เมืองลับแล

พบสามเณรคำ

ครั้นทานเดินไปสักระยะหนึ่งก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งอายุ
ประมาณ ๘๐-๙๐ กวา ยืนดักอยใู ตตน ไมใหญ พอพระภิกษุหนมุ
เดินเขาไปใกลพระภิกษุแกรปู นัน้ เดินตรงมากมลงกราบพระหนมุ
ทานก็รีบจับมือพระภิกษุแกรูปนั้นทันทีแลวพูดวา "หลวงปูอยา
กราบกระผม กระผมเพิง่ บวช ๑๑ พรรษาเทานัน้ " หลวงปรู ปู นัน้
พูดวา "ผมเปนเณรครับ" ทานพูดสำเนียงภาษาลาว "ผมเปน
สามเณรครับทานอาจารย ผมชื่อสามเณรคำ มาดักรอทาน
อาจารยอยทู นี่ ี่ ๓ วันแลวครับ ทานอาจารยยงั ไมไดฉนั ขาวมา ๕
วันแลว ผมมีอาหารมาถวายอาจารย ผมขอใสบาตรอาจารยครับ
ผมอยากไดบญ
ุ นำอาจารย" สามเณรพูดเปนภาษาลาว พระภิกษุ
หนุมก็เคยไดยินกิตติศัพทของหลวงปูสามเณรที่ภูเขาควายมา
บางเหมือนกัน ทานก็รูสึกดีใจ แตไมกลาแสดงออก พระภิกษุ
หนมุ จึงนัง่ สนทนาธรรมกับสามเณรวา "ผมอยใู นปาทีผ่ า นมา ๕
วัน ผมไมไดยินเสียงลมพัดตนไมสักนิดเลย" สามเณรพูดขึ้นวา
"ทีท่ า นครูบายางผานมา ๕ มือ้ รอดออกมาไดเปนบุญตัวครูบา
ปานัน้ เขาลูกนัน้ ถาบตายก็เปนบา เขาเออวา เมืองเขาลับแลแม
จงอาง (คนเขาเรียกวา เขาลับแลแมจงอางใหญ) สวนมากบอมี
ผใู ดรอดออกมาไดเกิน ๓ มือ้ "
พอสนทนากันไดพักหนึ่งก็ตองแยกทางกันเดินตอตาม
หนาทีแ่ ละนัดพบกันทีถ่ ้ำฤๅษี ๑๐๐ ตน พระภิกษุหนมุ ไมรทู าง
เลย สามเณรวาถ้ำนีอ้ ยชู ว งไหน หลวงปเู ณรคำบอกวา "เดินไป
ตามรองน้ำนี้ ถาครูบาเดินธรรมดา ๗ มื้อก็ฮอด ถาเดินเร็วๆ
บอพัก ๓-๔ มือ้ ก็ฮอด" การเดินธุดงคเดินขางริมแมน้ำลำธารก็จะ
เดินงาย สำหรับผูที่เคยเดิน เพราะอาศัยทางของสัตวที่หากิน
ตามริมตลิง่ อาจจะสูงขึน้ ถ้ำทีน่ นั้ เปนภูเขา เหมือนเราเดินทาง
เอียงๆ ประมาณ ๔๕-๕๐ องศา พรอมกับสะพายบาตรและกลด
บางครั้งเดินขางตลิ่งพังลงตองระมัดระวัง ตั้งสติตลอดเวลา
มากกวาการเดินจงกรมเปน ๑๐ เทา เพราะถาตกลงไปนอนใน
แมน้ำลำธารทันที ดีหนอยถาไมถกู ไมหรือหนามเสียบพุง

แลวก็เดินไปตามทางทีโ่ ยมผหู ญิงบอก และมีโยมผหู ญิงยืนรอ
อยู ๓ คนจริงๆ เมือ่ ใสบาตรเขาก็บอกทางใหตรงไปน้ำตก แลว
เลีย้ วขวา พอพระภิกษุหนมุ เดินไปไดพกั หนึง่ ก็หนั กลับมาดูโยม
ทีใ่ สบาตรในระยะทีเ่ ดินออกไปไมกกี่ า ว โยมทีใ่ สบาตรไดหายไป
แลวพระภิกษุหนมุ รสู กึ เย็นวูบทีห่ ลังทันที แลวเดินไปมองกลับมา
ดูขา งหลังอีกดวยความสงสัยวาบานทีค่ นมาใสบาตรอยแู ถวไหน
กันแน เดินไปดวยมองดูไปดวยไมเห็นวามีบา นคนสักหลัง อาหาร
ที่บิณฑบาตมาไดอยางไร ทานก็ไมกลาฉัน เพราะเคยไดยิน
คำเลาลือกันมานานในกลุมพระที่เดินธุดงคหลงทางเขามาใน
เขตประเทศลาว โดยเฉพาะบริเวณเขตภูเขาควายวาเคยมีพระ
ภิกษุหลายรูป เมื่อรับอาหารบิณฑบาตฉันแลวไมเห็นกลับออก
ไปจากปา หายไปเลยตัง้ หลายรูป เพราะถูกคนเมืองลับแลจับไป
บางรูปทีม่ โี อกาสกลับออกมา ก็มอี าการแปลกๆ คือเปนบาเสีย
สติไปเลยก็มีตัวอยางใหเห็นเยอะ
ดังนัน้ ดวยความวิตกกังวลหรือไมประมาท ทานก็เลยไม
ฉันอาหารบิณฑบาตนั้น ทานก็เอาอาหารบิณฑบาตนั้นเทใส
โคนตนไมใหญพรอมกับพูดวา อาหารนี้อาตมาไมฉัน ขอจงให
ผูใสบาตรจงเปนสุขเปนสุขเถิด พอเทอาหารก็ไดกลิ่นอาหารที่
นาฉันมากๆ ทานก็นั่งสวดมนตแผเมตตาอยูตรงนั้น พอกำลัง
จะลุกขึ้นเดิน ตาของทานเหลือบมองไปเห็นมดแดงที่มากิน
อาหาร นอนหลับกองกันอยูเปนจำนวนมาก ทานก็ตกใจวามด
เหลานัน้ ตายเพราะทาน ทานก็เลยขออโหสิกรรมตอมดเหลานัน้
แลวสวดมนตมาติกาบังสุกลุ ใหมดเหลานัน้ ความไมโลภไมเห็น
แกกิน ทำใหชีวิตรอดปลอดภัยไปไดเสี้ยววินาที ความโลภไมมี
สติทำใหเกิดทุกขภายหลัง พระภิกษุหนมุ ก็พยายามทีจ่ ะเดินออก
จากแนวภูเขาทีส่ งู และยาวเทือกนัน้ เดินอยทู งั้ วันก็วนกลับมาที่
เดิมอีกหลายตอหลายรอบเลยทีเดียว ทานก็เลยหยุดนัง่ พักตัง้ สติ
สำรวจจิตอีกครั้งพรอมกับอธิษฐานบอกแมนางธรณีเจาปาเจา ฉบับหนามาติดตามกันวาเมืองลับแลเขากินอยกู นั อยางไร ใชอะไร
เขา และบุญกุศลบารมีที่ไดสรางมาใหเห็นทางเดินของมนุษย เปนพาหนะกันครับ
และพระธุดงคดว ยเถิด สวดมนตบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
๑๐๙ จบแลวก็เดินตอไปใหม
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
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รรู อบกรอบกฏหมาย

?

เรื่อง..พี่หนุม

อายุเปนเพียงตัวเลขจริงหรือ
วันเวลาผานไปปใหมสากลไดผานไปจนมาถึงวาระที่

สำคัญของคนไทยอีกวันหนึง่ ซึง่ ก็คอื วันปใหมไทย หรือทีเ่ รียกกัน
จนเคยชินแลววาวัน "สงกรานต" ซึง่ คนไทยใหความสำคัญและ
ยังเปนวันครอบครัว ผทู ไี่ มไดอยกู บั ครอบครัว อาจจะเนือ่ งจาก
มีหนาที่ที่ตองทำงาน หรือตองเรียนหนังสือ ก็จะอาศัยโอกาสนี้
กลั บ บ า นพบปะครอบครั ว และได มี โ อกาสรดน้ำ ดำหั ว ผู ที่
ตนเคารพนับถือ และทัง้ หมดทัง้ สิน้ ก็เกีย่ วของกับชวงเวลา
คนเราเกิดมาก็มีการนับอายุจากวันเปนเดือนจากเดือน
เปนป ซึ่งหลายคนก็มักจะพูดวาอายุเปนเพียงตัวเลข การพูด
อยางนีก้ อ็ าจจะเกิดจากความเขาใจธรรมชาติอยางทองแท หรือ
พู ด ตามๆกั น ไปโดยไม เ ข า ใจ แต อ ย า งไรก็ ต ามอายุ ใ นทาง
กฎหมายนั้นมีความหมายอยางมาก อายุทำใหเกิดสิทธิหนาที่
และความรั บ ผิ ด หลายประการ ในฉบั บ นี้ จึ ง ขอยกเอาข อ
กฎหมายบางสวนที่เกี่ยวของกับเรื่องอายุมาใหทานผูอานได
ทราบกันพอสังเขป
กฎหมายไดเขามามีบทบาทตอคน เริม่ ตัง้ แตเกิดจนตาย
โดยไดบัญญัติในเรื่องของการมีสภาพเปนคน คือสภาพบุคคล
ยอมเริ่มแตออกจากทองแมแลวอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลง
เมื่อตาย เมื่อมีสภาพบุคคลแลวกฎหมายไดรับรองสิทธิและ
กำหนดหนาทีไ่ ว มีสทิ ธิในเรือ่ งของทรัพยสนิ และไมใชทรัพยสนิ
เชน บุตรมีสทิ ธิใชชอื่ สกุลของบิดา หรือการเปนทายาทก็จะตอง
มีสภาพบุคคลกอน และเมือ่ เกิดมาแลวมีชวี ติ อยู ก็มสี ทิ ธิทจี่ ะมี
ชีวติ อยใู ครจะมาทำราย หรือทำใหเสียชีวติ ไมได ผทู มี่ าทำราย
ก็จะมีความผิดตองไดรบั โทษตามกฎหมาย เชนเดียวกันหากไป
ทำรายผอู นื่ ก็จะตองไดรบั โทษ แตอาจไดรบั โทษไมเทากันเพราะ
สภาวะการรับรผู ดิ ชอบชัว่ ดีตา งกัน ถาอายุไมเกินเจ็ดป กระทำ
การอันผิดกฎหมาย เด็กนั้นก็ไมตองรับโทษแตหากมีอายุเจ็ด
ปแตไมเกินสิบสีป่  กระทำผิดกฎหมาย เด็กนัน้ ไมตอ งรับโทษ แต
จะตองถูกวากลาวตักเตือนจากศาล ซึ่งก็อาจเดือดรอนไปถึง
บิดามารดาที่จะตองถูกวากลาวตักเตือนหรือถูกเรียกเงินตามที่
ศาลเห็นสมควร เมือ่ เด็กอายุเกินสิบสีป่ แ ตยงั ไมเกินสิบเจ็ดปไป
กระทำความผิดก็จะอยูในดุลพินิจของศาลที่จะลงโทษหรือไม
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หากลงโทษก็ใหลดโทษสำหรับความผิดนั้นลงครึ่งหนึ่ง แตถา
อายุเกินกวาสิบเจ็ดปแตยงั ไมถงึ ยีส่ บิ ปไปกระทำความผิด ผนู นั้
ก็ตอ งรับโทษ แตศาลสามารถลดโทษสำหรับความผิดนัน้ ไดหนึง่
ในสามหรือครึง่ หนึง่ ก็ได จะเห็นไดวา ในแตละชวงของชีวติ ความ
รับผิดก็จะแตกตางกันไป และในเรื่องหนาที่ก็จะมีแตกตางกัน
ออกไปในแตละชวงของชีวติ เชน เมือ่ อายุครบสิบแปดปบริบรู ณ
ก็มหี นาทีไ่ ปเลือกสมาชิกสภาผแู ทน สมาชิกวุฒสิ ภา และสมาชิก
สภาทองถิ่น สำหรับชายไทยเมื่อมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณก็มี
หนาทีไ่ ปคัดเลือกเขารับราชการทหาร สำหรับในเรือ่ งของสิทธิผู
ที่เกิดมาและมีสภาพบุคคลแลวนั้นมีสิทธิตามกฎหมายดังที่
กลาวมาขางตนแลวคือมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู มีสิทธิในการใชชื่อ
สกุลบิดา มีสิทธิ์ที่จะไดรับทรัพยสิน มีสิทธิที่จะเปนเจาของ
ทรัพยสนิ แตการมีสทิ ธิบางอยางยังไมสมบูรณ คือยังไมสามารถ
กระทำอยางใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยของตนเองได ยังตองอาศัย
อำนาจของบิดา มารดา หรือผูปกครองอยู จนกวาจะบรรลุ
นิตภิ าวะ เมือ่ มีอายุครบยีส่ บิ ปบริบรู ณหรือเมือ่ ไดสมรสแลวโดย
ชอบดวยกฎหมาย การจะสมรสโดยชอบดวยกฎหมายก็จะมี
เรื่องอายุเขามาเกี่ยวของอีก คือชายและหญิงจะตองมีอายุสิบ
เจ็ดปบริบรู ณแลวจึงจะสมรสกันได หากอายุต่ำกวาก็ตอ งไดรบั
ความยินยอมจากบิดา มารดา ผูปกครองหรือจากศาลแลวแต
กรณี เมื่อสมรสแลวมีบุตร บิดา มารดาก็ตองมีหนาที่อุปการะ
เลี้ยงดูบุตรและใหการศึกษาแกบุตรนั้น ตอมาถาบุคคลนั้นซึ่ง
เปนบิดาหรือมารดาถึงแกความตายทรัพยสินทั้งหลายก็จะ
ตกแกทายาท ก็คอื บุตร บุตรก็ตอ งจัดการทรัพยสนิ นัน้ ตามความ
สามารถของตนตอไป ซึง่ ก็จะเปนกงลออยางนีไ้ ป
สรุปไดวาอายุไมใชเปนเพียงตัวเลขเลยในทางกฎหมาย
กลับจะมีความสำคัญทำใหเกิดสิทธิ ทำใหเกิดหนาที่ ทีจ่ ะตองทำ
และยังเกิดความรับผิดเมื่อไปทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย แตอายุ
จะเปนเพียงตัวเลขเทานัน้ ในการกระทำความดีไมวา เด็ก ผใู หญ
คนชรา ทุกคนมีโอกาสกระทำความดี ทำบุญและปฏิบตั ธิ รรม ได
เทากัน ทีส่ ำคัญ "พระธรรมเปนธรรมทีป่ ฏิบตั ไิ ดและใหผลได

ไมจำกัดกาล"
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เหตุเกิดบนรอยพุทธ
โดย ฤทธิรงค

ตอน การแตกนิกายครัง้ แรก

ประมาณป พ.ศ. ๑๐๐ หลังพุทธปรินิพพานไดเกิด

เหตุการณสำคัญขึ้นที่นครไพศาลี แควนวัชชี จนเปนเหตุให
เกิดการสังคายนาพระไตรปฎกเปนครั้งที่สอง(ครั้งแรกนั้น
ทำทีน่ ครราชคฤห แควนมคธ หลังพุทธปรินพิ พาน ๓ เดือน)
กล า วคื อ ภิ ก ษุ ใ นแคว น วั ช ชี พ ากั น ประพฤติ ย อ หย อ นต อ
พระวินยั ลวงละเมิดสิกขาบทหลายประการ
ครัง้ หนึง่ พระยสกากัณฑกบุตร ชาวเมืองโกสัมพีจาริก
มาแควนวัชชี ไดเห็นภิกษุที่พำนักอยูวาลิการาม เอาถาด
สัมฤทธิห์ ลอน้ำจนเต็มมาตัง้ ไวกลางอุโบสถ แลวชักชวนชาว
เมืองไพศาลีวา "ผมู อี ายุทงั้ หลาย จงถวายรูปย ะ(เงินและทอง)แก
สงฆ กหาปณะหนึง่ ก็ได กึง่ กหาปณะก็ได บาทหนึง่ ก็ได มาสก
หนึง่ ก็ได กิจของสงฆทตี่ อ งการดวยบริขารจักมี" ประชาชนจึง
พากันทำบุญ แลวสงฆเหลานั้นก็นำมาแบงกัน พระยสกา
กัณฑกะ ไดทกั ทวงขึน้ วานีไ่ มถกู ตอง ไมใชธรรมไมใชวนิ ยั แต
ภิกษุวชั ชีบตุ รไมเชือ่ ฟง ซ้ำยังนำมาแบงใหทา นอีกดวย พระ
เถระไมรับกหาปนะนั้นแตกลับตำหนิทั้งพระและชาวบานที่
ถวายกหาปนะ ภิ ก ษุ ช าววั ช ชี ไ ม พ อใจ ประชุ ม กั น ลง
ปฏิสาราณียกรรม คือใหพระเถระไปขอขมาชาวบาน ทาน
ก็ยนิ ยอมโดยมีภกิ ษุวชั ชี(อนุทตู )ตามไปประกบดวย แตครัน้
ถึงเวลาทานกลับชี้แจงวาสิ่งใดเปนธรรมเปนวินัยทำใหชาว
บานเกิดศรัทธาเลื่อมใสพากันยกยองทาน และนิมนตใหอยู
จำพรรษา ณ วาลิการาม ภิกษุทตี่ ามไปนัน้ กลับไปแจงพรรค
พวกและพากันมาขับไลพระเถระใหออกไปจากวัด พระเถระ
ไดเล็งเห็นภัยตอพระศาสนา จึงไดเดินทางไปพบภิกษุยงั เมือง
ตางๆ เชน ปาฐา อวันตี และทักขิณาคีรชี นบท เปนตน พรอม
ไดเขาพบพระสัมภูตสาณวาสี เลาความใหฟง แลวชวยกันหา
ทางแกไข ทัง้ หมดไดขอ ตกลงวาควรไปเชิญพระเรวตะ ผเู ปน
พหูสตู ร แตกฉานในพระธรรมวินยั มีปญ
 ญาล้ำเลิศ เขารวม
ในอธิกรณครั้งนี้ ฝายภิกษุวัชชีบุตรก็รวมสมัครพรรคพวก
และตกลงกันวาจะไปเชิญพระเรวตะเชนกัน สวนพระเรวตะ
นั้ น อยู โ สเรยนคร ทราบด ว ยอภิ ญ ญาญาณว า ทั้ ง สอง
คณะกำลังเดินทางมาหาตน ทานไมยินดีในการคลุกคลี แต
ยินดีในการชำระคดี จึงออกเดินทางหนีไป แตวา ภิกษุวชั ชีได
ตามมาทันและไดชักชวนใหทานเขารวมกับตน พรอมทั้งให
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

ของพุทธศาสนา

ของกำนัล พระเรวตะรดู ว ยปญญาวาพระพวกนีเ้ ปนอลัชชี จึง
ไมรับขอกำนัลและไมรวมดวย ตอมาคณะของพระยสกา
กั ณ ฑกะและพระสั ม ภู ต สาณวาสี ไ ด เ ดิ น ทางมาถึ ง ได
นำความเลาใหฟง พระเรวตะจึงเขารวมดวยความเต็มใจ จึง
พากันไปกราบเรียน พระสัพพกามีผมู พี รรษา ๑๒๐ มากทีส่ ดุ
ในชมพูทวิป และเปนลูกศิษยพระอานนท แลวปรึกษาหารือ
กัน วาจะไปชำระอธิกรณและทำสังคายานากันที่ไหน ก็ได
บทสรุปวาเหตุเกิดที่ไหนใหทำที่นั่น จึงเลือกเอาวาลิการาม
นครไพศาลี เปนที่ทำสังคายนา ฝายภิกษุวัชชีไดทราบขาว
แลวก็ไมยนิ ดีในการรวมทำสังคายนา แตกลับไปทำกันเองอีก
ฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยของพระยสกากั ณ ฑะมี พ ระภิ ก ษุ เ ข า ร ว ม
ประชุม ๗๐๐ รูป สวนฝายภิกษุวชั ชีมพี ระภิกษุเขารวมประชุม
เรือนหมืน่ จึงไดขนานนามวา มหาสังฆิกวาท เพราะมีภกิ ษุ
จำนวนมากมายเขารวมประชุม สวนฝายพระยสกากัณฑะได
รับการขนานนามวา เถรวาท เพราะมีมติคลอยตามคำของ
พระเถระ คือพระมหากัสสปะ เมื่อคราวปฐมสังคายนา ให
รักษาพระวินยั ไวทกุ มาตรา มิใหรอื้ ถอนแมแตมาตราเดียว ซึง่
ไดกลายมาเปนนิกายเถรวาทในยุคตอมา สวนพวกมหา
สังฆิกวาทก็ไดกลายมาเปนนิกายมหายานนัน่ เอง จึงเปนการ
แตกนิกายของพระพุทธศาสนาชัดเจนครั้งแรกในประวัติ
ศาสตร
นับเปนเรือ่ งราวทีส่ ะเทือนใจและก็สอนใจไดเชนเดียว
กัน ไมวา จะยุคไหนสมัยไหน กลมุ ชนไหน ก็ยอ มมีทงั้ คนดีและ
คนชั่ว และอีกสิ่งหนึ่งก็คือคนหมูมากหรือสิ่งของที่มากแม
จะมากจำนวนกวา แตก็ไมไดหมายความวาจะถูกตองกวา
ดีกวาเสมอไป เพราะถึงแมจะนอยกวาแตกลับเต็มเปยมไป
ดวยคุณภาพก็ยอมดีกวาพวกที่มากไปดวยปริมาณแตดอย
คุณภาพ ไมวาจะเปนเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
ก็เชนเดียวกัน ขาพเจาจึงไดขอ คิดวาแมจะทำบุญใสบาตรกับ
พระเพียงไมกี่รูปแตเปนพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เปนพระ
สุปฏิปน โน ยอมนำความสุขใจและอานิสงสสงู กวาการทำบุญ
ใส บ าตรกั บ พระเรื อ นหมื่ น เรื อ นแสนที่ ไ ม รั ก ษาศี ล และ
ยอหยอนตอพระวินัย หรือไมปฏิบัติกิจของสงฆที่พึงกระทำ
คุณวาจริงไหมครับ....
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เรือ่ งและภาพ...โควินทะ

ทางเขาดานหนาวัดแขกสีลม

บานประตูแกะสลักเปนรูปเทพตางๆ
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วัดแขก

เพื่อใหเขากับบรรยากาศการกลับมาจากแสวงบุญที่
อินเดียของชาวกัลยาณมิตร วัดปาเจริญราช เมื่อตนเดือน
มีนาคมที่ผานมา ผูเขียนเลยจะนำเสนอเรื่องวัดของชาว
อินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู ถาในประเทศไทยคงไมมีใครไม
รูจักวัดแขก เพราะเปนวัดที่มีชื่อเสียงโดงดัง อีกทั้งมีการสืบ
ทอดประเพณีของทางศาสนาฮินดูมาถือปฏิบตั กิ นั ในประเทศ
ไทยดวย
วัดทางศาสนาฮินดู ซึง่ อยคู กู บั ศาสนาพุทธมาตัง้ แต
เริม่ มีประเทศไทย จนบางครัง้ ชาวไทยหลายคนก็แยกไมออก
วาสิง่ ใดคือ แกนของฮินดู และสิง่ ใดคือ แกนของพุทธ...
เมื่อชาวไทยยังมีศรัทธาและรับเอาพิธีกรรมทางฮินดู
มาใชกันมาจนถึงทุกวันนี้นั้น จึงไมใชเรื่องที่นาแปลกใจที่
โบสถพราหมณหรือวัดฮินดูตางๆ ในไทยจะมีผูมีจิตศรัทธา
เขาไปสักการะมากมาย ทีก่ รุงเทพมหานครนัน้ มีวดั ฮินดูอยู
วัดหนึง่ ทีต่ งั้ ขึน้ มานานกวา 100 ป บนถนนสายการคาทีพ่ ลุก
พลานที่สุดแหงหนึ่งของมหานครกรุงเทพ วัดแหงนี้เราเรียก
กันสั้นๆ ติดปากวา วัดแขก หรือชื่อเต็มๆ ที่เรียกขานตาม
องคพระประธานวา วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

เทวรูป "พระพรหม" ผสู รางโลก ทำจากสำริด
ประดิษฐานในศาล
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รูปปน ทวยเทพตางๆ เปนศิลปะของอินเดียตอนใต (ทมิฬนาดู)
อยางไรก็ดี ทุกวันนีพ้ ธิ กี รรมตางๆ ของไทยเรานัน้ ยังมีการอิงกับพิธกี รรมของ
พราหมณ-ฮินดู เคียงไปกับพุทธอยเู สมอ ไมวา จะเปน พระราชพิธโี สกัณฑ พระราช
พิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไปจนถึง พิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพของ พระเจา
แผนดิน และ พระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนถึงพิธขี นึ้ บานใหมของหลายๆครอบครัว
เปนตน
วัดแขก เดิมเปนสถานทีเ่ ฉพาะของผนู บั ถือศาสนาฮินดูเทานัน้ ในชวงบาย
จะมีการปดโบสถ เพือ่ อานรามเกียรติ์ เปนการสรรเสริญพระเปนเจา แตในปจจุบนั
วัดแขกเปดกวางตอนรับผคู นมากขึน้ ทัง้ ผมู จี ติ ศรัทธาองคเทพตางๆ ตลอดจนยินดี
ตอนรับผนู บั ถือศาสนาอืน่ ๆ รวมทัง้ นักทองเทีย่ วตางชาติ

รูปปน พระพรหม

ประดิษฐานอยเู หนือโบสถ
พระองคมพี ระนามเต็มวา "พระพรหมธาดา"
มี ๔ พระพักตร (หนา) มี ๘ พระกร (แขน)
เปนมหาเทพผสู รางทุกสรรพสิง่ ในโลก
และกำหนดชะตากรรมของทุกชีวติ
พระพรหมธาดา คือ ๑ ใน ๓ เทพสูงสุด
หรือพระตรีมรู ติ

ในชวง 1-9 ค่ำเดือน 11 ของทุกๆป (หากคำนวนเปนวันทีจ่ ะอยชู ว งเดือนตุลาคม) จะมีพธิ ี "นวราตรี" เพือ่ บูชาพระแม
อุมาเทวีครั้งยิ่งใหญ เปนพิธีที่เกาแกสืบเนื่องมาตั้งแตสมัยพระเวท มีพิธีบูชารวม 10 วัน 10 คืน พรอมกันทั่วโลก และในวัน
สุดทายของงาน จะมีการอัญเชิญองคเทวรูปพระแมอุมาเทวี และเทวรูปองคอื่นๆ ออกมาแหไปนอกวัดทั่วทั้งสีลม โดยขบวนแห
จะตัง้ ขบวน ทีบ่ ริเวณหนาวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ฝง ถนนปน เลีย้ วขวาออกถนนสีลม เลีย้ วกลับแยกเตโชกลับเขาถนนปน ถนนสาทร
เหนือ ถนนสุรศักดิอ์ อกสีลมกลับสพู ระอุโบสถเปนอันเสร็จพิธี โดยแตละป จะมีผศู รัทธาเขารวมชมงานเปนจำนวนหลายพันคน
วัดแขกสีลม เปดใหผศู รัทธาไดเขาไปชมเทวรูปและสักการะบูชาไดทกุ วัน มีกฏระเบียบคือแตงกายสุภาพ หามนำอาหาร
ของคาวเขาไปภายในวัด มีชดุ พวงมาลัยดอกไม ผลไม นมและขนมสำหรับถวายไวจำหนายใหบชู าสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิภ์ ายในวัดแขก
อางอิงขอมูลและรูปภาพจาก http://www.siamganesh.com/umadevisilom.html

ระเบียงธรรม

“กายของเราเปรียบเหมือนดังโคถึก หากเรามีสติ
ก็สามารถเอาพลังนั้นออกมาใชประโยชนในทางที่เปน
ความดี มีประโยชนตอสังคม ตอโลกได แตถากิเลสมาร
เขาครอบงำแลว เราหยุดหมดทุกอยาง มองไมเห็นความดี
มองเห็นกงจักรเปน ดอกบัว เห็นความชัว่ เปนความดี ใน
ที่สุดจะเกิดความทุกขเรารอนตลอดชีวิต”
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
อิสระแหงจิตเลม ๒ หนา ๗๔

ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

33

สกูปพิเศษ
เรือ่ ง..กองบอกอ

ตอน

รำลึกแดนพุทธภูมิ

ทองแดนพุทธภูมิ พบพระพุทธานุภาพขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ยุคกึ่งพุทธกาล ยังมีความ

ศักดิส์ ทิ ธิ์ พลังคุณงามความดี อันบริสทุ ธิแ์ หงผมู จี ติ ศรัทธา ในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางแทจริง ซึง่ เปน
ประสบการณผานเลนสสูใจแลวสายตาพุทธศาสนิกชนในการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถาน ที่ประเทศอินเดีย
วันที่ ๕-๑๒ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๕๒
การเดินทางไปแสวงบุญที่ ๔ สังเวชนียสถาน คือจาริกสสู ถานทีส่ ำคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแกสถานทีป่ ระสูติ
ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินพิ พาน ในครัง้ นีม้ คี ณะเดินทางทัง้ สิน้ ๖๘ รูป/คน นำคณะโดยพระครูปลัดวีระนนท
วีระนนฺโท มีผรู ว มเดินทาง อายุตงั้ แตวยั ๑๐ จนถึงวัยยาง ๗๐ ขวบ นับวาเปนทัวรแสวงบุญทีห่ ลากหลายอายุเลยทีเดียว
แมไมไดไปสถานที่ประสูติ คือลุมพินี ประเทศเนปาล เพราะมีเหตุการณการจราจลภายในประเทศ แตคณะ
ผแู สวงบุญก็ไดมโี อกาสนัง่ เจริญจิตตภาวนาขามคืน ทีใ่ ตตน พระศรีมหาโพธิแ์ ละพระมหาเจดียพ ทุ ธคยา ซึง่ มีพระวิหาร
มีพระพุทธเมตตา ประดิษฐานอยูภายในพระวิหาร และหลายทานไดประสบการณทางจิต ความปลื้มปติที่ไดมา
สถานทีท่ พี่ ระพุทธเจาเคยประทับ ทำใหจติ ใจผองใส ทำใหเกิดความสุขสงบในใจ และบางทานไดถา ยรูปอันเหลือเชือ่
แสดงถึงพระพุทธานุภาพของพระพุทธองค อันเปนเรื่องปจจัตตังของแตละคน อีกทั้งไดเห็นวิถีชีวิตของชาวอินเดีย
ทำใหเกิดความสังเวชใจ ทำใหหลายคนอุทานวาโชคดีเหลือเกินทีไ่ ดเกิดมาเปนคนไทย
แตอยางไรก็ตามเปนเรือ่ งทีน่ า แปลก การมาจาริกแดนพุทธภูมิ ไมไดสะดวกสบาย แตทำไมคนทีเ่ คยมา ถึงอยาก
จะมาอินเดียอีก ขอเชิญผอู า นลองพิสจู นสกั ครัง้ ขออนุโมทนาบุญกับคณะผแู สวงบุญทุกทานทีไ่ ดรว มทุกข รวมสุข และ
รวมสรางความดีดว ยกัน หากมีโอกาสคงไดจดั ทัวรไปแสวงบุญกันในครัง้ ตอไปอีก
คุณนทัย - " เคยมาอินเดียหลายครัง้ แลว แตครัง้ นีน้ านทีส่ ดุ เพิง่
ไดมาเห็นชีวติ ตามชนบท ชาวบาน เด็กๆมากมาย นาสังเวชใจ พวก
เขามีกรรมอยางที่หลวงพอทานไดบอกไวจริงๆ ในสวนของการไป
สั ง เวชนี ย สถาน รู สึ ก ประทั บ ใจ ที่ ก ราบสั ก การะตามรอยพระ
พุทธบาท เกิดความปติ แมการเดินทางจะลำบากแตอยากจะกลับมา
อีกครั้ง"
"เมื่อไดไปกุสินาราที่ซึ่งพระพุทธองคทรงดับขันธปรินิพพาน
คุณนทัย ไกรฤกษ และคุณแม
หลวงพอไดนำเรานั่งกรรมฐานถวายเปนพุทธบูชา
ขณะนัง่ กรรมฐาน แมจะเปนเวลาชัว่ ขณะก็เกิดความปติ น้ำตาไหล ทีไ่ ดมากราบสักการะพระพุทธองค และ
ตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคำสัง่ สอนของพระพุทธองคจนกวาจะถึงวันสุดทายของชีวติ "
คุณแม "มาคราวนีไ้ ดกราบไหวพระพุทธเจา ณ สังเวชนียสถาน ไดปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ริง ไดเห็นสัจธรรม
ขอทาน สภาพความเปนอยขู องคนอินเดีย ทีไ่ มเคยพบเห็นจริงๆมากอน"
" เราเปนชาวพุทธ ควรหาโอกาสไปอินเดียเพือ่ กราบนมัสการพระพุทธเจาในสถานทีจ่ ริง ไดเห็นชีวติ ความ
เปนอยขู องชาวอินเดีย บางสวนทีท่ า นไมเคยพบเห็นมากอน"
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คุณอภิลกั ษณ - "เปนความตัง้ ใจมาก ทีไ่ ดเกิดมาชาติหนึง่ ไดนบั ถือ
พระพุทธศาสนา ตองการมากราบไหวพระพุทธเจาตอหนาเบื้อง
พระพักตรใหจงได ตามทีไ่ ดเรียนหนังสือ แลวไดมาเห็นของจริงตืน้ ตัน
ใจมาก สิง่ ตางๆทีพ
่ ระพุทธเจาอยนู นั้ เปนของมีอยจู ริงไมนา สงสัยอีก
เลย มันเปนของจริง"
คุณสมใจ - " ประทับใจมาก ทีไ่ ดเดินขึน้ เขาคิชกูฎ เพือ่ นรวมเดิมทาง
มารวมบุญทัง้ หมดเปนผมู ใี จบุญกันทัง้ สิน้ บรรดาพวกหลานๆรนุ หนมุ
สาวนั้นปฏิบัติตัวเปนลูกศิษยของหลวงพอที่ดีมากๆ"

คุณอภิลกั ษณ - คุณสมใจ ภูวชนาธิพงศ

คุณณัฏฐพงศ ภูธนชัย
นองนัท - "มาอินเดียเปนครั้งที่สองแลว แตไมไดมา
พุทธคยา แตครัง้ นีไ้ ดเห็นอินเดียทีเ่ ปนอินเดียจริงๆ
ทั้งความลำบากของผูคน ความเปนอยูที่แรน
แคน ทำใหคิดไดวาเราโชคดีแคไหน ที่ไดเกิดมาเปน
คนไทย ใตรม โพธิบรมพระพุทธศาสนา"
" ประทับใจหลายอยางครับ ทัง้ สถานที่ ผคู นที่
รวมทริปนี้ แตทปี่ ระทับใจมากทีส่ ดุ คือน้ำใจของคุณแม
ที่เสียสละใหลูกไดมากราบหลวงพอดำอยางที่ปรารถนา
ไว"
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

คุณบุญชวน - คุณบุญลักษณ อิมราพร
คุณบุญชวน - "ทีอ่ ยากมาอินเดีย เพราะ
อยากมาสัมผัสและไดเห็นสถานที่สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา มาครั้งนี้ชอบปาอิสิปตน มฤคทายวันมากครับ"
คุณบุญลักษณ - " ขอคิดทีไ่ ดจากทริปนี้
คือ การดำรงชีวิตอยางไมประมาท ไมมีใคร
คาดคิดวาดินแดนพุทธภูมิที่เคยเจริญรุงเรือง
๒๕๐๐ ปใหหลัง จะมีสภาพอยางในปจจุบันนี้
และถามีโอกาสจะกลับมาอีกแนนอนคะ"
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พ.ญ ผองผิว ลีละวัฒน
และ ดร.ธัชวีร ลีละวัฒน

ดร.กิฟ๊ - "ผมอยากพาคุณแมมายังดินแดนของพระพุทธเจา
ไดพบเห็นสิง่ ทีไ่ มคาดคิด ลดความลังเลสงสัยเกีย่ วกับพระพุทธ
ศาสนาลง และมีความเชือ่ มัน่ ในศาสนาพุทธ ซึง่ เปนศาสนาแหง
ความจริงมากขึน้ "
คุ ณ หมอผ อ ง - "ชอบทุ ก ที่ ที่ ต ามรอยพระบาทของ
พระพุทธองค และพระอาจารยสอนและแกไขวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
ใหคะ ที่ไมชอบก็คือตอนที่โดนขวางหินจนกระจกรถแตกคะ แต
เมืองไทยก็มีเหมือนกันคะ"
"ขอคิดที่ไดคือ พระพุทธศาสนาในอินเดียเจริญสูงสุดแลว
เสือ่ มไป ในบานเราจะทำอยางไรใหอกี สองพันกวานี้ ลูกหลานของ
เราจะยังเปนพุทธแทๆอยู"

คุณเจนนี่ - " อินเดียเปนเมืองงามทีเ่ ปนพุทธ นอกนัน้ ตกต่ำ
ไปหนอย ประชาชนอยูแบบโบราณ เศรษฐกิจพอเพียงก็เปน
ตัวอยางทีด่ ี แตนา สงสารในกรรมทีพ
่ วกเขาติดอย"ู
"มาคราวนี้ชอบเพื่อนๆทุกคนและสนุก แตเดินทางในรถ
นานจนไขขนึ้ ทุกวันจะ"
นองเควิน - " ผมชอบพุทธคยา แตไมชอบจังหวัดทีม่ คี นโยน
หินใสรถ อยากกลับมาอีก เพราะยังไมไดไปเมืองลุมพินวี นั ครับ"

คุณผกาวรรณ และ ด.ช บุญนิมติ สามัตยิ าดิกลุ

นองนุก - "มาคราวนีช้ อบสถานทีท่ ไี่ ดไปสักการะ สงบดีคะ
และชอบอาหารสวนทีเ่ ปนมังสวิรตั ิ ทีไ่ มชอบคืออาหารทีม่ เี ครือ่ ง
เทศเยอะๆคะ และยังทำใหอยากปฏิบัติธรรมมากขึ้น ไดรูจัก
เพือ่ นๆพีท่ ดี่ ชี กั ชวนทำดีคะ ถามีโอกาสก็อยากมาอีกสักครัง้ นึงคะ"

คุณภิรญา พุฒสิ ริ ภิ ทั ร
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คุณภาวิณี - "อานนท ชนทัง้ หลายเหลาใดเหลาหนึง่ ไดเทีย่ วไปยังเจดีย
สังเวชนียสถานเหลานีด้ ว ยความเลือ่ มใส ชนเหลานัน้ ครัน้ ทำกาลกิรยิ า
ลงจักเขาถึงสุดคติโลกสวรรค"
ไดยินประโยคนี้มาหลายครั้ง ตั้งใจวาหากมีโอกาสจะไป
สังเวชนียสถานทั้งสี่ใหไดสักครั้ง
แลวก็ไมผดิ หวัง นอกจากความศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ามารถสัมผัส
ไดจากสถานที่ตาง ๆ ที่ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชม สักการะบูชา และ
สวดมนต การไดมีโอกาสรับความรู และเกร็ดประวัติตางๆ ทาง
พุทธศาสนาแบบเต็ม ๆ การกินขาวกับผัดกะหล่ำทุกมือ้ (ความหวัง
จะชิม butter chicken curry ตำรับอินเดียแทเปนอันพับไป) การ
นัง่ รถจนตับทรุด (เหมือนนัง่ เครือ่ งตกหลุมอากาศตลอดการเดินทาง)
ลนุ ระทึกวาจะไดเขาไมไดเขา (เมืองเนปาล) การผจญภัยกับโจรโยน
หิน ประสบการณการเขาหองน้ำทีโ่ หดทีส่ ดุ ในชีวติ (เคยคิดวาผาน
คุณภาวิณี และ คุณกมลวรรณ โชคทวีโชค เมืองจีนมาได อะไรก็บย นั่ คราวนีเ้ ลยรวู า เหนือฟายังมีฟา เหนือหอง
น้ำ เป ด บนของจี น ยั ง มี ห อ งน้ำ ธรรมชาติ ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในโลกที่
อินเดีย) ยังมีการผานดานตรวจคนออกนอกเมือง (ไมใชเขาเมืองนะ)
ทีย่ งุ ยากซับซอนทีส่ ดุ ในโลกอีกดวย การไปอินเดียครัง้ นี้ จึงเปนการ
ไปทำบุญ เทีย่ ว และฝกความอดทนทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก
ตองบอกวา Incredible India จริง ๆ คะ

คุณกมลวรรณ - ยินดีทไี่ ดรจู กั เพือ่ น พี่ ปา นา อา ทุกทานนะคะ
แลวก็ขอบคุณคุณแมผูนารักที่สุดในโลกที่ใหโอกาสลูกสาวไปรวม
ทัวรบญ
ุ ในครัง้ นีด้ ว ย ตัง้ ใจวาจะกลับไปอีกครัง้ เพือ่ ไปลุมพินสี ถาน
สักครัง้ (แตขอรอจนกวาถนนจะดีกวานีห้ นอยละกันนะ...)

พระพุทธวาจา
“ดูกอ นอานนท ...ชนเหลาใดเทีย่ วจาริกไปยังเจดีย ๔ สถานเหลานัน้ แลว มีจติ เลือ่ มใส
ชนเหลานัน้ ทัง้ หมดเบือ้ งหนาแตตาย เพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค”
มหาปรินพิ พานสูตร
ทีฆ.มหาวรรค ๑๐/๑๓๑/๑๓๕
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
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เก็บตกอินเดีย
เรื่อง….มหาราณี

ทำบุญทำทานแดนพุทธภูมิ

“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ” เปนบทเพลงสวดมนตที่คณะผูแสวง
บุญไดยินเสมอ เมื่อรถบัสแวะจอดใหลงไปกราบบูชาสักการะ
สถานที่ สำคั ญ ต า งๆทางพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง มั ก จะมี ข อทาน
ชาวอินเดียมายืนขอทาน สวนใหญมกั เปนเด็กๆ มีทงั้ เด็กผหู ญิง
และเด็กผชู าย ชาวไทยพุทธผใู จบุญเมือ่ เห็นเชนนัน้ ก็เกิดสังเวช
ใจและสงสารเด็กนอยเหลานัน้ ทันที ครัน้ จะแจกเงินใหครบทุก
คนก็คงไมไหว เพราะคงเขามารุมมะตุมแยงกันวุนวาย ใครรัก
ใครชอบคนไหนก็แอบหยิบเงินและขนมสงกันไป
หลายคนนึกดีใจทีไ่ ดเกิดมาเปนชาวพุทธในแผนดินไทย
อันอุดมสมบูรณ กรรมอันใดหนอ คนเหลานี้ถึงไดเกิดมาเปน
ขอทานในอินเดีย มองเห็นภาพเด็กๆยือ้ แยงทอฟฟจ ากผใู จบุญ
โยนไปให บางคนถึงกับตบตีกนั ใหเห็นตอหนาตอตา นาสังเวช
ใจจริงๆ
แตอยางไรก็ตามการทำบุญ ทำกุศล บางคนคิดวาไมวา
จะทำบุญ ณ สถานที่ใด เราก็ไดบุญทั้งหลาย ยิ่งเรามาแดน
พุทธภูมิ ใจของเราก็อิ่มเอิบเปนทุนเดิมอยูแลว อยากจะสราง
กุศลอันยิง่ ใหญ เมือ่ มีคนพอใจในการขอ พวกเราก็ตา งพรอมใจ
พอใจในการให มาอินเดียครั้งใดทุกคนตางเปนคนมีเสนห
เพราะมีคนลอมหนาลอมหลังตลอดการเดินทาง แถมมีเสียงรอง
เรียก “มหาราณีๆ” “อาจารยๆ” หากใครเผลอสติกอ็ าจจะแจก
เงินจนหมดกระเปา หรืออาจถูกขอทานอินเดียรุมทึง้ และลวงเอา
สตางคไปใชไดตามใจ
ตามอรรถกถากลาวถึงอานิสงสแหงทานไววา ครัง้ หนึง่
ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ครัง้ นัน้ สีหเสนาบดี อำมาตยของ
เหลาเจาลิจฉวีแหงกรุงเวสาลี เขาไปเฝาพระผมู พี ระภาคเจาถึง
ทีป่ ระทับ ถวายบังคมแลวกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผเู จริญ
พระองคทรงสามารถแสดงผลแหงทานทีจ่ ะพึงเห็นไดในปจจุบนั
หรือหนอ
พระบรมศาสดาตรัสตอบวา ได ดูกอ น ทานสีหเสนาบดี
ทายกผูเปนทานบดี ยอมเปนที่รักที่ชอบใจของเหลาชนเปนอัน
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มาก สัตบุรุษยอมคบหาทายกผูเปนทานบดี กิตติศัพทอันงาม
ของทายกผูเปนทานบดียอมขจรไปโดยกวางไกล ทายกผูเปน
ทานบดีจะเขาไปสูที่ประชุมใด คือที่ประชุมกษัตริย พราหมณ
คฤหบดี สมณะ ก็ยอ มเปนผอู งอาจไมเกอเขิน
อีกประการหนึง่ ทายกผเู ปนทานบดี เมือ่ สิน้ ชีพแลวยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรคนคี้ อื ผลแหงทานทีพ่ งึ เห็นไดเองในปจจุบนั
พระผมู พี ระภาคเจาตรัส อานิสงสแหงการใหทาน ๕ ประการ
คือ ๑. ยอมเปนทีร่ กั ใครของชนหมมู าก
๒. สัตบุรษุ ผสู งบยอมคบหาผใู หทาน
๓. กิตติศพั ทอนั งามของผใู หทานยอมขจรไกล
๔. ผใู หทานยอมไมหา งเหินจากธรรมของคฤหัสถ
๕. เมือ่ สิน้ ชีพแลวยอมเขาสสู คุ ติโลกสวรรค
อรรถกถากลาววา ผใู ดใหสงิ่ ทีด่ กี วาสิง่ ทีต่ นบริโภค ชือ่ วา
ทานบดี ผใู ดใหสงิ่ ทีเ่ สมอกับตนบริโภค ชือ่ วาสหายทาน ผใู ด
ใหสงิ่ ทีเ่ ลวกวาสิง่ ทีต่ นบริโภค ชือ่ วา ทาสทาน นอกจากนัน้ พระ
ผมู พี ระภาคเจาไดตรัส กาลทานวา “ทายกยอมใหทานแกผมู า
สถู นิ่ ของตน ๑ ทายกยอมใหทานแกผเู ตรียมจะเดินทาง ๑ ทายก
ยอมใหทานในสมัยขาวแพง ๑ ทายกยอมใหขา วใหมแกผมู ศี ลี
๑ ทายกยอมใหผลไมออกใหมแกผมู ศี ลี ๑”
“ดูกอ น ภิกษุทงั้ หลาย กาลทาน ๕ ประการนี้ ผมู ปี ญ
 ญา
รคู วามประสงคปราศความตระหนี่ ยอมใหทานในกาลทีค่ วรให
เพราะผใู หทานตามกาลในพระอริยเจาทัง้ หลาย ผปู ฏิบตั ซิ อื่ ตรง
ผูมีใจคงที่ เปนผูมีใจผองใส ทักขิณาทานจึงจะมีผลไพบูลย
ชนเหลาใดอนุโมทนาหรือชวยเหลือในทักขิณาทานนัน้ ยอมเปน
ผูมีสวนแหงบุญ เพราะฉะนั้นจึงควรใหทานในเขตที่มีผลมาก
เพราะบุญยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก”
กอนจากกันก็ขอใหผอู า นลองพิจารณากันวา จะให
ทานอยางไร ทานนั้นถึงจะสงผลสูงสุดใหแกตัวทานเอง
ผเู ขียนใครขอเชิญชวนผอู า นทุกทานมารวมสรางบุญบารมี
ทีว่ ดั ปาเจริญราช ซึง่ มีมหาทานอันยิง่ ใหญรอทุกทาน เพือ่
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมกันตอไปอีก
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

สะเก็ดขาวชาววัด
โดย นกกระจิบ๊

ตอน

อินเดียรำลึก

 กลับมาจากอินเดียครัง้ นี้ ลุงเดตง กับปาสมใจ เห็นทีจะมีความสุขยิง่ กวาใคร เพราะ

ลูกๆมารอรับที่สนามบิน อัญเชิญผูมีบุญกลับบาน เมื่อกลับถึงบานก็มีดอกมะลิ
ปูลาดเขาถึงหองนอนประดุจจะสงตัวเขาหออีกรอบ งานนีล้ กู ๆบอกวาทานเปนผู
มีบุญ นำบุญกลับมาบานตองตอนรับใหสมเกียรติกันหนอย ลูกๆทุกคนก็ชักชวน
คุณพอคุณแมไปรวมสวดมนตในหองพระครั้งแรกในครอบครัวทีเดียว นารักที่ซูด
… ปลืม้ แทนทานทัง้ สองจริงๆ
 ทริปนีย้ กกันมาทัง้ ครอบครัว จะเปนใครไปไมไดนอกจากครอบครัวแพลตทินมั ของ

คุณสิรนิ ทิพย โกยบุญกลับบานกันยกใหญ แมจะตองผจญภัยในแดนพุทธภูมแิ ต
กำลังใจของครอบครัวนีไ้ มมตี ก ปรบมือใหดงั ๆเลยจา สาธุ
 งานนีม้ เี ด็กสองคนไปรวมบุญทีอ่ นิ เดียคือนองที ผมู วี าจาอันนอยนัก กับนองเควิน

ผมู วี าจาอันมากมาย ผานไปเจ็ดวันตางคนตางไมคยุ กัน มาวันสุดทาย เกมบอยเปน
เหตุถงึ ไดผกู สัมพันธไมตรี งานนีจ้ ะขอบคุณใครดีละ เนีย่ !
 เสร็จสิ้นภารกิจอินเดีย ก็ปวยกันเปนแถวๆ ตั้งแตพระไปจนถึงโยม เห็นทีจะมีแต

คุณวัลภา องคศรีตะกูล จากรานทองโตะกัง บางลำภู ตากลองมือใหม ทีส่ นุกสนาน
กับการถายวีดีโออยางตั้งใจ ไมใชแควีดีโอนะ เธอยังเตรียมเสบียงยา ขาวปลา
อาหารไปเพียบ จนอดคิดไมไดวา เธอจะยายไปอยทู นี่ นั่ ซะแลว ขอบคุณคุณวัลภา
ใหเรามีกนิ !!!
 เมือ่ กลับมาแลว ขอใหทกุ ทานนำบุญบารมีทไี่ ปรวมสรางดวยกันมา นำมาชวยสราง

วัดปากันอีกตอไปอีกนะครับ ทานติดตามขาวกิจกรรมวัดหรืออานวารสารฉบับยอน
หลังไดที่ เวบไซตของวัด www.watpacharoenrat.com หรือกระทูธรรมไดที่
webboard : http//forums.212.com/watpa11
พบกันใหมฉบับหนาคะ

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย

"เพื่อโครงการพิมพหนังสือธรรมะและวารสารกระแสใจ"
ผานบัญชีชอื่ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ ชมรมกระแสใจ
บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย บานฟาภิรมย(ลำลูกกา)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 369-206943-4 และสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู แฟกซมาที่ 0-28818619 ,0-29952477
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ
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มุมนีม้ รี างวัล
อิคิวซัง

เฉลยคำถามฉบับที่แลวถามวา สาวกองคใดของพระ
พุทธเจาที่ปราบพญามารใหสิ้นฤทธิ์
คำตอบคือ พระอุปคุต
ผโู ชคดีทตี่ อบถูก ๒ ทาน คือ คุณรัชยชามญชุ โตวิวฒ
ั น
กรุงเทพฯ และ คุณจุฑาทิพย มหาอัมพรไกรสร กรุงเทพฯ
ทีมงานไดจัดสงรางวัลไปใหแลวนะครับ
คำถามประจำฉบับนี้ถามวา ในวันเพ็ญเดือน ๖ วันที่
เจาชายสิทธัตถะประสูตินั้น มีมนุษยและสัตวกับสิ่งซึ่ง
เปนสหชาติมงคลบังเกิดรวมถึง ๗ อัน "สหชาติ" นั้น
หมายถึงผเู กิดรวมดวย "๗ สหชาติของพระพุทธเจา"
คืออะไรบาง
ผูโชคดีตอบถูกจะไดรับเสื้อโปโลปกหนาอก
I Love the Buddha
สงคำตอบมาที่ Krasaejaigames@yahoo.com
หรือสงแฟกซมาที่ 02-8818619

แนะนำหนังสือนาอาน
ชุด ธรรมปฏิบตั ิ
อิสระแหงจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญเลมละ 199 บาท
ชุด ธรรมปฏิบตั ิ
อิสระแหงจิต ๒
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญเลมละ 199 บาท

วิปสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
แจกเปนธรรมทาน

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ
พุทธทำนาย 16 ประการ
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
แจกเปนธรรมทาน

อัม้ : นี่ ย ายอึ่ ง เมื่ อ วานฉั น ไปเที่ ย วงานวั ด มาเจอ
พระหลอมากกกกก
อึง้ : ฉันชือ่ อึง้ ยะ ไมใชองึ่ พระทีไ่ หนแกหลอซะขนาด
นัน้ คิดอกุศลกับพระ บาปนะแก
อัม้ : เหรอ แตแปลกๆนะ ทานแตงหนาดวยละ แลวก็
ใสตมุ หู แถมรองเพลงใหชนั้ ฟงอีก
อึง้ : ต า ย! อกอี แ ป น แล น ลึ ก เข า ตึ ก แขก พระ
เปน..............
อัม้ : พระเอกลิเกหนะแก อยาคิดมากซิ ฮิ ฮิ
อึง้ : ??? ขอบใจนะ
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Mp 3 ชุดธรรมปฏิบตั ิ จำนวน 8 แผน
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญแผนละ 59 บาท
ผู มี จิ ต ศรั ท ธาท า นใดสนใจ
สื่อธรรมะเปนธรรมทานหรือประสงคจะเปนเจาภาพผลิต
สื่อธรรมะของวัด ซึ่งทางวัดมีโครงการพิมพหนังสือธรรมะ
อี ก หลายเล ม คื อ วิ ป ส สนาชี วิ ต ธรรมะทวนกระแส
พุทธทำนาย และคสู รางคสู ม(The happy couple) เพือ่ แจก
เปนธรรมทาน ติดตอขอรับตนฉบับฟรีไดทวี่ ดั หรือสอบถาม
เพิม่ เติมไดที่ คุณกมลาศ คัชชาพงษ โทร 086-3102566
ฉบับรำลึกแดนพุทธภูมิ

ชมรมกระแสใจ
สถานทีต่ งั้

วัดปาเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
z

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ เผยแผหลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และสืบทอดอายุของพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนถาวรสืบไป
๒.เพือ่ เผยแผการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานตามแนวสติปฏ ฐานสี่
อันเปนทางสายเอกทางเดียวทีน่ ำทางใหพน ทุกขคอื นิพพาน
๓.เพือ่ นำหลักพุทธธรรมมาใชในการใชชวี ติ อยรู ว มกันใน
สังคมอยางมีความสงบและสันติสขุ
กิจกรรมหลัก
๑. การจัดอบรมการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
๒.ผลิตและเผยแผสอื่ ธรรมะตางๆในรูปแบบหนังสือ แผนCD
แผน DVD แผน MP3 เพือ่ แจกเปนธรรมทาน หรือจำหนายใน
ราคาพิเศษ เพือ่ นำปจจัยเปนตนทุนพิมพในครัง้ ตอไปและเพือ่
กองทุนการปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน (คาอาหารผปู ฏิบตั ธิ รรม)
กิจกรรมพิเศษ
สมาชิกของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลือกิจกรรมของวัด
ในเทศกาลวันสำคัญตางๆตามพุทธประเพณี

องคอปุ ถัมภ/ประธานทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
คณะทีป่ รึกษา
รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
ประธานอุปถัมภ
คุณทนง เหลาโกเมนย
คุณปวีณา ชำนาญวนิชกุล
คณะกรรมการชมรม
ประธาน
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
รองประธาน
คุณอณิระ โพธินลิ
เลขานุการ
คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น
คุณพันลึก จินายน
ประธานฝายดำเนินการ/ คุณสุธศี กั ดิ์ มะลิกลุ
งบประมาณ
คุณสิรนิ ทิพย ลีลาประเสริฐ
เหรัญญิก
คุณจารุวรรณ เธียรฉาย
ฝายประชาสัมพันธ
คุณกมลาศ คัชชาพงษ
คุณวีระ ศรีสนิท
ฝายวิชาการ
คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น
ฝายกฏหมาย
คุณอนุเทพ อินทรชิต
คุณวิภาพร พารักษา
ฝายคอมพิวเตอร
คุณภุชงค ทับทิมงาม

การจัดตัง้ ชมรมนีไ้ ดรบั การสนับสนุนอุปถัมภจากสมาชิกชมรมทีอ่ ทุ ศิ ตนไมวา แรงกาย แรงใจ รวมแลกเปลีย่ นประสบการณ
การปฏิบัติธรรมและแนวคิดในอุดมการณเดียวกัน อีกทั้งเสียสละเวลาอันมีคาและสละปจจัยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อเปน
ธรรมทาน โดยไมแสวงหารายไดและกำไรใดๆทัง้ สิน้ แตตอ งการมงุ หวังพัฒนาจิตของคนในสังคม โดยการใชหลักพุทธธรรมในการดำเนิน
ชีวติ เพือ่ ใหสมาชิกผปู ฏิบตั ธิ รรมทุกทานคนพบความสุขทีแ่ ทจริงของชีวติ และใชชวี ติ อยรู ว มกันอยางมีความสุขในสังคม ตลอดจนจรรโลง
ไวซงึ่ หลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพือ่ สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาใหยงั่ ยืนสืบไป
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ชมรมกระแสใจ

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

วัดปาเจริญราช ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๕๐
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ , ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ บรมราชชนนี ซ.๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ๑๐๗๐๐
โทร ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙ e-mail : krasaejai@watpacharoenrat.com, krasaejai@yahoo.com

ใบสมทบปจจัยในชมรมกระแสใจ / สมาชิกวารสารกระแสใจ
วันที.่ ..................................................
๑. ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค......................................................................วันเกิด................/...................../.................อายุ.........ป
๒. ทีอ่ ยปู จ จุบนั เลขที.่ ....................หมทู .ี่ ........................หมบู า น.....................................ซอย.............................................
ถนน..................................................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย. ..........................................โทรศัพท.......................................................
๓. ขอสมทบปจจัยในชมรมกระแสใจ ดังนี้
๓.๑ รวมบุญอุปถัมภกองทุนชมรมกระแสใจ
 - โครงการปฏิบตั ธิ รรม
จำนวนเงิน.........................................บาท
 - โครงการพิมพหนังสือธรรมะ/CD/DVD เพือ่ ธรรมทาน
จำนวนเงิน.........................................บาท
 - คาอาหารสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม
จำนวนเงิน.........................................บาท
 - กิจกรรมอืน่ ๆของชมรมคือ................................................... จำนวนเงิน.........................................บาท
๔. ขอสมัครเปนสมาชิกชมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ
 ๔.๑ รวมบุญสมัครเปนสมาชิกชมรมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ จำนวน ปละ ๒๐๐
บาท
 ๔.๒ รวมบุญสมทบทุนพิมพวารสารกระแสใจ
จำนวนเงิน.........................................บาท
 ๔.๓ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ
กองทุน ปละ ๒,๐๐๐ บาท
 ๔.๔ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ*
กองทุน ปละ ๕,๐๐๐ บาท
(*ประชาสัมพันธบริษทั /สินคาบริการ/Logo แนบรายละเอียดสงมาทีช่ มรมดวย)

ยอดรวมบุญรวมเปนเงิน

บาท

๕. สมทบปจจัยเปน
 เงินสด
 เช็คธนาคาร......................................สาขา..............................เลขที.่ .............................ลงวันที.่ .............................
(สัง่ จายในนามพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท)
 โอนเงินเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ ชมรมกระแสใจ ธนาคารไทยพาณิชยสาขายอย บานฟาภิรมย
(ลำลูกกา) ออมทรัพย เลขที่ 369-206943-4 โอนเมื่อวันที่.......................................................................
สงหลักฐานการโอนเงินระบุรายการรวมบุญ และเขียนชือ่ สกุล ทีอ่ ยแู ละเบอรโทรใหชดั เจน แฟกซมาที่ 0-28818619
๖. ออกใบอนุโมทนา/ใบเสร็จในนาม

 ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค

ลงชือ่ ......................................................ผบู ริจาค
(...........................................................)

 อืน่ ๆโปรดระบุ....................................................

ลงชือ่ ............................................ผรู บั บริจาค/เจาหนาที่
(………………………………………………………………..)

การบินไทยติดตอคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร (30970) 085-1202005 คุณอณิระ โพธินลิ (27755) 081-6223204

ประมวลภาพ

Incredible India
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