขอแจงรายชื่อผูรวมบุญในโครงการตางๆ สวน
เจาภาพหองน้ำ หองละ ๕๐,๐๐๐ บาท จะทะยอยลงรายชือ่ใหผอูาน
ไดอนุโมทนาบุญ ในฉบับตอไปอีกคะ หรือผูมีจิตศรัทธาทานใด
ตองการสมทบปจจยัในกจิกรรมบญุใด กข็ออนโุมทนาบญุดวยคะ

รายชือ่เจาภาพเสาเขม็ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตนที่ ๖๐ คณุชนฏัฐา สขุจนัทรา

๖๑ คณุหงษ โสฬสรงุเรอืง
๖๒ คณุพจนยี  เอกอคัร
๖๓ คณุชนารสัมิ ์แกววรรณฤทธิแ์ละกลัยามติร

รายชือ่ผบูรจิาคซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓๐๐๐ บาท
๖๗. คณุเมธาวรรณ ฟอง ๒๐๐๐๐ บาท
๖๘. คุณปาลิ่มเกียว ๑๕๐๐๐ บาท
๖๙. คณุหนงิ ปก เอก แหนม นยุ ๖๕๐๐ บาท
๗๐. คณุเอ การบนิไทย ๖๐๐๐ บาท
๗๑. คณุสปุราณ ีนลี วลิแมนน ๑๐๐๐ บาท
๗๒. คณุสรินิทพิย ลลีาประเสรฐิ ๓๐๐๐ บาท

รายชือ่เจาภาพอาหารวนัละ ๓,๐๐๐ บาท
๑๔. คณุพจมาน เตชะประเสรฐิพร
๑๕. คณุเพญ็พร ฟงุขจร สชุาต ิศรมีกุข
๑๖. พนัตำรวจโทยศเอก ภรุติา รกัษาสวุรรณ ผวิงาม
๑๗. คณุชลวนสั ธรีะกำจาย นจั อรรถโสภากลุ
๑๘. คณุอณริะ โพธนิลิ คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู

+ณภคั เจรญิจติร
๑๙. คณุวรศริ ิมหาศร
๒๐. คณุศรนิภสัร
๒๑. คณุณฐักา จรญูวทิยและครอบครวั
๒๒. คณุลกัษณ คณุณฏัฐพล อารปีระเสรฐิกลุ
๒๓. คณุคณนิ วรีะยทุธวไิลและครอบครวั
๒๔. คณุจฬุารตัน ตนัตริตันไพศาล
๒๔. คณุเชาวกลุ เหลอืงหริญัภษูติ ชลาลยั Sannier

เหลืองหิรัญภูษิตและครอบครัว
๒๕. คณุนวรตัน โกไศยกานนท
๒๖. คณุพนัลกึ จนิายน

รายชื่อเจาภาพโครงการพิมพหนังสือธรรมะ
๑๑.คณุอโนทยั สนิตระการผล ๕๐๐ บาท
๑๒.คณุกนัยารตัน โกไศยกานนท ๕๐๐ บาท
๑๓.คณุเนตรนภสิ ศรเีพชรธนเมธา ๑,๐๐๐ บาท
๑๔.คณุอาคม บางสรอย ๒,๐๐๐ บาท
๑๕.คณุฉตัรชยั ประทปีนำชยั ๕๐๐ บาท
๑๖.คณุจริาย ุตัง้ดำรงกลู ๕๐๐ บาท
๑๗.คณุกานตรว ีโกไศยกานนท ๕๐๐ บาท
๑๘.คณุนทั อรรถโสภากลุ ๑,๐๐๐ บาท

๗. ทานผหูญงิยสวด ีอมัพรไพศาล
๘. คณุทพิสดุา ลดัพลี
๙. คณุพนินา เหลาประดษิฐ

คณุบงัอร - คณุจติตสมนกึ - คณุนาตยา

รายชือ่เจาภาพเสาอโุบสถ ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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รายชือ่ผอูปุถมัภวารสารกระแสใจ
ประจำป พ.ศ.๒๕๕๒

๑ คณุเจตยิา สกลุรตันาคม ๕๐๐๐ บาท
๒ คณุกานตรว ีโกไศยกานนท ๗๐๐๐ บาท
๓ หจก.ดทิกัษ เทรดดิง้ ๕๐๐๐ บาท
๔ คณุจฬุารตัน ตนัตริตันไพศาล ๕๐๐๐ บาท
๕ คณุภาวณิ ีคณุกมลวรรณ โชคทวโีชค ๕๐๐๐ บาท
๖ คณุวลัภา องคศรตีระกลู ๕๐๐๐ บาท
๗ คณุสภุากร มยรุะสกณุ ๕๐๐๐ บาท
๘ คณุคณุปณฑารยี ชวีสทุธานนท ๒๕๐๐ บาท
๙ คณุทนง เหลาโกเมนย ๕๐๐๐ บาท

รายชื่อผูบริจาคปจจัยถมที่เพื่อสรางหองน้ำและกุฏิ
สำหรับผูปฏิบัติธรรม

๑๔  คณุพรประภา สนิตระการผล ๕๐๐ บาท
๑๕  คณุวนัทนา หลิว่สวุรรณ ๕๐๐ บาท
๑๖  คณุญารณ ีแตเจรญิกลุ ๓๐๐๐ บาท
๑๗  คณุสนินีติย สนิตระการผล ๑๐๐๐ บาท
๑๘  คณุศศมาน เนยีมทนัต ๑๐๐๐ บาท
๑๙  พลตรจีำนงค อมัพร อดุมกจิ ๑๐๐๐ บาท
๒๐  คณุศริาเมษฐ -คณุพงษพพิฒัน สนิธพนำชยั ๒๐๐๐ บาท
๒๑  คณุรวพีร-ไมเคลิ อารโนลด ๑๐๐๐ บาท
๒๒  คณุชยตุ ทชัชาภร เชชบณัทติย ๕๐๐๐ บาท

- Weekday nursery
- Weekend play group Art/cooking/English/Neo play
- English Summer camp  Art/cooking/English/Neo play
อรอนงค  ปทมุเจรญิวฒันา
All Seasons Place Wireless Road  Tel. 0-2685-3443
Prasarmmit Plaza Building, Sukhumvit 23 Tel. 0-2664-1623www.neokids.co.th

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แนวนีโอฮิวแมนนิส
(รบัเดก็อาย ุ3 เดอืน - 6 ขวบ)

โรงเรียนสอนดนตรี
เคพีเอ็น

หมายเหต ุหากพมิพรายชือ่ผดิพลาดขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วยคะ

ขอเชญิรวมบรจิาคปจจยัเขา "กองทนุอาหารสำหรบัพระภกิษ ุสามเณร แมช ีและผปูฏบิตัธิรรมวนัละ ๓,๐๐๐ บาท"
ลงชื่อจองวันที่ประสงคเปนเจาภาพไดที่วัด หรือจองเปนเจาภาพอาหารในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอวันละ ๑๕,๐๐๐ บาท  ทาน
สามารถสมทบตามกำลงัศรทัธากไ็ดคะ โดยโอนปจจยัเขาบญัชหีรอืถวายปจจยัทีห่ลวงพอระบหุนาซอง "กองทนุอาหาร" คะ

ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจรวมสรางวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ำหรบัปฏบิตัธิรรม ทานสามารถโอนปจจยัเขาบญัชี
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่354-2-19782-4 พรอมสง
หลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ สงแฟกซมาที่ 0-9952477 มารวมอนุโมทนาบุญ
กันใหมฉบับหนานะคะ
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เรยีบเรยีง..ขนุไกรลาส
เพราะเปนปจจตัตงั

 ตอน   ชีวิตเฉียดตาย
การเปนผปูฏบิตัธิรรม ดำรงตนอยใูนศลีในธรรมนัน้   ยอมทำใหเรา

มีครูบาอาจารยที่ดี  ทั้งที่เปนมนุษยและไมใชมนุษย   และเมื่อถึงครา
เดอืดรอน ประสบอนัตราย ครบูาอาจารยเหลานัน้ยอมปกปกรกัษาดแูลเรา
เสมอ ไมวาเราจะรูหรือไมกต็าม ลองอานเรื่องนี้ดูนะครับ  วาการเปนศิษย
มีครูนั้นมีขอดีมหาศาลเพียงใด

            ….. ยอนหลงัไปเมือ่สบิกวาปกอน ขณะดฉินักำลงัศกึษาระดบัชัน้ปที่
๓  มหาวทิยาลยัแมโจ  จ.เชยีงใหม  ในเวลานัน้  ทางมหาวทิยาลยักำลงักอ
สรางวิหารประจำมหาวิทยาลัย ชื่อวิหารอุราวดี เปนที่ประดิษฐานของ
พระพทุธชนิราชจำลอง พรอมบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ ดฉินัมกัจะไปทีว่หิาร
แหงนี ้พรอมทัง้ทำความสะอาดพระพทุธรปู พืน้วหิาร และหาดอกไมมาปก
แจกันถวายพระพุทธรูปอยูเสมอ เพราะคิดวา "ถาเรามาไหวพระ เราเอง
ก็อยากจะมาสถานที่สะอาด ๆ และสวยงาม  เราจะทำสถานที่นี้ เพื่อให
คนมากราบไหวทานบอยๆ "

เริ่มแรกดิฉันมาทำความสะอาดที่วิหารเพียงลำพัง แตภายหลังมี
เพือ่นๆนองๆในมหาวทิยาลยั กม็าชวยกนัทำความสะอาดสถานที ่ อยมูาวนั
หนึ่ง ดิฉันไดพบพระธุดงครูปหนึ่งโดยบังเอิญ  ทานไดมาปกกลดที่วิหาร
อรุาวด ี จรยิาวตัรทานงดงามมาก

หลงัจากทีไ่ดสนทนาธรรมกบัทาน   เกดิความเลือ่มใสศรทัธา และ
ไดชกัชวนเพือ่น ๆ  มาถวายสงัฆทาน ภายหลงัไดทราบนามของพระอาจารย
ชือ่  หลวงพอยง  ไดทราบวากอนบวชทานเปนคนไทยทีใ่ชชวีติอยใูนประเทศ
อเมริกา  ภายหลังเกิดอยากศึกษาพระธรรม กอนบวชทานไดถือศีล 8 มา
7-8 ป  ขณะทีพ่บทาน ทานบวชไดพรรษาทีส่อง

อยูมาวันหนึ่งดิฉันและเพื่อนนักศึกษา ไดมีโอกาสติดตามทานไป
ปฏบิตัธิรรม ณ. สำนกัสงฆแหงหนึง่ แถบถ้ำเชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ. เชยีงใหม
โดย  หลวงพอเริม่สอนการรกัษาศลีอโุบสถ(ศลี ๘) และสอนกรรมฐาน โดย

การภาวนาแบบอานาปานสติ  หายใจเขา
"พทุ" หายใจออก "โธ"

ดฉินักเ็หมอืนปถุชุนทัว่ ๆ ไปทีอ่ยากรู
อยากเห็นในสิ่ งที่ คนทั่ ว ไปมองไม เห็น
ประกอบกบัถ้ำแหงนัน้  มผีพูบสิง่แปลก ๆ  อยู
เปนประจำ ตกเย็นหลังจากนั่งสมาธิเสร็จ
ดิฉันจึงถามทานวา

"หลวงพอเจาคะ  เทวดามีจริงมั้ย
เจาคะ"

หลวงพอทานกย็ิม้แลวตอบดวยความ
เมตตาวา  "มจีรงิจะ  โยม"

ดฉินักถ็ามทานตอไปวา " แลวนาคละ
เจาคะ มีจริงหรือปลาวเจาคะ  แลวนาคมี
รปูรางอยางไรเจาคะ "

ทานก็เมตตาตอบไปวา "เคยเห็น
พญานาคหนาโบสถมั้ยละ  รูปรางอยางนั้น
แหละ  แตเวลาเขามาใหเห็นก็เปนรูปราง
เทวดาจะ"

ดิฉันก็ถามตอไป  "แลวนางไมละ
เจาคะ มจีรงิหรอืเปลา  รปูรางเปนอยางไร"

หลวงพอก็ยังคงยิ้ม แลวตอบวา "มีสิ
โยม  นางไมหรอืเทพธดิาแตละทีไ่มเหมอืนกนั
หรอกนะ แตวาการแตงตัวจะตางกันออกไป
ในแตละพื้นที่ รูปรางไมใหญ ไมเล็ก เหมือน
สาวอายุ ๑๖ เขาก็นั่งอยูใกล ๆ โยมนั่น
แหละ"

ในเวลานั้นดิฉันไมเคยตระหนักถึง
โทษของการปรามาสพระรัตนตรัยเลย
การลวงเกินดวยกาย วาจา หรือใจ ตอพระ
ภิกษุ ผูเปนครูบาอาจารยนั้น เปนภัยสำหรับ
นักปฏิบัติ ยากที่จะกาวหนาในการปฏิบัติ
ธรรม คิดเพียงแคนึกถามแบบสนองความ
อยากรขูองตนเอง เทพธดิาทานคงรำคาญ จงึ
มาปรากฏใหเหน็ เหตกุารณในครัง้นัน้ ดฉินัได
สำรวมระวังกาย วาจา ใจ และตั้งใจปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น

การปฏิบัติธรรมกับหลวงพอแบบ
อานาปานสติ เปนไปดวยดีตลอดมา
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จนกระทั่งอยูมาคืนหนึ่ง  ขณะที่ไดเขาพระกรรมฐานนั้น
ปรากฏภาพนิมิตขึ้นมา เปนภาพพระภิกษุ รูปรางใหญ  มี
มอืใหญ  เทาใหญ ผมสขีาวโพลน  เปนภาพนัง่อยใูนถ้ำ  เวลา
นัน้ดฉินัรสูกึกลวัมาก   จงึรบีออกจากกรรมฐานทนัที

รุงเชาจึงไดกราบเรียนถามหลวงพอวา "หลวงพอ
เจาคะ ลูกมีนิมิตเห็นภิกษุผมขาว รูปรางใหญ มือเทาใหญ
ทานเปนใครเจาคะ"

หลวงพอทานยิม้ ๆ  บอกวา "ลองไปดภูาพพระทีศ่าลา
ซิวามีหนาตาทานใดเหมือนที่โยมเห็นบาง"   ดิฉันทำตามที่
ทานบอก แตวาไมพบภาพพระภกิษดุงักลาว

ตอมาดฉินัไดเขาไปภายในถ้ำทีอ่ยบูรเิวณสำนกัสงฆ
แหงนัน้  จงึไดมากราบเรยีนหลวงพอทานวา "หลวงพอเจาคะ
พระองคนีแ้หละเจาคะ"   หลวงพอทานมองภาพนัน้ แลวกลาว
วา

 "หลวงพอโมทนาดวยนะ ทานคอืพระครเูทพโลกอดุร
นะ โยมตั้งใจปฏิบัตินะ แลวทานจะมาสอน  จำไวนะโยม
ปฏบิตัใิหด ีจนใหตวัเองมคีรทูีไ่มใชมนษุยใหได"

เวลานั้นดิฉันฟงแลวยังงงๆ ไมคอยเขาใจ แตดวย
ความศรทัธาหลวงพอ จงึถอืวาครอูาจารยสอนอยางไร ตอง
ปฏิบัติตามที่ทานสอนทุกอยาง

กลับมาจากการเขากรรมฐานคราวนั้น ดิฉันได
ปฏบิตัธิรรมอยางตอเนือ่ง รวมทัง้การถอือุโบสถศลีในวนัพระ
โดยไมขาดแมแตวนัพระเดยีว การถอืศลีอโุบสถนัน้ เหมอืนมี
มารมาขวาง วนัพระมกัจะตรงกบังานปารตีข้องมหาวทิยาลยั

เสมอ แตดวยความตัง้มัน่ไมเคยทำใหดฉินัหยดุการรกัษาศลี
อโุบสถ จนเพือ่นๆทราบ และไมเคยทำใหดฉินัตองลำบากใจ
ทำใหผลการปฏิบัติกาวหนาตามลำดับ

ชีวิตในชวงนั้น ดิฉันมักจะชักชวนเพื่อนๆนองๆ ไป
ทำสงัฆทานสม่ำเสมอ เพือ่นบางคนทีป่ระสบปญหาชวีติ เชน
อกหักรักคุด หรือมีเรื่องไมสบายใจมักจะมาพูดคุย และให
ดฉินัพาไปทำสงัฆทาน เพือ่ใหเขาเหลานัน้คลายทกุขใจเสมอ
ในเวลานั้น ดิฉันไมเคยทราบเรื่องอานิสงสของบุญที่ดิฉัน
ทำเลย  คดิเพยีงแตวาใครมทีกุขขอใหเรามสีวนชวยใหเขาพน
ทุกขก็พอ

อยูมาวันหนึ่งดิฉันไดกลับไปปฏิบัติธรรมพรอมกับ
เพื่อนอีก 2-3 คนที่สำนักสงฆ ที่ใกลถ้ำเชียงดาวอีกครั้ง
ขณะทีน่ัง่กรรมฐานดฉินัเหน็ภาพตวัเอง มสีภาพเหมอืนศพ มี
เนือ้หนงัเตม็ไปดวยเลอืด  เริม่เปอยเละยยุทลีะสวนๆ จนเหลอื
แตกระดูก  แลวเห็นกระดูกดังกลาว คอยๆผุพังไปเรื่อยๆ
จนกลายเปนผุยผง  จากนั้นก็ขึ้นมาเปนรางกายใหมแลวมี
สภาพเหมอืนเดมิ คอืคอย ๆ เนาเปอย ผพุงักลายเปนผยุผง
เปนอยางนั้นกลับไปกลับมา

จงึไดกราบเรยีนหลวงพอยง ทานบอกวา "ใหพจิารณา
ทกุอยางเปนกฎไตรลกัษณ คอืเกดิขึน้ ตัง้อย ูและดบัไป"  หลงั
จากนั้นดิฉันมักเห็นภาพศพที่เนาเปอยอยูตลอดเวลา บาง
คราวกเ็หน็เปนหญงิตัง้ครรภ ตายทัง้กลมมานอนขางๆ บาง
ทีก็เห็นศพเดินตาม  แตหลวงพอบอกวาไมใหสนใจ ทำให
ภาพนั้นหายไปในที่สุด

ตัง้แตวยัเดก็จนกระทัง่อายไุด  23 ป ดฉินัมโีรคประจำ
ตวั คอืโรคหวัใจรัว่ คอืหวัใจหองหนึง่ปดไมสนทิ ทำใหเกดิการ
เหนือ่ยหอบงาย หายใจไมออก และขาดอากาศหายใจไดใน
ทีส่ดุ  ชวงกอนเขาเรยีนทีม่หาวทิยาลยัแมโจ โรคนีเ้คยกำเรบิ
แลวไมปรากฏอาการ  จนดฉินัเขาใจวาโรคนีห้ายแลว

อยูๆ โรคนี้ก็เกิดกำเริบขึ้นมา ขณะที่ดิฉันกำลัง
ทำความสะอาดในวหิารอรุาวดโีดยลำพงั ไมมใีครผานมาเลย
เกดิอาการหายใจขดั ๆ  หมดเรีย่วแรง ลมหายใจเริม่แผวลง ๆ
รูสึกวา ตนเองจะตองตายในไมชา จึงไดเพงมองพระพุทธ
ชนิราช แลวตัง้จติอธษิฐานวา

"หากแมลูกหมดบุญในวันนี้ ลูกขอบุญกุศลที่ทำมา
ตัง้แตตนชาต ิใหลกูไดเกดิเปนชายในชาตติอไป ขอใหไดบวช
ตลอดชีวิตดวยเถิด"
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แลวคอยๆกำหนดหายใจเขาออก ทองฟาเริ่มมืดมิด
ทลีะนอยๆ การรกัตวักลวัตายกบ็งัเกดิขึน้  ใจเริม่ดิน้รน พรอม
ตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพระภิกษุสงฆผูเปนอาจารยวา

"หลวงพอเจาคะ ชวยลกูดวย ลกูยงัไมอยากตาย ลกู
ยังไมไดตอบแทนบุญคุณพอแมของลูกเลย ถาลูกตายแลว
ใครจะดูแลพอแม"

ปรากฏมกีระแสเยน็ ๆ ออกมาจากพระพทุธรปู  แลว
แผซานมาที่กายดิฉัน ความรูสึกเจ็บปวดรางกายอันตรธาน
หายไป  ดฉินัรสูกึงวงนอน และหลบัลงไปในทีส่ดุ

หลงัจากทีด่ฉินัรสูกึงวงนอน และหลบัลง ระยะเวลา
ไมทราบวาเปนเวลานานเทาใด  อย ูๆ กไ็ดยนิเสยีงแหบแหง
คลายชายชรา แตเปยมลนดวยความเมตตา บอกวา

"ตืน่เถอะลกู  ถงึเวลาเรยีนแลว"
เสียงนั้นดิฉันยังจำไดเสมอ  และคิดวาความรูสึก

เหมอืนตวัเองใกลตายคงเปนอปุาทานไปเอง  และไมเคยเลา
เรื่องนี้ใหใครฟงอีกเลย

กอนทีจ่ะสำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัแมโจในป
๒๕๓๗ ในขณะนั้นครอบครัวของดิฉันประสบวิกฤตหลาย
อยาง คณุพอจากไปพรอมกบัหญงิอืน่  ทิง้ปญหาหลายอยาง
ไว รวมทั้งภาระหนี้สินหลายลานบาท ทำใหคุณแมทานมี
ความทุกขใจมาก

ดิฉันเห็นวาพระธรรมคำสั่งสอนจะชวยใหคุณแมพน
ทุกขครั้งนี้ได  จึงไดพาคุณแมมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอที่
เปนอาจารย  ณ สำนักสงฆแหงหนึ่ง แถบ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม  สถานที่นี้เอง ทำใหคุณแมทานไดพบกับความ
สขุทีแ่ทจรงิ  และเขาถงึไตรสรณคมนในทีส่ดุ

สิง่ทีส่รางความประหลาดใจเปนอยางมากใหแกดฉินั
หลวงพอไดเรียกคุณแมและดิฉันเขาไปคุย พรอมกับบอกวา
"โยมรูมั้ยวา โยมเกือบจะไมไดเห็นหนาลูกสาวคนนี้แลวนะ
ถาอาตมาชวยไมทนั ลกูสาวของโยมคงตายไปแลว"  คณุแม
จงึไดเรยีนถามรายละเอยีด หลวงพอตอบวา  "ลกูสาวของโยม
เปนโรคหวัใจ แลวสลบไป  บงัเอญิอาตมาชวยไวไดทนัพอด"ี

คำพดูนีท้ำใหดฉินัสะดงุสดุตวั  และไดเรยีนถามทาน
วา  "เรือ่งนี ้เปนเรือ่งจรงิหรอืเจาคะ"  หลวงพอยิม้และกลาว
ตอไปวา  "จรงิซโิยม "

จึงเรียนถามทานตอไปวา "แลวเสียงชายชราที่ไดยิน
ละเจาคะ ทานเปนใคร" หลวงพอไดนำรปูพระภกิษชุรารปูหนึง่
มาใหด ูพรอมกบับอกวา

"ทานคือหลวงพอศุข วัดปากคลองมะขามเฒา
จ. ชยันาท ทานเปนครบูาอาจารยของอาตมาเอง  กราบรปู
ทานเสยีซ"ิ  คณุแมและดฉินัไดกมกราบรปูของทาน  หลวงพอ
หันมาถามดิฉันวา "โยมจำคำที่หลวงพอสอนไดไหมวา  ให
ปฏบิตัธิรรมจนกระทัง่มคีรทูีไ่มใชมนษุย" ดฉินัตอบทานไป
วา "จำไดเจาคะ"  หลวงพอกลาววา "นี่แหละทานคือ ครู
บาอาจารยที่ไมใชมนุษยของอาตมา เสียงที่โยมไดยินคือ
เสยีงของพลวงปศูขุ  วดัปากคลองมะขามเฒา"

ดฉินัฟงแลวถงึกบัน้ำตาซมึคดิวา การรอดชวีติในครัง้
นี้  หลวงปูศุขเปรียบเสมือนเปนครูบาอาจารยองคหนึ่งของ
ดฉินั  ปจจบุนันีด้ฉินัยงัคงระลกึถงึทานเสมอ  ทกุครัง้ทีม่ภียั
อนัตราย หลวงปศูขุ ทานมกัมาปรากฏ  และแจงเหตใุหทราบ
ในนิมิตเสมอ

ชีวิตที่เหลือของดิฉัน  นอกจากใชกายนี้ตอบแทน
บุญคุณบิดามารดาแลว ดิฉันตอบแทนบุญคุณครูอาจารย
ทั้งหลาย  มีหลวงปูศุขและหลวงพอยง เปนตน โดยการนำ
พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองคเผยแผแกคนใกลชิด
หรอืผทูีส่นใจ  เพือ่ใหเขาไดพบกบัความสขุในชวีติตอไป.....

ขอบพระคณุเจาของเรือ่งทีไ่ดแบงปนประสบการณดีๆ ให
เราไดอานกนั ในชวีติของเรานัน้ มนัไมเทีย่ง จะตายวนัตายพรงุ
กไ็มสามารถจะรไูด  แตถาทกุวนัเราทำด ี  เรามคีรบูาอาจารย
ทีด่ ีไมวาจะเปนมนษุยหรอืไมกต็าม ยอมทำใหเรารสูกึอนุใจและ
มกีำลงัใจในการทำดตีอไป  ความตายเปนเพยีงเรือ่งธรรมดา
ทีไ่มนากลวัอกีตอไป  ผมคนหนึง่ละครบัทีอ่นุใจเสมอทีไ่ดเปน
ลูกศิษยวัดปาเจริญราชแหงนี้
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ปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันมาฆะบูชา
วนัที ่๑-๙ กมุภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๒ ทางวดัปาฯไดจดัโครงการพฒันาจติ

เพื่อพอครั้งที่ ๗ ปนี้ยางเขาปที่ ๒ ที่ไดจัดโครงการปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯ มี
ผูรวมเขาปฏิบัติจำนวนรอยกวาคน  ในครั้งนี้ตรงกับเทศกาลวันมาฆะบูชา
ผูปฏิบัติธรรมไดรวมสวดมนต เวียนเทียน นอมจิตระลึกถึงองคสมเด็จ
พระสมัมาสมัพทุธเจาอยางพรอมเพรยีงกนั ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทาน

ธารน้ำใจจากชาววัดปาสูชาวดอย
หลงัจากหลวงพอกลบัจากธดุงค เสนทางเชยีงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบรุเีมือ่ปพ.ศ.๒๕๕๑ ทานไดเหน็

วาชาวบานที่อาศัยอยูตามปาตามเขาขาดปจจัยสี่ในการดำรงชีพ บางครัวเรือนไมมีเสื้อผา เครื่องนุงหม ไมมีขาวรับ
ประทาน ไมมียารักษาโรค ทานจึงชักชวนคณะศิษยานุศิษยนำของใชจำเปน เครื่องอุปโภคและบริโภค อาทิ เสื้อผา
ชุดนักเรียน เครื่องนุงหมกันหนาว ของใชเด็กออน ยารักษาโรค ไปแจกชาวดอยในภาคเหนือ ที่บานสะเต อำเภอ
อมกอม บานแมบอก อำเภอดอยเตา จ.เชยีงใหม บานหวยน้ำเยน็ อำเภอแมละมาด จงัหวดัตาก

บรจิาคครัง้  ๑ เมือ่วนัที ่๑๐ ม.ค ทีด่อยจอ จ.ตาก  ครัง้ที ่๒ วนัที ่๒๖-๒๙ ม.ค.และ ครัง้ที ่๓ วนัที ่๑๓-๑๖ ก.พ.ที่
เชียงใหม นับวาเปนสายธารน้ำใจที่ยิ่งใหญ เพราะแตละครั้งที่เอาของไปแจก ตองขนขาวของเปนกองคาราวาน
การเดนิทางคอนขางจะลำบาก เสนทางบางแหงตองลากรถขึน้ไป บางครัง้ไมมอีาหาร และตองอาบน้ำในลำธาร แต
คณะผูใจบุญก็ไมยอทอ  ขอชมเชยน้ำใจทุกทานที่รวมขบวนสายธารน้ำใจ ขออนุโมทนาบุญกับผูใจบุญที่ไดแบงปน
น้ำใจใหผูดอยโอกาสหางไกลความเจริญ
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หลวงพอไดรบัตราตัง้ แตงตัง้เปนเจาอาวาส วดัปาเจรญิราช
วันที่ ๒๖ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพอไดรับตราตั้งแตงตั้งเปนเจาอาวาสอยาง
เปนทางการ  จากพระราชปรยิตัยิาภรณ  เจาคณะจงัหวดัปทมุธาน ีทีว่ดัเขยีนเขต
ศษิยานศุษิยขออนโุมทนาบญุ สาธคุะ

ราน BLUESTAR VISION อาคารหลกัสีพ่ลาซา ชัน้ 2 หอง B-47-50
ถ. แจงวฒันะ  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 จำหนายคอมพวิเตอรยีห่อ
H/P, ACER, TOSHIBA, LENOVO, ASUS  พรอมทัง้เปดใหบรกิาร Service ครบวงจร
โทร .02-576-0272-5 Fax.02-576-0276
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อบรมกรรมฐานทีย่วุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย
 วันที่ ๒๐-๒๗ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพอไดรับนิมนตไป
สอนกรรมฐานทีย่วุพทุธฯ ศนูย ๑ ผปูฏบิตัธิรรมไดรบัการสอน
ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน ตามแนวสตปิฏฐานสี ่พรอมไดรบัฟง
รับพระธรรมเทศนา และหลวงพอไดตอบปญหาธรรม เพื่อแก
อารมณกรรมฐานใหนกัปฏบิตัธิรรม ตลอดหลกัสตูร และทานมี
โครงการไปสอนกรรมฐานที่ยุวพุทธฯ ศูนย ๒ อีกครั้ง ในวันที่
๑๐-๑๘ พ.ค. ตดิตอสอบถามไดทีย่วุพทุธฯ
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ห.จ.ก. สริริตันการยาง, โดยนายอดุมศกัดิ ์ โกไศยกานนท
ผเูชีย่วชาญเรือ่งยางรถยนตมากกวา 20 ป
จำหนายยางรถบรรทกุ, รถกะบะ  และบรกิารรบัปะยาง  สตมียางทกุชนดิ ทกุขนาด
บรกิารดวยอปุกรณอนัทนัสมยั
56/2 ถ.รตันาธเิบศร  ต.บางรกัพฒันา  อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี
โทร.02-594-0957
เปดบรกิาร วนัจนัทร - วนัเสาร
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แสวงบญุ ๔ สงัเวชนยีสถาน ประเทศอนิเดยี วนัที ่๕-๑๒ ม.ีค.พ.ศ. ๒๕๕๒ หลวงพอ
ไดนำศิษยานุศิษยจากวัดปาไปแสวง
บญุ และปฏบิตัธิรรม ทีแ่ดนพทุธภมู ิ๔
สงัเวชนยีสถาน ไดแก สถานที่ประสูติ
ตรสัร ูปรนิพิพาน และแสดงปฐมเทศนา
มีคณะผูเดินทางรวมทั้งหมด ๖๘ รูป/
คน คณะผูแสวงบุญไดมีโอกาสกราบ
สักการะบูชา และปฏิบัติบูชา สถานที่
สำคัญตางๆเพื่อนอมจิตระลึกถึงองค
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา และไดมี
โอกาสนัง่ปฏบิตัธิรรมขามคนืทีใ่ตตนศรี
มหาโพธิ์ และพระมหาเจดียพุทธคยา
ซึ่ ง เปนสถานที่ที่พระพุทธองคทรง
บำเพญ็เพยีรและตรสัรนูัน้ เชือ่วาใจของ
ทกุคนทีไ่ดมโีอกาสนัง่สมาธ ิณ สถานที่
นี ้ ใจกม็แีตความสงบและความปตสิขุ
เปนพิเศษ หลายทานไดประสบการณ
ทางจติแตกตางกนัได แมจะมอีปุสรรค
ในการเดินทางบาง แตก็สามารถผาน
ไปไดดวยด ีขออนโุมทนาบญุกบัคณะผู
แสวงบญุทกุทาน ครัง้หนาคอยตดิตาม
กันวาจะเดินทางไปแสวงบุญ ณ แดน
พทุธภมู ิกนัเมือ่ไรอกี
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สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...ครเูกยีง

คนโบราณยงัไมรจูกัทอเสือ่ใช มกัใชหนงัสตัว เชน ววั ควาย ถา
จะใหสวยงามเปนพเิศษ กใ็ชหนงัเสอืมาแทนเสือ่ ปจจบุนัใชพชื กก
และวัสดุอื่นๆมาทอเสื่อ ความกวางใหญของผืนหนังกับผืนเสื่อมี
ขนาดไมเทากนั ผนืเสือ่ทอใหใหญได แตผนืหนงั ทำมาจากหนงั
สตัวหายาก มขีนาดเลก็กวากนั โบราณทานนำมาเปรยีบเทยีบปรมิาณ
คนรกักบัคนเกลยีดเราวามปีรมิาณไมเทากนั คนรกัมกัมนีอย คนชงั
มกัมมีาก การทำอะไรจะใหถกูใจคนทกุคนยอมเปนไปไมได ทานนำมา
สอนเพือ่เปนเครือ่งเตอืนใจ ไมใหทะนงตนเมือ่มคีนรกั สรรเสรญิ
ยกยอง เพราะในขณะเดยีวกนักม็คีนเกลยีด กลาวรายตฉินินนิทา
อยูอีกมาก จึงควรตั้งใจทำงานดวยยึดมั่นความถูกตองเปนหลัก
ตลอดไป โดยไมหวัน่ไหวตอคำชมหรอืตำหนิ

สวัสดีเยาวชนพุทธบุตรทุกคนคะ โครงการคายพุทธบุตรป ๒ จัดขึ้น
ระหวาง ๑๙-๒๒ เม.ย. นี ้ปนีจ้ะมกีจิกรรมความดใีหเดก็ๆไดรวมสรางความ
ดดีวยกนั อาท ินัง่สมาธ ิเดนิจงกรรม กจิกรรมฐาน กจิกรรมรำลกึพระคณุ
แม แขงขนัตอบปญหาธรรม แขงขนัสวดมนต  ประกวดเรยีงความ เปนตน
พี่ๆชาวชมรมกระแสใจไดเตรียมรางวัลสำหรับแจกเยาวชนพุทธบุตรมาก
มายทีเดียว

ผูใหญใจดีที่รวมสนับสนุนในโครงการคายพุทธบุตร โดยรวมเปน
เจาภาพอาหาร คือคุณวัชราภรณ เมฆานุพักตร และคณะคุณปวีณา
ชำนาญวนิชกุล เปนเจาภาพนำ้หวาน ขนม และผลไม อีกทั้งพี่ๆจาก
การบินไทยรวมแรงรวมใจสมทบเปนเจาภาพทุกกิจกรรมในโครงการ

กอนจากกันขอฝากขาวประชาสัมพันธเยาวชนพุทธบุตรคนใดสนใจ
ออกแบบลายเสือ้ Love the Buddha สามารถสงภาพมาใหพี่ๆ  ชาวชมรม
กระแสใจพิจารณาไดคะ ติดตอสอบถามไดที่ คุณกมลาศ คัชชาพงษ
โทร 086 3102566 หรือคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร โทร 085-1202005
พบกันใหมฉบับหนาคะ

“เมทนดีล มนตเสนหแหงเขาคอ..ทีร่อใหคณุ
ไดมาสมัผสัการพกัผอนกบัธรรมชาตทิีแ่ทจรงิ”www.maethaneedolresort.com

เมทนดีล เขาคอ รสีอรท
165 หม ู1 ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบรูณ 67280

สำนักงานกรุงเทพฯ
เลขที ่10/6-7 ถ.สบิสามหาง แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. 10200

โทร. 0-2629-0135, 0-2629-0136 แฟกซ 0-2629-1721
ติดตอสำรองหัองพักไดที่สำนักงานกรุงเทพฯ

www.maethaneedolresort.com

คนรกัเทาผนืหนงั คนชงัเทาผนืเสือ่
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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

เดอืนเมษายน-มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๒ปฏทินิธรรม

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
 e-mail : watpa11@.watpacharoenrat.com , krasaejai@watpacharoenrat.com
 webboard : http//forums.212.com/watpa11, Krasaejai@yahoo.com

ขอเชญิรบัฟงธรรมบรรยายของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดทีส่ถานวีทิยเุสยีงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดนิ AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทกุวนัเสาร

วันที่ รายการกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม
๑๓-๑๕ เม.ย. ทำบุญเทศกาลสงกรานต ขอเชญิรวมทำบญุ สรงน้ำพระทีว่ดัปา
๑๙-๒๒ เม.ย. โครงการคายพทุธบตุรป ๒ ยวุชนอาย ุ๑๒-๑๕ ป รบั ๑๒๐ คน ทีว่ดัปา
๑-๗ พ.ค. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๘ ขอเชิญลงทะเบียนลวงหนาที่วัดปา
๘ พ.ค. วันวิสาขบูชา ขอเชญิรวมปฏบิตัธิรรม ทำบญุ

เวียนเทียนที่วัดปา
๑๐-๑๘ พ.ค. อบรมยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย ศนูย ๒ สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
๒๙ ม.ิย บรรยายธรรม มศว.ประสานมติร
๑-๗ ก.ค. โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๙ ขอเชิญผูปฎิบัติธรรมลงทะเบียนลวงหนาที่วัด
๒๑-๒๓ ส.ค. อบรมกรรมฐานนกัศกึษาม.เซนตจอหน  ครัง้ที ่๒

25

หมายเหต ุ : ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง
โครงการพฒันาจติเพือ่พอ เปนโครงการปฏบิตัวิปิสสากรรมฐานสำหรบับคุคลทัว่ไปจดัขึน้ระหวางวนัที ่๑-๗ ของทกุเดอืน
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โดย..สัตตบุษย
สบืเนือ่งจากชาดก

คนอกตัญู
ความกตญั ูคอืความรคูณุ หมายถงึความเปนผมูี

ใจกระจาง มสีต ิมปีญญาบรบิรูณ รอูปุการคณุทีผ่อูืน่กระทำ
แลวแกตน ผใูดกต็ามทีท่ำคณุแกตนแลว ไมวาจะมากกต็าม
นอยกต็าม เชน เลีย้งดสูัง่สอน ใหทีพ่กั ใหงานทำ ฯลฯ ยอม
ระลกึถงึดวยความซาบซึง้อยเูสมอ ไมลมือปุการคณุเลย  ซึง่
อานิสงสการมีความกตัญูมีหลายขอ ดังเชน  ทำใหสราง
คณุความดใีหมไดอกี  ทำใหเปนทีส่รรเสรญิของคนด ี ทำให
มีคนอยากคบหาสมาคม  ทำใหทั้งมนุษยและเทวดาอยาก
ชวยเหลอื ทำใหลาภผลทัง้หลายเกดิขึน้โดยงาย แตหากขาด
ความกตญั ูโดยกลบัเปนคนอกตญัเูองแลวนัน้  ผลทีไ่ด
จะกลบัตรงขามกนั  ดงัเชนในชาดกทีจ่ะกลาวถงึตอไปนี้

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูวัดเวฬุวัน เมือง
ราชคฤห ทรงปรารภพระเทวทัต ผูพยายามตะเกียกตะกาย
เพือ่ปลงพระชนมของพระองค ไดตรสัอดตีนทิานมาสาธกวา
...กาลครัง้หนึง่นานมาแลว ในเมอืงพาราณส ีพระเจาพรหมทตั
มพีระราชโอรสผมูสีนัดานกกัขฬะ หยาบคายอยพูระองคหนึง่
นามวาทฏุฐกมุาร พระกมุารไมไดทบุตใีครแลวจะไมยอมตรสั
กับใคร จึงไมเปนที่ชอบใจทั้งคนภายในและภายนอก
พระราชวัง

วันหนึ่ ง ทาวเธอปรารถนา
จะเลนน้ำในแมน้ำ จงึไปทีแ่มน้ำ
ด ว ย ขบวนบ ริ ว า รหมู ใ หญ
ป ร ากฏว า วั นนั้ น มี พ ายุ ฝน
ตกอยางหนกั พวกทาสจงึพากนั

ทิ้งพระองคใหลอยไปตามลำน้ำ หนีกลับเขาเมือง กราบ
ทลูพระราชาวาไมพบพระกมุาร พระราชารบัสัง่ใหทหารออก
ติดตามคนดูใหทั่วบริเวณก็ไมพบ

ฝายพระกุมารไดเกาะขอนไมลอยไปตามแมน้ำ ไม
นานกม็งี ูหนแูละนกแขกเตาหนตีายมาอาศยัเกาะขอนไมนัน้
ตามลำดบั สตัวทัง้ ๔ ชนดิไดอาศยัขอนไมลอยไปตามแมน้ำ
นั้น ที่ใกลฝงแมน้ำนั้น มีอาศรมของ
ฤๅษอียตูนหนึง่ ทานกำลงัเดนิจงกรม
ในเวลาเทีย่งคนื ไดยนิเสยีงพระกมุาร
รองไห จงึไปทีฝ่งน้ำ พบเหน็สตัวทัง้ ๔
ชนิดนั้นจึงไดชวยขึ้นฝงมา กอไฟใหสัตวที่ออนแอกวาผิงไฟ

กอน ใหพระกุมารผิงทีหลัง เมื่อจะใหอาหารก็ใหสัตวทั้ง ๓
ชนดิกอน ใหพระกมุารทหีลงั

พระกุมารผูกโกรธในฤๅษีหาวาไมใหเกียรติตน
พอผานไปสองสามวนั น้ำเหอืดแหงแลว สตัวทัง้สามกร็่ำลา
ฤๅษ ีพรอมบอกทีอ่ยขูองตน หากฤๅษเีดอืดรอนอะไรจงบอก
สวนพระกมุารกร็่ำลาฤๅษเีชนกนั กลบัไปถงึเมอืงไมนานกไ็ด
ขึ้นครองราชสมบัติ

ฝายฤๅษี ตองการจะทดสอบ
สตัวทัง้ ๔ ชนดิ จงึไปทีอ่ยขูองง ูหนแูละ
นกแขกเตา ตามลำดบั สตัวเหลานัน้ตาง
กย็นิดใีหการตอนรบัเปนอยางด ีแลวเขา

เมอืงพกัอยทูีส่วนหลวง เพือ่ทดสอบพระราชา รงุเชาจงึออก
เที่ยวภิกขาจาร

ฝายพระราชา ในขณะนั้นกำลังประทับบนหลัง
ชางออกตรวจเมือง ทอดพระเนตรไปเห็นฤๅษีแตไกลก็จำได
รบัสัง่ใหทหารจบัฤๅษไีปเฆีย่นตทีกุ ๔ แยกเมอืง แลวน้ำไปตดั
ศรีษะเสยี พวกทหารไดทำเชนนัน้ ฤๅษไีมสะทกสะทานออน
วอนอะไร เมือ่ถกูเฆีย่นตทีกุ ๔ แยกเมอืง กลบักลาวคาถาวา
" ไดยินวาคนบางพวกในโลกนี้ ไดกลาวความจริงไว
อยางนี้วาไมลอยน้ำยังดีกวา สวนคนบางคนที่ประทุษ
รายมติรไมดเีลย "

พวกราชบณัฑติไดฟงคำนัน้ทกุ
๔ แยก จึงถามเหตุนั้น พอฤๅษีเลา
ความจริงใหฟงแลว เกิดความสลด
จงึพากนักบฏจบัพระราชาสำเรจ็โทษ

เสียบนคอชางนั้นเอง ทำการยกฤๅษีขึ้นเปนพระราชาแทน
ฤๅษคีรัน้ขึน้ครองราชยแลวตองการทดสอบสตัวอกี จงึไปทีอ่ยู
ของงูและหนู สัตวทั้งสองไดมอบสมบัติจำนวน ๗๐ โกฏิให
พระราชา สวนนกแขกเตาก็จะนำขาวสาลีมาใหในฤดู พระ
ราชานำสตัวทัง้สามเขาเมอืงบำรงุเลีย้งอยางด ีครองราชโดย
ธรรม ประสบความรมเยน็เปนสขุตลอดอายขุยั

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา "เกิดเปนคนตองรูจัก
บุญคุณของคน"

เรือ่งที ่๓ ในวรณุวรรค หนา ๑๘๙-๑๙๘ พระสตูรและอรรถกถาแปล
ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒ที่มา : หนังสือนิทาน
ชาดก เลมที ่๑ โดย พระมหาสนุทร สนุทฺรธมฺโม
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บอกเลาขาวบญุ

โครงการซือ้ทีด่นิตารางวาละ 3,000 บาท เพือ่ถวายวดัปาเจรญิราช
                วดัปาเจรญิราชไดรบัอนญุาตปรบัปรุงพืน้ที ่เพือ่ใชเปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรมตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๕  โดย มผีมูจีติศรทัธา
ถวายปจจยัเพือ่ซือ้ทีด่นิมาตลอด ปจจบุนัมพีืน้ทีว่ดัทัง้หมด ๑๓ ไร แตอยางไรกต็ามทางวดัยงัมพีืน้ทีใ่ชสอยไมเพยีงพอทีจ่ะรองรบั
ผปูฏบิตัธิรรมทีม่จีำนวนมากขึน้ จงึจำเปนจะตองขยายพืน้ทีว่ดัอกีตอไป

ดงันัน้ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมทำบญุซือ้ทีด่นิตารางวาละ 3,000 บาท ถวายวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ปัปายะ
สำหรบัพทุธบรษิทัใชเปนทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิทานสามารถโอนปจจยัผานบญัชี

พระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม เพือ่อโุบสถ เลขทีบ่ญัช ี354-2-19782-4
สงหลกัฐานการโอนเงนิพรอมทัง้เขยีนชือ่ทีอ่ยแูละเบอรของทานใหชดัเจน สงแฟกซมาที ่ โทร 0-29952477
หรอืบรจิาคดวยตนเองทีว่ดัระบ ุ  (เพือ่ซือ้ทีด่นิ) สอบถามและขอรบัใบอนโุมทนาบตัรไดทีว่ดั โทร.0-29952112

(หากไมสะดวกทีจ่ะสงแฟกซหลกัฐานการโอนปจจยั กรณุาโทรแจงยนืยนัการโอนทีเ่บอร 086-3102566
และการบนิไทยใหหยอนใน Box 30970 คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู )

"ผใูดใหทีพ่กัอาศยั ผนูัน้ชือ่วาใหสิง่ทัง้ปวง"

ถอยธรรมลำกวี
เรือ่ง เพยีรธรรม

ความสขุที ่เพยีงพอ
อันความสุขที่ทุกคนเฝาวนหา ดุจมายามาใหเห็นแลวเผนหนี

ยิ่งตามลาควาไขวไลราวี ยิ่งริบหรี่คลายเคลื่อนเหมือนเมฆา
บางคนสุขเพราะทุกวันนั้นทองอิ่ม บางเพราะชมิลิม้รสรกัจกัเสนหา

บางรวยเงินเพลินใชจายสบายอุรา บางเพียงหาที่ซุกนอนกอนฝนพรำ
อะไรหรือคือบทวัดบรรทัดฐาน รักสราญเงินลนมือหรืออิ่มหนำ

ตางชีวิตคิดตางบทตางกฎกรรม ชางนาขำมนุษยหนอไมพอใจ
หากมีหนึ่งตองไดสองถึงครองสุข กระตนุปลกุฉกุกเิลสเหตวุสิยั

มิเคยพอตอความอยากจนมากไป หากไมไดใจอบัเฉาเศราระทม
ถาความสุขคือเพียงพอตอชีวิต ไมยึดติดคิดโลภไปใหขื่นขม

มแีคนีก้เ็ปนสขุไมทกุขตรม รูนิยมชมชื่นพอตอตนเอง.
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เรื่อง...กัณหาชาลี
เรือ่งเลาจากพระปา
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หลังจากที่พระหนุมไมเห็นโยมที่จะถามทางลงไปยัง
ลำธาร กไ็ดแตสอดสายสายตามองหาโยม เพือ่ทีจ่ะถามให มัน่
ใจอกีท ีแตกไ็มพบ พระหนมุกไ็ดพยายามเดนิหาแหลงน้ำทีโ่ยม
ชี้บอกทางใหแตก็ไมเจอแหลงน้ำ จนเดินขามเขาไปอีกลูกหนึ่ง
เปนระยะทางประมาณสบิกวากโิลเมตร กส็ามารถขามเขาได แต
กล็วงเวลาไปจน ๒๐ นาฬกิา  พระหนมุคดิในใจวาคนืนีอ้ากาศ
ดเียน็สบายทองฟาพอมแีสงสองลงมา ใหเหน็ทางเดนิบาง ทาน
ก็เลยเดินในเวลาค่ำ เดินไปกำหนดฟงเสียงนกรองเพลงใหฟง
เวลาค่ำคนืในปาลกึ ซึง่มแีมกไมหนาทบึคลมุสองขางทางเดนิที่
ไมใชทางเดิน พอมองเห็นทางสลัวๆ ที่กลาววาทางเดินไมใช
ทางเดิน  นั้นหมายถึงวาเหมือนทางวัวปาเดินกินหญานั่นเอง
พระหนุมอาศัยชองทางเล็กๆเดินไปเรื่อยๆ  เวลานี้นาจะเวลา
ประมาณเที่ยงคืนกวาๆ

ปาเมืองลับแล
ทันใดนั้นพระหนุมก็ไดยินเสียงคนพูดกันสำเนียงเปน

ภาษาลาววาทางเดนินีไ้มมคีนชอบเดนิ มแีตผวูเิศษเดนิทางของ
เมอืงเราเทานัน้ และกไ็ดยนิเสยีงพดูตอบโตวา "ในเขตภเูขาควาย
ของแคบเมอืงของเราตรงนีไ้มมใีครมาเดอะ" ซึง่ฟงแลวเปนเสยีง
คนแกพูด และมีเสียงพูดขึ้นอีกวา "มีอยูเดี๋ยวนี้กำลังมีคนที่บอ
แมนคนมา" พระภิกษุหนุมก็พูดกับตัวเอง "ฟงเหมือนเสียงเด็ก
คนืนีเ้ราคงตองปกกลดแถวนี ้ถาเดนิมากไปกลวัหลงทาง" พระ
หนมุกอ็ธษิฐานปกกลดในบรเิวณปานัน้ โดยมองไมออกวาเปน
ที่ไหน แตก็ไดแตรูสึกวา เดินทางคืนนี้ไมพบเสือโครงสักตัวเลย
หรอืวาอากาศเยน็เสอืโครงหรอืสตัวปาไมชอบ ทานกเ็ลยตดัสนิ
ใจปกกลดนัง่ภาวนาอยตูรงนัน้ บรรยากาศในปาคนืนีเ้งยีบสงดั
วงัเวงชอบกล อากาศกห็นาวเยน็เขาจบัขัว้หวัใจมาก

พอทานนั่งสมาธิไปประมาณสัก ๑ ชั่วโมง แลวไดยิน
เสียงคนกลอมลูกนอนเปนสำเนียงภาษาลาววา "นอนสาละ
หลบัตาแมซกิลอม นอนตืน่แลวลกูแกวจงักนินม แมไปไฮซเีอาไก
มาหา แมไปนาซเิอาปลามาปอน เอย เฮะ เออ" พระหนมุกร็ทูนัที
วาตวัเอง ขณะนีไ้ดเดนิทางเขามาอยใูนเขตประเทศลาวแลวโดย
ไมรสูกึตวัตัง้แตแรก ทานกเ็ลยแผเมตตา "ขอทางแมพระธรณ ีที่
อยูในสถานที่นั้นตลอดทั้งเจาปาเจาเขาที่เดินเหยียบย่ำเขามา
โดยไมไดขออนุญาตกอน เพราะคืนนี้อาตมาภาพเดินเพลินไป

หลงทาง
หนอย " พอตอนเชามดืเวลาประมาณ ๓-๔ นาฬกิา พระหนมุได
ยินแตเสียงเด็กรองไหและเปนเสียงผูหญิงพูดเสียงดังมาก
จนทานคิดวาอยูหางประมาณ ๑๐ เมตร ทานก็เขาสมาธิไม
ยอมออกจากสมาธ ิจนเหน็เปนเมฆหมอกควนัขาวไปหมดทัง้ขนุ
เขาน้ำคางกล็งแรง แตเสยีงเดก็ทัง้หวัเราะและรองไหเหมอืนอยู
ในบานกนัหลายคน ทานกแ็ปลกใจวาในปาลกึอยางนีย้งัมบีาน
คนอยูอีกหรือ หรือพระหนุมเห็นเงาลางๆตะคุมๆอยูหลังตนไม
ใหญสูงประมาณ ๓๐ เมตร มีขนาดลำตนใหญประมาณ ๕
คนโอบ และขางหลงัตนใหญ ๖-๗ ตนเปนหนาผาสงูมาก ถาเดนิ
กลางคนืไมสามารถมองเหน็วาเปนภเูขา เพราะตนไมทัง้ตนเลก็
และใหญปกคลมุหนาทบึจนไมสามารถมองเหน็ พระภกิษหุนมุ
กน็ัง่อยใูนกลดสวดมนตทำวตัรเชาเจรญิจติตภาวนา แผเมตตา
ใหกับสรรพสัตวนอยใหญทั่วๆไป ตลอดทั้งมนุษยและคนธรรพ
พทิยาธรตลอดทัง้เจาปาเจาเขา เสรจ็แลวกค็อยๆมองดสูิง่รอบๆ
ขางสำรวจดูใหแนใจกอนวามีอะไรบางแลวคอยๆออกจากกลด
มามองดูขางนอกอีกทีนึงเพื่อใหเกิดความไมประมาทวามี
สัตวรายนั่งรอจังหวะจะตะคุมเหยื่อหาอาหารอันโอชะอยูหรือ
เปลา เมือ่ทกุอยางดเูปนปกตพิระภกิษหุนมุกจ็ดัเตรยีมบาตรเพือ่
ทีจ่ะออกบณิฑบาตตลอดทัง้สมัภาระตางๆมกีลดมงุ และของใช
จำเปนอื่นๆสำหรับใชธุดงค แลวก็สะพายไปดวย เพราะจะไม
ยอนกลับมาที่เดิมอีกจะไปขางหนาอยางเดียว

บิณฑบาตในปา
เมือ่ทานเกบ็สมัภาระเรยีบรอยแลว ทานกอ็ธษิฐานบาตร

กอนออกบณิฑบาตเปนปกตทิกุๆครัง้ทีจ่ะบณิฑบาต ทานกเ็ดนิ
ผานตนไมใหญกลมุนัน้ไปสกัพกัหนึง่ ไดยนิเสยีงพดูวา "นมินต
โปรด" พระภกิษหุนมุไดยนิกห็นัไปมอง เหน็โยมผหูญงิใสชดุขาว
ยาวยืนถือของสำหรับใสบาตรอยูคนหนึ่ง ทานก็ยืนรอรับดวย
อาการสงบและจติใจจดจอดวยอาการเรยีบรอย พอโยมใสบาตร
แลว โยมคนนัน้พดูวาเดนิไปแลวเลีย้วซาย จะมคีนรอใสบาตรอยู
๓ คน แลวเขาจะบอกทางทานเอง พระภิกษุหนุมพอรับบาตร




