
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ 2929

พบสามเณรคำ
ครั้นทานเดินไปสักระยะหนึ่งก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอายุ

ประมาณ ๘๐-๙๐ กวา ยนืดกัอยใูตตนไมใหญ พอพระภกิษหุนมุ
เดนิเขาไปใกลพระภกิษแุกรปูนัน้เดนิตรงมากมลงกราบพระหนมุ
ทานก็รีบจับมือพระภิกษุแกรูปนั้นทันทีแลวพูดวา "หลวงปูอยา
กราบกระผม กระผมเพิง่บวช ๑๑ พรรษาเทานัน้" หลวงปรูปูนัน้
พูดวา "ผมเปนเณรครับ" ทานพูดสำเนียงภาษาลาว "ผมเปน
สามเณรครับทานอาจารย ผมชื่อสามเณรคำ มาดักรอทาน
อาจารยอยทูีน่ี ่๓ วนัแลวครบั ทานอาจารยยงัไมไดฉนัขาวมา ๕
วนัแลว ผมมอีาหารมาถวายอาจารย ผมขอใสบาตรอาจารยครบั
ผมอยากไดบญุนำอาจารย" สามเณรพดูเปนภาษาลาว พระภกิษุ
หนุมก็เคยไดยินกิตติศัพทของหลวงปูสามเณรที่ภูเขาควายมา
บางเหมือนกัน ทานก็รูสึกดีใจ แตไมกลาแสดงออก พระภิกษุ
หนมุจงึนัง่สนทนาธรรมกบัสามเณรวา "ผมอยใูนปาทีผ่านมา ๕
วัน ผมไมไดยินเสียงลมพัดตนไมสักนิดเลย" สามเณรพูดขึ้นวา
"ทีท่านครบูายางผานมา ๕ มือ้ รอดออกมาไดเปนบญุตวัครบูา
ปานัน้เขาลกูนัน้ถาบตายกเ็ปนบา เขาเออวา เมอืงเขาลบัแลแม
จงอาง (คนเขาเรยีกวา เขาลบัแลแมจงอางใหญ) สวนมากบอมี
ผใูดรอดออกมาไดเกนิ ๓ มือ้"

พอสนทนากันไดพักหนึ่งก็ตองแยกทางกันเดินตอตาม
หนาทีแ่ละนดัพบกนัทีถ่้ำฤๅษ ี๑๐๐ ตน พระภกิษหุนมุไมรทูาง
เลย สามเณรวาถ้ำนีอ้ยชูวงไหน หลวงปเูณรคำบอกวา "เดนิไป
ตามรองน้ำนี้ ถาครูบาเดินธรรมดา ๗ มื้อก็ฮอด ถาเดินเร็วๆ
บอพกั ๓-๔ มือ้กฮ็อด" การเดนิธดุงคเดนิขางรมิแมน้ำลำธารกจ็ะ
เดินงาย สำหรับผูที่เคยเดิน เพราะอาศัยทางของสัตวที่หากิน
ตามรมิตลิง่ อาจจะสงูขึน้ ถ้ำทีน่ัน้เปนภเูขา เหมอืนเราเดนิทาง
เอยีงๆ ประมาณ ๔๕-๕๐ องศา พรอมกบัสะพายบาตรและกลด
บางครั้งเดินขางตลิ่งพังลงตองระมัดระวัง ตั้งสติตลอดเวลา
มากกวาการเดนิจงกรมเปน ๑๐ เทา เพราะถาตกลงไปนอนใน
แมน้ำลำธารทนัท ีดหีนอยถาไมถกูไมหรอืหนามเสยีบพงุ

ฉบบัหนามาตดิตามกนัวาเมอืงลบัแลเขากนิอยกูนัอยางไร ใชอะไร
เปนพาหนะกันครับ

เมืองลับแล

แลวกเ็ดนิไปตามทางทีโ่ยมผหูญงิบอก  และมโียมผหูญงิยนืรอ
อย ู๓ คนจรงิๆ เมือ่ใสบาตรเขากบ็อกทางใหตรงไปน้ำตก แลว
เลีย้วขวา พอพระภกิษหุนมุเดนิไปไดพกัหนึง่กห็นักลบัมาดโูยม
ทีใ่สบาตรในระยะทีเ่ดนิออกไปไมกีก่าว โยมทีใ่สบาตรไดหายไป
แลวพระภกิษหุนมุรสูกึเยน็วบูทีห่ลงัทนัท ีแลวเดนิไปมองกลบัมา
ดขูางหลงัอกีดวยความสงสยัวาบานทีค่นมาใสบาตรอยแูถวไหน
กนัแน เดนิไปดวยมองดไูปดวยไมเหน็วามบีานคนสกัหลงั อาหาร
ที่บิณฑบาตมาไดอยางไร ทานก็ไมกลาฉัน เพราะเคยไดยิน
คำเลาลือกันมานานในกลุมพระที่เดินธุดงคหลงทางเขามาใน
เขตประเทศลาว โดยเฉพาะบริเวณเขตภูเขาควายวาเคยมีพระ
ภิกษุหลายรูป เมื่อรับอาหารบิณฑบาตฉันแลวไมเห็นกลับออก
ไปจากปา หายไปเลยตัง้หลายรปู เพราะถกูคนเมอืงลบัแลจบัไป
บางรปูทีม่โีอกาสกลบัออกมา กม็อีาการแปลกๆ คอืเปนบาเสยี
สติไปเลยก็มีตัวอยางใหเห็นเยอะ

ดงันัน้ดวยความวติกกงัวลหรอืไมประมาท ทานกเ็ลยไม
ฉันอาหารบิณฑบาตนั้น ทานก็เอาอาหารบิณฑบาตนั้นเทใส
โคนตนไมใหญพรอมกับพูดวา อาหารนี้อาตมาไมฉัน ขอจงให
ผูใสบาตรจงเปนสุขเปนสุขเถิด พอเทอาหารก็ไดกลิ่นอาหารที่
นาฉันมากๆ ทานก็นั่งสวดมนตแผเมตตาอยูตรงนั้น พอกำลัง
จะลุกขึ้นเดิน ตาของทานเหลือบมองไปเห็นมดแดงที่มากิน
อาหาร นอนหลับกองกันอยูเปนจำนวนมาก ทานก็ตกใจวามด
เหลานัน้ตายเพราะทาน ทานกเ็ลยขออโหสกิรรมตอมดเหลานัน้
แลวสวดมนตมาตกิาบงัสกุลุใหมดเหลานัน้ ความไมโลภไมเหน็
แกกิน ทำใหชีวิตรอดปลอดภัยไปไดเสี้ยววินาที ความโลภไมมี
สตทิำใหเกดิทกุขภายหลงั พระภกิษหุนมุกพ็ยายามทีจ่ะเดนิออก
จากแนวภเูขาทีส่งูและยาวเทอืกนัน้ เดนิอยทูัง้วนักว็นกลบัมาที่
เดมิอกีหลายตอหลายรอบเลยทเีดยีว ทานกเ็ลยหยดุนัง่พกัตัง้สติ
สำรวจจิตอีกครั้งพรอมกับอธิษฐานบอกแมนางธรณีเจาปาเจา
เขา และบุญกุศลบารมีที่ไดสรางมาใหเห็นทางเดินของมนุษย
และพระธดุงคดวยเถดิ สวดมนตบทพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ
๑๐๙ จบแลวกเ็ดนิตอไปใหม
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วันเวลาผานไปปใหมสากลไดผานไปจนมาถึงวาระที่
สำคญัของคนไทยอกีวนัหนึง่ซึง่กค็อืวนัปใหมไทย หรอืทีเ่รยีกกนั
จนเคยชนิแลววาวนั "สงกรานต" ซึง่คนไทยใหความสำคญัและ
ยงัเปนวนัครอบครวั ผทูีไ่มไดอยกูบัครอบครวั อาจจะเนือ่งจาก
มีหนาที่ที่ตองทำงาน หรือตองเรียนหนังสือ ก็จะอาศัยโอกาสนี้
กลับบานพบปะครอบครัว และไดมีโอกาสรดน้ำดำหัวผูที่
ตนเคารพนบัถอื และทัง้หมดทัง้สิน้กเ็กีย่วของกบัชวงเวลา

คนเราเกิดมาก็มีการนับอายุจากวันเปนเดือนจากเดือน
เปนป ซึ่งหลายคนก็มักจะพูดวาอายุเปนเพียงตัวเลข การพูด
อยางนีก้อ็าจจะเกดิจากความเขาใจธรรมชาตอิยางทองแท หรอื
พูดตามๆกันไปโดยไมเขาใจ  แตอยางไรก็ตามอายุในทาง
กฎหมายนั้นมีความหมายอยางมาก อายุทำใหเกิดสิทธิหนาที่
และความรับผิดหลายประการ  ในฉบับนี้จึงขอยกเอาขอ
กฎหมายบางสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องอายุมาใหทานผูอานได
ทราบกันพอสังเขป

กฎหมายไดเขามามบีทบาทตอคน เริม่ตัง้แตเกดิจนตาย
โดยไดบัญญัติในเรื่องของการมีสภาพเปนคน คือสภาพบุคคล
ยอมเริ่มแตออกจากทองแมแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลง
เมื่อตาย เมื่อมีสภาพบุคคลแลวกฎหมายไดรับรองสิทธิและ
กำหนดหนาทีไ่ว มสีทิธใินเรือ่งของทรพัยสนิและไมใชทรพัยสนิ
เชน บตุรมสีทิธใิชชือ่สกลุของบดิา หรอืการเปนทายาทกจ็ะตอง
มสีภาพบคุคลกอน และเมือ่เกดิมาแลวมชีวีติอย ูกม็สีทิธทิีจ่ะมี
ชวีติอยใูครจะมาทำราย  หรอืทำใหเสยีชวีติไมได ผทูีม่าทำราย
กจ็ะมคีวามผดิตองไดรบัโทษตามกฎหมาย เชนเดยีวกนัหากไป
ทำรายผอูืน่กจ็ะตองไดรบัโทษ แตอาจไดรบัโทษไมเทากนัเพราะ
สภาวะการรบัรผูดิชอบชัว่ดตีางกนั ถาอายไุมเกนิเจด็ป กระทำ
การอันผิดกฎหมาย เด็กนั้นก็ไมตองรับโทษแตหากมีอายุเจ็ด
ปแตไมเกนิสบิสีป่ กระทำผดิกฎหมาย เดก็นัน้ไมตองรบัโทษ แต
จะตองถูกวากลาวตักเตือนจากศาล ซึ่งก็อาจเดือดรอนไปถึง
บิดามารดาที่จะตองถูกวากลาวตักเตือนหรือถูกเรียกเงินตามที่
ศาลเหน็สมควร  เมือ่เดก็อายเุกนิสบิสีป่แตยงัไมเกนิสบิเจด็ปไป
กระทำความผิดก็จะอยูในดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษหรือไม

เรื่อง..พี่หนุม
รรูอบกรอบกฏหมาย

อาย ุเปนเพียงตัวเลขจริงหรือ

หากลงโทษก็ใหลดโทษสำหรับความผิดนั้นลงครึ่งหนึ่ง แตถา
อายเุกนิกวาสบิเจด็ปแตยงัไมถงึยีส่บิปไปกระทำความผดิ ผนูัน้
กต็องรบัโทษ แตศาลสามารถลดโทษสำหรบัความผดินัน้ไดหนึง่
ในสามหรอืครึง่หนึง่กไ็ด จะเหน็ไดวาในแตละชวงของชวีติ ความ
รับผิดก็จะแตกตางกันไป และในเรื่องหนาที่ก็จะมีแตกตางกัน
ออกไปในแตละชวงของชวีติ เชน เมือ่อายคุรบสบิแปดปบรบิรูณ
กม็หีนาทีไ่ปเลอืกสมาชกิสภาผแูทน สมาชกิวฒุสิภา และสมาชกิ
สภาทองถิ่น สำหรับชายไทยเมื่อมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณก็มี
หนาทีไ่ปคดัเลอืกเขารบัราชการทหาร สำหรบัในเรือ่งของสทิธผิู
ที่เกิดมาและมีสภาพบุคคลแลวนั้นมีสิทธิตามกฎหมายดังที่
กลาวมาขางตนแลวคือมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู มีสิทธิในการใชชื่อ
สกุลบิดา มีสิทธิ์ที่จะไดรับทรัพยสิน มีสิทธิที่จะเปนเจาของ
ทรพัยสนิ แตการมสีทิธบิางอยางยงัไมสมบรูณ คอืยงัไมสามารถ
กระทำอยางใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยของตนเองได ยังตองอาศัย
อำนาจของบิดา มารดา หรือผูปกครองอยู จนกวาจะบรรลุ
นติภิาวะ เมือ่มอีายคุรบยีส่บิปบรบิรูณหรอืเมือ่ไดสมรสแลวโดย
ชอบดวยกฎหมาย การจะสมรสโดยชอบดวยกฎหมายก็จะมี
เรื่องอายุเขามาเกี่ยวของอีก คือชายและหญิงจะตองมีอายุสิบ
เจด็ปบรบิรูณแลวจงึจะสมรสกนัได หากอายตุ่ำกวากต็องไดรบั
ความยินยอมจากบิดา มารดา ผูปกครองหรือจากศาลแลวแต
กรณี เมื่อสมรสแลวมีบุตร บิดา มารดาก็ตองมีหนาที่อุปการะ
เลี้ยงดูบุตรและใหการศึกษาแกบุตรนั้น ตอมาถาบุคคลนั้นซึ่ง
เปนบิดาหรือมารดาถึงแกความตายทรัพยสินทั้งหลายก็จะ
ตกแกทายาท กค็อืบตุร บตุรกต็องจดัการทรพัยสนินัน้ตามความ
สามารถของตนตอไป ซึง่กจ็ะเปนกงลออยางนีไ้ป

สรุปไดวาอายุไมใชเปนเพียงตัวเลขเลยในทางกฎหมาย
กลบัจะมคีวามสำคญัทำใหเกดิสทิธ ิทำใหเกดิหนาที ่ทีจ่ะตองทำ
และยังเกิดความรับผิดเมื่อไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย แตอายุ
จะเปนเพยีงตวัเลขเทานัน้ในการกระทำความดไีมวาเดก็ ผใูหญ
คนชรา ทกุคนมโีอกาสกระทำความด ีทำบญุและปฏบิตัธิรรม ได
เทากนั ทีส่ำคญั "พระธรรมเปนธรรมทีป่ฏบิตัไิดและใหผลได
ไมจำกัดกาล"

?
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โดย ฤทธริงค
เหตเุกดิบนรอยพทุธ

ตอน การแตกนกิายครัง้แรก
ของพุทธศาสนา

ประมาณป พ.ศ. ๑๐๐ หลังพุทธปรินิพพานไดเกิด
เหตุการณสำคัญขึ้นที่นครไพศาลี แควนวัชชี จนเปนเหตุให
เกิดการสังคายนาพระไตรปฎกเปนครั้งที่สอง(ครั้งแรกนั้น
ทำทีน่ครราชคฤห แควนมคธ หลงัพทุธปรนิพิพาน ๓ เดอืน)
กลาวคือ ภิกษุในแควนวัชชีพากันประพฤติยอหยอนตอ
พระวนิยั ลวงละเมดิสกิขาบทหลายประการ

ครัง้หนึง่ พระยสกากณัฑกบตุร ชาวเมอืงโกสมัพจีารกิ
มาแควนวัชชี ไดเห็นภิกษุที่พำนักอยูวาลิการาม เอาถาด
สมัฤทธิห์ลอน้ำจนเตม็มาตัง้ไวกลางอโุบสถ แลวชกัชวนชาว
เมืองไพศาลวีา "ผมูอีายทุัง้หลาย จงถวายรปูยะ(เงนิและทอง)แก
สงฆ กหาปณะหนึง่กไ็ด กึง่กหาปณะกไ็ด บาทหนึง่กไ็ด มาสก
หนึง่กไ็ด กจิของสงฆทีต่องการดวยบรขิารจกัม"ี ประชาชนจงึ
พากันทำบุญ แลวสงฆเหลานั้นก็นำมาแบงกัน พระยสกา
กณัฑกะ ไดทกัทวงขึน้วานีไ่มถกูตอง ไมใชธรรมไมใชวนิยั แต
ภกิษวุชัชบีตุรไมเชือ่ฟง ซ้ำยงันำมาแบงใหทานอกีดวย  พระ
เถระไมรับกหาปนะนั้นแตกลับตำหนิทั้งพระและชาวบานที่
ถวายกหาปนะ   ภิกษุชาววัชชีไมพอใจ ประชุมกันลง
ปฏิสาราณียกรรม คือใหพระเถระไปขอขมาชาวบาน ทาน
กย็นิยอมโดยมภีกิษวุชัช(ีอนทุตู)ตามไปประกบดวย แตครัน้
ถึงเวลาทานกลับชี้แจงวาสิ่งใดเปนธรรมเปนวินัยทำใหชาว
บานเกิดศรัทธาเลื่อมใสพากันยกยองทาน และนิมนตใหอยู
จำพรรษา ณ วาลกิาราม  ภกิษทุีต่ามไปนัน้กลบัไปแจงพรรค
พวกและพากนัมาขบัไลพระเถระใหออกไปจากวดั  พระเถระ
ไดเลง็เหน็ภยัตอพระศาสนา จงึไดเดนิทางไปพบภกิษยุงัเมอืง
ตางๆ เชน  ปาฐา อวนัต ี และทกัขณิาครีชีนบท เปนตน พรอม
ไดเขาพบพระสมัภตูสาณวาส ีเลาความใหฟงแลวชวยกนัหา
ทางแกไข ทัง้หมดไดขอตกลงวาควรไปเชญิพระเรวตะ ผเูปน
พหสูตูร แตกฉานในพระธรรมวนิยั มปีญญาล้ำเลศิ เขารวม
ในอธิกรณครั้งนี้  ฝายภิกษุวัชชีบุตรก็รวมสมัครพรรคพวก
และตกลงกนัวาจะไปเชญิพระเรวตะเชนกนั    สวนพระเรวตะ
นั้นอยูโสเรยนคร ทราบดวยอภิญญาญาณวา ทั้งสอง
คณะกำลังเดินทางมาหาตน ทานไมยินดีในการคลุกคลี แต
ยนิดใีนการชำระคด ีจงึออกเดนิทางหนไีป แตวาภกิษวุชัชไีด
ตามมาทันและไดชักชวนใหทานเขารวมกับตน พรอมทั้งให

ของกำนลั พระเรวตะรดูวยปญญาวาพระพวกนีเ้ปนอลชัช ีจงึ
ไมรับขอกำนัลและไมรวมดวย ตอมาคณะของพระยสกา
กัณฑกะและพระสัมภูตสาณวาสีไดเดินทางมาถึง ได
นำความเลาใหฟง พระเรวตะจงึเขารวมดวยความเตม็ใจ  จงึ
พากนัไปกราบเรยีน พระสพัพกามผีมูพีรรษา ๑๒๐ มากทีส่ดุ
ในชมพทูวปิ และเปนลกูศษิยพระอานนท แลวปรกึษาหารอื
กัน วาจะไปชำระอธิกรณและทำสังคายานากันที่ไหน ก็ได
บทสรุปวาเหตุเกิดที่ไหนใหทำที่นั่น  จึงเลือกเอาวาลิการาม
นครไพศาลี เปนที่ทำสังคายนา  ฝายภิกษุวัชชีไดทราบขาว
แลวกไ็มยนิดใีนการรวมทำสงัคายนา แตกลบัไปทำกนัเองอกี
ฝายหนึ่ง  ฝายของพระยสกากัณฑะมีพระภิกษุเขารวม
ประชมุ ๗๐๐ รปู สวนฝายภกิษวุชัชมีพีระภกิษเุขารวมประชมุ
เรอืนหมืน่  จงึไดขนานนามวา  มหาสงัฆกิวาท  เพราะมภีกิษุ
จำนวนมากมายเขารวมประชมุ  สวนฝายพระยสกากณัฑะได
รับการขนานนามวา เถรวาท เพราะมมีตคิลอยตามคำของ
พระเถระ คือพระมหากัสสปะ เมื่อคราวปฐมสังคายนา ให
รกัษาพระวนิยัไวทกุมาตรา มใิหรือ้ถอนแมแตมาตราเดยีว  ซึง่
ไดกลายมาเปนนิกายเถรวาทในยุคตอมา สวนพวกมหา
สงัฆกิวาทกไ็ดกลายมาเปนนกิายมหายานนัน่เอง  จงึเปนการ
แตกนิกายของพระพุทธศาสนาชัดเจนครั้งแรกในประวัติ
ศาสตร

นบัเปนเรือ่งราวทีส่ะเทอืนใจและกส็อนใจไดเชนเดยีว
กนั ไมวาจะยคุไหนสมยัไหน กลมุชนไหน กย็อมมทีัง้คนดแีละ
คนชั่ว และอีกสิ่งหนึ่งก็คือคนหมูมากหรือสิ่งของที่มากแม
จะมากจำนวนกวา แตก็ไมไดหมายความวาจะถูกตองกวา
ดีกวาเสมอไป เพราะถึงแมจะนอยกวาแตกลับเต็มเปยมไป
ดวยคุณภาพก็ยอมดีกวาพวกที่มากไปดวยปริมาณแตดอย
คุณภาพ ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
กเ็ชนเดยีวกนั ขาพเจาจงึไดขอคดิวาแมจะทำบญุใสบาตรกบั
พระเพียงไมกี่รูปแตเปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนพระ
สปุฏปินโน ยอมนำความสขุใจและอานสิงสสงูกวาการทำบญุ
ใสบาตรกับพระเรือนหมื่นเรือนแสนที่ไมรักษาศีลและ
ยอหยอนตอพระวินัย หรือไมปฏิบัติกิจของสงฆที่พึงกระทำ
คุณวาจริงไหมครับ....
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เรือ่งและภาพ...โควนิทะ
ธรรมบนัดาลใจ

เพื่อใหเขากับบรรยากาศการกลับมาจากแสวงบุญที่
อินเดียของชาวกัลยาณมิตร วัดปาเจริญราช เมื่อตนเดือน
มีนาคมที่ผานมา ผูเขียนเลยจะนำเสนอเรื่องวัดของชาว
อินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู ถาในประเทศไทยคงไมมีใครไม
รูจักวัดแขก เพราะเปนวัดที่มีชื่อเสียงโดงดัง อีกทั้งมีการสืบ
ทอดประเพณขีองทางศาสนาฮนิดมูาถอืปฏบิตักินัในประเทศ
ไทยดวย

วดัทางศาสนาฮนิด ูซึง่อยคูกูบัศาสนาพทุธมาตัง้แต
เริม่มปีระเทศไทย จนบางครัง้ชาวไทยหลายคนกแ็ยกไมออก
วาสิง่ใดคอื แกนของฮนิด ูและสิง่ใดคอื แกนของพทุธ...

เมื่อชาวไทยยังมีศรัทธาและรับเอาพิธีกรรมทางฮินดู
มาใชกันมาจนถึงทุกวันนี้นั้น จึงไมใชเรื่องที่นาแปลกใจที่
โบสถพราหมณหรือวัดฮินดูตางๆ ในไทยจะมีผูมีจิตศรัทธา
เขาไปสกัการะมากมาย ทีก่รงุเทพมหานครนัน้ มวีดัฮนิดอูยู
วดัหนึง่ ทีต่ัง้ขึน้มานานกวา 100 ป บนถนนสายการคาทีพ่ลกุ
พลานที่สุดแหงหนึ่งของมหานครกรุงเทพ วัดแหงนี้เราเรียก
กันสั้นๆ ติดปากวา วัดแขก หรือชื่อเต็มๆ ที่เรียกขานตาม
องคพระประธานวา วดัพระศรมีหาอมุาเทวี

เทวรปู "พระพรหม" ผสูรางโลก ทำจากสำรดิ
ประดษิฐานในศาลบานประตแูกะสลกัเปนรปูเทพตางๆ

ทางเขาดานหนาวดัแขกสลีม
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วดัแขก
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“กายของเราเปรียบเหมือนดังโคถึก หากเรามีสติ
ก็สามารถเอาพลังนั้นออกมาใชประโยชนในทางที่เปน
ความดี มีประโยชนตอสังคม ตอโลกได แตถากิเลสมาร
เขาครอบงำแลว เราหยดุหมดทกุอยาง มองไมเหน็ความดี
มองเหน็กงจกัรเปน ดอกบวั เหน็ความชัว่เปนความด ี ใน
ที่สุดจะเกิดความทุกขเรารอนตลอดชีวิต”

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๒ หนา ๗๔

ระเบียงธรรม

อยางไรกด็ ีทกุวนันีพ้ธิกีรรมตางๆ ของไทยเรานัน้ยงัมกีารองิกบัพธิกีรรมของ
พราหมณ-ฮนิด ูเคยีงไปกบัพทุธอยเูสมอ ไมวาจะเปน พระราชพธิโีสกณัฑ พระราช
พธิจีรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ไปจนถงึ พธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพของ พระเจา
แผนดนิ และ พระบรมวงศานวุงศ ตลอดจนถงึพธิขีึน้บานใหมของหลายๆครอบครวั
เปนตน

วดัแขก เดมิเปนสถานทีเ่ฉพาะของผนูบัถอืศาสนาฮนิดเูทานัน้ ในชวงบาย
จะมกีารปดโบสถ เพือ่อานรามเกยีรติ ์เปนการสรรเสรญิพระเปนเจา แตในปจจบุนั
วดัแขกเปดกวางตอนรบัผคูนมากขึน้ ทัง้ผมูจีติศรทัธาองคเทพตางๆ ตลอดจนยนิดี
ตอนรบัผนูบัถอืศาสนาอืน่ๆ รวมทัง้นกัทองเทีย่วตางชาติ

รปูปนทวยเทพตางๆ เปนศลิปะของอนิเดยีตอนใต (ทมฬินาด)ู

รปูปนพระพรหม
ประดษิฐานอยเูหนอืโบสถ

พระองคมพีระนามเตม็วา "พระพรหมธาดา"
ม ี๔ พระพกัตร (หนา)  ม ี๘ พระกร (แขน)

เปนมหาเทพผสูรางทกุสรรพสิง่ในโลก
และกำหนดชะตากรรมของทกุชวีติ

พระพรหมธาดา คอื ๑ ใน ๓ เทพสงูสดุ
หรอืพระตรมีรูติ
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ในชวง 1-9 ค่ำเดอืน 11 ของทกุๆป (หากคำนวนเปนวนัทีจ่ะอยชูวงเดอืนตลุาคม) จะมพีธิี "นวราตร"ี เพือ่บชูาพระแม
อุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ เปนพิธีที่เกาแกสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยพระเวท มีพิธีบูชารวม 10 วัน 10 คืน พรอมกันทั่วโลก และในวัน
สุดทายของงาน จะมีการอัญเชิญองคเทวรูปพระแมอุมาเทวี และเทวรูปองคอื่นๆ ออกมาแหไปนอกวัดทั่วทั้งสีลม โดยขบวนแห
จะตัง้ขบวน ทีบ่รเิวณหนาวดัพระศรมีหาอมุาเทว ีฝงถนนปน เลีย้วขวาออกถนนสลีม เลีย้วกลบัแยกเตโชกลบัเขาถนนปน ถนนสาทร
เหนอื ถนนสรุศกัดิอ์อกสลีมกลบัสพูระอโุบสถเปนอนัเสรจ็พธิ ีโดยแตละป จะมผีศูรทัธาเขารวมชมงานเปนจำนวนหลายพนัคน

วดัแขกสลีม เปดใหผศูรทัธาไดเขาไปชมเทวรปูและสกัการะบชูาไดทกุวนั มกีฏระเบยีบคอืแตงกายสภุาพ  หามนำอาหาร
ของคาวเขาไปภายในวดั มชีดุพวงมาลยัดอกไม ผลไม นมและขนมสำหรบัถวายไวจำหนายใหบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในวดัแขก

อางองิขอมลูและรปูภาพจาก http://www.siamganesh.com/umadevisilom.html
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สกูปพิเศษ
เรือ่ง..กองบอกอ

ตอน รำลกึแดนพทุธภมูิ
ทองแดนพุทธภูมิ พบพระพุทธานุภาพขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยุคกึ่งพุทธกาล ยังมีความ

ศกัดิส์ทิธิ ์พลงัคณุงามความด ีอนับรสิทุธิแ์หงผมูจีติศรทัธา ในองคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาอยางแทจรงิ ซึง่เปน
ประสบการณผานเลนสสูใจแลวสายตาพุทธศาสนิกชนในการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย
วนัที ่๕-๑๒ ม.ีค. พ.ศ. ๒๕๕๒

การเดนิทางไปแสวงบญุที ่๔ สงัเวชนยีสถาน คอืจารกิสสูถานทีส่ำคญัทางพระพทุธศาสนา ไดแกสถานทีป่ระสตูิ
ตรสัร ูแสดงปฐมเทศนา และปรนิพิพาน ในครัง้นีม้คีณะเดนิทางทัง้สิน้ ๖๘ รปู/คน นำคณะโดยพระครปูลดัวรีะนนท
วรีะนนโฺท มผีรูวมเดนิทาง อายตุัง้แตวยั ๑๐ จนถงึวยัยาง ๗๐ ขวบ นบัวาเปนทวัรแสวงบญุทีห่ลากหลายอายเุลยทเีดยีว

แมไมไดไปสถานที่ประสูติ คือลุมพินี ประเทศเนปาล เพราะมีเหตุการณการจราจลภายในประเทศ แตคณะ
ผแูสวงบญุกไ็ดมโีอกาสนัง่เจรญิจติตภาวนาขามคนื ทีใ่ตตนพระศรมีหาโพธิแ์ละพระมหาเจดยีพทุธคยา ซึง่มพีระวหิาร
มีพระพุทธเมตตา ประดิษฐานอยูภายในพระวิหาร และหลายทานไดประสบการณทางจิต ความปลื้มปติที่ไดมา
สถานทีท่ีพ่ระพทุธเจาเคยประทบั ทำใหจติใจผองใส ทำใหเกดิความสขุสงบในใจ และบางทานไดถายรปูอนัเหลอืเชือ่
แสดงถึงพระพุทธานุภาพของพระพุทธองค อันเปนเรื่องปจจัตตังของแตละคน อีกทั้งไดเห็นวิถีชีวิตของชาวอินเดีย
ทำใหเกดิความสงัเวชใจ ทำใหหลายคนอทุานวาโชคดเีหลอืเกนิทีไ่ดเกดิมาเปนคนไทย

แตอยางไรกต็ามเปนเรือ่งทีน่าแปลก การมาจารกิแดนพทุธภมู ิไมไดสะดวกสบาย แตทำไมคนทีเ่คยมา ถงึอยาก
จะมาอนิเดยีอกี ขอเชญิผอูานลองพสิจูนสกัครัง้ ขออนโุมทนาบญุกบัคณะผแูสวงบญุทกุทานทีไ่ดรวมทกุข รวมสขุ และ
รวมสรางความดดีวยกนั หากมโีอกาสคงไดจดัทวัรไปแสวงบญุกนัในครัง้ตอไปอกี

คณุนทยั - " เคยมาอนิเดยีหลายครัง้แลว แตครัง้นีน้านทีส่ดุ เพิง่
ไดมาเหน็ชวีติตามชนบท ชาวบาน เดก็ๆมากมาย นาสงัเวชใจ  พวก
เขามีกรรมอยางที่หลวงพอทานไดบอกไวจริงๆ ในสวนของการไป
สังเวชนียสถาน รูสึกประทับใจ ที่กราบสักการะตามรอยพระ
พทุธบาท เกดิความปต ิแมการเดนิทางจะลำบากแตอยากจะกลบัมา
อีกครั้ง"

"เมื่อไดไปกุสินาราที่ซึ่งพระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน
หลวงพอไดนำเรานั่งกรรมฐานถวายเปนพุทธบูชา

ขณะนัง่กรรมฐาน แมจะเปนเวลาชัว่ขณะกเ็กดิความปต ิน้ำตาไหล ทีไ่ดมากราบสกัการะพระพทุธองค และ
ตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามคำสัง่สอนของพระพทุธองคจนกวาจะถงึวนัสดุทายของชวีติ"

คณุแม "มาคราวนีไ้ดกราบไหวพระพทุธเจา ณ สงัเวชนยีสถาน ไดปฏบิตัใินสถานทีจ่รงิ ไดเหน็สจัธรรม
ขอทาน สภาพความเปนอยขูองคนอนิเดยี ทีไ่มเคยพบเหน็จรงิๆมากอน"

" เราเปนชาวพทุธ ควรหาโอกาสไปอนิเดยีเพือ่กราบนมสัการพระพทุธเจาในสถานทีจ่รงิ  ไดเหน็ชวีติความ
เปนอยขูองชาวอนิเดยี บางสวนทีท่านไมเคยพบเหน็มากอน"

คณุนทยั ไกรฤกษ  และคณุแม
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คณุอภลิกัษณ - คณุสมใจ  ภวูชนาธพิงศ

คณุอภลิกัษณ - "เปนความตัง้ใจมาก ทีไ่ดเกดิมาชาตหินึง่ ไดนบัถอื
พระพุทธศาสนา ตองการมากราบไหวพระพุทธเจาตอหนาเบื้อง
พระพกัตรใหจงได   ตามทีไ่ดเรยีนหนงัสอื แลวไดมาเหน็ของจรงิตืน้ตนั
ใจมาก   สิง่ตางๆทีพ่ระพทุธเจาอยนูัน้เปนของมอียจูรงิไมนาสงสยัอกี
เลย มนัเปนของจรงิ"
คณุสมใจ - " ประทบัใจมาก ทีไ่ดเดนิขึน้เขาคชิกฎู เพือ่นรวมเดมิทาง
มารวมบญุทัง้หมดเปนผมูใีจบญุกนัทัง้สิน้ บรรดาพวกหลานๆรนุหนมุ
สาวนั้นปฏิบัติตัวเปนลูกศิษยของหลวงพอที่ดีมากๆ"

คณุณฏัฐพงศ ภธูนชยั

นองนัท - "มาอินเดียเปนครั้งที่สองแลว แตไมไดมา
พทุธคยา  แตครัง้นีไ้ดเหน็อนิเดยีทีเ่ปนอนิเดยีจรงิๆ

ทั้งความลำบากของผูคน ความเปนอยูที่แรน
แคน  ทำใหคิดไดวาเราโชคดีแคไหน  ที่ไดเกิดมาเปน
คนไทย   ใตรมโพธบิรมพระพทุธศาสนา"

" ประทบัใจหลายอยางครบั ทัง้สถานที ่ผคูนที่
รวมทรปินี ้แตทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุ คอืน้ำใจของคณุแม
ที่เสียสละใหลูกไดมากราบหลวงพอดำอยางที่ปรารถนา
ไว"

คณุบญุชวน - คณุบญุลกัษณ อมิราพร
คณุบญุชวน - "ทีอ่ยากมาอนิเดยี เพราะ

อยากมาสัมผัสและไดเห็นสถานที่สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  มาครั้งนี้ชอบปาอิสิปตน  -
มฤคทายวันมากครับ"

คณุบญุลกัษณ - " ขอคดิทีไ่ดจากทรปินี้
คือ  การดำรงชีวิตอยางไมประมาท ไมมีใคร
คาดคิดวาดินแดนพุทธภูมิที่เคยเจริญรุงเรือง
๒๕๐๐ ปใหหลัง จะมีสภาพอยางในปจจุบันนี้
และถามีโอกาสจะกลับมาอีกแนนอนคะ"
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พ.ญ ผองผวิ ลลีะวฒัน
และ ดร.ธชัวรี ลลีะวฒัน

ดร.กิฟ๊ - "ผมอยากพาคณุแมมายงัดนิแดนของพระพทุธเจา
ไดพบเหน็สิง่ทีไ่มคาดคดิ ลดความลงัเลสงสยัเกีย่วกบัพระพทุธ
ศาสนาลง และมคีวามเชือ่มัน่ในศาสนาพทุธ ซึง่เปนศาสนาแหง
ความจรงิมากขึน้"

คุณหมอผอง - "ชอบทุกที่ที่ตามรอยพระบาทของ
พระพุทธองค และพระอาจารยสอนและแกไขวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ใหคะ ที่ไมชอบก็คือตอนที่โดนขวางหินจนกระจกรถแตกคะ แต
เมืองไทยก็มีเหมือนกันคะ"

"ขอคิดที่ไดคือ พระพุทธศาสนาในอินเดียเจริญสูงสุดแลว
เสือ่มไป ในบานเราจะทำอยางไรใหอกีสองพนักวานี ้ลกูหลานของ
เราจะยังเปนพุทธแทๆอยู"

คณุเจนนี ่- " อนิเดยีเปนเมอืงงามทีเ่ปนพทุธ นอกนัน้ตกต่ำ
ไปหนอย ประชาชนอยูแบบโบราณ เศรษฐกิจพอเพียงก็เปน
ตวัอยางทีด่ ีแตนาสงสารในกรรมทีพ่วกเขาตดิอย"ู

"มาคราวนี้ชอบเพื่อนๆทุกคนและสนุก แตเดินทางในรถ
นานจนไขขึน้ทกุวนัจะ"

นองเควนิ - " ผมชอบพทุธคยา แตไมชอบจงัหวดัทีม่คีนโยน
หนิใสรถ  อยากกลบัมาอกี เพราะยงัไมไดไปเมอืงลมุพนิวีนัครบั"

คณุผกาวรรณ และ ด.ช บญุนมิติ สามตัยิาดกิลุ

คณุภริญา พฒุสิริภิทัร

นองนกุ - "มาคราวนีช้อบสถานทีท่ีไ่ดไปสกัการะ สงบดคีะ
และชอบอาหารสวนทีเ่ปนมงัสวริตั ิทีไ่มชอบคอือาหารทีม่เีครือ่ง
เทศเยอะๆคะ  และยังทำใหอยากปฏิบัติธรรมมากขึ้น ไดรูจัก
เพือ่นๆพีท่ีด่ชีกัชวนทำดคีะถามโีอกาสกอ็ยากมาอกีสกัครัง้นงึคะ"

36



ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ 37

คณุภาวณิ ีและ คณุกมลวรรณ  โชคทวโีชค

คณุภาวณิ ี- "อานนท ชนทัง้หลายเหลาใดเหลาหนึง่ไดเทีย่วไปยงัเจดยี
สงัเวชนยีสถานเหลานีด้วยความเลือ่มใส ชนเหลานัน้ ครัน้ทำกาลกริยิา
ลงจักเขาถึงสุดคติโลกสวรรค"

ไดยินประโยคนี้มาหลายครั้ง ตั้งใจวาหากมีโอกาสจะไป
สังเวชนียสถานทั้งสี่ใหไดสักครั้ง

แลวกไ็มผดิหวงั นอกจากความศกัดิส์ทิธิท์ีส่ามารถสมัผสั
ไดจากสถานที่ตาง ๆ ที่ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม สักการะบูชา และ
สวดมนต การไดมีโอกาสรับความรู และเกร็ดประวัติตางๆ ทาง
พทุธศาสนาแบบเตม็ ๆ การกนิขาวกบัผดักะหล่ำทกุมือ้ (ความหวงั
จะชมิ butter chicken curry ตำรบัอนิเดยีแทเปนอนัพบัไป) การ
นัง่รถจนตบัทรดุ (เหมอืนนัง่เครือ่งตกหลมุอากาศตลอดการเดนิทาง)
ลนุระทกึวาจะไดเขาไมไดเขา (เมอืงเนปาล) การผจญภยักบัโจรโยน
หนิ ประสบการณการเขาหองน้ำทีโ่หดทีส่ดุในชวีติ (เคยคดิวาผาน
เมอืงจนีมาได อะไรกบ็ยัน่ คราวนีเ้ลยรวูาเหนอืฟายงัมฟีา เหนอืหอง
น้ำเปดบนของจีน ยังมีหองน้ำธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลกที่
อนิเดยี) ยงัมกีารผานดานตรวจคนออกนอกเมอืง (ไมใชเขาเมอืงนะ)
ทีย่งุยากซบัซอนทีส่ดุในโลกอกีดวย การไปอนิเดยีครัง้นี ้จงึเปนการ
ไปทำบญุ เทีย่ว และฝกความอดทนทีด่ทีีส่ดุในโลก
ตองบอกวา Incredible India จรงิ ๆ คะ

คณุกมลวรรณ - ยนิดทีีไ่ดรจูกัเพือ่น พี ่ปา นา อา ทกุทานนะคะ
แลวก็ขอบคุณคุณแมผูนารักที่สุดในโลกที่ใหโอกาสลูกสาวไปรวม
ทวัรบญุในครัง้นีด้วย ตัง้ใจวาจะกลบัไปอกีครัง้เพือ่ไปลมุพนิสีถาน
สกัครัง้ (แตขอรอจนกวาถนนจะดกีวานีห้นอยละกนันะ...)

พระพุทธวาจา
“ดกูอนอานนท ...ชนเหลาใดเทีย่วจารกิไปยงัเจดยี ๔ สถานเหลานัน้แลว มจีติเลือ่มใส

ชนเหลานัน้ทัง้หมดเบือ้งหนาแตตาย เพราะกายแตก จกัเขาถงึสคุตโิลกสวรรค”
                                                              มหาปรนิพิพานสตูร
                                                     ทฆี.มหาวรรค ๑๐/๑๓๑/๑๓๕
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เกบ็ตกอนิเดยี
เรื่อง….มหาราณี  ทำบญุทำทานแดนพทุธภมูิ

“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ” เปนบทเพลงสวดมนตที่คณะผูแสวง
บุญไดยินเสมอ เมื่อรถบัสแวะจอดใหลงไปกราบบูชาสักการะ
สถานที่สำคัญตางๆทางพุทธศาสนา  ซึ่งมักจะมีขอทาน
ชาวอนิเดยีมายนืขอทาน สวนใหญมกัเปนเดก็ๆ มทีัง้เดก็ผหูญงิ
และเดก็ผชูาย  ชาวไทยพทุธผใูจบญุเมือ่เหน็เชนนัน้ กเ็กดิสงัเวช
ใจและสงสารเดก็นอยเหลานัน้ทนัท ี ครัน้จะแจกเงนิใหครบทกุ
คนก็คงไมไหว เพราะคงเขามารุมมะตุมแยงกันวุนวาย ใครรัก
ใครชอบคนไหนก็แอบหยิบเงินและขนมสงกันไป

หลายคนนกึดใีจทีไ่ดเกดิมาเปนชาวพทุธในแผนดนิไทย
อันอุดมสมบูรณ กรรมอันใดหนอ คนเหลานี้ถึงไดเกิดมาเปน
ขอทานในอนิเดยี มองเหน็ภาพเดก็ๆยือ้แยงทอฟฟจากผใูจบญุ
โยนไปให บางคนถงึกบัตบตกีนัใหเหน็ตอหนาตอตา นาสังเวช
ใจจริงๆ

แตอยางไรกต็ามการทำบญุ ทำกศุล บางคนคดิวาไมวา
จะทำบุญ ณ สถานที่ใด เราก็ไดบุญทั้งหลาย  ยิ่งเรามาแดน
พุทธภูมิ ใจของเราก็อิ่มเอิบเปนทุนเดิมอยูแลว อยากจะสราง
กศุลอนัยิง่ใหญ เมือ่มคีนพอใจในการขอ พวกเรากต็างพรอมใจ
พอใจในการให  มาอินเดียครั้งใดทุกคนตางเปนคนมีเสนห
เพราะมคีนลอมหนาลอมหลงัตลอดการเดนิทาง แถมมเีสยีงรอง
เรยีก “มหาราณีๆ ” “อาจารยๆ ” หากใครเผลอสตกิอ็าจจะแจก
เงนิจนหมดกระเปา หรอือาจถกูขอทานอนิเดยีรมุทึง้และลวงเอา
สตางคไปใชไดตามใจ

ตามอรรถกถากลาวถงึอานสิงสแหงทานไววา ครัง้หนึง่
ณ กฏูาคารศาลา ปามหาวนั ครัง้นัน้ สหีเสนาบด ีอำมาตยของ
เหลาเจาลจิฉวแีหงกรงุเวสาล ีเขาไปเฝาพระผมูพีระภาคเจาถงึ
ทีป่ระทบั ถวายบงัคมแลวกราบทลูถามวา ขาแตพระองคผเูจรญิ
พระองคทรงสามารถแสดงผลแหงทานทีจ่ะพงึเหน็ไดในปจจบุนั
หรอืหนอ

พระบรมศาสดาตรสัตอบวา ได ดกูอน ทานสหีเสนาบดี
ทายกผูเปนทานบดี ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของเหลาชนเปนอัน

มาก สัตบุรุษยอมคบหาทายกผูเปนทานบดี กิตติศัพทอันงาม
ของทายกผูเปนทานบดียอมขจรไปโดยกวางไกล ทายกผูเปน
ทานบดีจะเขาไปสูที่ประชุมใด คือที่ประชุมกษัตริย พราหมณ
คฤหบด ีสมณะ กย็อมเปนผอูงอาจไมเกอเขนิ

อกีประการหนึง่ ทายกผเูปนทานบด ีเมือ่สิน้ชพีแลวยอม
เขาถงึสคุตโิลกสวรรคนีค้อืผลแหงทานทีพ่งึเหน็ไดเองในปจจบุนั
พระผมูพีระภาคเจาตรสั อานสิงสแหงการใหทาน ๕ ประการ
คือ ๑. ยอมเปนทีร่กัใครของชนหมมูาก

๒. สตับรุษุผสูงบยอมคบหาผใูหทาน
๓. กติตศิพัทอนังามของผใูหทานยอมขจรไกล
๔. ผใูหทานยอมไมหางเหนิจากธรรมของคฤหสัถ
๕. เมือ่ส้ินชีพแลวยอมเขาสสูคุตโิลกสวรรค
อรรถกถากลาววา ผใูดใหสิง่ทีด่กีวาสิง่ทีต่นบรโิภค ชือ่วา

ทานบด ีผใูดใหสิง่ทีเ่สมอกบัตนบรโิภค ชือ่วาสหายทาน ผใูด
ใหสิง่ทีเ่ลวกวาสิง่ทีต่นบรโิภค ชือ่วา ทาสทาน นอกจากนัน้ พระ
ผมูพีระภาคเจาไดตรสั กาลทานวา “ทายกยอมใหทานแกผมูา
สถูิน่ของตน ๑ ทายกยอมใหทานแกผเูตรยีมจะเดนิทาง ๑ ทายก
ยอมใหทานในสมยัขาวแพง ๑ ทายกยอมใหขาวใหมแกผมูศีลี
๑ ทายกยอมใหผลไมออกใหมแกผมูศีลี ๑”

“ดกูอน ภกิษทุัง้หลาย กาลทาน ๕ ประการนี ้ผมูปีญญา
รคูวามประสงคปราศความตระหนี ่ยอมใหทานในกาลทีค่วรให
เพราะผใูหทานตามกาลในพระอรยิเจาทัง้หลาย ผปูฏบิตัซิือ่ตรง
ผูมีใจคงที่ เปนผูมีใจผองใส ทักขิณาทานจึงจะมีผลไพบูลย
ชนเหลาใดอนโุมทนาหรอืชวยเหลอืในทกัขณิาทานนัน้ ยอมเปน
ผูมีสวนแหงบุญ เพราะฉะนั้นจึงควรใหทานในเขตที่มีผลมาก
เพราะบุญยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก”

กอนจากกนักข็อใหผอูานลองพจิารณากนัวา จะให
ทานอยางไร ทานนั้นถึงจะสงผลสูงสุดใหแกตัวทานเอง
ผเูขยีนใครขอเชญิชวนผอูานทกุทานมารวมสรางบญุบารมี
ทีว่ดัปาเจรญิราช  ซึง่มมีหาทานอนัยิง่ใหญรอทกุทาน เพือ่
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมกันตอไปอีก
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สะเกด็ขาวชาววดั
โดย นกกระจิบ๊

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
"เพื่อโครงการพิมพหนังสือธรรมะและวารสารกระแสใจ"
ผานบญัชชีือ่ พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท  เพือ่ชมรมกระแสใจ

บญัชอีอมทรพัย ธนาคารไทยพาณชิย สาขายอย บานฟาภริมย(ลำลกูกา)
เลขทีบ่ญัช ี369-206943-4  และสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ย ูแฟกซมาที ่0-28818619 ,0-29952477

กลบัมาจากอนิเดยีครัง้นี ้ลงุเดตงกบัปาสมใจ เหน็ทจีะมคีวามสขุยิง่กวาใคร เพราะ
ลูกๆมารอรับที่สนามบิน อัญเชิญผูมีบุญกลับบาน เมื่อกลับถึงบานก็มีดอกมะลิ
ปลูาดเขาถงึหองนอนประดจุจะสงตวัเขาหออกีรอบ  งานนีล้กูๆบอกวาทานเปนผู
มีบุญ นำบุญกลับมาบานตองตอนรับใหสมเกียรติกันหนอย ลูกๆทุกคนก็ชักชวน
คุณพอคุณแมไปรวมสวดมนตในหองพระครั้งแรกในครอบครัวทีเดียว นารักที่ซูด
… ปลืม้แทนทานทัง้สองจรงิๆ

ทรปินีย้กกนัมาทัง้ครอบครวั จะเปนใครไปไมไดนอกจากครอบครวัแพลตทนิมั ของ
คณุสรินิทพิย โกยบญุกลบับานกนัยกใหญ  แมจะตองผจญภยัในแดนพทุธภมูแิต
กำลงัใจของครอบครวันีไ้มมตีก ปรบมอืใหดงัๆเลยจา สาธุ

งานนีม้เีดก็สองคนไปรวมบญุทีอ่นิเดยีคอืนองท ีผมูวีาจาอนันอยนกั กบันองเควนิ
ผมูวีาจาอนัมากมาย ผานไปเจด็วนัตางคนตางไมคยุกนั มาวนัสดุทาย เกมบอยเปน
เหตถุงึไดผกูสมัพนัธไมตร ี  งานนีจ้ะขอบคณุใครดลีะเนีย่!

เสร็จสิ้นภารกิจอินเดีย ก็ปวยกันเปนแถวๆ ตั้งแตพระไปจนถึงโยม เห็นทีจะมีแต
คณุวลัภา องคศรตีะกลู จากรานทองโตะกงั บางลำภ ูตากลองมอืใหม ทีส่นกุสนาน
กับการถายวีดีโออยางตั้งใจ ไมใชแควีดีโอนะ เธอยังเตรียมเสบียงยา ขาวปลา
อาหารไปเพยีบ จนอดคดิไมไดวาเธอจะยายไปอยทูีน่ัน่ซะแลว ขอบคณุคณุวลัภา
ใหเรามกีนิ !!!

เมือ่กลบัมาแลว ขอใหทกุทานนำบญุบารมทีีไ่ปรวมสรางดวยกนัมา นำมาชวยสราง
วดัปากนัอกีตอไปอกีนะครบั ทานตดิตามขาวกจิกรรมวดัหรอือานวารสารฉบบัยอน
หลังไดที่ เวบไซตของวัด www.watpacharoenrat.com  หรือกระทูธรรมไดที่
webboard : http//forums.212.com/watpa11

พบกันใหมฉบับหนาคะ

ตอน อนิเดยีรำลกึ
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มมุนีม้รีางวลั
อิคิวซัง

เฉลยคำถามฉบับที่แลวถามวา สาวกองคใดของพระ
พุทธเจาที่ปราบพญามารใหสิ้นฤทธิ์
คำตอบคอื พระอปุคตุ
ผโูชคดทีีต่อบถกู ๒ ทาน คอื คณุรชัยชามญช ุโตววิฒัน
กรงุเทพฯ และ คณุจฑุาทพิย มหาอมัพรไกรสร กรงุเทพฯ
ทีมงานไดจัดสงรางวัลไปใหแลวนะครับ
คำถามประจำฉบับนี้ถามวา  ในวันเพ็ญเดือน ๖ วันที่
เจาชายสิทธัตถะประสูตินั้น มีมนุษยและสัตวกับสิ่งซึ่ง
เปนสหชาติมงคลบังเกิดรวมถึง ๗ อัน "สหชาติ" นั้น
หมายถงึผเูกดิรวมดวย  "๗ สหชาตขิองพระพทุธเจา"
คืออะไรบาง
ผูโชคดีตอบถูกจะไดรับเสื้อโปโลปกหนาอก
I Love the Buddha
สงคำตอบมาที ่ Krasaejaigames@yahoo.com
หรอืสงแฟกซมาที ่02-8818619

แนะนำหนงัสอืนาอาน

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๑
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๒
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

วิปสสนาชีวิต
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

พทุธทำนาย 16 ประการ
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

Mp 3 ชดุธรรมปฏบิตั ิจำนวน 8 แผน
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุแผนละ 59 บาท

ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจ
สื่อธรรมะเปนธรรมทานหรือประสงคจะเปนเจาภาพผลิต
สื่อธรรมะของวัด  ซึ่งทางวัดมีโครงการพิมพหนังสือธรรมะ
อีกหลายเลม คือ วิปสสนาชีวิต ธรรมะทวนกระแส
พทุธทำนาย และคสูรางคสูม(The happy couple) เพือ่แจก
เปนธรรมทาน  ตดิตอขอรบัตนฉบบัฟรไีดทีว่ดัหรอืสอบถาม
เพิม่เตมิไดที ่คณุกมลาศ คชัชาพงษ โทร 086-3102566

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ

อัม้ : นี่ยายอึ่ง เมื่อวานฉันไปเที่ยวงานวัดมาเจอ
พระหลอมากกกกก

อึง้ : ฉนัชือ่อึง้ยะ ไมใชอึง่ พระทีไ่หนแกหลอซะขนาด
นัน้ คดิอกศุลกบัพระ บาปนะแก

อัม้ : เหรอ แตแปลกๆนะ ทานแตงหนาดวยละ แลวก็
ใสตมุห ูแถมรองเพลงใหชัน้ฟงอกี

อึง้ : ตาย !  อกอีแปนแลนลึกเข าตึกแขก พระ
เปน..............

อัม้ : พระเอกลเิกหนะแก   อยาคดิมากซ ิฮ ิฮิ
อึง้ : ??? ขอบใจนะ
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
และสบืทอดอายขุองพทุธศาสนาใหยัง่ยนืถาวรสบืไป

๒. เพือ่เผยแผการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี่
อนัเปนทางสายเอกทางเดยีวทีน่ำทางใหพนทกุขคอืนพิพาน

๓. เพือ่นำหลกัพทุธธรรมมาใชในการใชชวีติอยรูวมกนัใน
สงัคมอยางมคีวามสงบและสนัตสิขุ

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

กจิกรรมพเิศษ
สมาชกิของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกจิกรรมของวดั
ในเทศกาลวนัสำคญัตางๆตามพทุธประเพณี

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

องคอปุถมัภ/ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
พระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท

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

ประธานอปุถมัภ
คณุทนง เหลาโกเมนย
คณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ

คณะกรรมการชมรม
ประธาน คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
รองประธาน คณุอณริะ โพธนิลิ
เลขานกุาร คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน

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

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายวชิาการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายกฏหมาย คณุอนเุทพ อนิทรชติ

คณุวภิาพร พารกัษา
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

ชมรมกระแสใจ



หมายเลขสมาชกิ.........................ชมรมกระแสใจ

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

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

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

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

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

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

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

      ยอดรวมบญุรวมเปนเงนิ
๕. สมทบปจจัยเปน

เงินสด
เชค็ธนาคาร......................................สาขา..............................เลขที.่.............................ลงวนัที.่.............................
(สัง่จายในนามพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท)
โอนเงนิเขาบญัช ีพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่ชมรมกระแสใจ ธนาคารไทยพาณชิยสาขายอย บานฟาภริมย
(ลำลกูกา)  ออมทรพัย เลขที ่369-206943-4 โอนเมื่อวันที่.......................................................................

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่0-28818619

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

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

บาท
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