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พอในรอยธรรม
ขาวทุกเม็ดในบาตรจากหยาดเหงื่อ
ก็เพราะเพื่อดำรงพระศาสนา
ดวยสำนึกตรึกคุณหนุนชีวา
แตไรมาพอเหนื่อยยากอยากตอบแทน
ดำรงตนคงมั่นในวิสัยพุทธ
บริสุทธิ์ผุดผองผาดสะอาดแสน
สั่งสอนสัตวสืบธรรมทั่วดินแดน
แมแรนแคนยากลำบากพอตรากตรำ
เปนดั่งครูผูชี้ทางสวางให
เปนแสงไฟหนุนไออุนทุกเชาค่ำ
อริยะพอผูใหในรอยธรรม
ประเสริฐล้ำเกินสูงคากวาบรรยาย
ดวยความรักที่ปราศจากกิเลส
ไรขอบแขตเมตตาหาใดหมาย
ขอกราบเทาพอผูใหทั้งใจกาย
แมชีพวายพระคุณทานนิรันดรเอย
โดย...ธรรมบุตร

จาก ชาวชมรมกระแสใจ
บทกลอนเพือ่ แสดงมุทติ าจิตเนือ่ งในโอกาสวันคลายวันเกิดหลวงพอวีระนนท วีรนนฺโท
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

บริษทั ดิทกั ษ เทรดดิง้ จำกัด
- ผผู ลิตและจำหนายเทียนพรรษา กลิน่ ตะไคร ตราเทียนทิพย
- รับผลิตเทียนในรูปแบบตางๆสำหรับใชในงานเทศกาล
และวันสำคัญ
- ผผู ลิตและจำหนายสินคาหัตถกรรมเรซิน่
- ผแู ทนจำหนายวัสดุอปุ กรณสำหรับทำเทียน
14 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2294 8292-3 , 08 1988 4424 แฟกซ. 0 2294 4785
(คุณสุวรรณา ธนูวฒ
ั นชัย)
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ปที่ ๒ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๒
จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
z วัดปาเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 086-3102566 ,
085-1202005
โทรสาร 0-28818619
e-mail:krasaejai@yahoo.com
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
บรรณาธิการ

คุณกมลาศ คัชชาพงษ

กองบรรณาธิการ คุณวีระ ศรีสนิท
คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น
คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น
คุณอนุเทพ อินทรชิต
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
คุณภัทรินทร สุขเกษม
คุณแพรภัทร ยอดแกว
คุณภุชงค ทับทิมงาม
ฝายประสานงาน คุณศราวุธ คำเทพ
ภาพปก
ด.ช.อภิชาติ รัตนสุข (นองบิก๊ ) คายพุทธบุตร
ภาพวาดโดย คุณวิชา นนทแกว
ภาพถายโดย คุณสนธิชยั ไชยจำรัส
พิมพที่
หอรัตนชัยการพิมพ
๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๑๕๙๖๘๑-๔
โทรสาร ๐-๒๒๑๖๙๔๖๕

วัตถุประสงค
๑. เพื่อแจงขาวสารและประชาสัมพันธกิจกรรมของวัดปาเจริญราช
๒. เพือ่ เผยแผหลักธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
๓. เพื่อเผยแผหลักการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
๔. เพือ่ เปนสือ่ กลางแลกเปลีย่ นขอคิดธรรมะ เกร็ดความรสู ขุ ภาพกาย
สุขภาพจิต ประสบการณชวี ติ ระหวางสมาชิก
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชในชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ ปลูกฝงจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธธรรม
ใหแกครอบครัว

สารบัญ

คอลัมนประจำฉบับ
คุยกับบอกอ
กมลาศ คัชชาพงษ
โครงการบุญ
กองบอกอ
ครอบครัวกระแสใจ
จิตประภัสสร
พระไตรปฏกนารู
วิสาขา
ถามตอบปญหาสภาวธรรม
พระครูปลัดวีระนนท
เยี่ยมเยือนวัดปา
พริมาดา
รเู รือ่ ง สมุนไพรเปนกษาย
แพรภัทรา
บทความพิเศษ
กองบอกอ
ไดอารี่ธรรม
ปกขาว
Yaga&Dharma
Kate M.
รูรอบกรอบกฎหมาย
พีห่ นมุ
เหตุเกิดบนรอยพุทธ
ฤทธิรงค
สืบเนื่องจากชาดก
สัตตบุษย
กุศลกิจ
อิม่ บุญ
โลกพุทธบุตร
โคนัน
สารธารบุญ
นางฟาชาลี
เรื่องเลาจากพระปา
กัณหาชาลี
เพราะเปนปจจัตตัง
ขุนไกรลาส
ตอน สัญญาพญานาค
ธรรมบันดาลใจ
โควินทะ
สกูปพิเศษ
กองบอกอ
ตอน ควันหลงจากคายพุทธบุตร
บทความพิเศษ
พิมพลอย
ตอน 6Q เพือ่ พัฒนาการทีด่ ขี องพุทธบุตร
สะเก็ดขาวชาววัด
นกกระจิ๊บ

๔
๖
๗
๘
๙
๑๒
๑๔
๑๖
๑๙
๒๐
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๘
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๓๒
๓๔
๓๖
๓๘
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๔๓
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คุยกับบอกอ
สวัสดีคะ กัลยาณมิตรธรรมทุกทาน ยินดีตอ นรับสวู ารสารกระใสใจอีกครัง้ นะคะ ไมทนั ไรก็ผา นมาครึง่ ปกนั แลว หวังวา
ทุกทานคงจะไดขนุ เสบียงบุญกันอยางเต็มทีน่ ะคะ แตถา ทานใดยังไมมโี อกาสทำบุญนัก ขอเรียนเชิญทีว่ ดั ปาเจริญราชของเรา
คะ ไมวา ทาน ศีล ภาวนา ทางวัดฯก็มใี หทา นไดมโี อกาสสรางบุญกุศลกัน โดยไมขาดตกบกพรองคะ
ฉบับนี้ในนามคณะผูจัดทำวารสารกระแสใจตองกราบขออภัยที่ออกลาชาไป เนื่องจากมีภารกิจตางๆ มากมาย อีกทั้ง
ขอจำกัดในเรือ่ งเงินทุน แตเราก็ยงั สรรสาระ ความรู ธรรมะ และกิจกรรมบุญมากมายในฉบับดังเชนเคย รวมทัง้ ภาพงานบุญหลอ
พระสีวลี และงานโครงการคายพุทธบุตร ทีท่ ำใหผรู ว มบุญอิม่ เอิบบุญกันอยางเต็มที่ และขออนุโมทนาบุญเปนพิเศษสำหรับเพือ่ นๆ
กัลยาณมิตรผใู จบุญทีม่ ารวมจัดงานโครงการคายพุทธบุตรครัง้ ที่ 2 ทำใหเยาวชนพุทธบุตรพกความสุขใจกลับบานกันถวนหนา
หากทานใดไมไดรว มงานหลอพระสีวลีก็ รวมอนุโมทนาบุญกัน หรือถาตองการบูชาพระสีวลี พระอรหันตสาวก ผเู ปนเลิศ
ดานโชคลาภ ก็สามารถติดตอบูชาไดทวี่ ดั มีทงั้ ขนาดเล็กหนาตักหานิว้ เจ็ดนิว้ และเกานิว้ ใหบชู าทัง้ สามปางคะ
ดวยความภาคภูมิใจของชาวกระแสใจที่วารสารของเราไดรับการอุปถัมภและสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพอ
 ญา พลังกาย พลังใจ จาก
วีระนนท วีรนนฺโท ตัง้ แตแรกเริม่ จนกระทัง่ ทุกวันนี้ และเรายืนหยัดอยไู ดดว ยกระแสบุญ พลังสติปญ
ทีมงานและผูมีจิตศรัทธาทุกทาน ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับเจาภาพจัดพิมพวารสารฉบับนี้ดวยและผูใจบุญทุกทานที่รวม
อุปถัมถ มา ณ โอกาสนี้ พบกันใหมฉบับหนาคะ
กมลาศ คัชชาพงษ
บรรณาธิการ

ขอขอบคุณคณะทำงาน โครงการคายพุทธบุตร ครัง้ ที่ 2
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ขาวฝากจากหลวงพอ

ขอบอกขาวทีญ
่ าติโยมทัง้ หลายทุกทานทีเ่ คยรวมทำบุญสรางอุโบสถหรือรวมเปนเจาภาพจอง
เสาเข็มอุโบสถ ถามมาวาเมื่อไรจะลงมือสรางอุโบสถ ปจจัยก็ใหมาแลว ขอชี้แจงแกผูมีจิตศรัทธา
ทัง้ หลายวา ขณะนีท้ างวัดไดทำการตีเสาเข็มไปแลว ๑๑๖ ตน ความยาว ๒๑ เมตร และทำฐานขึน้
มาแลว กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวนเงินทีก่ อ สรางฐานอุโบสถไปทัง้ สิน้ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หาลานหาแสนบาทถวน)
โดยทางวัดจะจัดสรางพระประธานมาประดิษฐานภายในอุโบสถหนาตัก ๑๐๙ นิ้ว ทำจาก
หินสีขาวจากมันดาเลย ประเทศพมา ฉะนัน้ ทานผมู จี ติ ศรัทธาทัง้ หลาย คอยติดตามขาวและรวมแรง
รวมใจชวยเหลือกันตอไป โดยจะขอเชิญญาติโยมทานทัง้ หลายมารวมสวดมนตเจริญจิตภาวนาฉลององคพระประธานอุโบสถดวยกัน
โปรดคอยติดตามขาวการอัญเชิญพระจากพมาและเตรียมตัวเตรียมใจไว
อนึ่งทางวัดกำลังกอสรางสาธารณูปโภคที่จำเปนหลายๆอยางไปพรอมๆกัน เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับญาติโยมที่จะเขา
มาปฏิบตั ธิ รรม เชน หองน้ำ ทีพ่ กั ของโยมทัง้ ชายและหญิง ติดตัง้ ระบบไฟฟา ขอใหทา นคอยติดตามขาวสารบุญจากวารสารกระแส
ใจ และฝากขาวประชาสัมพันธบญ
ุ บอกตอๆกันไปใหทราบโดยถวนหนา สาธุ
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โครงการบุญ

เรื่อง...กองบอกอ

โครงการจองเสาเข็มอุโบสถ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามทีท่ างวัดไดเปดโครงการจองเสาเข็ม ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้
ไดมเี จาภาพจองมาครบจำนวน ๕๙ ตนแลว แตทางวัดไดดำเนินการตอกเสาเข็มตรง
ฐานอุโบสถไปทั้งหมดจำนวน ๑๑๖ ตน จึงขอเชิญผูมีจิตศรัทธาจองเปนเจาภาพ
ตอไปอีกในปนจี้ นกวาจะครบ ๑๑๖ ตน
ทานสามารถรวมเจองเปนจาภาพเสาเข็มอุโบสถจำนวน ๑๑๖ ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือรวมสมทบตามกำลังศรัทธา ขอใหผอู า นทุกทานชวยประชาสัมพันธบญ
ุ ตอๆกันไป
ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจจองเปนเจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน สามารถลงชื่อจองและถวายปจจัยไดที่วัด ระบุหนาซอง
"โครงการจองเสาเข็ม ๑๑๖ ตน" หรือโอนปจจัยเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ
ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ
สงแฟกซมาที่ 0-9952477 โทรสอบถามเพิม่ เติมไดทวี่ ดั โทร 0-29952112

โครงการสรางกุฏกิ รรมฐานสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพสรางกุฏิกรรมฐานสำหรับผูปฏิบัติธรรม เปนกุฏิ
เดีย่ วมีหอ งน้ำภายในกุฏิ จำนวน 29 หลัง เจาภาพกุฏลิ ะ 200,000 บาท ขณะนีส้ ราง
เสร็จไปแลวจำนวน 6 หลัง กุฏดิ งั กลาวเปนทีพ่ กั สำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรมหญิง สามารถ
พั ก ได ไ ม เ กิ น 3 ท า น นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง ใช เ ป น ที่ พั ก สำหรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ธ รรมใน
หลักสูตรอบรมวิปสสนากรรมฐานในขั้นอุกฤษฏขึ้นไป
ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจรวมบุญเปนเจาภาพหรือสมทบตามกำลังศรัทธา ทานสามารถลงชื่อจองไดที่วัดปาเจริญราช
หรือโอนปจจัยเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ สงแฟกซมาที่
0-29952477 สอบถามเพิม่ เติมไดทอี่ าจารยดรุณี พัวพันธสกุล (อาจารยนอ ง) โทร 0-29952112

โครงการผลิตสือ่ ธรรมะ

MP 3 ธรรมนิยายชุด สัตวโลกยอมเปนไป

ตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ จำนวน ๑๔ แผน บทประพันธโดยสุทสั สา ออนคอม เสียงอาน

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

สพฺพทนํ ธมฺมทานํ ชินาติ

"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทงั้ ปวง"
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ครอบครัวกระแสใจ
จิตประภัสสร

เมื่อฉันเปนพุทธบุตร
ฉบับนีข้ อใหพนื้ ทีใ่ หกบั เยาวชนจากโครงการคายพุทธบุตร ครัง้ ที่
2 ของวัดปาเจริญราช ซึง่ จัดขึน้ เพือ่ สงเสริมใหเยาวชนไดมโี อกาสเรียนรู
หลั ก ธรรมคำสอนทางพุ ท ธศาสนาและศาสนาพิ ธี ต า งๆ รวมทั้ ง ใช
หลักธรรมความกตัญูกตเวทา เปนแนวทางในการปลูกฝงเยาวชนให
เปนผมู คี วามกตัญูกตเวที โดยเฉพาะบิดามารดาและครูอาจารย ซึง่ เปน
ผทู มี่ บี ญ
ุ คุณโดยตรงตอเด็กๆ ปนที้ างชมรมกระแสใจมีกจิ กรรมมากมาย
ใหเยาวชนตามสโลแกน “ธรรมะเปรียบเสมือนขนมหวาน” กิจกรรมหนึง่ ทีเ่ ปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถคือ ประกวด
เรียงความ ทางชมรมกระแสใจก็ไดเพชรเม็ดงาม ไดแก รางวัลเรียงความดีเดน ของ ด.ช นรวิชญ เย็นนานนทน กลุม
สัมมาวาจา ใหหวั เรือ่ ง เมือ่ ฉันเปนพุทธบุตร เรามาลองอานกันคะ
พุทธบุตรในความคิดของคนธรรมดาอาจหมายความวาเด็กทีม่ าฝกธรรมะ ถือศีล หรือฝกสมาธิตา งๆ แตผม
คิดตางไป เพราะพุทธบุตรคือ เด็กทีต่ อ งการหาความสุขในดานจิตใจ เพราะ ปจจุบนั โลกไดเปลีย่ นไปจากหนามือ
เปนหลังมือ พุทธศาสนาจึงเปนทีพ่ งึ่ ทางใจทีด่ ที สี่ ดุ
วันหนึง่ เปนวันทีด่ ปู กติแตทกุ อยางก็เปลีย่ นไป เพราะคุณแมไดรบั อีเมล จากวัดปาเจริญราช ผมจึงถูกสงมา
ทีน่ ี่ ในวันแรกทีไ่ ปถึง ทุกอยางเงียบมาก เพราะทุกคนไมรจู กั กัน และไมรวู า เหตุใดตองมาทำสมาธิ หลังจากเขา
แถวสวดมนต หลวงพอก็ไดเทศนใหโอวาทใหเด็กทุกคนฟง ตอนแรกรสู กึ เบือ่ หนายเพราะอะไรก็ไมทราบ อาจเพราะ
เราไมเขาใจในธรรมะ จนผมพบเด็กคนหนึง่ ทีน่ งั่ ขางๆกัน เขาเลาใหผมฟงวา แมสง เขามา เพือ่ ตองการใหเขาเปน
เด็กดี เขาก็จะพยายามดวย แมจะไมสนุกหรือไมรูจักใครก็ตาม จากขอความนั้น ทำใหสะกิดใจผมเปนอยางยิ่ง
เพราะเราไมไดมาแคมปเพือ่ สนุกหรือฆาเวลา แตมาเพือ่ ทำใหรจู กั ความสุขทีไ่ ดพยายามฝกจิตใจดวย
หลังจากวันนัน้ ผมก็พยายามนัง่ สมาธิและเดินจงกรม และในทีส่ ดุ ผมก็รจู กั เพือ่ นมากมาย จากหลายเหตุการณ
จากเด็กเงียบขรึมกลายเปนเด็กออนโยนและสบาย ตอนแรกก็ไมเชือ่ แตกต็ อ งเชือ่ เพราะเหตุใดหรือ เด็กจึงเปลีย่ น
ไปมากขนาดนี้ แตสงั เกตอีกครัง้ ผมก็เปลีย่ นไปเหมือนกัน คำพูดทีบ่ อกวาเด็กทีม่ าคายเปนพุทธบุตร แปลวาบุตร
ของพระพุทธเจา แมมเี วลาแค 4 วัน แตดเู หมือนเปนความสุขทีน่ านมาก จนอาจไมลมื ไดอกี เลย
การมาคายครัง้ นีไ้ มไดทำใหมสี มาธิและมีความสุขอยางเดียว แตทำใหเขาใจไดวา ทำไมพระพุทธเจาและพระสงฆ
สาวกของพระองคตอ งยอมเหนือ่ ยทัง้ แรงกายแรงใจตางๆ และเวลาของพระองคมคี า ทุกวินาที แมพระองคจาก
พวกเราไปนานแลว แตพระองคยงั อยใู นใจของเราเสมอตราบนานเทานาน
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พระไตรปฏกนารู
เรื่อง...วิสาขา

พระไตรปฏกนารู
เขาสูเทศกาลเขาพรรษา เปนเทศกาลแหงกระแสบุญของ
ชาวพุทธที่จะรวมกันสรางมหาทาน เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาให
ยาวนานสืบไป เกร็ดความรเู กีย่ วกับเทศกาลเขาพรรษาไดเคยลงใน
วารสารกระแสใจฉบับเกาในปทแี่ ลว ทานใดสนใจสามารถอานยอน
หลังไดในเวบไซต www.watpacharoenrat.com สำหรับฉบับนี้
ขอยกเนือ้ ความในพระไตรปฏกในเรือ่ งอังกุรเทพบุตร กลาววาพระ
ศาสดาทรงปรารภกับอังกุรเทพบุตร การเลือกใหทานที่ไดผลมาก
เพื่อใหทานผูอานไดพิจารณาในการเลือกใหทานในชวงเทศกาล
เขาพรรษานี้
เรื่องอังกุรเทพบุตร
พระศาสดา เมื่อประทับอยูบนแทนบัณฑุกัมพลศิลา ทรง
ปรารภอังกุรเทพบุตร ตรัสพระธรรมเทศนานีว้ า “ติณโทสานิ เขตฺตานิ”
เปนตน.
ทานที่เลือกใหพระพุทธเจาตรัสสรรเสริญ
ขาพเจาทำเรือ่ งใหพสิ ดารแลวแล ในพระคาถาวา
“เย ฌานปฺปสุตา ธีรา” เปนตน.
สมจริงดังคำที่ขาพเจาปรารภอินทกเทพบุตรกลาวไวใน
เรือ่ งนัน้ ดังนีว้ า :“ไดยนิ วา อินทกเทพบุตรนัน้ ยังภิกษาทัพพีหนึง่ ทีเ่ ขานำมา
เพื่อตน ใหถึงแลวแกพระอนุรุทธเถระผูเขาไปสูภายในหมูบานเพื่อ
บิณฑบาต. บุญนัน้ ของอินทกเทพบุตรนัน้ มีผลมากกวาทานทีอ่ งั กุร
เทพบุตร ทำระเบียบแหงเตาประมาณ ๑๒ โยชน ถวายแลวสิน้ หมืน่ ป”
เพราะเหตุนนั้ อินทกเทพบุตรจึงกลาวอยางนัน้ .
เมื่ออินทกเทพบุตรกลาวอยางนั้นแลว
พระศาสดาจึงตรัสวา “อังกุระ ชือ่ วาการเลือกใหทานยอม
ควร ทาน (ของอินทกะ) นัน้ เปนของมีผลมาก ดังพืชทีห่ วานดีแลว
ในนาดีอยางนี้ แตทา นไมไดทำอยางนัน้ เพราะฉะนัน้ ทานของทาน
จึงไมมีผลมาก”
เมือ่ จะทรงประกาศเนือ้ ความนี้ จึงตรัสวา :“บุคคลควรเลือกใหทาน ในเขตที่ตนใหแลวจะมี
ผลมาก เพราะการเลือกให พระสุคตทรงสรรเสริญแลว
ทานที่ใหในทานผูเปนทักขิไณยบุคคลในชีวโลกนี้
เปนของมีผลมากเหมือนพืชที่หวานในนาดีฉะนั้น.”

เมื่ อ จะทรงแสดงธรรมให ยิ่ ง ขึ้ น ไป จึ ง ได ท รงภาษิ ต
พระคาถาเหลานีว้ า :ติณโทสานิ เขตฺตานิ
ราคโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีตราเคสุ
ทินนฺ ํ โหติ มหปฺผลํ
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
โทสโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีตโทเสสุ
ทินนฺ ํ โหติ มหปฺผลํ.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
โมหโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีตโมเหสุ
ทินนฺ ํ โหติ มหปฺผลํ.
ติณโทสานิ เขตฺตานิ
อิจฉฺ าโทสา อยํ ปชา
ตสฺมา หิ วีคติจเฺ ฉสุ
ทินนฺ ํ โหติ มหปฺผลํ.
นาทัง้ หลายมีหญาเปนโทษ, หมสู ตั วนกี้ ม็ รี าคะเปนโทษ
ฉะนัน้ แล ทานทีใ่ หในทานผปู ราศจากราคะ จึงมีผลมาก.
นาทัง้ หลายมีหญาเปนโทษ, หมสู ตั วนกี้ ม็ โี ทสะเปนโทษ
ฉะนัน้ แล ทานทีใ่ หในทานผปู ราศจากโทสะ จึงมีผลมาก.
นาทัง้ หลายมีหญาเปนโทษ, หมสู ตั วนกี้ ม็ โี มหะเปนโทษ
ฉะนัน้ แล ทานทีใ่ หในทานผปู ราศจากโมหะ จึงมีผลมาก.
นาทัง้ หลายมีหญาเปนโทษ, หมสู ตั วนกี้ ม็ คี วามอยากเปนโทษ
ฉะนัน้ แล ทานทีใ่ หในทานผปู ราศจากความอยาก จึงมีผลมาก.
บรรดาบทเหลานัน้ บทวา ติณโทสานิ ความวา
ความจริง หญาทั้งหลายมีขาวฟางเปนตน เมื่องอกขึ้น
ยอมประทุษรายนาแหงบุพพัณณชาติ๑- และอปรัณณชาติ๒เพราะเหตุนนั้ นาเหลานัน้ จึงไมงอกงามมากได;
ราคะเมื่อเกิดขึ้นในภายในแมแหงสัตวทั้งหลาย ยอม
ประทุษรายสัตวทงั้ หลาย เพราะเหตุนนั้ ทานทีใ่ หในคนทีถ่ กู ราคะ
ประทุษรายเหลานัน้ จึงเปนของไมมผี ลมาก
สวนทานทีใ่ หในพระขีณาสพทัง้ หลาย เปนของมีผลมาก
เพราะฉะนัน้ สมเด็จพระผมู พี ระภาคเจาจึงตรัสวา
“นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้มีราคะเปนโทษ
ฉะนัน้ แล ทานทีใ่ หในทานผปู ราศจากราคะ จึงเปนของมีผลมาก.”
ผู อ า นคงจะมี ห ลั ก พิ จ ารณาในการเลื อ กให ท านที่ ไ ด
ผลประโยชนสงู สุดแกตวั ทานกันบางแลว แตอยางไรก็ตามขอฝาก
ทุ ก ท า นเลื อ กให ท านอย า งมี ส ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงกัน โดยเลือกใหทานตามกำลังศรัทธา และตามกำลัง
ทรัพยของแตละทาน ขออนุโมทนาสาธุคะ
หมายเหตุ
๑
- บุพพัณณชาติ=พืชที่จะพึงกินกอน ไดแกขาวทุกชนิด.
๒
- อปรัณณชาติ=พืชที่จะพึงกินทีหลัง หรืออาหาร คือถั่วและผักอื่นๆ.
อางอิงขอมูลจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔
อาน เนือ้ ความในพระไตรปฎกเวบไซต http://84000.org/tipitaka/attha/
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ถามตอบปญหาสภาวธรรม
โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

วิธปี ฏิบตั อิ ยางไร จึงจะเกิดสมาธิ

คำถาม เราจะ ปฏิบตั อิ ยางไร
จึงจะเกิดสมาธิ เพราะเวลา
นัง่ สมาธิ จะนัง่ ไมคอ ยได
ตอบ ขอถามตอไปวานัง่ ไม
ค อ ยได หรือ กำหนดไม ไ ด
คำถามนี้ ไ ม ชั ด เจน หาก
กำหนดไม ไ ด ให พิ จ ารณาดู ว า
ขณะนั้นกำลังวิตกกังวลเรื่องอะไร
อยูหรือไม ผูปฏิบัติตองตัดภาระหรือ
ตั ด ความกั ง วลใจทุ ก อย า ง โดยให รู
ป จ จุ บั น ว า ทำอะไร พยายามปล อ ยวาง
ทุกอยางใหไดกอน กำหนดดูเวทนาของตนเองตามอาการที่เกิดขึ้น
และสังเกตวาเรามีสมาธิไดกี่นาที แลวคอยๆ กำหนดเพิ่มเวลาขึ้นไป
เรื่อยๆ แตถานั่งไมได เนื่องจากเกิดจากสังขารรางกายมีปญหาเรื่อง
สุขภาพ เชน ปวดขา ปวดเขา ผปู ฏิบตั อิ าจเลือกนัง่ อิรยิ าบถใดก็ได แต
ใหกำหนดองคภาวนาตามสติใหทันเทานั้นเอง
คำถาม การกำหนดพองหนอ ยุบหนอนัน้ ไดเปนชวงๆ และเมือ่
ออกจากสมาธิจะคลื่นไสทุกครั้งไมทราบวาเปนเพราะอะไร
ตอบ อาการคลื่นไสนั้น ถาผูปฏิบัติมีสมาธิจริงๆ มันจะเกี่ยว
กับระบบของรางกาย คือธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม อยใู นรางกาย ถามวา
มันปกติหรือเปลา โดยปกติอาการหลังจากออกสมาธิแลวเกิดอาการ
คลื่นไส อาจจะเปนอาการของคนงวงนอน แตไมไดนอน หรือนอน
หลับพักผอนไมเพียงพอ เมื่อมานั่งสมาธิ จึงทำใหเกิดอาการงวง คือ
ถีนมิทธะเขาครอบงำ เมื่อฝนอาการนั้นไป เวลาจะออกจากสมาธิ ลม
แปรปรวนในท อ งไส ก็ คื อ ธาตุ แ ปรปรวนนั่ น เอง ทำให รู สึ ก อยาก
จะอาเจียน แตกไ็ มอาเจียน
การทีก่ ำหนดพองยุบไดเปนชวงๆ นัน่ แสดงวายังมีโอกาสทำไดอยู
คือกำหนดไดเปนชวงๆ ถาไมไดเลยก็ตองดูกันนานอีก ผูปฏิบัติจะ
กำหนดใหไดตลอด ก็ตองใชเวลาฝกปฏิบัติกันนาน ตองขยันภาวนา
นานสักหนอย ขยันดูสภาวะใหละเอียด ตรงนี้หากเกิดอาการคลื่นไส
ทุกครั้ง ผูปฏิบัติไมตองวิตกกังวลกับสภาวะนั้น อาการคลื่นไสเปน
เรื่องปกติของสภาวะของธาตุที่พยายามแปรสภาวะใหมันเปนหนึ่ง
เดียว ใหเปนสมาธิ
บางครั้งมาปฏิบัติธรรมในหองแอร ผูปฏิบัติอาจจะไมคุนเคย
ทำใหเกิดการแปรปรวนของธาตุตา งๆ ในรางกาย อาตมาก็ยงั เปนโรค
แพแอร สมัยที่ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหิดล หองเรียนเล็กๆ
ก็แพแอรทกุ ครัง้ เปนโรคเมาแอร วิธแี กคอื การออกมาเดินจงกรม นัง่
สมาธิ ขับลมปราณใหเหงื่อออกมากๆ เมื่อเหงื่อออกมาก อาการดัง
กลาวก็หายไปเอง ยกตัวอยางเมื่อวานนี้อาจจะเห็นอาตมาหนาซีดไป
นัน่ เพราะแพแอร จึงตองออกไปปรับตัวกอน จึงรสู กึ ดีขนึ้ นีถ่ อื วาเปน
โอกาสดีทยี่ งั เห็นอาการพองหนอ ยุบหนอ เมือ่ รางกายปรับอุณหภูมไิ ด
ปรับธาตุได อาการนัน้ มันก็จะหายไปเอง

คำถาม เวลานัง่ สมาธิ สติกำหนดทีห่ นาทองไมเห็นสภาวะใดๆ
ไมรสู กึ วาพองหรือยุบ แตกลับรสู กึ เหนือ่ ย
ตอบ แสดงวาผูปฏิบัติคนนี้ตามลมมากเกินไป ใหดูอาการของ
ทองพอง ดูอาการของทองยุบ ไมตองไปตามลมเขา ตามลมออก
เหมือนสูบลมเขายางรถวิ่งขึ้นวิ่งลง การปฏิบัติเชนนั้นจะมีอาการ
เหนื่อย แตอาการเหนื่อยจะไมมากเทาไรนัก พอสักระยะหนึ่งอาการ
เหนื่อยจะหายไปเอง รูปของอาการพองยุบก็ชัดเจนขึ้นมาเองเหมือน
กับมันขึน้ ตามลม ชักขึน้ ชักลง ตามลมหายใจเขา ลมหายใจออก ซึง่ การ
ตามลมหายใจจะรูสึกเหนื่อยได
โดยใหกำหนดดูแคทอ งพอง ทองยุบเทานัน้ ก็พอ หากทองพอง
ก็กำหนดพองหนอ และทองยุบใหกำหนดยุบหนอ เหมือนเราดูทีวี
เชน เขาแสดงเปนตัวละครบทบาทอะไร เขาจะแสดงเปนพระเอก เปน
นางเอก เปนนางราย เปนลูก เรามีหนาที่แคดูเทานั้น เราไมไดเปน
ผูกำกับ หรือแสดงเอง แตหากตราบใดที่เราแสดงเอง เราจะเหนื่อย
เพราะจะตองรองไหบา ตามตัวละครไป ฉะนัน้ สังเกตดูตามอาการของ
ทองพอง ทองยุบเทานัน้ เอง
คำถาม เมือ่ กำหนดดูลมหายใจ ยุบหนอ พองหนอ จะเร็วมาก
ทำใหการหายใจติดจะเร็วไป ควรแกไขอยางไร
ตอบ อันทีจ่ ริงเขาใหภาวนาพองกอนแลวคอยยุบ หายใจเขาทอง
มันพอง หายใจออกทองมันยุบ เหมือนการสูบลมเขายางรถยนต เมื่อ
ฉีดหัวฉีดลมเขาไปในลอรถ ยางรถก็จะพองขึน้ นัน่ คือรูปพอง ฉะนัน้
กำหนดวาพองหนอ ยุบหนอ ตรงนี้คือตองกำหนดพองกอนแลวคอย
กำหนดยุบ การหายใจติดจะเร็วนัน้ จะหายใจเร็วหรือหายใจชา ไมใช
ตัวปญหา มันจะเร็วหรือจะชาก็ชางเขา เรากำหนดดูใหรูวาหายใจเร็ว
หรือหายใจชา หนาที่ของเราคือดูใหรูวาเร็วหรือชาเทานั้น โดยใหเขา
ใจและใหรูจักวาเร็วหรือชา ไมใชวากำหนดใหเร็วหรือชาตามสภาวะ
นัน้ เราจะใหมนั พอใจหรือดีใจก็ไมได แตใหดเู ฉพาะอาการเทานัน้ เอง
ผูปฏิบัติอยาไปกำหนด อยาไปจับ ถาเราไปจับอาการนั้นแลวมัน
จะรูสึกเครียด
อาตมาสังเกตหนาตาของหลายทานเครียดเหลือเกิน เพราะไป
จับอาการตามใจตัวเอง สภาวะโดยแทจริงไมเปนตามที่เราคิดวามัน
จะเปนของมันอยางนั้น เราจะเปนเพียงผูรู ผูดู ผูเห็น รูแลวปลอยวาง
ภาษาโบราณพูดวาปลง รแู ลวปลง รแู ลวปลอยไป นัน่ คือหนาทีข่ องเรา
จิตก็ไมสะสมหมักหมม เพราะหากเปนเชนนั้นจิตจะเนาขางในกลาย
เปนความเครียด
คำถาม นัง่ สมาธิแลว มักคิดฟงุ ซานไปตางๆนาๆ
ตอบ หากคิดฟุงซานไปเรื่องอะไร ใหกำหนดคิดหนอๆ ถามัน
ไมหยุด เราหยุดกำหนดคิดหนอ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ เทานัน้ เอง
ถาไมเชนนัน้ แลว มันจะกลายเปนปรุงแตงและฟงุ ไป ซึง่ ตรงนีห้ ากคิด
ฟุงไปตางๆ นาๆ เราแกไขอยางไร เราก็ตองกำหนดคิดหนอๆ สัก
๔-๕ ครัง้ แลวก็หยุดกำหนด หลังจากนัน้ ก็กำหนดพองหนอ ยุบหนอ
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พอกำหนดพองหนอ ยุบหนอ มันจะคิดหรือไม ตอบวายังคิดอยู แต
อาการคิดมันอยูในขอบเขต เหมือนมีเชือกผูกไว กำหนดองคภาวนา
คือพองหนอ ยุบหนอ ใหตดิ ตอกันโดยอยาใหขาดชวง ขาดสาย วิธนี ี้
ทำใหตดั ความคิดนัน้ ได แตถา ถามวาจริงๆ แลวตัดไดหรือไม ตอบวา
ตัดไมไดหรอก
เพราะจิตของเรายังมีชอ งวางอยู มันยอมมีสงิ่ มาแทรกระหวาง
ตรงกลาง หากมีตวั เชือ่ มซึง่ กันและกัน ตัวทีจ่ ะแทรกก็ไมมี เพราะเรา
มีองคภาวนาอยูตลอดเวลา เมื่อมีองคภาวนาบริกรรมอยูตลอดเวลา
ความคิดอื่นๆ ที่เขามาแทรกแวบเดียวแลวก็หายไป แตหากเรานั่งไป
คิดยาว คิดทั้งเรื่องอดีต คิดเรื่องอนาคตบาง คิดไปนานานับประการ
จึงจับตนชนปลายไมได เราตองกำหนดภาวนาใหมากขึน้ อินทรียใ น
ทีน่ ไี้ มใชรา งกายอยางเดียว ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เราเรียกวาอินทรีย
แตยังไมพูดถึงเรื่องอินทรีย แตขอพูดเฉพาะตรงนี้กอน นี่คือการ
กำหนดความคิดหรือตัดความคิด โดยไมไดตดั คำภาวนา การกำหนด
อาการพองหนอ ยุบหนอ คือการบริกรรมอยตู ลอดเวลา ขณะเดียวกัน
ความคิดตางๆ มันจะแทรกซึมตลอดเวลา ถากำหนดบริกรรมภาวนา
อยูตลอดเวลา ตัวฟุงมันจะหายไปเอง นี่คือวิธีการตัดความคิด หรือ
วิธีการสกัดความคิด
คำถาม เวลานัง่ สมาธิรสู กึ สมองมันตือ้ แตไมงว ง มันเหมือน
อาการจะหลับแตไมหลับ มันรสู กึ หนักทีศ่ รี ษะ
ตอบ ถาเปนเชนนั้นแสดงวามันจะเกร็งเกินไป ตองพยายาม
ขยับตัว ลองขยับเทา หรือวิธงี า ยๆ คือการลุกเดินไปขางนอก ไปออก
กำลังกาย หมุนซาย หมุนขวา ไปสรางสติสักครูหนึ่ง ทำรางกายให
รสู กึ เบาเสียกอน อยางเชนเมือ่ เวลาเราเดินหรือนัง่ ก็เชนกัน พยายามจัด
ทานัง่ ใหสบาย ไมใหกม ศีรษะเพราะถากมศีรษะมากๆ การหมุนเวียน
โลหิตจะไมดี มันไมสมดุล เรานัง่ สงาเหมือนกับดูพระพุทธรูปนัง่ ไม
มีพระพุทธรูปองคใดทีป่ น มา หนาง้ำ หนางอ มีแตพระพุทธรูปนัง่ หนา
ตรงหรือหลังตรง นั่นแสดงถึงทัศนะ วิธีการตรงเที่ยงแหงการวาง
สรีระรูปกาย มันเปนระบบของสรีระศาสตรทจี่ ะมีสว นเชือ่ มสัมพันธ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ระบบการถายเทของลม ของเลือด การถายเทหมุนเวียนของ
อากาศหรือของอุณหภูมใิ นรางกาย มันสัมพันธกนั ไปหมด ซึง่ ไดเคย
บอกไปแลววาในรางกายของคนเรามีประจุไฟฟาขัว้ บวกกับขัว้ ลบอยู
ในตัว มันเปนระบบนิเวศวิทยาไปในตัว หากเราไมสรางเขือ่ นกักกัน้
ไมใหมนั ถึงกันก็ไมเปนไร ระบบการถายเทจะเปนไปโดยธรรมชาติ
ระบบนิเวศวิทยาเปลีย่ นหมุนเวียนทดแทนโดยธรรมชาติ คำวาไมงว ง
แสดงวาหนักศีรษะ รูสึกมึนสะลืมสะลือ แกไดโดยออกไปเดินขาง
นอก เอามือเคาะสมองสักหนอย เอามือเขยาศีรษะสักหนอย แลวคอย
มานั่งสมาธิใหมอีกครั้ง
คำถาม กำหนดอาการไมทันบาง กำหนดไดลางๆบาง แสดง
วาจะหลับก็ไมหลับ แสดงอาการซึมๆ ควรจะทำอยางไร บางครัง้ รสู กึ
เสียววูบวาบในตัว ปน ปวนในตัว กำหนดไมไดควรแกไขอยางไร
ตอบ ผูปฏิบัติลองทำอยางที่แนะนำไปขางตนคือลุกไปออก
กำลังกายขางนอก สวนอาการปน ปวนในตัว ก็ไมทราบวาอาการมัน

เสียวเปนอยางไร มันเสียวลักษณะไหน มันจะปวดหรือเปลา หรือมัน
กระตุก ไมเขาใจวาเสียววูบวาบในตัว มันรอนๆ หนาวๆ หรือเปลา มัน
เสียวในตัวเหมือนลักษณะอุณหภูมิในรางกายยังปรับไมไดหรือไม
ฉะนัน้ ผปู ฏิบตั ติ อ งอดทนและใหคอ ยๆ ทำไป จนอุณหภูมใิ นรางกาย
ปรับธาตุตา งๆ ได อาการดังกลาวจะหายไปเอง
คำถาม เวลาเดินจงกรม ควรรสู กึ รอู ยทู อี่ าการยาง กับน้ำหนัก
ที่ลงอีกขางหนึ่งเกือบพรอมกัน จะกำหนดสติใหรูอยูที่การยางได
อยางไร
ตอบ กำหนดทีละเทา เชน เมือ่ กำหนดจิตอยทู เี่ ทาขวา กำหนด
ขวายาง...หนอ ยก...หนอ... กำหนดยาง...หนอ... สวนหนอก็ลงเปน
ปจจุบันอารมณ คำวาหนอเปนสัมปชัญญะบอกชัดเจนวามั่นคงแลว
คำว าหนอนี้เปนการตัดภพตัดชาติไดเจ็ดชาติแตละครั้งที่กำหนด
เพราะสติของเราอยทู ยี่ ก ยาง เหยียบ อยตู ลอดเวลา เชนเมือ่ เดินจังหวะ
ที่ ๑ กำหนดขวาคือจิตของเราจับที่เทาขวา เมื่อกำหนดยาง จิตอยูที่
อาการยางเทา เมือ่ กำหนดหนอเทาเหยียบถึงพืน้ เต็มฝาเทา การกำหนด
อยางนี้จะไดปจจุบันอารมณ
แตถา กำหนดไมไดปจ จุบนั อารมณ อาการอืน่ ก็จะแทรก พอซาย
ยาง หนอ จิตกำหนดจับที่เทาซาย อาการยางก็เสือกเทาไปขางหนา
อาการเหยียบ เทาก็เหยียบลงพืน้ กำหนดหนอ นัน่ คือปจจุบนั อารมณ
กำหนดใหไดปจ จุบนั อารมณ แตถา เดินไมไดปจ จุบนั อารมณ มันก็เกิด
ความเควงควาง มันจะหกคะเมนลมไปบาง แสดงวาการเดินมีสมาธิ
นอยไป
คำถาม นิวรณดา นฟงุ ซาน กายเดิน แตจติ คิดไปตรงอืน่ หรือ
จิ ต คิ ด บอกว า ขวาย า งหนอ แต เ ท า ตามที ห ลั ง ไม พ ร อ มกั น
บางที บอกวาซายยางหนอ เทาไปแลว แตปากวาทีหลัง จิตมันสัง่ ทีหลัง
มันไมสมดุลกัน มันไมพรอมกัน
ตอบ ถาเปนเชนนัน้ เปนการกำหนดไมไดปจ จุบนั อารมณ จึง
เกิดการรั้งไว ฉะนั้นพยายามเดินใหไดปจจุบัน ตรงไหนที่ยางก็ยาง
เหยียบก็เหยียบ ขวาก็คอื ขวา ไมใชยา งเทาขวา แตกำหนดซายยางหนอ
แทน เราจึงเรียกวาสติเปนตัวสำคัญ ถาเดินอยางมีสติ มันก็จะไปพรอม
เพรียงกันได เราตองพยายามตั้งสติแลวกำหนดอยางชาๆ
คำถาม เวลานั่งสมาธิ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ รูสึกอึดอัด
เพราะเกิดลังเลวา ใชพองหรือไม หรือใชยบุ หรือไม
ตอบ ทำไมเราตองลังเลกับมันละ ทองพองก็กำหนดพองหนอ
มันยุบก็กำหนดยุบหนอเทานั้นเอง ไมตองไปสงสัยหรอก พองหรือ
ยุบ นีค่ อื หลักการงายๆ ไมตอ งไปสงสัยวาใชหรือเปลา หากตองการ
รวู า อาการพองมากๆ เปนอยางไร เราลองหายใจเขาแลวยืดตัวขึน้ นิด
หนึ่ง ใหพยายามทำไปกอน หากไมเคยทำแลวจะใหมันไดเลย มัน
คงไมไดหรอก เราตองใชเวลาปฏิบัติสักหนอย อาตมาทำกรรมฐาน
เดือนหนึ่งเต็มๆ ยังหาพองยุบไมเจอ เหมือนกับพระนักเทศนที่ตั้ง
นะโม เดือนหนึ่งยังตั้งนะโมไมได จะเห็นวาไมใชของงายๆ เพราะ
อาตมาเคยฝ ก ปฏิ บั ติ อ ย า งอื่ น มาจนเกิ ด ชำนาญการแล ว แต
พอมาภาวนาพองยุบ มันจึงทำไมได แทบจะรองไห นั่งจนจีวรเปยก
เลย นัง่ กลางแดดก็แลว ฝนตกก็แลว ยังทำไมได เมือ่ ตัง้ จิตตายเปนตาย
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ผลสุดทายมันกลัวตาย มันจึงไดเห็นพองยุบ พอเห็นพองยุบ มันก็มที าง
เดินอยางกวางขวาง
ซึง่ ถาไมสู มันไมเห็นพองยุบ เราก็คงไมไดอะไร หากเราอยาก
จะกินรสชาติหวานอรอย มันตองสสู กั หนอย อยาเพิง่ ทอถอย การนัง่
กรรมฐานที่ผานมา ใครเคยไดยินหรือไมวานั่งกรรมฐานแลวตายไป
เลย หรือไมไดเลย สวนมากจะไดยนิ วานัง่ กรรมฐานแลวไดประโยชน
อาตมารจู กั พระเพือ่ นกันทีน่ งั่ กรรมฐานจนตาย แตไมไดตายเพราะนัง่
กรรมฐานตาย แตเพราะเบือ่ หนายสังขาร อยทู ปี่ ากชองนีเ่ อง ทานมา
พูดใหฟงวานั่งแลวเห็นแตซี่โครง ทำไมคนเราตองเวียนวายตายเกิด
รูตัวเองวาเกิดมาแลว มีแตทุกขทรมาน สุดทายก็ตั้งสัจจะวาภายใน
๓ เดือนนี้ จะตายเวลาไหนก็พรอมละสังขาร ทานก็นงั่ สมาธิตาย แต
ทานไมไดตาย เพราะไมมปี ระโยชน แตตายเพราะไดสมาธิแลวถึงตาย
ทานเปนโรคมะเร็งแลวไมยอมรักษา แตสจู นไดคณ
ุ ธรรม รอู ยางไรวา
ไดคณ
ุ ธรรม เพราะไดมาพูดมาเจรจาใหฟง
อาตมาก็ไลดูจับดูธรรมรูวาคนที่ไดคุณธรรมตองบรรลุธรรม
สังโยชน ๑๐ ไลไปทีละขอ พระโสดาบันละสังโยชน ๓ ขอ คื อ
สั ก กายทิ ฏ ฐิ วิ จิ กิ จ ฉา สี ลั พ พตปรามาส ส ว นพระสกทาคามี
ละสังโยชน ๓ ขอ เชนเดียวกับพระโสดาบันและสามารถทำราคะ
โมหะ โทสะ ใหเหลือเบาบางลง พระอนาคามีละสังโยชน ๕ ขอ คือ
เพิม่ จากพระโสดาบันอีก ๒ ขอคือละกามราคะ ปฏิฆะ พระอรหันต
ละสังโยชน ๑๐(เพิม่ อีก ๕ ขอจากพระอนาคามี คือ รูปราคะ อรูปราคะ
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา) ตัดกามคุณทัง้ หมดแคนเี้ อง พระพุทธเจาทรง
วางแผนหรือทรงวางขอวัดไวอยางชัดเจน โดยวัดวาคนไหนไดบรรลุ
ธรรมแลว
ขอใหโยคีผูปฏิบัติทุกทานพยายามปฏิบัติตอไป โดยไมตอง
สงสัย จากที่มีคำถามตอวาเมื่อกำหนดพองหนอ ยุบหนอไมได จึง
เปลี่ยนมากำหนดลมหายใจเขาออก ทำใหรูสึกเบาขึ้น อาตมาตอบวา
ก็สามารถทำได นีค่ อื การตัง้ จิตไวในเบือ้ งตน เรามักชอบลมหายใจเขา
ออก เพราะมันเบา แตหากเราทำจิตใจใหมนั ชอบพองหนอ ยุบหนอ
เราสนุกกับพองหนอ ยุบหนอ มันก็เบาเชนกัน ทุกองคภาวนาเปนเพียง
เสนทางจุดเริม่ ตนเทานัน้ แตเมือ่ เริม่ ตนเดินทางไปครึง่ ทาง เราจะเลือก
ทางเดินของเราเอง เหมือนอุปมาดั่งพอคาที่จะไปขายของ ตองเดิน
ทางดวยเรือสำเภา พอเดินทางขามฟากแลว ถามวาพอคาจะแบกเรือ
ขามไปขายของหรือไม คำตอบคือวาไม เพราะการแบกเรือขามฟาก
มันหนัก

องคภาวนา...เปนบทนำสคู วามสงบ

องคภาวนาพองหนอ ยุบหนอ พุทโธ สัมมา อะระหัง นะมะ
พะธะ นะโมพุทธายะ เกิด ดับ ไหว นิง่ นีเ้ ปนเพียงบทนำไปสคู วาม
สงบ และเกิดสมาธิไดงา ย สุดทายเราไมไดเอาสิง่ เหลานีไ้ ปกำหนด เรา
จะกำหนดแตสภาวธรรมขั้นสูงที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนกับเจดียกับ
ยอดเจดีย เราจะเห็นวาฐานเจดียจ ะกวาง ยอดเจดียจ ะแหลมสุดทีเ่ ดียว
นัน่ คือเขาสรางจากปริศนาปรัชญาสอนธรรมแหงพุทธศาสนา แมการ
สรางพระพุทธปฏิมากรทีม่ เี กศแหลมก็เชนกัน จะอยางไรก็ตาม ไมวา
จะยืน จะนัง่ หรือจะนอน แตสดุ ทายก็วนเขาเกศแหลม ซึง่ ทุกคนตอง
ทิง้ ทัง้ หมดดูแตสภาวะคือสภาวะอาการพอง สภาวะอาการยุบ สภาวะ

อาการปวด สภาวะอาการเจ็บ สภาวะเมื่อย นี่คือเรามีหนาที่ดูสภาวะ
อาการทีเ่ กิดขึน้ ไมไดเปนคนบังคับหรือเปนคนแตงบทละคร แตมนั
เปนของมันเอง จึงเรียกวาปรมัตถสภาวะ พูดไปจะเปนเรือ่ งหนักเกิน
ไป เกรงวาจะตามไมทัน อาตมาจะพูดเรื่องสภาวะปรมัตถในคราว
ตอไป
ดังนั้นจะเห็นไดวาตัวภาวนาเปนแตเพียงทางผานหรือดอกไม
ริมทางเอามาหลอก ไมใหจิตของเราแกวงไป ในที่นี้คือลิง พระ
พุทธเจาตรัสวาจิตของเราเปรียบเหมือนลิง ลิงมันกระโดดโลดเตนไป
เจาของจึงผูกลามโซไวที่คอ เปรียบวาจิตของเรา มีตาเหมือนงู มีหู
เหมือนจระเข จิตเหมือนสุนขั บาน ตาเหมือนงูทมี่ นั จะคอยมองคนอืน่
คอยเหลือบมองคนอื่นเรื่อยๆ ไป มันมองดวยจิตที่มีความรูสึกในตัว
เราก็มองธรรมดา ไมวา คนนัน้ เปนอยางนี้ คนนัน้ ไมเปนอยางนี้ เราไม
ปรุงแตงจิต ถามองดวยสติตัวเองควบคุมอยู เราจะมองเฉยๆ เชน
คนสักวาคน ผูหญิงสักวาผูหญิง ผูชายสักวาผูชาย แตสูงขึ้นไปไมมี
ผหู ญิง ไมมผี ชู าย มีแตธาตุเทานัน้ โดยไมมตี วั ตน
คำถาม จำเปนหรือไมทจี่ ะตองเดินจงกรมกอนนัง่ สมาธิทกุ ครัง้
ตอบ ถาถามวาจำเปนหรือไม ตอบวาไมจำเปน ถานัง่ สมาธิแลว
เดินไดหรือไม ตอบวาได เดินแลวนัง่ ไดหรือไม ตอบวาได แตถา เรา
เดินแลวคอยนั่ง พลังกับสมาธิมันจะไปไดดี ยกตัวอยางอาตมาเดิน
ขางนอกแลวมานั่งเลย โดยไมไดเขามาเดินขางในหองนี้ ก็นั่งไดเลย
สวนวิธกี ารนัง่ แลวคอยเดิน ก็สามารถทำได แตขอใหเราจับสภาวะให
ได การที่ เ ราจะทำสภาวะใดหรื อ อิ ริ ย าบถใด ให เ ลื อ กทำได เ ลย
เจาหนาที่จะคอยดูและชวยสนับสนุนเทานั้นเอง ถาเราทำถูกทำดี
เขาก็สนับสนุน ถาเราทำผิด เขาก็คอยบอก เปนผูคอยชี้ขุมทรัพยให
บางทีชี้ขุมทรัพยกลายเปนพญามาร แตยังไมพูดถึงเรื่องพญามาร
ฉะนั้นผูปฏิบัติจะนั่งหรือเดินกอน ก็สามารถเลือกทำได หากเดิน
จงกรมกอนนั่งสมาธิภาวนา สมาธิจะตั้งมั่นไดไวและนั่งไดนาน
เทานั้นเอง
คำถาม ถานัง่ สมาธิแลวงวงจะทำอยางไร
ตอบ หากนัง่ สมาธิแลวงวง พระพุทธเจาทรงแกอาการงวงของ
พระโมคัลลานะพระองคตรัสวา “พระโมคัลลานะเธองวงขนาดนั้น
ก็เอามือลูบตัว ลูบหนา ลูบหัว ถาไมไหวก็แยงหู ถาไมไหวก็ดงึ หู ถา
ไมไหวก็ดงึ เสนขนจมูก ถาไมไหวก็ลา งหนา ถาไมไหวก็ไปนอนหลับ
เสียกอน” อาตมามีวธิ แี กแมชนี งั่ หลับมาหลายป วิธแี กกค็ อื นัง่ หันหนา
เขาหาเสา โดยทีจ่ ริงไมไดหลับจริงหรอก แตเปนอาการของมายาของ
จิตมันหลอก พอกลับถึงหองตาใสแปว ฉะนัน้ เราอยาหลงมายาของจิต
เขาเรียกวามายาสาไถของจิต ถาแกไมไดก็ลางหนาลางตา ถาไมไหว
ก็ลองนั่งหันหนาเขาหาเสา ถาไมไหวก็นอนสมาธิเสียกอน คือการ
นอนกำหนดภาวนาพองยุบนั่นเอง
อางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๑ หนา ๘๗
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
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เยีย่ มเยือนวัดปา

ตอน พระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์

เรือ่ ง พริมาดา

ฉบั บ นี้ พ ริ ม าดาขอทำหน า ที่ นำผู อ า น
วารสารกระแสใจไปเยี่ ย มเยื อ นวั ด ป า กั น ค ะ
ผูอานที่เคยมาที่วัดปาเจริญราช แลวเคยขึ้นไป
บนศาลาปฏิบตั ธิ รรมชัน้ 3 ไหมคะ ถาไดเดินขึน้
ไปจะเห็นพระประธานองคใหญ ตัง้ อยอู ยางสงา
งาม นาเคารพมาก ดูๆไปแลวพระประธานใน
ลักษณะนี้ก็ไมเคยเห็นมากอน หรือเคยเห็นนะ
แตเห็นไดนอ ย แบบวาหายาก สวนใหญทเี่ ห็นใน
วัดอื่นๆจะเปนพระพุทธรูปปางชนะมารกับปาง
สมาธิ แลวเคยสงสัยไหมคะวานีค่ อื พระพุทธรูป
ปางอะไร ขอตอนรับคนชางสงสัย มาอยชู มรม
ขี้สงสัยดวยกันคะ
หลวงพอวีระนนทบอกวาพระประธานเปนพระพุทธรูปปาง
จักรพรรดิ์คะ
ทำไมพระประธานบนศาลาชัน้ 3 ถึงเปนพระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์
สงสัยอีกแลวเรา พอมีโอกาสก็ถามหลวงพออีก หลวงพอ
เลาใหฟง วา ทานเคยสรางศาลาตรงนีม้ าแลว (แตดา นขวางนะ) สราง
แบบงายๆ หลังคามุงจาก โปรงๆ โลงๆ หลวงพอบอกวาทานชอบแบบ
นี้ แตทา นไมชอบ ทานวาทานเปนกษัตริย จะใหทา นอยแู บบนีไ้ ดอยาง
ไร ดังนัน้ ศาลาปฏิบตั ธิ รรมทีห่ ลวงพอสรางก็เลยโดนไฟไหมไป 2 รอบ
ศาลาหลังใหมนี้ทานก็สรางจากนิมิตที่ทานบอก แตหลวงพอก็บอก
ทานแลววาตองหาคนมาชวยสรางนะ ทานสรางคนเดียวไมได ฟงแลว
งงไหมคะเพือ่ นๆ หลวงพอพูดถึงใครนะ ถาดูๆแลวบนศาลาใหมมรี ปู
พระมหากษัตริยไ ทย 2 พระองคทวี่ างไวใหบชู า คือ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช (ซึ่งถาใครอานหนังสือ
ของรองศาสตราจารยดร.สุจติ รา ออนคอม จะรวู า ทานเปนพระอรหันต
แลว) หลวงพอทานก็เลาเพิม่ วา ทีว่ ดั นีเ้ ปนพระราชวังเกา เปนวัดเกา
นครนายกเคยเปนหัวเมือง เวลาพระมหากษัตริยในสมัยกอนเสด็จ
หัวเมือง ก็จะประทับทีน่ ี่ การสรางพระพุทธรูปปางจักรพรรดิห์ นาตัก
109 นิ้วที่วัดปาฯเปรียบเหมือนเปนการบูชาพระมหากษัตริยที่นี่ดวย
นอกจากนัน้ หลวงพอก็เนนวา สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรแนะ
นำใหลกู ศิษยบชู าพระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์ บูชาแลวมีมงคลดานโชค
ลาภ ร่ำรวยเงินทอง ยศถาบรรดาศักดิ์
เราคนหาขอมูลพระพุทธรูปปางจักรพรรดิไ์ มคอ ยไดอะไรเทาไร
ก็นึกไดวามีคนถามหลวงพอวาพระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์ คือ ปาง
ทรมานพระยามหาชมพูใชไหมคะ หลวงพอบอกวาใช เราก็คน ใหมเลย
ไดขอมูลเพิ่มเติมมาเลาใหผูอานแบบนี้นะคะ
พระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์ เปนพระพุทธรูปอยูในอิริยาบถ
ประทับ (นัง่ ) ขัดสมาธิ พระหัตถซา ยวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระ
หัตถขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เขา) แตทวี่ ดั ปาเจริญ ฯ พระหัตถขวา
วางบนพระหัตถซา ย (เหมือนนัง่ สมาธิ) ทรงเครือ่ งตนอยางพระมหา

กษัตริย หรือเรียกอีกอยางวาปางทรงเครือ่ ง
ทาวมหาชมพู หรือ ชมพูบดีสตู ร เปนตำนานของพระพุทธรูป
ทรงเครือ่ ง พระสูตรเรือ่ งนี้ เปนเรือ่ งทีไ่ ดรบั ความนิยมมากในสังคมไทย
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตนดวย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไดทรงพระนิพนธ
ไวในคำอธิบายเรื่องทาวมหาชมพูวา “ไทยเราถือเปนคติกันมาแต
โบราณ วาพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนพระปางเมื่อพระพุทธองคทรง
กระทำปาฏิหาริย บันดาลใหทา วมหาชมพูเห็นพระองคทรงเครือ่ งตน
เปนพระเจาจักรพรรดิราชาธิราช แลนับถือกันวาสรางพระทรงเครื่อง
มีอานิสงสมาก เห็นจะเปนเพราะเหตุทอี่ าจบริจาคแกวแหวนเงินทอง
ของมีคา อันเปนทีร่ กั มาแตกอ น เปนพุทธบูชาปรากฏอยยู งั่ ยืนประการ
๑ แลการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องตองมีชางฝมือดีแลมีทุนทรัพย
มากจึงจะสรางได สรางยากกวาพระพุทธรูปปางอืน่ ๆ จะเปนเพราะเหตุ
นีด้ ว ยอีกประการ ๑ ผมู ยี ศศักดิแ์ ลทรัพยสมบัตมิ ากแตกาลกอน นับ
แตสมเด็จพระราชาธิบดีเปนตน จึงมักสรางพระพุทธรูปทรงเครือ่ ง เรือ่ ง
ทาวมหาชมพูกเ็ ปนเรือ่ งทีน่ บั ถือกันสืบมา โดยฐานทีเ่ ปนตำนานของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งปวงนั้น”
พระสูตรเรือ่ งนี้ พระพุทธเจาทรงตรัสเทศนาทีว่ ดั เวฬุวนาราม
ใกลกรุงราชคฤห กลาวถึงกษัตริยพระองคหนึ่งทรงพระนามชมพูบดี
เสวยราชยในเมืองปญจาลราษฐ เมือ่ พระเจาชมพูบดีปฏิสนธิในครรภ
พระมารดา ไดเกิดเสาทองสูง ๑๘ ศอก ในพระนคร ครัน้ พระเจาชมพู
บดีประสูติ ขุมทองในแผนดินก็ผดุ ขึน้ มา ขุมทองอันอยปู ลายไมกต็ กลง
มาสพู นื้ แผนดิน ขุมทองในน้ำก็ผดุ ขึน้ มาจากน้ำไปสทู า เมือง และฉลอง
พระบาทอันแลวดวยแกวมณีโชติกล็ อยมาจากภูเขาวิบลู ยบรรพตเขา
มาสวมพระบาทพระเจาชมพูบดีในขณะเมื่อประสูติจากครรภพระ
มารดา เมือ่ ประสูตแิ ลวพราหมณไดพยากรณวา พระราชกุมารนีจ้ ะได
เปนใหญในสกลชมพูทวีปและนาคพิภพ แลวจึงถวายพระนามวา ชมพู
บดี เมือ่ ทรงเจริญวัยขึน้ พระเจาชมพูบดีทรงใชลกู ศรเปนราชทูตไปหา
ทาวพระยาทั้งปวงในชมพูทวีปใหมาเฝา หากองคใดไมมา ลูกศรนั้น
จะรอยพระกรรณของกษัตริยองคนั้นมาสูที่ประทับของพระเจาชมพู
บดี ซึง่ พระเจาชมพูบดีมพี ระอัครมเหสีทรงพระนามกาญจนราชเทวี
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อยมู าวันหนึง่ พระเจาชมพูบดีทรงสวมฉลองพระบาทแกวมณี
โชติ แลวเหาะไปถึงปราสาทของพระเจาพิมพิสาร ทรงดำริวา ใครเปน
เจาของปราสาทนี้ แลวก็ทรงพระพิโรธ ยกพระบาทถีบยอดปราสาท
ของพระเจาพิมพิสาร ดวยอำนาจทีพ่ ระเจาพิมพิสารเปนพุทธอุบาสก
คุณนั้นก็คุมครองยอดปราสาทนั้นไว พระบาทและพระชาณุของ
พระเจาชมพูบดีกลับแตกโลหิตไหล ครั้นพระเจาชมพูบดีทรงเอา
พระแสงขรรคฟน ยอดปราสาท ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา เทวดา
ก็บนั ดาลใหพระขรรคนนั้ บิน่ ไปอีก พระเจาชมพูบดีจงึ เดินทางกลับมา
ถึงเมือง แลวใชใหวิษศรเหาะไปรอยพระกรรณพระเจาพิมพิสาร
พระเจาพิมพิสารตกพระทัยเสียงวิษศรที่ดังมาในเวหา ทรงหนีไปสู
เวฬุวนาราม พระพุทธเจาจึงทรงใชจักรไปทำลายวิษศร วิษศรสู
พุทธจักรไมไดกห็ นีไปถึงปราสาทพระเจาชมพูบดี พุทธจักรจึงกลับไป
ตอมา พระเจาชมพูบดีใหฉลองพระบาทเปนพญานาคราชไป
จับพระเจาพิมพิสารกลับมาอีก แตเมือ่ พญานาคไปถึงวัดเวฬุวนาราม
พระพุทธเจาจึงทรงเนรมิตพญาครุฑใหเขาตอสดู ว ยพญานาค นาคราช
ทั้งสองมิอาจตอฤทธิ์ไดก็แทรกแผนดินหนีไป พระเจาชมพูบดีเห็น
ดังนั้นก็เสียพระทัย
ฝายพระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาพระเจาชมพูบดีมวี าสนา
ปญญา อาจสำเร็จพระอรหันตผลได จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียก
พระอินทรใหเปนราชทูตไปหาตัวพระเจาชมพูบดีมาเฝา พระอินทร
เหาะไปถึงเมืองปญจาลราษฐ เมือ่ ถึงแลวก็ตรัสกับพระเจาชมพูบดีวา
เหตุใดพระเจาชมพูบดีจึงไมแตงเครื่องราชบรรณาการไปถวายบังคม
พระเจาราชาธิราช บัดนีพ้ ระเจาราชาธิราชใหเรามาเปนราชทูตมาหา
ตัวทานไปเฝา
พระเจาชมพูบดีไดฟง ดังนัน้ ก็ทรงพระพิโรธ ทรงเอาวิษศรขวาง
ไปทีร่ าชทูต ราชทูตก็เนรมิตจักรอันหนึง่ ขวางมา วิษศรสไู มไดกห็ นีไป
เขาแลง พระเจาชมพูบดีลกุ หนี ราชทูตบอกวาใหพระเจาชมพูบดีไปเฝา
พระเจาชมพูบดีไมยอมไป ราชทูตจึงใหจักรนั้นเขาติดพันพระบาท
พระเจาชมพูบดีจนตกจากพระแทน พระเจาชมพูบดีสูไมได ถูกจักร
ลากไปได รั บ ทุ ก ขเวทนา จึ ง ขอผั ด ว า วั น รุ ง ขึ้ น จะไปเฝ า พระเจ า
ราชาธิราช แลวราชทูตก็กลับไปเฝาพระพุทธเจา
พระพุทธเจาจึงมีพระพุทธฎีกาใหพระยากาฬนาคราชเนรมิต
แมน้ำและตลาดบกตลาดน้ำ ในหนทางที่พระเจาชมพูบดีจะเดินทาง
มา แลวทรงบันดาลใหเวฬุวนั กลายเปนมหานครใหญ มีกำแพงเจ็ดชัน้
ใหพระยาครุฑเปนนายชางทอง ใหชางฉัททันตมาอยูในโรงชาง มา
พลาหกมาอยใู นโรงมา มีนกกรวิกและนกแขกเตานำบุปผชาติมาโปรย
ในพระนคร ฝูงกินนรกินรีมาขับรองรายรำ สวนพระพุทธเจาทรงเนรมิต
วิมาน แลวทรงเนรมิตพระองคเปนพระเจาราชาธิราชประทับอยเู หนือ
บัลลังกในปราสาท มีทาวมหาพรหมยืนถือเศวตฉัตร พระราหุลเปน
ขุนคลัง พระสาวกเปนพระยาประเทศราช พระอาทิตยพระจันทรเปน
นายทวาร พระสารีบตุ ร พระโมคคัลลานะเปนเสนาบดีผใู หญ ทัง้ ยังมี
ตลาดตางๆ นางสุชาดาและบริวารขายทอง นางสุธรรมาขายเครือ่ งเงิน
นางสุจติ ราขายผา นางสุนนั ทาขายผลไม ฯลฯ

รุงเชา พระเจาชมพูบดีประทับเหนือคอชาง เสด็จพรอมดวย
พระยาร อ ยเอ็ ด นคร ออกจากพระนครมาสู สำนั ก แห ง พระเจ า
ราชาธิราช เมือ่ พระพุทธเจาทรงทราบ จึงโปรดใหมาฆสามเณรไปยน
ระยะทางและพาพระเจ า ชมพู บ ดี เ ข า มา เมื่ อ ใกล จ ะถึ ง พระนคร
มาฆสามเณรบังคับใหพระเจาชมพูบดีลงจากหลังชาง พระเจาชมพู
บดีไมยอม มาฆสามเณรจึงเนรมิตกายใหญโตเขาไสชางจนลมไปใน
ที่นั้น พระเจาชมพูบดีจึงตองเสด็จดวยพระบาทเขาไปยังพระนคร
ระหวางทางที่พระเจาชมพูบดีเสด็จผาน พบเห็นนางนาคทั้งหลายที่
เปนแมคา ขายของในตลาดน้ำ แลวไปถึงโรงทองของพญาครุฑ โรงชาง
ฉัททันต โรงมาพลาหก ทอดพระเนตรเห็นนกกรวิก นกแขกเตา กินนร
กินนรี ทาวจตุมหาราชิกา อุทยาน สระโบกขรณี ตลาดขายเนือ้ ปลา
ตลาดขาวสาร ตลาดดอกไม ตลาดผลไม ตลาดผา ตลาดเงิน ตลาด
ทอง ทอดพระเนตรเห็นพระสารีบตุ ร พระโมคคัลลานะ ในทีส่ ดุ ก็มาถึง
ที่ประทับของพระเจาราชาธิราช
พระเจาราชาธิราชแสดงฤทธิต์ อ สกู บั พระเจาชมพูบดี พระเจา
ชมพูบดีสูฤทธิ์ไมไดจึงยอมแพ แลวพระเจาราชาธิราชจึงกลับแสดง
พระองค เ ป น พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ตรั ส เทศนาจนพระเจ า ชมพู
บดีเลื่อมใสออกผนวชและสำเร็จพระอรหันตผลในที่สุด
บรรดาขาราชบริพารของพระเจาชมพูบดีจึงกลับไปถึงเมือง
ปญจาลราษฐ นำเนือ้ ความไปทูลพระนางกาญจนเทวี พระอัครมเหสี
ของพระเจาชมพูบดี และเจาศิรคิ ตุ รราชกุมารฟง พระนางกาญจนเทวี
และเจาศิริคุตรราชกุมารจึงเดินทางมายังวัดเวฬุวนาราม ขอพบกับ
พระชมพูบดีเถระ พระพุทธเจาใหนางพิจารณาดู ก็เห็นเปนพระชมพู
บดีเถระทัง้ สิน้ ไมรวู า รูปใดคือชมพูบดี พระพุทธเจาจึงใหนางกาญจน
เทวีเรียกจึงไดรวู า เปนองคใด นางกาญจนเทวีไดเขานมัสการพระชมพู
บดีเถระแลว พระนางจึงขอบวชในสำนักพระพิมพาเถรี สวนเจา
ศิรคิ ตุ ร ไดบรรพชาในสำนักพระชมพูบดีเถระ ก็สำเร็จพระอรหันตผล
ทั้งสิ้น เนื้อความในพระชมพูบดีสูตรมีเพียงเทานี้ (ศานติ ภักดีคำ,
วารสารเมืองโบราณ)
เปนอยางไรบางคะ สนุกไหมคะ อานแลว รแู ลว คราวหนา
เวลาไปทำบุ ญ ที่ วั ด ป า เจริ ญ ราช อย า ลื ม ขึ้ น ไปไหว พ ระประธาน
บนศาลาชัน้ 3 ดวยนะคะ ทีส่ ำคัญจะขึน้ ไปบนนัน้ ตองใสชดุ ขาวหรือ
ชุดสีสวางๆนะคะ เพราะขางบนนัน้ เปนสถานทีส่ ำหรับผู ปฏิบตั ธิ รรม
อยางเครงครัด เจริญภาวนา เจริญสติคะ ขึน้ ไปตองสำรวมกาย วาจา
ใจนะคะ เทวดาทานประทับอยทู นี่ นั่ นะคะ ขอใหโชคดีทกุ คนคะ
บุญรักษา ธรรมคมุ ครองนะคะ
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8. แก โ รคโลหิ ต จาง เนื่ อ งจากน้ำ ผึ้ ง มี ธ าตุ เ หล็ ก ซึ่ ง เป น
องคประกอบของฮีโมโกลบิน ชวยเพิม่ เม็ดเลือดแดง
9. แกความดันโลหิตสูง

คุณคาทางโภชนาการของน้ำผึ้ง

รเู รือ่ ง สมุนไพรเปนกษาย
เรือ่ ง....แพรภัทรา

น้ำผึ้ง

เก็บตกจากงานหลอพระสีวลีคะ ถาผูอานที่ไปรวมงาน
วันนัน้ คงจะไดยนิ หลวงพอบอกใหศษิ ยานุศษิ ยบชู าพระสีวลีดว ย
น้ำผึง้ เราในฐานะลูกศิษยทดี่ กี ท็ ำตามคะ พอบูชาแลวก็ลาน้ำผึง้
มาใชประโยชน อยากรไู หมคะวา เอาน้ำผึง้ ไปใชทำอะไรไดบา ง มา
ทางนีเ้ ลยคะ มีเรือ่ งดีๆของน้ำผึง้ มาเลาสกู นั ฟง
น้ำผึ้งถือเปนสมุนไพรธรรมชาติที่หางายในบานเรา แถมมี
คุณภาพดี น้ำผึง้ จัดเปนอาหารทีม่ นุษยรจู กั มาตัง้ แตสมัยโบราณ มี
สรรพคุณทางยาและคุณคามาก แมแตในสมัยพุทธกาล มีการถวาย
ขาวมธุปายาส ซึง่ มีสว นผสม คือ น้ำผึง้ ทำใหพระวรกายของพระ
พุทธเจากลับมาสมบูรณแข็งแรง แลวเจริญจิตภาวนาจนบรรลุ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
น้ำผึ้งเปนผลผลิตจากฝูงผึ้งที่พากเพียรบินเก็บน้ำหวานใน
รัศมี 8 กิโลเมตร สิง่ ทีต่ อ งใชเวลาและแรงงานกวาจะไดมาอยางนี้
ยอมตองเปนของดีมีประโยชน น้ำผึ้งนั้นมีความหวานมากกวา
น้ำตาล ใหพลังงาน 65 แคลอรีตอ 1 ชอนโตะ ขณะทีน่ ้ำตาลทราย
ขาวใหพลังงานเพียง 48 แคลอรี นอกจากนีน้ ้ำผึง้ ยังมีประโยชนอนั
นาทึ่งอีกมากมาย
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1. ชวยคลายความเหน็ดเหนื่อย ออนเพลียจากการทำงาน
หนัก เลนกีฬา อดนอน หรือดืม่ สุรา
2. ชวยเสริมสรางสุขภาพใหแกผสู งู อายุ ผปู ว ยระยะพักฟน
3. บำรุงประสาทและสมองใหสดชืน่ แจมใส
4. ชวยระงับประสาท อาการหงุดหงิด นอนไมหลับ แกตะคริว
5. บรรเทาอาการไอ และหวัด
6. ลดกรดในกระเพาะ ชวยใหอาหารยอยดีขนึ้ ทองไมผกู เนือ่ ง
จากน้ำผึง้ ถูกดูดซึมไดทนั ที เมือ่ สัมผัสลำไส ตางจากน้ำตาล
ชนิดอืน่ ทีค่ งคางอยู และถูกเปลีย่ นเปนแอลกอฮอลหรือกรด
7. แกเด็กปสสาวะรดทีน่ อน เนือ่ งจากน้ำผึง้ มีน้ำตาลฟรุกโตส
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ดู ด ความชื้ น ได ดี ก ว า น้ำ ตาลชนิ ด อื่ น จึ ง
สามารถดูดน้ำกลับและอุมน้ำไว ทำใหเด็กไมปสสาวะรด
ทีน่ อน

น้ำ ผึ้ ง ไม ใ ช โ รงกำเนิ ด พลั ง โภชนาการ แต ป ระกอบด ว ย
วิตามินบี กรดอะมิโน และแรธาตุอีกเล็กนอย อยางไรก็ตามน้ำผึ้ง
ไมไดมีคุณคาทางโภชนาการมากไปกวาน้ำตาลธรรมดาเลย สิ่งที่
ทำใหวงการแพทยหันมาสนใจน้ำผึ้งนั้นเปนปจจัยดานอื่น อาทิ
น้ำผึง้ ใชแกอาการเจ็บคอไดดี เปนยาฆาเชือ้ ตามธรรมชาติ และยัง
รักษาแผลในกระเพาะอาหารไดดวย...
เปนยาฆาเชื้อแบคทีเรีย
ในน้ำ ผึ้ ง นั้ น มี ไ ฮโดรเจนเปอร อ อกไซด (hydrogen
peroxide) และยางผึง้ (propolis) ทีม่ ฤี ทธิก์ ำจัดแบคทีเรีย จึงชวย
ปองกันแผลอักเสบจากการติดเชือ้ ได สวนประกอบทีม่ นี ้ำตาลสูงใน
น้ำผึ้งจะดึงความชื้นออกจากบาดแผล ทำใหแบคทีเรียไมไดรับ
ความชื้นซึ่งเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีพของมัน นอกจากนี้น้ำผึ้ง
ยังชวยเคลือบแผล ปองกันมิใหมีการปนเปอนที่เปนอันตรายจาก
ภายนอก
คุณคาทางยา
โรคและอาการ บำรุงสุขภาพ
ปริมาณและวิธีการใช น้ำผึ้ง 3 ชอนโตะ ผสมน้ำอุนๆดื่ม
ทุกวัน
สรรพคุณ เหมาะสำหรับผทู เี่ บือ่ อาหาร ผปู ว ยทีก่ ำลังฟน ไข
รางกายออนเพลีย น้ำหนักลด จะชวยฟน กำลังไดเร็วขึน้
โรคและอาการ อดนอน
ปริมาณและวิธกี ารใช น้ำผึง้ 1-2 ชอนโตะ หรือผสมน้ำผลไม
สรรพคุณ จะทำใหรูสึกสดชื่นมีเรี่ยวแรง เหมาะสำหรับผูที่
เครงเครียดอดนอน ทำงานหนักและออนเพลีย
โรคและอาการ ยาอายุวฒ
ั นะ
ปริมาณและวิธีการใช น้ำผึ้งครึ่ง-1ชอนโตะ ดื่มทุกวัน เชา
และกอนนอน
สรรพคุณ ทำใหสขุ ภาพแข็งแรง
โรคและอาการ ไอ หลอดลมอักเสบ มีเสมหะ
ปริมาณและวิธีการใช กระเทียม1-2 กลีบ ตำใหละเอียด
น้ำมะนาว1/4 ลูก เกลือเล็กนอย พิมเสนหรือการบูร2-3เกล็ด น้ำผึง้
1 ชอนโตะ
โรคและอาการ ทองอืด ทองเฟอ
ปริมาณและวิธกี ารใช น้ำผึง้ 1/2-1 ชอนโตะ น้ำขิงตมเขมขน
1 แกว เกลือเล็กนอย ดืม่ วันละ3 เวลาหลังอาหาร
โรคและอาการ ทองผูก
ปริมาณและวิธกี ารใช น้ำผึง้ 1 ชอนโตะ ดืม่ กอนนอน
สรรพคุณ น้ำผึ้งใหมไมคางป มีน้ำตาลฟรักโทส ซึ่งมีฤทธิ์
เปนยาระบายออนๆใชแกอาการทองผูกในเด็กและผูสูงอายุไดดี
โรคและอาการ ทองเสียรุนแรง
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ปริมาณและวิธีการใช น้ำผึ้ง 1-2 ชอนโตะ เกลือ 1/2
ชอนชา ผสมในน้ำอนุ 1 แกว
สรรพคุณ ชวยบรรเทาอาการออนเพลียจากการถายทอง
รุนแรง อาเจียน เปนลม หรือเสียเหงือ่ มาก
โรคและอาการ แผลไฟไหม น้ำรอนลวก ถูกทอไอเสีย
ปริมาณและวิธกี ารใช ใชน้ำผึง้ ทีผ่ า นการฆาเชือ้ มาแลวทาที่
แผล หรือใชผาพันแผลที่สะอาด ชุบน้ำผึ้งปดแผลไว แลวเปลี่ยน
ผาพันแผลทุก12 ชัว่ โมง หรือ 24 ชัว่ โมง
สรรพคุณ ชวยลดการหลั่งของน้ำเหลืองที่บาดแผล ลด
อาการปวดลดการติดเชือ้ ปองกันการอักเสบ ทำใหแผลสมานกันได
เร็วขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะน้ำผึง้ มีความเขมขนสูง จึงสามารถยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของเชือ้ โรค และทำใหเชือ้ โรคตายได
โรคและอาการ โรคกระเพาะ
ปริมาณและวิธกี ารใช ดืม่ น้ำผึง้ 2-3 ชอนโตะ ขณะปวดและ
ดืม่ 3 ชอนโตะกอนนอนทุกคืน สรรพคุณ ทำใหทเุ ลาอาการปวด และ
หายจากอาการโรคกระเพาะได
สำหรับการทำน้ำกระสายยา ยาไทยสวนใหญมกั ใชน้ำผึง้
เปนน้ำกระสายยา เพือ่ ชวยกลบรสยาและแตงรส
สำหรับทำเปนยาลูกกลอน ยาลูกกลอนนิยมใชน้ำผึ้งผสม
กับผงยา แลวนำไปปน เปนเม็ดกลมๆ ชวยใหผงยาเกาะติดกันดีขนึ้
ขอหามและขอควรระวังการกินน้ำผึ้ง
1. ผปู ว ยเบาหวานหามกิน เนือ่ งจากน้ำผึง้ มีปริมาณกลูโคส
และฟรักโทสที่สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดทันที จะทำใหระดับ
น้ำตาลใน เลือดสูงอยางรวดเร็วการหลัง่ อินซูลนิ ของตับออนไมพอ
2. หามกินปริมาณมาก โดยเฉลีย่ วันละ 1-2 ชอน ประมาณ
20 กรัม ในกรณีพเิ ศษอาจกินเพิม่ ได แตไมควรเกิน 50 กรัม/วัน
3. คนทีถ่ า ยเหลวหรือทองเสีย เพราะจะทำใหถา ยมากขึน้
เนื่องจากน้ำผึ้งจะดูดน้ำทำใหขับอุจจาระมากขึ้น
4. ผปู ว ยทีม่ อี าการอาเจียนหรือมีผวิ หนังอักเสบเรือ้ รัง เนือ่ ง
จากภาวะความชื้นตกคาง
5. การผสมน้ำอนุ ประมาณไมเกิน 40 องศา ไมควรใชน้ำ
ที่รอนจัดๆ เพราะจะทำลายคุณคาของเอนไซม วิตามิน และกรด
อะมิโน และสารที่มีคุณคา ในฤดูรอนสามารถใชน้ำเย็นชงดื่ม แต
ควรจะผสมน้ำขิงเล็กนอย ปองกันกระเพาะอาหารกระทบความเย็น
6. ไมควรกินรวมกับเตาหู เนือ่ งจากเตาหมู รี สหวาน เค็ม มี
คุณสมบัตเิ ย็น สรรพคุณขับรอนกระจายเลือด เมือ่ กินรวมกันทำให
ทองเสียงาย อีกเหตุผลหนึง่ คือ เอนไซมจากน้ำผึง้ จะทำปฏิกริ ยิ ากับ
แรธาตุ โปรตีน สารอินทรียข องเตาหู จะทำใหคณ
ุ คาทางโภชนาการ
ดอยไป
7. ไมควรกินพรอมผักกุยชาย เพราะ กุยชาย มีวิตามิน
ซีมาก จะทำปฏิกิริยากับโลหะทองแดง และเหล็กในน้ำผึ้ง เกิด
ออกซิเดชัน ทำใหคณ
ุ คาดอยลง อีกเหตุผลหนึง่ น้ำผึง้ ทำใหระบาย
กุยชายมีเสนใยมาก เมือ่ กินรวมกันจะทำใหทอ งเสียงาย
8. ไมควรกินรวมกับหัวหอมและกระเทียม จะทำใหฤทธิ์
ของน้ำผึ้งดอยลง

น้ำผึ้งกับความงาม

น้ำผึง้ เปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติทถี่ กู ใชเพือ่ ความงามมา
ตั้ ง แต ส มั ย โบราณ และยั ง คงใช ม าจนถึ ง ป จ จุ บั น ในการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ ดู แ ลผิ ว พรรณและเส น ผม เนื่ อ งจากคุ ณ สมบั ติ ต าม
ธรรมชาติทมี่ ใี นน้ำผึง้ ดังนี้
1. Humectant น้ำผึง้ เปนสารใหความชมุ ชืน้ ตามธรรมชาติ
คือสามารถดึงและเก็บความชืน้ ไวได ทำใหผวิ หนังมีความออนนมุ
และยืดหยุน จึงเหมาะที่จะเปนสวนผสมในผลิตภัณฑที่ใหความ
ชมุ ชืน้ ตางๆ ไดแก คลีนซิง่ , ครีม, แชมพู และคอนดิชนั เนอร และ
เนื่องจากน้ำผึ้งมาจากธรรมชาติและไมระคายเคืองผิวหนัง จึง
เหมาะอยางมากกับผลิตภัณฑสำหรับผิวบอบบางและผลิตภัณฑ
สำหรับเด็ก
2. Antioxidant น้ำ ผึ้ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น สารแอนตี้ อ อก
ซิแดนต สารแอนตีอ้ อกซิแดนต มีบทบาทในการปกปองผิวหนังจาก
การทำลายของแสง UV และชวยในการเสริมสรางเซลสผวิ หนังใหม
3. Antimicrobial Agent น้ำผึง้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารตอตาน
จุลนิ ทรียแ ละยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เนือ่ งจาก
สำหรับผิวหนาสดใส
น้ำผึ้งเปนผลิตผลจากธรรมชาติที่ใชในการดูแลผิวพรรณคู
กับน้ำนมมาอยางยาวนาน นับแตสมัยพระนางคลีโอพัตราอันเลอ
โฉมแหงอียปิ ต คือน้ำผึง้ ในน้ำผึง้ มีสารเพิม่ ความชมุ ชืน้ มีฮอรโมน
มีสารทีม่ ฤี ทธิส์ ารตานอนุมลู อิสระ จึงสามารถผสมในสมุนไพรอืน่ ที่
มีสรรพคุณในการบำรุงผิวเชน นม กลวย มะละกอ ขมิ้น บัวบก
มะมวง เปนตน โดยพอกหนา ทิ้งไวสักครูประมาณ 5 นาทีแลว
ลางออก
สำหรับผูที่มีปญหาสิวเสี้ยนหรือตองการบำรุงผิวหนาให
ดูออ นเยาว มีวธิ งี า ยๆ ดังนี้ หลังจากลางหนาดวยน้ำอนุ และเช็ดให
แหงแลว นำกลวยหอมครึง่ ลูกมาบดผสมกับน้ำผึง้ ไมผา นความรอน
แลวนำมาทาบนหนา ทิง้ ไวประมาณ 10-15 นาที แลวลางออก ให
ใชน้ำผึง้ ไมผานความรอนจะมีเอนไซม ซึง่ ทำใหหนาคุณชมุ ชืน่ และ
นุมนวลขึ้น
เพื่อผมเงางาม
หลั ง สระผมเสร็ จ นำน้ำ ผึ้ ง ไม ผ า นความร อ นผสมกั บ น้ำ
มะกอกอยางละ 3 ชอนโตะ นำมาชโลมผมแลวทิง้ ไวซกั 3-5 นาที
จึงลางออกดวยน้ำสะอาด ผมคุณจะนิม่ และเงางามตามธรรมชาติ
ปราศจากสารเคมีใดๆ
รูสรรพคุณ เห็นประโยชนของน้ำผึ้งขนาดนี้ คงจะ
เพิกเฉยตอความวิเศษของน้ำผึง้ ไมไดแลวละคะ ลองมองดูใน
บานคุณนะคะวามีน้ำผึ้งแทสักขวดไหม ยิ่งถาเปนน้ำผึ้งปา
เดือนก็ยิ่งดีคะ แตถายังไมมีก็รีบหาซื้อมาติดบานไวนะคะ
จะไดอุนใจ….
อางอิงจาก http://www.doctor.or.th
http://www.th.wikipedia.org
http://www.thailanna.co.th
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บทความพิเศษ
เรื่อง...กองบอกอ

ปฏิบัติธรรมที่วัดปา

คณะผูจัดทำวารสารกระแสใจไดรับโทรศัพทสอบถามเกี่ยว
กับโครงการปฏิบัติธรรมของวัดปาเจริญราชจากผูอานอยูบอยครั้ง
เมื่ อ แนะนำให เ ป ด ดู ร ายละเอี ย ดในเวบไซต ข องวั ด
คื อ
www.watpacharoenrat.com บางทานบอกวาไมสะดวกทีจ่ ะอาน
ในเวบไซต วารสารฯฉบับนี้ จึงขอลงวัตถุประสงค ระเบียบการทัว่ ไป
ของการเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯและตอบคำถามยอดนิยมที่ผูอาน
โทรมาสอบถาม เพือ่ ใหทกุ ทานไดเตรียมตัวเตรียมใจ กอนทีจ่ ะตัดสิน
ใจเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯ

วัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติธรรม

วัดปาเจริญราชไดจดั โครงการปฏิบตั ธิ รรมเปนโครงการปนี้
ยางเขาปที่ 2 ภายใตชอื่ โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ จัดขึน้ วันที่
1-8 ของทุกตนเดือน ผูปฏิบัติธรรมหลายทานถามที่มาของชื่อ
โครงการ คำวา พอ ในที่นี้เปนที่มาของวัตถุประสงคของการจัด
ปฏิบตั ธิ รรม คือ 1 เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ า 2 เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ อ ของแผ น ดิ น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ 3 เพือ่ แสดงความ
กตัญูกตเวทีแดบิดามารดาและครูบาอาจารย นอกจากนี้แลว
เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจของผูเขารวมปฏิบัติธรรม และสามารถ
นำธรรมะไปใชในชีวิตประจำวันอยางมีสติ

วัดปาฯสอนกรรมฐานอยางไร

การสอนปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯเปนการอบรมวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่หรือเรียกยอๆวา กาย เวทนา จิต ธรรม วิธี
กำหนดภาวนาใชคำบริกรรม "พองหนอ ยุบหนอ" ในวันแรกของการปฏิบตั ธิ รรม มีการสอนวิธปี ฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานเบือ้ งตน พระอาจารย
ผสู อนกรรมฐานจะสาธิตการยืน การเดินจงกรม การนัง่ การนอนสมาธิ เปนตน นอกจากนีย้ งั สอนวิธกี ารกำหนดลมหายใจเขาออก ทีถ่ กู
ตอง สวนผทู เี่ คยปฏิบตั แิ ลวอาจจะแยกปฏิบตั ดิ ว ยตนเอง ทัง้ นีข้ นึ้ อยกู บั ดุลยพินจิ ของพระอาจารยผสู อนกรรมฐาน ตามตารางกำหนดเวลา
ปฏิบตั ใิ นแตละวัน วันที่ 2 ของการปฏิบตั ธิ รรม พระอาจารยจะใหผปู ฏิบตั ธิ รรมสมาทานปดวาจา เพือ่ ใหผปู ฏิบตั ธิ รรมมีจติ มัน่ คงแนบแนน
มากยิง่ ขึน้ ไมฟงุ ซานไปกับการพูดจากันหรือสอบอารมณดว ยกันเอง แตหากมีขอ สงสัยเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ ผปู ฏิบตั ธิ รรมใชวธิ สี อื่ สารโดย
การเขียนคำถามสงทีพ่ ระอาจารย และในวันที่ 3 ขึน้ ไป พระอาจารยจะเรียกสอบอารมณกรรมฐานทีละคน ผมู สี ภาวะอารมณใดๆก็สามารถ
สอบถามพระอาจารย เพือ่ แนะนำใหมสี ภาวธรรมทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ไป ทำใหการปฏิบตั ธิ รรมกาวหนาตามลำดับ ซึง่ พระอาจารยจะแสดงพระธรรม
เทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและพรอมกับตอบปญหาธรรมตามโอกาส
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เปดรับสมัครอยางไร

การสมัครเขาอบรมในแตละเดือน สามารถเขามาสมัครไดที่วัดทุกวัน หรือ
หากมาปฏิบัติธรรมเปนหมูคณะใหแจงลวงหนาไดที่วัด เพื่อทางวัดจะไดอำนวย
ความสะดวกใหเรือ่ งอาหารและทีพ่ กั การลงทะเบียนใหเตรียมบัตรประชาชนมาดวย
ทุกครัง้ เวลาลงทะเบียนเริม่ ตัง้ แต 6.00 น จนถึงเวลา 11.00 น. ของวันแรกในการ
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติธรรมตองอยูใหครบทั้ง 8 วัน ถาไมสามารถปฏิบัติครบ 8 วันได
ใหมาเขาปฏิบัติธรรมนอกโครงการ ซึ่งควรเขาปฏิบัติใหครบ 3 วันขึ้นไป หรือกรณี
หนวยงานใดตองการเขามาปฏิบัติธรรมเปนหมูคณะ ติดตอสอบถามไดที่อาจารย
ดรุณี พัวพันธสกุล โทร. 0-29952112

จุดลงทะเบียน

ระเบียบการทั่วไปเปนอยางไร

ผเู ขาปฏิบตั ธิ รรมมีอายุ 15 ปขนึ้ ไป มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ ไมตดิ ยาเสพติดหรือปวยเปนโรครายแรง ทางวัดไมอนุญาตใหพาบุตร
หลานต่ำกวา 15 ปเขาปฏิบตั ธิ รรม เนือ่ งจากเปนการรบกวนการปฏิบตั ธิ รรมของผอู นื่ แตอาจพิจารณาเปนรายๆ ขึน้ อยกู บั ดุลยพินจิ ของ
เจาหนาที่ผูดูแลโครงการปฏิบัติธรรม หรือทานอาจสงบุตรหลานเขาอบรมในโครงการคายพุทธบุตรที่จัดขึ้นทุกเดือนเมษายนก็ได โดย
สามารถอานระเบียบอยางละเอียดไดทเี่ วบไซต www.watpacharoenrat.com หรือดานหลังใบสมัครปฏิบตั ธิ รรมในวารสารกระแสใจ ซึง่
ผปู ฏิบตั ธิ รรมตองยอมรับเงือ่ นไข กฏระเบียบของวัด กอนกรอกใบสมัครทุกครัง้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความเปนระเบียบเรียบรอยในการเขาปฏิบตั ธิ รรม
กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
กำหนดเวลาทัว่ ไป การปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน เริม่ จาก ตี 4.00 น.- 21 น. ของทุกวัน ดังนี้
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ทำวัตรเชา เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
รับประทานอาหารเชา
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารเพล
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น.
ดื่มน้ำปานะ
ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
ผปู ฏิบตั ธิ รรมตองมาทำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพรอมกันทีศ่ าลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาทีก่ ำหนดไว โดยฟงสัญญาณระฆัง สวนตาราง
กำหนดการปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอดูรายละเอียดดานหลังของวารสารกระแสใจ
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เตรียมตัวเตรียมใจอยางไร

การเตรียมตัวเตรียมใจทีด่ นี นั้ ผปู ฏิบตั ธิ รรมพึงเขาใจวาการมาวัดเพือ่ ฝกความเพียร ผปู ฏิบตั ธิ รรม
จะตองสำรวมกาย วาจา ใจใหเปนปกติอยตู ลอดเวลา ดังนัน้ ควรเตรียมใจเพือ่ ฝกอบรมพัฒนาจิตใจใหสงู
ขึ้น จึงควรละและปลอยวาง เกียรติยศ ภาระ หนาที่การงานตางๆ หรือตัดความกังวลใจตางๆ เตรียม
สิง่ ของทีจ่ ำเปนเทานัน้ ไดแก
1. บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือ/บัตรขาราชการ หนังสือเดินทาง อยางใดอยางหนึง่
2. ของใชสว นตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู ผาเช็ดตัว รองเทาควรเรียบรอยเหมาะกับสถานที่
งดเวนการสวมใสเครือ่ งประดับ การใชเครือ่ งปะทินผิว ทุกชนิด ชุดชัน้ ในควรเปนสีทใี่ กลเคียง
กับชุดปฏิบตั ธิ รรม หรือยารักษาโรคประจำตัว
3. ดอกไม ธูป เทียน เพือ่ สมาทานศีล ๘
4. ชุดปฏิบตั ธิ รรม ผปู ฏิบตั ธิ รรมควรนำชุดปฏิบตั ธิ รรมของตนเองมาดวยทุกครัง้
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสือ้ แขนสัน้ สีขาว
หญิง เสือ้ แขนยาวสีขาว ผาถุงสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสือ้ ซับใน รวบผม หวีผม
ใหเรียบรอย
นอกจากนีแ้ ลวหากผปู ฏิบตั ธิ รรมทานใดสะดวกมาปฏิบตั ธิ รรมนอกโครงการสามารถเขา
มาไดทุกวัน ลงทะเบียนเขาปฏิบัติธรรมที่ชั้น 2 ของศาลาปฏิบัติธรรม พระอาจารยจะทำพิธี
สมาทานศีล ๘ และสอนกรรมฐานให ๓ รอบตอวัน คือ เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และ
หลังทำวัตรเย็น การเขาปฏิบตั ธิ รรมในวันศุกรและกลับวันอาทิตย ใหลงทะเบียน ในวันศุกร กอน
๖ โมงเย็นและทำพิธสี มาทานศีล ๘ พระอาจารยจะสอนกรรมฐานหลังทำวัตรเย็น และจะมีพธิ ลี าศีล (กลับบาน) ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของ
วันอาทิตย ถาเขาปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอใหดูกำหนดการดานหลังวารสาร

เสียคาใชจายหรือไมและที่พักเปนอยางไร

การเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปา จะไมเสีย
คาใชจายใดๆทั้งสิ้น แตทานสามารถ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ บริจาคคาน้ำ คา
ไฟฟา หรือรวมทำบุญในโครงการบุญ
ของวัดตามกำลังศรัทธา ดังนัน้ ทรัพยสนิ
หรือสิ่งของมีคาตางๆ ไมควรนำมาดวย
เมื่ อ ลงทะเบี ย นเสร็ จ แล ว เจ า หน า ที่
จะจั ด เครื่ อ งนอนให เ ช น เสื่ อ หมอน
(ขอแนะนำให เ ตรี ย มผ า ห ม บางๆจาก
บานติดมาดวย) และใหนำสัมภาระเขาไปเก็บยังทีพ่ กั ทีเ่ จาหนาทีจ่ ดั ไวใหตามความเหมาะสม หองละ ๑-๒ คน โดยจะแยกทีพ่ กั ระหวาง
หญิงและชาย ซึง่ ไมสามารถเลือกทีพ่ กั เองได และไมมกี ารจองทีพ่ กั ลวงหนา สวนในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอผปู ฏิบตั ธิ รรมหญิงจะพัก
รวมกันในศาลาปฏิบตั ธิ รรมชัน้ ลาง สวนผปู ฏิบตั ธิ รรมชายพักรวมกันศาลาปฏิบตั ธิ รรมชัน้ 3 หรือ ศาลายาว ขึน้ อยกู บั ความเหมาะสม
กอนจากกันก็ขอฝากบอกผสู นใจเขาปฏิบตั ธิ รรมทุกทาน การเตรียมตัวทีด่ ที สี่ ดุ คือการเตรียมใจและทำตัวเหมือนแกวน้ำเปลาๆ ที่
สามารถเติมน้ำไดตลอดเวลา และเคารพกฏระเบียบของวัดอยางเครงครัด เพือ่ ความเรียบรอยของสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่ ควรปดวาจา
ไมพดู คุยกันและปดโทรศัพทมอื ถือ เพือ่ ไมใหจติ ฟงุ ซานและรบกวนผปู ฏิบตั ธิ รรมทานอืน่ นอกจากนีแ้ ลววัดปาฯอาจไมสะดวกสบายเหมือน
วัดปฏิบตั ฯิ ทัว่ ไป เนือ่ งจากไมมเี จาหนาทีป่ ระจำ ดังนัน้ ขอทุกทานจงตักตวงบุญใสตวั ชวยบำเพ็ญประโยชนในวัดยามมีเวลาวางจากการ
ปฏิบตั ิ และนำธรรมะไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวันกันนะคะ
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ไดอารีธ่ รรม
เรือ่ ง ปกขาว

วงการนางฟาสั่นสะเทือน เมื่อบัลลังกเมฆเริ่มไม
มัน่ คงซะแลว อาชีพสุดฮิตหนึง่ ในสิบของหนมุ สาวไทย เริม่
รองยี้ เพราะรายไดตกต่ำทีส่ ดุ ในรอบ ๕๐ ป สืบเนือ่ งมาจาก
วิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอร ผคู นตางรัดเข็มขัดจำศีลอยู
กับบาน ธุรกิจสายการบินเองก็ย่ำแยมาตัง้ แตเหตุการณ ปด
สนามบินสุวรรณภูมิ ลมลุกคลุกคลานเรื่อยมา พอจะลืม
ตาอาปากขึ้นมาไดเพราะนโยบาย “ท อ งเที่ ย วครึ ก ครื้ น
เศรษฐกิจไทยคึกคัก" ของนายกอภิสทิ ธิ์ ดึงผโู ดยสารออก
มาจากบานได ก็แจ็คพ็อตแตกโดนพิษไขหวัดสายพันธใุ หม
๒๐๐๙ ถลมอีกระลอก หมดกันทุนหายกำไรหดเหลือแต
หยดน้ำตา ชวงนี้จะสังเกตไดวานางฟาแตละนางจะผอม
สวย แกมตอบ เดินกันตัวปลิว เพราะลวนกินมังสะวิรตั กัน
ถวนหนา(แกลบ)เที่ยวบินในประเทศที่ผูโดยสารนอยก็จะ
ถูกตัดถูกหั่นจับมารวมๆกัน เที่ยวบินยุโรปที่เคยไปคาง
หลายวันก็ลดเหลือวันเดียวพอหายเหนื่อย หนักสุดเห็น
จะเปนเที่ยวบินเอเชียบินไป ๖ ชม.พอถึงก็บึ่งกลับเลย
ตารางทำงานจึงวางขึน้ วางขึน้ จนแทบไมไดออกจากบาน
เลย โทษใครไดบา งละ
ในเมื่ อบุ ญ เก า ที่ ส ร า งสมกั น มาเริ่ ม ไม พ อจะรั บ
ประทาน บุ ญ ใหมก็ตองเรงขวนขวายมาใสตัวกัน เผื่อ
จะรอดปากเหยี่ ย วปากกาไปได อี ก ดั ง นั้ น ทั น ที ที่ ท า น
ประธานโครงการพุทธบุตรและทานรอง คือนองปูกบั นองระ

บอกบุญใหมารวมดวยชวยกันจัดคายอบรมพุทธบุตรแก
นองๆเยาวชนคนดีของชาติ เพือ่ ชวยกันทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนาสืบเนือ่ งตอไป ทีมงานอาสาสมัครสวนใหญซงึ่ ลวน
เปนนางฟาใจดี แตกระเปาแฟบจึงยกมือพรึบอยางพรอม
เพรียงกัน แมวาวันจัดอบรมจะตรงกับวันทำงานที่เหลือ
เพียงนอยนิด แต เพือ่ นอง พีท่ ำได พีท่ ำดวยใจ เรือ่ งเงิน
เรือ่ งเล็กเอาไวทหี ลัง(แอบเช็ดน้ำตาปอยๆเสียดาย) ดูอยาง
ทีมงานมันสมองของเราซิ พี่ติ่งเอย, พี่ปูเอย ตลอดจน
ผองเพื่อนนางฟา อุตสาหอดหลับอดนอนเตรียมงานกัน
ลวงหนาครึง่ ปเห็นจะได คายอบรมครัง้ นีถ้ งึ ได Smooth as
silk เหมือนคำขวัญของเราชาวนางฟา งานลืน่ ไหลไปดวย
ดีไมมตี ดิ ขัด ทางดานวิทยากร คือพระอาจารยสงกรานต
อาจารยตน, อาจารยเบิรด และพี่แก็งค(คนนี้สอนวิชา
ดำน้ำ)ตางเตรียมตัวมาอยางดี ทั้งเนื้อหาวิชาการ, ตำรับ
ตำรา และสันทนาการ ใหความรูทางพระพุทธศาสนา,
ขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน, ธรรมปฏิบัติ และความ
บันเทิงอยางถูกตองครบรส แกนอ งๆชาวคายทุกคน ไมให
เสี ย ชื่ อวั ด ป า เจริ ญ ราชของเรา ทางดาน ฝายอาคาร
สถานที่กไ็ มแพกนั รวมแรงรวมใจกันจนศาลาปฏิบตั ธิ รรม
ซึ่งใชเปนศูนยกลางของงาน ทั้งเปนที่ฝกอบรมและที่พัก
อาศัยสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพทันเวลาพอดิบ
พอดี แมวาจะมีอุปสรรคใหญคืออากาศที่อยูในชวงรอน
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ที่สุดในรอบปก็ตาม ที่นาเหนื่อยใจแทนคงไมพน นองมด
AIAเพราะตองหาเงินตัวเปนเกลียวหัวเปนน็อตบอกบุญญาติ
โยม เพื่อมาเนรมิตหองน้ำหองสุขาเตรียมตัวรองรับพุทธบุตร
๒๐๐ กว า ชี วิ ต ให ไ ด รั บ ความสะดวกสบายสมควรตาม
อัตถภาพของผมู าฝกจิตใหเขมแข็ง หากใครสังเกตจะเห็นไดวา
หองน้ำยังมีควันกรุนๆลอยอยู เหมือนขนมเพิ่งออกมาจากเตา
เพราะใชงานไดจริงชวงที่นองๆเริ่มทยอยกันไปอาบน้ำกันนั่น
แหละ สวนบุคคลที่นาเหนื่อยกายที่สุด เห็นจะหนีไมพนมด
งานตัวจริงเสียงจริง(labor) นำทีมโดยทานรองประธานคาย
พุทธบุตรของเรา พี่อณิระลงทุนหยุดบินมาทำงานแบกหาม
สากกะบือยันเรือรบ อดนอนหามรงุ หามค่ำอยหู ลายวันจึงแลว
เสร็จพอดีวันเปดงาน ตามมาดวยพี่มหา,พี่บอมบ,พี่เมธ อยู
เตรียมความพรอมของสถานที่ตลอดงาน โดยเฉพาะพี่มหานี่
ตอนแรกขาพเจาก็คิดอยูวาทำไมใครๆพากันเรียกวา ซูเปอร
แมน สงสัยคงทำงานไดหลายอยางเชน เปนทัง้ พิธกี ร, วิทยากร
,อาจารยฝายปกครอง,คุณพอบาน รวมถึงมัคทายกวัด ไดมี
โอกาสเห็นจริงๆในวันงาน เลยถึงบางออก็พี่แกเลนยกโตะไม
อยางหนักความยาวเกือบสามเมตร จับตีลงั กาหงายทองไปวาง
พาดหลั ง แล ว เดิ น ไปคนเดี ย วหน า ตาเฉย ท า มกลางเสี ย ง
กรีด้ ของสาวๆ มาดก็เทอยหู รอก แตกลัววาโตะจะทับพีแ่ กแบน
แตดแตเปนกลวยปงมากกวา
ถึงวันเปดคายพุทธบุตร ไดเห็นใบหนาผองใสของ
นองๆ๒๐๐กวาคนทีต่ งั้ ใจมาปฏิบตั ธิ รรม ทำความดีเพือ่ ตนเอง
และตอบแทนคุณพอคุณแม ทีมงานก็หายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง
เห็นแลวชืน่ ใจทีจ่ ะมีเยาวชนรนุ ใหมไปทำใหสงั คมนาอยยู งิ่ ๆขึน้
ในอนาคต ไมเสียแรงทีท่ กุ ฝายทมุ เททัง้ กำลังกาย, กำลังใจ และ
กำลังทรัพย เตรียมงานมาตลอดหลายเดือน ยังแอบสังเกตวา
จะมีเด็กคนไหนถูกบังคับใหมา แลวรองไหจะกลับบานบาง แต
ก็ไมปรากฏใหเห็นเลยสักราย นาปลืม้ ใจทีเ่ ยาวชนมีจติ เลือ่ มใส
บูชาในพระพุทธศาสนาของเรา หลายคน สองแววอัจฉริยะออก
มาใหเห็น สามารถแตงกลอน, อานทำนองเสนาะ, ใชภาษา
ไทยอยางถูกตอง, รจู กั ฝกจิต, นัง่ วิปส สนากรรมฐาน และรอบ
รเู รือ่ งราวทางพุทธศาสนา ผปู กครองเองก็ควรไดรบั คำยกยอง
ทีเ่ ลีย้ งดูบตุ รหลานไดดเี ยีย่ ม มีทงั้ คุณภาพและคุณธรรมควบคู

กั น ไป เป น อนาคตที่ ดี ข องประเทศชาติ สำหรั บ พี่ เ ลี้ ย ง
นักศึกษาอาสาสมัครประจำกลมุ เปนอีกความเสียสละอันยิง่
ใหญ เพราะเห็นแลววาเหนือ่ ยมาก ไมมเี วลาพักผอนของตัวเอง
เลย นองจะกิน, จะอาบน้ำ, จะเขาหองน้ำ ไมวา เวลาไหนตอง
ไปดวยตลอด เราเนนเรื่องความปลอดภัยเปนหลัก การดูแล
เยาวชน ๒๐๐ กวาคน ตลอด ๒๔ ชม.เปนเวลา ๔ วันเต็มๆนัน้
หนักหนาสาหัสเอาการ ถึงจะรักเด็กแคไหนก็ตองใชความ
อดทนสูงมาก(พี่ปุยขอบายคะ งานนี้) ปรากฏวาทุกคนมีวินัย
เปนระเบียบเรียบรอย ไมมีเรื่องใหหนักใจเลยแมแตนอย ตอง
สรุปวาเกงทั้งเยาวชนเกงทั้งพี่เลี้ยง หลวงพอวีรนนท ทานเลย
เมตตามอบพระบรมสารีรกิ ธาตุซงึ่ อธิษฐานไดมา ใหเปนรางวัล
นำไปบูชา
และที่ สำคั ญ ที่ สุ ด ขออนุ โ มทนาบุ ญ แก เ จ า ภาพ
อาหารตลอด ๔ วัน คือคุณพี่วัชราภรณ เมฆานุพักตรและ
คณะคุณพีป่ วีณา ชำนาญวานิชกุล ผบู ริจาคอาหารคาวหวาน
,ขนมนมเนย,เครื่องดื่ม และน้ำปานะที่คัดสรรบรรจงปรุงมา
เลี้ยงดูพุทธบุตรและผูรวมงานทุกทาน ใหอิ่มปากอิ่มทองมี
เรีย่ วแรงปฏิบตั ธิ รรม นับเปนกุศลอันใหญยงิ่ เพราะกองทัพเดิน
ดวยทองลวนๆงานนี(้ นองๆกินเกงมาก ขอ..บอก) หลังจากอิม่
หนำสำราญกันถวนหนาแลว ก็ถงึ เวลานัดสำคัญแลวซิ ขาพเจา
พยายามสอดสายสายตาสงซิกใหคนนัน้ คนนีเ้ ปนเชิงวาเจอกัน
ทีเ่ กาเวลาเดิม บางก็สตู า บางก็หลบตา โอเคเทาไรเทานัน้ เจอ
กันหลังครัว.. ใครจะคิดหนอ พุทธบุตรแค ๒๐๐ กวาๆดูราวกับ
ว า จะใช ถ ว ยจานชามเป น พั น ใบ ล า งเท า ไรก็ ไ ม ห มดเสี ย ที
ทีมลางจานอาสารำพึงรำพัน นำโดยพี่ออยแมครัว, พี่เล็ก,
พีก่ บ, พีแ่ กว, พีอ่ อ , นองตาล, นองผึง้ และเพือ่ นนางฟาหมุน
เวียนกันมา แกวน้ำจานชามกระบุงแลวกระบุงเลาทะยอยกัน
มาไมขาดสาย สองชัว่ โมงก็ยงั ไมแลวเสร็จลางกันจนมืดตือ๋ นัง่
ใหยุงกัดกันตามสบาย(ตบไมได บาป..หนอ) ทำวนเวียนกัน
อยางนีว้ นั ละ๓มือ้ ๔วันเต็มๆ มือเปอ ย,หลังแข็ง,ตัวลาย ไปตาม
กันเปนการฝกขันติบารมีไปในตัว ทายนี้ขออนุโมทนาบุญแก
ทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันจนทำใหคายพุทธบุตร๒/๒๕๕๒
สำเร็จลุลว งดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ...สาธุ อนุโมทนามิ
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ถอยธรรมลำกวี

Yoga & Dharma

โดย ธรรมบุตร

By Kate M.

Big toe Pose
สวัสดีคะ วันนี้มีทา Yoga Asana สำหรับผูที่นั่งสมาธิ
นานๆ แลวรสู กึ ปวดเมือ่ ยขานะคะ นัน้ ก็คอื ทา Extended hand
to big toe หรือ เรียก สัน้ ๆ วา Big toe คะ
การเขาทา
1. ยืนตัวตรง แยกเทาหางเทาสะโพก
2. มือซายแตะไวทเี่ อว ยกเทาขวาขึน้ มา แลวใชมอื ขวา
3 นิว้ คือ นิว้ โปง นิว้ ชี้ นิว้ กลาง จับที่ นิว้ โปงเทาขวา
3. หายใจเขา เกีย่ วเทาไว แลวขณะทีห่ ายใจออก คอยๆ
เหยียดเทาขวาไปขางหนา อยูในทานี้ โดยการหายใจเขาออก
ชาๆ 3-5 ครัง้ แลวจึงเหยียดขาไปทางขางขวา พยายามยืนให
นิ่งนะคะ และเชนเดิม อยูในทานี้ โดยการหายใจเขาออก ชาๆ
3-5 ครัง้
4. เมือ่ ครบแลว ดึงขากลับมาขางหนา แลวจึงยกขาลง
5. ทำสลับกับดานซายคะ

ประโยชนของทานี้
1. จะเสริ ม สร า งความแข็ ง แรงให กั บ ร า งกาย โดย
เฉพาะในสวนของขอตอ และ ขอพับ
2. เพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อ
3. สรางความแข็งแแรงของขาทัง้ 2 ขาง
การฝกโยคะ ถือเปนการฝกเพือ่ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงตัวเอง
ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ โดยความหมายของโยคะทีแ่ ทจริงนัน้
คือ การฝกสมาธิทรี่ วมเอารางกายและจิตใจเขาดวยกัน เปนการ
ฝก เพือ่ ควบคุมจิตใจใหตงั้ มัน่ แนวแนอยกู บั ตัวเอง เพือ่ ทีจ่ ะทำ
ใหมีสติในการดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ

ลมหายใจกับความตาย
กาลเวลาหมุนไปใชหยุดพัก
ธรรมจักรหมุนไปในเหตุผล
ลมหายใจกับความตายอันแยบยล
เกิดเปนคนใชงายดายแตตายฟรี
อยาประมาทพลาดพลัง้ จงยัง้ คิด
ตางมีสทิ ธิม์ รณาไดทกุ ที่
อาจเปนเราเขาใครใครครวญที
สรางความดีสานตอพอหรือยัง
พระพุทธองคทรงตรัสถามพระอานนท
ระลึกตายวันกีห่ นมรรคผลหวัง
อานนทตอบเจ็ดเพลาดูนาฟง
พระองคตรัสตอบยัง ยังไมพอ
ตถาคตระลึกตายมากหลายครา
ทุกเวลาหายใจใครครวญหนอ
ฝกสติเตรียมตัวตายใหมากพอ
อยารีรอเผลอตายอาจสายเกิน
มรณานุสสติกรรมฐาน
หนึง่ ผลงานพุทธจริยานาสรรเสริญ
รคู วามตายเคียงคเู ราทุกกาวเดิน
จักเจริญพุทธธรรมนำนิพพาน.

มีสติรูตัวทั่วพรอมนะคะ
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การจัดการทรัพยมรดกทางโลก

รรู อบกรอบกฎหมาย
เรือ่ ง...พีห่ นมุ

เราไดรูในเรื่องของอายุตามกฎหมายไปบางสวนแลว
ฉบับนีเ้ รามารใู นเรือ่ งของการเตรียมตัวเพือ่ ไปใหเกิดปญหาเกีย่ ว
กับเรื่องทรัพยสินในอนาคตกัน
ในเรื่องของทรัพยสินโดยปกติแลวคนทุกคนมีทรัพยสิน
เปนของตนไมมากก็นอย บางคนอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยสนิ ดังนัน้ เราควรรคู ำวาทรัพยสนิ ในทางกฎหมาย วา
หมายถึงอะไร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา
๑๓๗ บัญญัตวิ า “ทรัพย หมายความวา วัตถุมรี ปู ราง” และมาตรา
๑๓๘ บัญญัติวา “ทรัพยสิน หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุ
ไมมรี ปู ราง ซึง่ อาจมีราคาและอาจถือเอาได” เราจะเห็นไดวา ตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว ทรัพยนั้นอาจไมมีราคาก็ไดแตขอใหเปน
วัตถุทมี่ รี ปู ราง แตถา เปนทรัพยสนิ แลว จะมีรปู รางหรือไมมรี ปู ราง
ถ า มี ร าคาและอาจถื อ เอาได ก็ เ ป น ทรั พ ย สิ น การจะได ม าซึ่ ง
ทรัพยสนิ ก็คงเปนทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปแลววาจะไดมาอยางไร เชน
การทำงานแลวไดคา ตอบแทนมาเปนเงินเดือน หรือไดคา จางมา
เงินทีไ่ ดมาก็เปนทรัพยสนิ หรืออาจไดมาโดยมีผใู หฟรีไมตอ งแลก
กับอะไร ภาษากฎหมายเรียกวา “การใหโดยเสนหา” หรือได
ทรัพยสนิ มาโดยทางมรดกตกทอด คนทีแ่ ตงงานและจดทะเบียน
ตามกฎหมายแลว จะมีการแบงทรัพยสนิ ออกเปนสองสวน แบง
เปนสินสวนตัว กับสินสมรส สินสวนตัวก็เชนทรัพยสนิ ทีส่ ามีหรือ
ภริยามีอยูกอนแตงงาน หรือเครื่องใชสวนตัว เครื่องแตงกาย
เครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ หรือ
ทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาทางมรดก หรือมีผใู หโดยเสนหา ทรัพยสนิ ทีเ่ ปน
ของหมัน่ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา ๑๔๓๗
วรรคสอง บัญญัตวิ า “เมือ่ หมัน้ แลวใหของหมัน้ นัน้ ตกเปนสิทธิแก
หญิง” สำหรับสินสมรสนัน้ ก็ไดแกทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาระหวางสมรส
หรือฝายใดฝายหนึง่ ไดมรดกมาโดยพินยั กรรมยกใหเปนสินสมรส
หรือมีหนังสือยกใหโดยระบุวา เปนสินสมรส ดอกผลทีไ่ ดเกิดจาก
สินสวนตัวก็เปนสินสมรส และเมือ่ การสมรสสิน้ สุดลงก็ใหแบงสิน
สมรสออกเปนสองสวนตกแกสามีสว นหนึง่ ตกแกภริยาสวนหนึง่
เรารแู ลววาอะไรคือสินสวนตัวและอะไรคือสินสมรส เมือ่ ตายแลว
ทรัพยสินสวนตัวก็จะตกเปนทรัพยมรดกที่เปนมรดกจะตกทอด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา ๑๕๙๙ บัญญัติ
วา “เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท”
มรดกก็ไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตายและรวมถึงสิทธิหนาที่

ความรับผิดตาง ๆ เวนแตจะเปนเรือ่ งเฉพาะตัวของผตู าย ภาษา
ทางกฎหมายเรียกวา “กองมรดก” กองมรดกนั้นจะตกทอดแก
ทายาท ทายาททีม่ สี ทิ ธิตามกฎหมายเรียกวา “ทายาทโดยธรรม”
ทายาทโดยธรรมก็ไดแก ลำดับที่ ๑ บุตรของผตู าย ลำดับที่ ๒ บิดา
มารดา ลำดับที่ ๓ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน ลำดับที่ ๔
พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลำดับที่ ๕ ปู ยา ตา ยาย
ลำดับที่ ๖ ลุง ปา นา อา การรับมรดกก็รบั ตอ ๆ กันไปตามลำดับ
ถามีทายาทลำดับตนแลวลำดับถัดไปก็ไมมีสิทธิไดรับมรดก แต
สำหรับบิดามารดาของผูตายที่ยังมีชีวิตอยูจะมีสิทธิไดรับสวน
แบ ง ลำดั บ ชั้ น เดี ย วกั บ บุ ต รของผู ต าย สำหรั บ คู ส มรส ก็ ต อ ง
พิจารณาเปนสวน ๆ ไป หากยังมีทายาทคือบุตร คูสมรสก็จะมี
สิทธิเชนเดียวกับทายาทชั้นบุตร เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือ
ทายาทที่ มี สิ ท ธิ ต ามพิ นั ย กรรมเรี ย กว า “ผู รั บ พิ นั ย กรรม”
พินยั กรรมจะทำขึน้ โดยผทู ำเขียนเอง หรือจะไปทำเปนเอกสารที่
อำเภอ ทีเ่ รียกวา “พินยั กรรมเอกสารฝายเมือง” การทำพินยั กรรม
ก็คอื การแสดงเจตนากำหนดในเรือ่ งทรัพยสนิ ของตนหรือในเรือ่ ง
ตาง ๆ อันจะมีผลบังคับตามกฎหมายไดเมือ่ ตนตาย ดังนัน้ หาก
ทำพินยั กรรมไวชดั แจงแลวก็จะไมเกิดความยงุ ยากใด ๆ ภายหลัง
เมื่ อ ตนตาย การจั ด การทรั พ ย สิ น โดยการทำพิ นั ย กรรมเรา
สามารถระบุถึงตัวทรัพยสินไดอยางชัดเจนวาจะใหทรัพยสินนั้น
ตกไดแกใคร และสามารถทีจ่ ะตัง้ ใหมผี ดู แู ลจัดการกองมรดก ให
มาจัดการเกีย่ วกับเรือ่ งของทรัพยสนิ ตาง ๆ ได
การเตรียมตัวจัดการทรัพยสินตางๆ ก็เปนการเตรียม
ความพรอมที่ตั้งอยูในความไมประมาท ซึ่งก็เหมือนกับเราเปน
ผจู ดั การเกีย่ วกับทรัพยสนิ ดวยตนเอง ดังพุทธพจนทวี่ า
“อปฺปมาโท อมตํ ปทํ
ปมาโท มจจฺโน ปทํ
อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
เย ปมตฺตา ยถา มตา
ความไมประมาท เปนทางอมตะ
ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาทไมมีวันตาย
ผูประมาทถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนคนตาย”
สวัสดีครับ ขอใหเจริญในธรรม
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เหตุเกิดบนรอยพุทธ
โดย ฤทธิรงค

ตอน

การทำลายต
น
พระศรี
ม
หาโพธิ
์
และพระพุทธศาสนา

ตนพระศรีมหาโพธินั้นเปนหนึ่งในสหชาติทั้งเจ็ด คือเกิดวัน
เดียวกับพระพุทธเจา และไดเจริญงอกงาม มาจนถึงสมัยพระเจาอโศก
มหาราช ประมาณปพทุ ธศักราช ๓๐๐ พระองคไดบำเพ็ญมหาทาน
มากมาย เปนตนวา ถวายเจดีย ๑๐๘ แหง สรางหลักศิลาจารึกไปปก
สังเวชนียสถานสีแ่ หง พระองคยงั ทรงเสด็จไปประทับทีพ่ ทุ ธคยา เพือ่
เจริญสมาธิภาวนาและปฎิบตั ติ น ศรีมหาโพธิ มีการรดน้ำและปดกวาด
เปนตน เนือ่ งจากพระองค ทรงประทับ เปนเวลานาน ทีพ่ ระศรีมหาโพธิ
นีเ่ อง ทำใหพระมเหสีนามวาสุนทรียเ กิดความไมพอใจ จึงใหคนเอา
ยาพิษผสมน้ำไปรดรอบตนศรีมหาโพธิ ในไมชา ตนศรีมหาโพธิก์ เ็ หีย่ ว
เฉาลง พระเจาอโศกเกิดความโทมนัสมาก ทรงมี ความเห็นวา
พระองคทรงมีบุญนอยไมสมควรปฎิบัติตนศรีมหาโพธิได จึงทรง
ประชวร และกลับสพู ระราชวังดวยสภาพอิดโรย พระมเหสีคดิ วาถาไม
บอกความจริงอาจทำใหพระองคสวรรคต จึงไดกราบทูลเรือ่ ง ทัง้ หมด
ใหฟง พระเจาอโศกจึงหายประชวร เสด็จกลับไปทีต่ น ศรีมหาโพธิ เอา
น้ำนมจากแมววั ทีส่ มบูรณ ๑๐๐ ตัว ไปรดตนศรีมหาโพธิ แลวทรงตัง้
สัจจาธิษฐานวา ถาพระองคมบี ญ
ุ พอทีจ่ ะอุปถัมภพระพุทธศาสนาได
ขอให ตนศรีมหาโพธิงอกขึน้ มาใหม เวลาผานไปไมนาน หนอนอยๆก็ได
งอกขึ้นมา นับเปนตนที่สอง ซึ่งตนศรีมหาโพธิ ตนแรกนั้นมีอายุ
ประมาณ ๓๕๒ ป
ตนศรีมหาโพธิตน ที่ ๒ เจริญเติบโตขึน้ ตามลำดับ ถึงประมาณ
พ.ศ. ๑๑๐๐ สมัยพระเจามหิลกุลกษัตริยแ หงพวกหูนะ นับถือศาสนา
ฮินดู นิกายไศวะ ไดสั่งใหทหารเขาไปฆา พระสงฆและชาวพุทธเปน
จำนวนมาก พระสถูปเจดียวัดวาอารามและศาสนสถานตางๆ ทั่ว
แควนแคชเมียรไดถูกทำลายจนหมดสิ้น ตอจากนั้นไมนานนัก เหตุ
วิปโยคใหญหลวงก็ไดเกิดขึ้นกับแควนเบงกอลพระเจาสาสังกา หรือ
สกาสะ ไดฆาพระสงฆและชาวพุทธจำนวนนับไมถวน ที่รอดชีวิตมา
ก็ไมกลาอยูในแควนเบงกอลตอไป กษัตริยองคนี้ยังไดขุดเอารอย
พระพุทธบาทบนแผนศิลาทีเ่ มืองปาฎลีบตุ ไปทิง้ แมน้ำ และเอาทหารไป
โคนตนศรีมหาโพธิ ขุดรากถอนโคนเอาไฟเผาใหหมดสิน้ และสัง่ ให
เอาพระพุทธรูปปางสมาธิออกไปจากมหาวิหาร แตพวกทหารไมกลา
ทำลายพระพุทธรูป จึงไดขอเวลาเจ็ดวัน และไดชว ยกันกอกำแพงกัน
พระพุทธรูปไว เมือ่ พระเจาสาสังกา เสด็จมาไมเห็นพระพุทธรูปก็คดิ วา
ทุกอยางเรียบรอย จึงสัง่ ใหนำศิวลึงคเขามาตัง้ ไวในวิหาร
เมือ่ ทุกอยางเสร็จสิน้ พระองคกป็ ระชวรหนักอาเจียนโลหิตไหล
ออกมาไมหยุดจนสวรรคต ณ ทีน่ นั่ ในขณะนัน้ พระเจาปูรณวรมา ได
ยกกองทัพมาขับไลทหารของพระเจาสาสังกา พระองคเห็นพระวิหาร
และตนศรีมหาโพธิ ถูกทำลาย ทรงมีความเสียดายเปนอยางมากจึง
รับสั่งใหทหารเอาน้ำนมโคจากแมโค ๑,๐๐๐ ตัว มารดราดทอนเล็ก

ทอนนอยทีย่ งั เหลืออยใู นดิน ในไมชา หนอตนศรีมหาโพธิหนอหนึง่ ก็ผดุ
ออกมา พระองคไดเฝารักษาเปนอยางดีจนตนศรีมหาโพธิเติบโตขึน้ มา
อยางเร็ว ตนศรีมหาโพธินมี้ อี ายุประมาณ ๗๔๘ ป
ในป พ.ศ.๒๔๑๕ นายพลลอรด คันนิ่ง แฮม ชาวอังกฤษ มี
ความเคารพนับถือและหวงใยตนศรีมหาโพธิเปนอยางมาก เขาเดินทาง
มาพุ ท ธคยาเป น ครั้ ง แรก ได เ ห็ น ต น ศรี ม หาโพธิ แ ก ช รามาก ใน
ปพ.ศ.๒๔๑๘ เขาไดกลับมาอีกครัง้ และพบวาตนศรีมหาโพธิโทรมมาก
และอาจจะตายในไมชา และยังถูกชาวบานตัดกิง่ ไปทำฟน จึงไดขอรอง
หามไว ในป พ.ศ. ๒๔๑๙ เขาไดกลับมาพุทธคยาอีกครั้งและไดเห็น
ตนศรีมหาโพธิซึ่งมีอายุประมาณ ๑,๓๑๙ ป ถูกพายุโคนลมไปทาง
ตะวันออก และตายไปเชนนัน้ เขามีความเสียดายอยางหาทีส่ ดุ ไมได
จึงไดเสาะแสวงหาเมล็ดทีต่ กอยู เพือ่ ทีจ่ ะนำมาเพาะปลูก ขณะทีก่ ำลัง
หาเมล็ดอยูนั้นไดพบหนอตนศรีมหาโพธิสองหนอ มีความสูงหกนิ้ว
และสี่นิ้ว จึงไดทำเครื่องหมายกั้นไวและจางชาวบานมาขุดเอาตนที่
ตายออกไปและไดนำหนอสูงหกนิ้วมาปลูกแทนสวนหนอสี่นิ้วเอาไป
ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเขาเขาใจวาเปนสถานที่ที่พระ
พุทธเจาเสด็จออกไป ประทับยืนจองดูตนศรีมหาโพธิ เมื่อครั้งตรัสรู
ใหมๆ ตนศรีมหาโพธิตน นีม้ อี ายุมาจนถึงปจจุบนั นี้ ในพุทธศตวรรษที่
๑๒ พระพุทธศาสนาที่เหลืออยู ในอินเดียตะวันตก ไดถูกกองทัพ
อิสลามทำลาย ปลนฆาพระสงฆ ขับไลจากวัดวาอาราม และเผาเสีย
หมดสิน้ ในศตวรรษที่ ๑๖ พระเจามหหมุด ยกทัพบุก เมืองตางๆของ
อินเดียตัง้ ใจลมลางศาสนาทุกศาสนาทีไ่ มใชอสิ ลาม สัง่ ใหฆา ทุกคนที่
นับถือรูปปนและไมนับถือพระอัลเลาะห ความวินาศไดเกิดแกพระ
พุทธศาสนา และศาสนาฮินดูเปนอยางมาก จะมีก็เพียงกษัตริยแหง
ราชวงศปาละแหงแควนเบงกอลและมคธเทานั้น ที่ยังนับถือศาสนา
พุทธตัง้ แตศตวรรษที่ ๑๒ และใหความอุปถัมภแก มหาวิทยาลัยหลาย
แหง เชนนาลันทา วิกรมศิลา เปนตน ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาชัน้ สูง
ของพระพุทธศาสนาและชวยรักษาพระศาสนาไวโดยสวนหนึง่ จนถึง
สมัยพระเจายสปาละ เสนาบดีคนหนึ่งเปนพราหมณ ไดโคนลมราช
บัลลังค และตัง้ ราชวงศขนึ้ ใหม เรียกวา เสนะ จึงเปนอันวาในชมพูทวีป
นีไ้ มมกี ษัตริยใ ดนับถือพุทธศาสนาอีกจะมีเพียงมหาวิทยาลัยสีห่ า แหง
เทานั้นที่ใหการอุปถัมภและเผยแพรพระพุทธศาสนา แตไมนาน
กองทัพอิสลามก็บกุ แควนมคธทำลายมหาวิทยาลัย วิกรมศิลา ซึง่
เปนทีต่ งั้ ของวัด ๑๐๘ วัด มีนกั ศึกษา ๑๐,๐๐๐ คน และมหาวิทยาลัย
อืน่ ๆ จุดไฟเผาอาคาร ขนทรัพยสนิ อันมีคา และฆาฟนพระภิกษุ และ
ชาวพุทธจำนวนมาก พระทีร่ อดชีวติ ก็หนีไปธิเบตบาง ลังกาบาง เปน
อันสูญสิน้ พระพุทธศาสนาทีเ่ คยมีอยใู นอินเดียแตเพียงเทานี.้
ทีม่ า : ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย
โดย เฉลิมพล โสมอินทร
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สืบเนือ่ งจากชาดก
โดย..สัตตบุษย

มกสชาดก

มีศตั รูผมู ปี ญ
 ญาดีกวามีมติ รโง

พระบรมศาสดา เมื่อเสด็จ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัต
จาริ ก ไปในหมู ช นชาวมคธ ทรง
เสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี
ปรารภพวกมนุ ษ ย ช าวบ า นที่ เ ป น
พระโพธิ สั ต ว เ ลี้ ย งชี วิ ต ด ว ยการค า
พาล ในหมบู า นแหงหนึง่ จึงตรัสพระ
ครั้งนั้นที่บานชายแดนแหงหนึ่ง ใน
แควนกาสี มีพวกชางไมอาศัยอยมู าก
ธรรมเทศนานี้ ดังนี้ :
ดวยกัน ชางไมหวั ลานคนหนึง่ ในหมู
ในสมัยหนึ่งพระตถาคตเจา
ชางไมเหลานัน้ กำลังตากไม ขณะนัน้
เสด็ จ จากพระนครสาวั ต ถี ไปสู
มี ยุ ง ตั ว หนึ่ ง บิ น มาจั บ ที่ ศี ร ษะ ซึ่ ง
แควนมคธ ขณะกำลังเสด็จจาริกไป
คลายกับกะโหลกทองแดงคว่ำ แลว
ในแควนมคธนั้น ทรงบรรลุถึงบาน
กัดศีรษะดวยจะงอยปากเหมือนกับ
ตำบลหนึง่ แมบา นหมนู นั้ ก็หนาแนน
ไปดวยพวกมนุษยอนั ธพาลโดยมาก
แทงดวยหอก ชางไมจึงบอกลูกของ
ครั้ น อยู ม าวั น หนึ่ ง พวกมนุ ษ ย
ตน ผนู งั่ อยใู กล ๆ วา ไอหนู ยุงมันกัด
อันธพาล ประชุมปรึกษากันวา ทาน
ศีรษะพอ เจ็บเหมือนถูกแทงดวยหอก
ทัง้ หลาย พวกยุงมันรุมกัดเรา ขณะทีไ่ ปทำการงานในปา เพราะ จงฆามันเสีย ลูกพูดวา พอจงอยูนิ่ง ๆ ฉันจะฆามัน ดวยการ
เหตุนั้น การงานของเราทั้งหลายจึงขาดไป พวกเราจักถือธนูแล ตบครั้งเดียวเทานั้น แมในเวลานั้น พระโพธิสัตว ก็กำลังเที่ยว
อาวุธ ครบมือทีเดียว พากันไปรบกับฝูงยุง ฆามันเสีย แทงมันเสีย แสวงหา สินคาของตนอยู ลุ ถึงบานนั้น นั่งพักอยูในโรงของ
ใหตายใหหมด ดังนี้แลว พากันไปปา ตางก็หมายมั่นวา เราจัก ชางไมนนั้ เปนเวลาเดียวกันกับทีช่ า งไมนนั้ บอกลูกวา ไอหนู ไล
แทงฝูงยุง กลับไปทิ่มแทงประหารกันเอง ตางคนตางก็เจ็บปวย ยุงนีท้ ี ลูกขานรับวา จะพอ ฉันจะไลมนั พูดพลางก็เงือ้ ขวานเลม
กลับมา นอนอยภู ายในบานก็มี ทีก่ ลางบานก็มี ทีป่ ระตูบา นก็มี ใหญ คมกริบ ยืนอยูขางหลังพอ ฟนลงมาเต็มที่ ดวยคิดวาจัก
พระบรมศาสดา แวดลอมดวยพระภิกษุสงฆ เสด็จเขาไป ประหารยุง เลยผาสมองของบิดาเสียสองซีก ชางไมถงึ ความตาย
สูบานนั้นเพื่อบิณฑบาต หมูคนที่เปนบัณฑิตที่เหลือเห็นพระผูมี ในทีน่ นั้ เอง พระโพธิสตั วเห็นการกระทำของลูกชางไมแลว ไดคดิ
พระภาคเจา จึงสรางมณฑปทีป่ ระตูบา น ถวายมหาทานแกพระ วา ถึงปจจามิตรเปนบัณฑิตก็ยังดีกวา เพราะเขายังเกรงอาญา
สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ถวายบังคมพระศาสดา นั่งอยู แผนดิน ไมถงึ กับฆามนุษยได แลวกลาววา
เพราะความทีต่ นเปนคนโงเขลา แมเปนบุตร คิดวา เราจัก
แลว ครัง้ นัน้ พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นคนทัง้ หลาย ลมนอน
เจ็บในทีน่ นั้ ๆ ก็ตรัสถามอุบาสกเหลานัน้ วา คนเหลานีไ้ ปทำอะไร ฆายุง ก็ยงั ผาหัวสมองของพอเสียแลงเปน ๒ ซีก เพราะเหตุนนั้
กันมา จึงไดเจ็บปวยกันมากมาย ? อุบาสกเหลานัน้ ก็กราบทูลวา “บัณฑิตถึงจะเปนศัตรู ก็ยงั ดีกวามิตรทีโ่ งๆ”
ขาแตพระองคผเู จริญ คนเหลานีค้ บคิดกันวา พวกเราจักทำการ
พระโพธิสตั ว ครัน้ กลาวแลว ก็ลกุ ขึน้ ไปทำงานตามหนาที่
รบกับฝูงยุง แลวพากันยกไป กลับไปรบกันเอง เลยเจ็บปวยไป แมพวกที่เปนญาติก็ไดจัดการทำสรีรกิจของชางไม
ตามๆกัน พระศาสดาตรัสวา มิใชในบัดนี้เทานั้นที่พวกมนุษย
พระบรมศาสดาตรัสวา อุบาสกทัง้ หลาย แมในครัง้ กอน
อันธพาลคบคิดกันวา เราจักประหารฝูงยุง กลับประหารตนเอง ก็ไดเคยมีมนุษยที่ไดคิดวา เราจักประหารยุง แตกลับประหาร
แมในครั้งกอน ก็เคยเปนพวกมนุษยที่คิดวาจักประหารยุง แต คนอื่นมาแลวเหมือนกัน ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแลว
กลับประหารผอู นื่ มาแลวเหมือนกัน แลวทรงดุษณี ตอเมือ่ พวก ทรงประชุมชาดกวา ก็พอ คาบัณฑิตทีก่ ลาวคาถาแลว หลีกไป ได
มนุษยเหลานัน้ ทูลอาราธนา แลวทรงนำเอาเรือ่ งในอดีตมาสาธก มาเปนเราตถาคตนี้แล
ดังตอไปนี้ :
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
“ผไู มมปี ญ
 ญา มักนำความฉิบหายมาให”
*เรือ่ งที่ ๔ ในอัตถกามวรรค หนา ๒๖-๒๙ พระสูตรและอรรถกถาแปล
ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒
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กุศลกิจ

เรือ่ ง..อิม่ บุญ ภาพ...เด็กวัด

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ 8, 9, 10, 11, 12, 13
ในชวงเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2552 ทุกวันที่ 1-8 ของทุกเดือนทีผ่ า นมา ทางวัดปาฯไดจดั โครงการพัฒนา
จิตเพือ่ พอ มีวตั ถุประสงค เพือ่ 1. เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชาแด "องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 2. เพือ่ ถวายแดพอ
ของแผนดิน "พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช 3. เพือ่ ตอบแทนพระคุณพอ-แม และครูอาจารย และเพือ่
อบรมพัฒนาจิตของผปู ฏิบตั ธิ รรม มีผสู นใจเขารวมเขาปฏิบตั ธิ รรมจำนวนมาก และในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้
ที่ ๙ มีผรู ว มอบรมวิปส สนากรรมฐานมากกวาทุกโครงการเนือ่ งจากตรงกับวันวิสาขบูชา มีผปู ฏิบตั ธิ รรมกวา 180 ทาน
อีกทั้งมีพุทธศานิกชนมารวมทำบุญ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานนะคะ

ทำบุญในเทศกาลวันสงกรานตทวี่ ดั ปา
วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2552 ทางวัดไดจดั กิจกรรม
สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต เชน กิจกรรมสรงน้ำ
พระ รดน้ำดำ หัว ผใู หญ กอเจดียท ราย มีศษิ ยานุศษิ ย
มารวมงานกันมากมายเชนทุกป

โครงการคายพุทธบุตร ครัง้ ที่ 2
ในวันที่ 19-22 เมษายน พ.ศ. 2552 ทางวัดไดจดั โครงการคายพุทธบุตร ครัง้ ที่ 2
ในนามชมรมกระแสใจ ครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.อำนาจ บัวศิริ ผูอำนวยการสำนัก
เลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักพุทธศาสนาแหงชาติ มาเปนประธานเปดโครงการ และ
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน มารวมทำกิจกรรมกับเยาวชนพุทธบุตรตลอดเวลา 3 คืน 4 วัน
เยาวชนพุทธบุตรเขารวมคาย จำนวน 200 คน อายุตงั้ แต 9 - 15 ป เจาภาพอาหารตลอด
โครงการ คือคุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร และคณะคุณปวีณา ชำนาญวนิชกุล รวมทัง้
พีๆ่ เพือ่ นๆนองจากการบินไทย อีกทัง้ ผปู กครองของเยาวชนพุทธบุตร โครงการฯในปนมี้ ี
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ แขงขันสวดมนตทำนองสรภัญญะ กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กิจกรรมโยคะ กิจกรรมฐาน กิจกรรมแสงเทียนแหงปญญา กิจกรรมรำลึกพระคุณพอแม
เกมสตอบปญหาธรรม กิจกรรมวาดรูป ฟงธรรมะสนุกๆจากทีมพระธรรมะดิลเี วอรี่ เปน
ตน ขออนุโมทนาบุญกับเยาวชนพุทธบุตรทุกทานทีเ่ ขามารวมสรางความดีทวี่ ดั ปา พีๆ่ ชาว
ชมรมกระแสใจฝากขาวบอกวาปหนาจะจัดโครงการคายพุทธบุตร ในวันที่ 21-24 เมษายน
พ.ศ. 2553 โดยเปดรับเด็กอายุ 9-12 ขวบ จำนวน 150 คนเทานัน้ ปดรับสมัครภายในวัน
ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 หรือจนกวาจะเต็ม ผปู กครองทานใดสนใจใหบตุ รหลานเขาคาย
คุณธรรม คอยติดตามขาวจากวารสารหรือเวบไซตของวัดปาเจริญราช
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อบรมครูอนุบาลโรงเรียนเปลงประสิทธ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2552 คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเปลง
ประสิทธิ์ ไดมาเขาอบรมวิปส สนากรรมฐานและทำบุญทีว่ ดั ปา เพือ่
อบรมพัฒนาจิต ซึง่ ปนเี้ ปนปที่ 2 ทีค่ ณะครูไดเขามาอบรมวิปส สนา
กรรมฐานที่วัดปาฯ ขออนุโมทนาบุญกับผูบริหารโรงเรียนที่เล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาจิตใจของครูใหเปนแมพมิ พของชาติตอ ไป

พิธเี ททองหลอพระสีวลี 3 ปาง

วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2552 ทางวั ด ได จั ด พิ ธี เ ททองหล อ พระสี ว ลี
พระอรหันต ผเู ปนเอตทัคคะ ในทางผมู ลี าภมาก จำนวน 3 ปาง ไดแก ปางธุดงค
ขนาดสูง 3 เมตร 9 นิว้ ปางจกบาตร หนาตัก 42 นิว้ และปางอิทธิฤทธิ์ หนาตัก
42 นิ้ว โดยไดรับความเมตตาอยางสูงจากทานเจาคุณ พระราชปริยัติยาภรณ
เจาคณะจังหวัดปทุมธานี เปนองคประธาน ประกอบพิธเี ททองหลอพระสีวลี และ
มีพระเถรานุเถระ นัง่ ปรก 4 รูป ไดแก
พระครูศลี พิลาส (ครูบาจันทรแกว คนฺธสีโร) วัดศรีสวาง อ.หางดง จ.เชียงใหม
พระครูพพิ ธิ ปุญญาภิรตั (ครูบาอินตา กตปุโฺ ญ) วัดศาลา อ.หางดง จ.เชียงใหม
พระครูปญ
 ญาธรรมวัฒน (ครูบาอินทร ปฺญาวฒฺโน) วัดสันปายางหลวง จ.ลำพูน
พระครูสวุ รรณวรการ รองเจาคณะอำเภอลำลูกกา วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
นอกจากนี้ทางวัดไดจัดสรางพระสีวลีองคเล็กทั้ง 3 ปาง เพื่อใหผูมีจิต
ศรัทธานำไปบูชาทีบ่ า น การจัดงานในครัง้ นีส้ ำเร็จลุลว งไปดวยดี จากการเตรียม
งานลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน ดวยการรวมแรงรวมใจของอาสาสมัครผใู จบุญทุก
ทาน บรรยากาศในวันงานพิธเี ททองฯมีผมู จี ติ ศรัทธารวมทำบุญแผนทองและเชา
บูชาพระกันอยางเนืองแนน แทบจะไมมีที่นั่งกันทีเดียว ตองอาศัยปูเสื่อนั่งกัน
ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานทีม่ ารวมสรางกุศลกัน ไมวา เจาภาพหลอพระสีวลีทงั้
3 ปาง, ผูบริจาคอาหารในโรงทาน และผูมีจิตอาสาเตรียมงานทุกทาน ขอเชิญ
มากราบสักการะบูชาพระสีวลีทงั้ 3 ปางไดทวี่ ดั ทุกวัน

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

ถ. แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 จำหนายคอมพิวเตอรยหี่ อ
H/P, ACER, TOSHIBA, LENOVO, ASUS พรอมทัง้ เปดใหบริการ Service ครบวงจร
โทร.02-576-0272-5
Fax.02-576-0276
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โครงการปฏิบตั ธิ รรมอบรมพัฒนาจิต เจาหนาทีศ่ าลยุตธิ รรม
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยสำนักงานขา
ราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรม ระหวางวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ.2552
โดยมีขา ราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมและลูกจาง เขารวมโครงการ
จำนวน 55 คน พิธเี ปดโครงการนีไ้ ดจดั ขึน้ ณ สำนักงานขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
มหานคร โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดแสดงพระธรรมเทศนา
หัวขอธรรมะกับการปฏิบัติราชการ ในพิธีเปดวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเปน
ตรงกับ วันรพี จากนัน้ ขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมและลูกจาง
ไดเดินทางมายังวัดปาเจริญราช เพือ่ อบรมปฏิบตั ธิ รรม เปนเวลา 5 วัน
มีผพู พิ ากษา ผอู ำนวยการสำนัก นิตกิ ร เจาพนักงานศาล เจาหนาที่ และ
ลูกจาง จากทัว่ ประเทศเขารวมโครงการ

โครงการอบรมคายพุทธบุตร โรงเรียนเพิม่ วิทยา จ.นครปฐม
วันที่ 15-17 ก.ค. 2552 อาจารยญาณภัทร ยอดแกว ไดนำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพิ่ม
วิทยา จ.นครปฐม เขามาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ปา โดยจัดกิจกรรมคายมากมายเพือ่ ปลูกฝงหลักคำสอนทาง
พุทธศาสนาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกบั เยาวชน เจาภาพอาหารตลอดโครงการ คือคุณวัชราภรณ
เมฆานุพกั ตร ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานทีร่ ว มกันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหเยาวชนไทยคะ
วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2552 พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ได
รับนิมนตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปบรรยายธรรมและ
สอนวิปสสนากรรมฐานเบื้องตนใหคณะอาจารยและนักศึกษาได
ปฏิบตั ธิ รรมรวมกัน

โครงการอบรมวิปส สนากรรมฐาน นักศึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน ป 2

อาจารยดารุณี เหลืองวรกิจ หัวหนาโครงการ ไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมตามรอยพระพุทธ
ศาสนา ครัง้ ที่ 2 โดยนำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ป) ชัน้ ปที่ 2 และ 3 ทุกสาขาวิชา จาก
มหาวิทยาลัยเซนตจอหนเขามาอบรมวิปส สนากรรมฐาน เปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ.2552 ซึง่ โครงการนีเ้ ปนโครงการ
ตอเนือ่ งจากปทผี่ า นมา วัตถุประสงคของโครงการเพือ่ ทีจ่ ะใหนกั ศึกษาไดรถู งึ หลักธรรมะของพระพุทธศาสนา เพือ่ ทีจ่ ะไดนำไปใชในชีวติ ประจำ
วัน ตลอดจนเปนการอบรมพัฒนาจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 เพื่อฝกจิตใหมีสติ รูจักคิด ใชสติปญญาแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้มี
นักศึกษาเขารวมโครงการทัง้ สิน้ 74 คน และในป พ.ศ.2553 จะขยายระยะเวลาของโครงการเปนเวลา 5 วัน

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

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

โทร.02-594-0957

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

ชางตายทัง้ ตัว เอาใบบัวมาปด

คำวา ชางตายทัง้ ตัว เอาใบบัวมาปด เปนภาษิตบทหนึง่ ซึง่ มักไดยนิ คนยุค
กอนพูดในเชิงใหแงคดิ ใชเปนสิง่ เตือนสติ ชนรนุ หลังไมใหทำผิด แลวคิดซอนเรน
ความผิดนั้นไว โดยที่เชื่อวาจะไมมีใครรูไมมีใครเห็น หากจะนำมาเปรียบเทียบแลว
ก็คงเขากับหลักธรรมทีก่ ลาวไววา ความลับไมมใี นโลก
ดังนัน้ ชางตายทัง้ ตัว เอาใบบัวมาปด ถาจะนำมาใชกบั บุคคลทีแ่ สวงหาอำนาจ
อาจจะมองเห็นไดชดั นัน่ คือเมือ่ เขาไปอยใู นอำนาจสำเร็จ ตลอดชีวติ ทีผ่ า นมาตัวเอง
ไดทำอะไรเอาไวในสิง่ ทีส่ งั คมมองเห็น แตกลับปฏิเสธ หรือวิพากษวจิ ารณไปในเชิงทีว่ า
ทำเพือ่ สวนรวม ครัน้ เขาไปมีอำนาจแลว ก็สรางเหตุการณขนึ้ มากลบเกลือ่ นเพียงดวย
เวลาอันสัน้ โดยทีค่ วามจริงไมใชเชนนัน้ ขอใหคดิ กันใหมวา ชางตายทัง้ ตัว เอาใบบัว
มาปดไมปด หรอก
แตอยางไรก็ตามสังคมไทยก็มจี ดุ ออนทีม่ กั พูดกันวา คนไทยไมชอบสังเกต
อะไรลึกซึง้ คนไทยไมชอบจดจำสิง่ ทีเ่ ปนอดีต สิง่ เหลานีอ้ าจเปนชองโหว ใหคนประเภทฆาชางตายทัง้ ตัวแลวคิดเอาใบบัวมาปด เพราะวา
ใชไดผลกับคนสวนใหญในสังคมไทย ฉบับนี้โคนันจึงเสนอภาพชางระบายสีเปนแพนดานอยแทน เพื่อตอนรับการเกิดของแพนดานอย
หลินปง แตอยาลืมชางไทยกันนะครับ

คายพุทธบุตรป 2 จบไปดวยความสุข อิ่มบุญทั้งพี่ๆและนองๆเยาวชนพุทธบุตร ฉบับนี้
ขอประกาศรางวัลเยาวชนพุทธบุตรประจำปนี้ ดังนี้
รางวัลพุทธบุตรยอดเยีย่ ม ด.ช.กรกฤต สุทธิสนุ ทร นองโซดา
รางวัลบุตรดีเดน 3 รางวัล 1)ด.ญ.ปริฉตั ร เชยชืน่ กลิน่ (ปาน) 1) ด.ช.พีรดนย จันทร
แสงสวาง(เติรก ) 3)ด.ช. ธรรมปพน สรรพอุดม(ธรรม)
รางวัลเรียงความดีเดนในหัวขอวัดปาเจริญราชของฉัน ด.ช.นรวิชญ เย็นนานนท(นนท)
รางวัลภาพวาดดีเดนในหัวขอวัดปาเจริญราชของฉัน ด.ญ.ปาลิตา มณีโชติ(ขาวปน)
ด.ช.อภิชาติ รัตนสุข(บิก๊ ) น.ส.เมธาวี ธนศิรพ
ิ ร
รางวัลขวัญใจชาวคาย ด.ช.ธัชวินทร ลีละวัฒน(โนะโน)
นอกจากนีม้ รี างวัลขวัญใจพีเ่ ลีย้ ง รางวัลพุทธบุตรปดทองหลังพระ อืน่ ๆอีกมากมาย ปหนา
มาโกยรางวัลแหงความดีอีกนะคะ จัดขึ้นวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ.2553 รับเยาวชนอายุ
9-12 ป โทรสอบถามไดทพี่ ปี่ (ู บุษรัตน มกรแกวเกยูร) โทร 0851202005 หรือ 086-3102566
พบกันใหมปห นานะคะ ขอใหเยาวชนพุทธบุตรรักษาความดีนไี้ วตอ ไปคะ

www.maethaneedolresort.com

นองโซดา

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

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

www.maethaneedolresort.com
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ปฏิทนิ ธรรม
วันที่
๗-๑๑ ส.ค
๑-๘ ก.ย
๒๓-๒๕ ก.ย
๑-๘ ต.ค
๒๑ ต.ค
๑-๘ พ.ย
๑-๘ ธ.ค
๙-๑๖ ธ.ค

๒๑-๓๑ ธ.ค
๓๑-๑ ม.ค ๕๓

เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

รายการกิจกรรม
โครงการอบรมวิปสสนากรรมฐาน
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ ครัง้ ที่ ๑๓
อบรมวิปสสนากรรมฐาน
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๔
มุทิตาจิตเนื่องในโอกาสคลายวันเกิดหลวงพอ
วีระนนท วีรนนฺโท
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๕
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๖
โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจรครัง้ ที่ ๓ ทีศ่ นู ย
ทรัพยากรมนุษยลา นนา จ.เชียงใหม
แสวงบุญ ๔ สังเวชนียสถาน
สวดมนตขา มปสง ทายปเกาตอนรับปใหม

ผูเขารวมกิจกรรม
ผูพิพากษาและเจาหนาที่ศาลยุติธรรม
สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
โรงเรียนบางชัน จำนวน ๒๕๐ คน
สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
ขอเชิญรวมแสดงมุทิตาจิตถวาย
แดหลวงพอที่วัดปา
สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
ขอเชิญรวมลงชือ่ จอง รับ ๑๐๐ ทาน
สอบถามเพิม่ เติมไดทคี่ ณ
ุ บุษรัตน มกรแกวเกยูร
085-1202005 หรือ คุณกมลาศ คัชชาพงษ
086-3102566
คณะศิษยานุศิษยที่ยุวพุทธฯ
ขอเชิญรวมสวดมนตขา มปและทำบุญตอนรับปใหม

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

สนใจปฏิบตั ธิ รรม

ทานสามารถเขามาปฏิบตั ธิ รรมไดทกุ วัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปู ฏิบตั ธิ รรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.
และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หรือหากสนใจเขารวมปฏิบตั ใิ นโครงการปฏิบตั ธิ รรมของวัด กรุณาลงชือ่ จองลวงหนา โดยผปู ฏิบตั ธิ รรม
เตรียมดอกไม ธูป เทียน เพือ่ ขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พรอมทัง้ ชุดขาวสำหรับปฏิบตั ธิ รรมตามจำนวนวันทีท่ า นเขาปฏิบตั ิ
พระวิปส สนาจารยทสี่ อนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท, พระอาจารยสชุ าติ ติกขฺ วีโร
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือดูระเบียบการทัว่ ไปไดที่
e-mail : watpa11@.watpacharoenrat.com , krasaejai@watpacharoenrat.com
webboard : http//forums.212.com/watpa11, Krasaejai@yahoo.com
ขอเชิญรับฟงธรรมบรรยายของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดทสี่ ถานีวทิ ยุเสียงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดิน AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร

www.watpacharoenrat.com

ห.จ.ก โรงซีอ่ วิ๊ วิจติ รรงุ เรือง
จำหนายซีอ่ วิ้ เตาเจีย้ ว ซอสพริก น้ำมันหอยตรานกกระเรียน โดย นายกอบเดช มยุระสกุณ
135/1 หมู 2 ซอยไมอดั ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492
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สายธารบุญ

รายชือ่ เจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

เรื่อง...นางฟาชาลี

สวัสดีคะ ขอตอนรับผูอานทุกทานเขาสูเทศกาลวันเขาพรรษา ชวงที่
ผานมามีกิจกรรมบุญมากมายในรั้ววัดปา เชน งานพิธีหลอพระสีวลี
โครงการคายพุทธบุตร โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอทีจ่ ดั ขึน้ ทุกเดือน โดย
เฉพาะอยางยิ่งงานพิธีหลอพระสีวลี ที่มีผูมารวมบุญหลั่งไหลกันมา
เนืองแนนวัดทีเดียว กอนวันงานมีการเตรียมงานเปนเวลานาน ใครวาง
ก็แวะเวียนกันมารวมสรางบุญ ซึ่งก็มีอาสาสมัครผูใจบุญที่ทุมเททั้งแรง
กาย แรงใจและแรงปจจัย ในปรับพื้นที่และปูตัวหนอน การจัดปะรัมพิธี
การจัดซมุ ดอกไม การเตรียมลานพิธหี ลอพระ เปนตน ขออนุโมทนาบุญ
กับเจาภาพหลอพระสีวลีทงั้ ๓ ปาง ไดแกคณะคุณปวีณา ชำนาญวานิชกุล
คุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร, คุณอริยวรรณ อาริยะปรัตน, คุณชัชชาญ คุณธัยนันท สุวรรณลอย และกลมุ กัลยาณมิตรของเจาภาพทุกทาน และ
ขอเชิญมารวมบุญกันในวันทอดกฐินสามัคคีประจำปในวันที่ ๑๘ ตุลาคม
พ.ศ ๒๕๕๒ กันอีกตอไป เนือ่ งจากทางวัดยังตองอาศัยแรงบุญแรงศรัทธา
จากทุกทานมารวมเตรียมกิจกรรมบุญของวัด เพราะการทำทานใชวา
จะตองอาศัยปจจัยอยางเดียว ในบุญกิรยิ าวัตถุ ๑๐ ประการ กลาววา การ
ชวยขวนขวายรับใช ก็เปนบุญอยางหนึง่ เชนกันคะ
อยางไรก็ตามยังมีโครงการบุญมากมายใหทกุ ทานไดรว มบุญกันเชน
เคย โครงการนองใหมคอื โครงการสรางกุฏกิ รรมฐานสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม
จำนวน ๒๙ หลัง ในทีด่ นิ แปลง ๒ ไร ติดกับโรงครัว ซึง่ เปนกุฏกิ รรมฐาน
หลังเล็กมีหอ งน้ำในกุฏิ สรางแลวเสร็จไปแลว จำนวน ๖ หลัง ผอู า นทาน
ใดมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพ หลังละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือสามารถ
สมทบตามกำลังศรัทธา สวนโครงการบุญหลัก เชน โครงการเสาเข็ม
โครงการเสาอุโบสถ โครงการซือ้ ทีด่ นิ เปนตน ก็ยงั เปดใหผมู จี ติ ศรัทธารวม
บุญกันตอไป เพราะทุกโครงการยังไมแลวเสร็จคะ โดยเฉพาะอยางยิง่ นาง
ฟาชาลีขอใหโครงการซื้อที่ดินเปนโครงการที่สำคัญอยูในใจทุกทาน
เพราะทางวัดมีโครงการขยายพืน้ ทีว่ ดั สำหรับปลูกสวนปารมรืน่ เหมาะแก
การปฏิบตั ธิ รรมตอไป กอนจากกันฉบับนีน้ างฟาชาลีขอเชิญผอู า นมารวม
แสดงความยินดีในความดีของผูอื่นหรือเรียกวา ปตตานุโมทนามัย กับ
เจาภาพโครงการบุญตางๆกันนะคะ พบกันใหมฉบับหนาคะ
เจาภาพอาหารโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอตลอดทัง้ ป พ.ศ.๒๕๕๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

คุณวัชราภรณ เมฆานุพักตร
คุณสมภูม-ิ คุณเจติยา สกุลรัตนาคม
คุณผกาวรรณ สามัตถิยดีกลุ
คุณสุพจน-คุณพรพิลาส สายอุปราช
รานน้ำแข็งณัฐวสา

รายชือ่ เจาภาพเสาอุโบสถ ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. คุณจิตรา ยิม้ ประยูร และคุณภัทรภร คงแจงศรี

รายชือ่ เจาภาพเสาอุโบสถ ๒๔ ตน ตนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑. คุณกรสิริ ชื่นเกษม

๒. คุณศศิธร แซเบ

ตนที่ ๖๔ คุณสรกฤตย พันธุมนตรี และครอบครัว
๖๕ คุณชยุต- คุณทัชชกร- ดช.ธนกร ด.ญ ปณิชา เชฐบัณฑิตย
๖๖ คุณสุมาลี-นงราม นฤมล ตราชู พิเชษฐ อรุณรัตน
๖๗ คุณชอทิพย -พิมพรรณ หอมหวล และครอบครัว
๖๘ คุณมาลี เมทซิก-สุธัญญา อินฟก
๖๙ คุณสรกฤตย พันธุมนตรี
๗๐ บุตรธิดาอุทศิ ใหคณ
ุ แมกรรณิการ จงวิศรุต
และคุณพอพร อิมราพร
๗๑ คุณฐิติ สุขมุ วาท
๗๒ คุณสุจิตต เจริญสวัสดิ์ คุณจิรพล ชอบผลธรรม
๗๓ คุณชาติชาย จันทรจำรัสแสงและครอบครัว
๗๔ คุณธนเดช- คุณปทิตตา พุฒสิ ริ ภิ ทั ร
๗๕ คุณภิรญา พุฒสิ ริ ภิ ทั ร
๗๖ คุณภาวินี โชคทวีโชค
๗๗ คุณบังอร นิพรายะ
๗๘ คุณพนักงานตอนรับเครือ่ งบินสายการบินเนอรเวสท

รายชือ่ ผบู ริจาคซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓๐๐๐ บาท

๗๓. คุณผาน ทองไทร คุณรัชพงศ นันทศิรสิทธิ์
และครอบครัว
๗๔. คุณเบญจมาศ พมุ ศิริ
๗๕. นพ.สมทัศน คุณวัจนา คุณสุธีศักดิ์ มะลิกุล
๗๖. คุณพันลึก จินายน
๗๗. คุณสิรวิ รรณ จินายน
๗๘. คุณสุจินต จินายน
๗๙. คุณกิง่ กาญจน ขันดี
๘๐. คุณจิตรพัสตร มาทอง
๘๑. คุณทิพวัลย คุณพอเยี่ยม คุณภัททิรา เจริญกุล
คุณแอนอน วิลเลียมบรุซ
๘๒. คุณแมฮยุ ฮวง แซเต
มีตอในฉบับหนา

รายชือ่ เจาภาพอาหารวันละ ๓,๐๐๐ บาท
ในเทศกาลเขาพรรษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.

คุณธนกฤต สุวรรณา และพี่นอง
คุณพรพรรณ รัตนผล
คุณสราวุธ แสนสะสม
คุณสมสุข ถาวรประเสริฐและครอบครัว
คุณกานตชนิต เชี่ยวนันทวงศ สมพัตสร
คุณพลินรัชย พงศจะนะและครอบครัว
คุณจันทิภา เหลืองอรุณ
ด.ญ. พิม พินิจจิตรสมุทรและครอบครัว
คุณวิตราพัชร ภาณุสรชัยและครอบครัว
คุณพักตรสรณ อยถู มสังขและครอบครัว
คุณสิทธิฐนี จิตินันท
คุณเชาวกุล เหลืองหิรญ
ั ภูษติ
Mr.WU WEN CHUAN และคุณชฏาภา หวู

มีตอในฉบับหนา
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รายชื่อผูบริจาคเพื่อสรางหองน้ำ

รายชื่อเจาภาพโครงการคายพุทธบุตร
๑. คุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร เจาภาพอาหารตลอดโครงการ 4 วัน
๒. คุณปวีณา ชำนาญวานิชกุลและคณะเจาภาพของหวานและ
เครือ่ งดืม่
๓. คุณชยุต เชฐบัณฑิตย เจาภาพนมกลอง
๔. คุณนิตยา ลักษณะวิสษิ ฐ (นิตยาไกยา ง) เจาภาพสมตำและไกยา ง
๕. คุณนัจ (นก) การบินไทย คุณเสาวลักษณ ด.ญ พิมพจฑุ า สุชาโต
ด.ญ นีรนุช ตรีเลิศศุภลักษณ เจาภาพขาวมธุปายาส
๖. บ.เอล ซี อาพารตเมนต เจาภาพไอศกรีม
และขออนุโมทนาบุญกับเจาภาพทีร่ ว มสมทบปจจัยอีกมากมาย
รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๘๐ บาท
สรุปคาใชจา ยในโครงการคายพุทธบุตรครัง้ ที่ ๒ ๖๒,๓๑๓ บาท
เงินคงเหลือยกยอดไปในป ๒๕๕๓
๓๘,๘๖๗ บาท

๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

คุณบัญชา ภมรานุพงศ
๑๐๐,๐๐๐
คุณไปยาล ศรินประภา พนมยงค
๕๐,๐๐๐
คุณฉลอง อณิระ บุษรัตน โพธินิล
๓๐,๐๐๐
คุณวินิตา ชยาสุ
๒๐,๐๐๐
คุณอัญชลี สีสวรรค
๕๐,๐๐๐
คุณปวีณา ชำนาญวานิชกุลและคณะ
๖๙,๕๖๐
คุณกมลทิพย กรวิจติ รกุล
๔๕,๐๐๐
คุณสุธาวัลย คริสตรกั ษา
๓๐,๐๐๐
คุณปวิตรี โรจนศตวงศ(พนักงานการบินไทย) ๒๐,๐๐๐
คุณทวี ผุยพรม
๕๐,๐๐๐
มีตอในฉบับหนาคะ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ หากพิมพรายชือ่ ผิดพลาดขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ
ขอเชิญรวมบริจาคปจจัยเขา “กองทุนอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร แมชี และผปู ฏิบตั ธิ รรมวันละ ๓,๐๐๐ บาท”
ลงชือ่ จองวันทีป่ ระสงคเปนเจาภาพและสามารถสมทบตามกำลังศรัทธาก็ไดคะ โดยโอนปจจัยเขาบัญชีหรือถวายปจจัยทีห่ ลวงพอ
ระบุหนาซอง “กองทุนอาหาร” คะ
ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดสนใจรวมสรางวัดปาเจริญราช เพือ่ เปนสถานทีส่ ำหรับปฏิบตั ธิ รรม ทานสามารถโอนปจจัยเขาบัญชี
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4
พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ สงแฟกซมาที่ 0-29952477 มารวมอนุโมทนา
บุญกันใหมฉบับหนานะคะ

โรงเรียนสอนดนตรี
เคพีเอ็น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แนวนีโอฮิวแมนนิส
(รับเด็กอายุ 3 เดือน - 6 ขวบ)

KPN Ramkhamhaeng

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

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

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

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

www.neokids.co.th
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เรือ่ งเลาจากพระปา
เรื่อง...กัณหาชาลี

ตอน

ภัยลี้ลับกับปาดงดิบ

ทางเดินที่หลวงปูเณรคำบอกใหซึ่งเปนชองทางเล็ก ๆ
มีเพียงทางเดียวแตเดินสบายเพราะมีเชิงเขาทัง้ สองขางขนาบไว
ไมใหเดินออกนอกทาง แตพระภิกษุหนุมก็แปลกใจวาใครหนอ
มาเดินแถวนีถ้ งึ มีทางทีร่ าบเหมือนมีคนใชทางนีอ้ ยตู ลอดเวลา ยิง่
เดินลึกเขาไปยิ่งไมมีทางอื่นอีกเลย เพราะภูเขาขนาบขางสูงขึ้น
เรือ่ ยๆ บีบใหพระภิกษุหนมุ ไมมที างเลือกอืน่ ทีจ่ ะเดิน ทานก็เดิน
ไปเรือ่ ยๆอยางรวดเร็วจนมาถึงทางตันเปนภูเขา ซึง่ ทานสังเกตพืน้
ดินตรงทางเดินไปนั้นเหมือนพื้นดินต่ำลงไปเรื่อยๆเชนกัน โดยมี
เทือกเขาสูงใหญขวางหนาอยู พระภิกษุหนุมก็หาทางที่จะเดิน
ผานภูเขาลูกนีใ้ หไดขณะนัน้ เวลาประมาณสัก ๑๗.๐๐ น. อยใู น
ปาก็มืดแลว แตก็ยังมีความลังเลสงสัยอยูในใจวาเราเดินมา
ผิดทางแลวหรือไม ถาจะกลับก็จะทำใหเสียเวลามาก พระภิกษุ
หนุมจึงตัดสินใจเดินอยางเดียวไมวาจะเกิดอะไรขึ้น เสนทาง
ทีเ่ ดินนัน้ รสู กึ วาจะต่ำลงไปเรือ่ ยๆ ภูเขาสูงชันขึน้ เรือ่ ยๆเชนกัน
ผจญภัยเมืองพญานาค
จนในทีส่ ดุ ก็กลายเปนอุโมงคสงู บางต่ำบาง บางทีก่ ต็ อ ง
เดินกมหัวลงบางที่ถึงกลับตองคลาน บางที่ก็โลงโปรงมองเห็น
ดาว เดินไปไดประมาณสองชั่วโมงกวาๆ พบตนไมใหญมาก
ประมาณ ๒๐ คนโอบและสูง ลำตนตรงไมมกี งิ่ กานมากนัก สูง
ประมาณ ๖๐ เมตรหรืออาจมากกวานั้นพระภิกษุหนุมก็เดินไป
เรือ่ ยๆ แลวแตทางจะพาไป จนไปพบสระน้ำ(หนองน้ำ)กวางใหญ
ประมาณ ๑๐ เมตร พระภิกษุหนมุ ก็เลยหาทีป่ ก กลดหางออกไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร เพราะเกรงวาถาปกกลดใกลหนองน้ำอาจ
จะมีสัตวปามากินน้ำ จะทำใหไมพอใจจึงปกกลดหางออกไป
ยามรัตติกาลค่ำคืนอันดึกสงัดนี้ พระหนมุ ยังหาคำตอบกับตัวเอง
ไมไดเลยวาขณะนีต้ วั เองอยู ณ บริเวณใดของประเทศ อากาศ
อันแสนหนาวเหน็บจนเขากระดูกทำใหเย็นชาไปทัง้ ตัว พระภิกษุ
หนมุ ถึงกับอุทานขึน้ ในใจตัวเองวา “สงสัยตัวกูจะตองกลายเปน
มนุษยน้ำแข็งแนถา นอนทีน่ ”ี่ คงตองนัง่ อยางเดียวตลอดทัง้ คืนนี้
พอเวลาดาวชางกลับหัวจะตกดินประมาณตี ๐๓.๐๐ ถึง ๐๔.๐๐ น.
พระภิกษุหนุมก็ไดยินเสียงชางรองเหมือนมันตกใจดังสนั่นไปทั้ง
ปาเสียงนัน้ ดังมาจากทางหนองน้ำ เหมือนรองขอความชวยเหลือ
ดังโหยหวนและเบาลงเรือ่ ย ๆ เหมือนคนใกลตาย ใจก็คดิ อยาก
จะออกไปดูแตกไ็ มกลาเพราะขางนอกยังมืดมากไมสามารถมอง

เห็นทางไดประกอบกับน้ำคางหนาจนเปนแมคะนิง้ และไมแนใจ
วาเปนชางจริงหรือเปลา ทานจึงไมออกมาดู
รอจนสวางเวลาประมาณ แปดโมงเชากวาๆ พระภิกษุ
หนุมจึงไปที่หนองน้ำระหวางที่กำลังมองหาทางที่จะลงไปตักน้ำ
และกาวเทาขวาลงไป จจู กู ม็ สี งิ่ ประหลาดโผลขนึ้ กลางหนองน้ำ
อยางกะทันหัน พระภิกษุหนมุ ตกใจถึงกับนัง่ กนจ้ำเบากระแทก
พืน้ แตกลับเขานัง่ สมาธิทนั ทีโดยอัตโนมัตอิ ยรู มิ ตลิง่ นัน้ และยัง
ไมรวู า สิง่ ทีเ่ ห็นคืออะไร สิง่ นัน้ ก็พงุ เขาจโู จมหาพระหนมุ ทันทีโดย
ไมรอชา น้ำแตกกระจายออกเปนบริเวณกวาง พระหนมุ มองเห็น
เหมือนทอนไมพุงเขามาหาตนประหนึ่งจะคราชีวิต ซึ่งมันเปน
สิง่ ทีแ่ ปลกวาทอนไมทำไมถึงพงุ มาหาตรงๆได พอพระหนมุ มอง
เห็นชัดๆก็ถงึ กับตะลึง มันไมใชทอ นไมอยางทีค่ ดิ แตมนั เปนสิง่ ที่
มีชีวิตที่เรียกวา พญานาค ชวงลำตัวใหญเทาคนอวนน้ำหนัก
ประมาณ ๘๐ กิโลกรัม สายหัวไปมา แลบลิน้ ออกมาขพู ระหนมุ
พรอมทั้งสงเสียงรองดังสนั่นไปทั้งปา แกวหูแทบแตก เสียงนั้น
คลายกับเสียงชาง พระหนมุ เปยกปอนไปทัง้ ตัว ไมรอู ะไรเลย เหงือ่
ไหลออกมาเปนทาง จะกลัวหรือเปลาก็ไมทราบ ถากลัวแลวทำไม
จึงไมวงิ่ หนี ไมรวู า หัวใจ สติอยตู รงไหน จะลุกขึน้ วิง่ ขาก็หาย
ไปไหนก็ไมรู ยิง่ มันยืน่ หนามาใกลๆ มองเห็นตัวมันเทาชางอวน
ตัวของพระหนมุ เทานิว้ กอยแคนนั้ เอง สักพักหนึง่ ก็ไดสติกลับมา
คิดไดวา “มึงพงุ มาจริงๆ กูกห็ ลบทางนี”้ ธรรมชาติของจิตทาน
เรียกวา (หทัยวัตถุ )ซึง่ มีอยใู นจิตเล็ก ๆ แตทา นก็นงั่ สมาธิอยแู ต
ไมมีสติ
เมื่อสามารถตั้งสติไดแลวแผเมตตาในใจออกไปใหกับ
พญานาคนานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเหงื่อของพระภิกษุหนุม
ก็เย็นลง ใจนิง่ ขึน้ ไมตกใจไมกลัวตายแลว พรอมกับถามออกไป
วา “ทานไมเคยทำรายมนุษยไมใชหรือ อาตมาเปนพระภิกษุ
มาแสวงหาสัจธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
หลงทางเขามายังหาทางออกไมได ทานชวยอาตมาหา
ทางออกจะดีกวา และอาตมาก็จะไมไดรบกวนทานอีก
เพราะชีวิตทุกคนในโลกยอมมีโอกาสหลงทางได เมื่อมีผู
มาชี้ ท างให แ ล ว ก็ จ ะต อ งทำให ถู ก ทางไม ใ ช ห รื อ ท า น
พญานาค ทานก็จะไดบญ
ุ มากดวยเพราะทานก็จะไดชอื่ วา
ชีข้ มุ ทรัพยใหอาตมา” พระภิกษุหนมุ พูดกับพญานาค ซึง่ สงบ
ฟ ง อย า งตั้ ง ใจ พระภิ ก ษุ ห นุ ม เห็ น เป น โอกาสเหมาะเพราะ
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พญานาคสงบเย็นลง จิตของทานสัง่ การทันทีโดยอัตโนมัติ ทาน
เทศนตอ ทันทีวา "ชีวติ ของสรรพสัตวทตี่ อ งเวียนวายตายเกิดมา
อยางทรมานก็เพราะความหลงโดยใชปญ
 ญาไปในทางทีผ่ ดิ แต
กลับคิดวาถูก(เพราะทิฎฐิ) ความยึดในตัวตนมากเกินไปจึงทำให
ทุกขเกิดขึ้น บางครั้งพอมีสติสัมปชัญญะก็จะไมกลาทำบาป
ทำความชั่วไมพูดโกหกหลอกลวงตัวเองและผูอื่น แตอยางไร
ก็ตามความเปนจริงก็คอื ความจริง ไมเปลีย่ นแปลง ฉะนัน้ ทาน
ก็ตอ งยอมรับความเปนจริงเสีย แลวมาปฏิบตั ธิ รรมตามโอกาส
ตามฐานะที่ทานเปนอยู องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สรรเสริญสัตวทที่ ำผิดแลวยอมรับความผิดแลวหันกลับมาทำดีให
ถูกวาเปนสิง่ ทีป่ ระเสริฐสุด ชาติภพตอไปจะไมไดทรมานยาวนาน
อีก" พญานาคนอนสงบนิ่งประหนึ่งวาสดับฟงอยางตั้งใจ และ
รองไหน้ำตาไหลออกมา จากนัน้ คอย ๆ จมลงไปในน้ำ แลวหาย
ไป ในชีวิตของพระหนุมที่ผานมาไมเคยพบเจอพญานาคเลย
และทานก็ไมเคยกลัวอะไรเลยนอกจากความตายแตสำหรับเหตุ
การณครัง้ นีท้ ำใหทา นไดรจู กั และไดเห็น คำวา หทัยวัตถุ วาเปน
อยางไร ไมไดเห็นแลวคิดเอาเอง แตเห็นความเปนจริงทีฝ่ ง รากลึก
ลงอยู ใ นจิ ต เดิ ม ๆของสรรพสั ต ว ที่ มี ชี วิ ต อยู ใ นโลกนี้ ที่ ต า ง
พยายามดิน้ รนหาทางใหตนเองหลุดพน หรือ หางไกลความตาย
ความสะพรึงกลัวตออันตรายที่จะมาทำลายชีวิตตนเอง
ผเู ฒา ๒๐๐๐ ปในปาดงดิบ
เมือ่ พระภิกษุหนมุ เห็นดังนัน้ แลวก็รบี กลับไปยังกลดของ
ตนเองดวยภาพที่ติดตาอยูตลอดเวลา และทานก็เก็บกลดเดิน
ทางตออยางระมัดระวังมากขึ้นกวาเดิมเพราะทราบดีวาสิ่งที่
จะเกิดขึน้ อีกขางหนานัน้ มีมาก ทานมีความรสู กึ ลึกๆ วาทานไม
ไดเดินอยใู นดินแดนมนุษยธรรม แตทา นก็ไมรวู า ทานอยู ณ ที่
สวนใดของโลก และทานก็มาระลึกนึกถึงครูบาอาจารยพอแม
ตลอดทัง้ เจาปาเจาเขาขอใหเดินทางปลอดภัย พระหนมุ เดินไป
เดินมาอยเู ปนเวลาทีย่ าวนานก็ไมพน ปาดิบสักที เปนเวลาทัง้ ๗
วันแลวอาหารบิณฑบาตก็ไมมี ทานก็เลยตัดสินใจวาตอไปนี้
จะนัง่ อยตู รงนีแ้ หละ ถาเปนทีข่ องใคร อาตมาก็ขออนุญาตดวย
และก็อธิษฐานนัง่ สมาธิ ทานนัง่ ไปประมาณสัก ๕ ชัว่ โมงโดย
ไมลุกเลย จิตของทานก็สงบเยือกเย็นมากขึ้นจนเขาสูองคฌาน
เมื่อออกจากสมาธิแลวทานก็ทราบวาจะทำอะไร พอไดเวลา
สวางทานทำกิจทุกอยางจนเสร็จและก็นั่งสมาธิอธิษฐานบาตร
และอมุ บาตรออกบิณฑบาต ไดขา วมา ๕ ทัพพีและก็กลับทีพ่ กั
ข า วที่ ท า นได ม านั้ น มี ลั ก ษณะเหมื อ นข า วหอมมะลิ แ ต เ มล็ ด
ยาวกวามากออกสีขาวขนุ นิดหนึง่ มีกลิน่ ทีห่ อมแบบมีพลัง เมือ่ ฉัน
แลวรสู กึ อิม่ เปนเวลานานหลายวัน พอฉันภัตตาหารเสร็จเรียบ
รอยแลวทานจึงเดินทางตอโดยไมรูจุดเปาหมายวาจะไปที่ใด

ทานก็เดินผานปาเขาสูงต่ำไปเรือ่ ย ๆ โดยไมเหน็ดเหนือ่ ย
เลย อีกสามวันตอมา ทานไดพบพระผูเฒาชรารูปหนึ่งสังเกตดู
รูปรางเนือ้ หนังแลวอายุประมาณ ๙๐ กวา ขณะทีพ่ ระภิกษุหนมุ
คิดคำนวณอายุทา นอยนู นั้ พระผเู ฒาพูดขึน้ วา “เราไมไดอายุ ๙๐
กวา เราอายุ ๒,๐๐๐ กวาปแลว” พระภิกษุหนมุ ก็นกึ ในใจวา
“พระอะไรชอบโกหก” ทานก็ตอบขึน้ มาวา “หลวงปไู มไดโกหกเปน
พระโกหกไมได” ทีผ่ า นมานัน้ พระหนมุ เจอะเจออะไรมาบางทาน
ก็พดู เหมือนทานอยใู นเหตุการณจริงทุกอยาง พระหนมุ จึงกมลง
กราบทาน เพราะพิจารณาจากการสนทนาแลวไมใชเสือสมิง
แปลงตัวมาแนนอน พระผเู ฒาก็พดู ขึน้ มาวา “แถบนีไ้ มมเี สือสมิง
แตที่ทานผานมานั้นเปนเมืองพญานาคเขาอยูกัน” และหลวงปู
ก็ชี้ทางบอกวาใหเดินไปทางโนนพรอมกับชี้มือบอกแลวพูดวา
“ภาวนาไปเรือ่ ยๆเดีย๋ วก็มที างเดิน” และพระภิกษุหนมุ ก็กราบลา
พระผเู ฒาแลวก็เดินธุดงคตอ โดยไมทราบเลยวาทานสนทนาอยู
กับใคร ซึ่งเปนเรื่องปกติที่ทานจะไมถามชื่อใคร และทานก็ไม
ชอบยงุ กับใคร เมือ่ ทานเดินทางมาเรือ่ ย ๆ แลวก็เจอทางเดินที่
สะดวกขึน้ เพราะไมมตี น ไมหนาทึบ ขณะทีท่ า นเดินอยปู รากฏวา
มาเจอกับพญาเสือใหญสามตัว ยืนสงบนิ่งตาจองมองมายัง
พระภิกษุหนมุ ยืนนิง่ ไมยอมหลีกทางให ตาจองมองเขม็งเอาจริง
ตามสัญชาตญาณสัตวปา พระภิกษุหนุมก็ยืนสงบนิ่งจิตใจไม
หวัน่ ไหวพูดกับพญาเสือวาอาตมามาจากขางหลังจะไปขางหนา
หลีกทางใหดว ย ทานก็จอ งมองตาพญาเสือพรอมกับแผเมตตา
ใหเทวดาทีร่ กั ษาเสือและสงความรสู กึ ใหเสือไดสมั ผัสประมาณ ๑
ชัว่ โมงพญาเสือเจาปาก็หลีกทางให บางทีเสือเหลานีอ้ าจจะไม
ใชเสือก็เปนได
การเดินธุดงคนั้นลืมสติเมื่อไรก็จะไดเจอกับเจาปามา
เตือนทันที ฉะนั้นพระที่อยูในปาลึกจึงมีการสำรวมระวังมาก
เพราะทุกยางกาวคือชีวิตที่ตองแลกมา พระหนุมเดินอยูในปา
ดงดิบนี้ถึงยี่สิบวัน……พระหนุมผูกลาหาญเด็ดเดี่ยวจะพบเจอ
อะไรตอไปในปาแหงนี้ และทานจะออกจากปาไดหรือไมกรุณา
ติดตามตอนตอไป….
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เพราะเปนปจจัตตัง
เรียบเรียง..ขุนไกรลาส

สัญญาพญานาค ตอนที่ ๑
ถากลาวถึงพญานาค คงไมมใี ครไมรจู กั หลายทานทีเ่ คยมาวัดปา
เจริญราชยอมคนุ กับรูปปน และบายศรีพญานาคไดเปนอยางดี เพราะ
เป น ป จ จั ต ตั ง ฉบั บ นี้ มี ค วามภู มิ ใ จที่ จ ะนำเสนอเรื่ อ งราวแสน
มหัศจรรยในเมืองบาดาล ดวยความอนุเคราะหจากคุณน้ำใส(นาม
ปากกา)ที่ไดถายทอดเรื่องราวอันโลดโผนและแฝงไปดวยความรู
ความสนุกตื่นเตนในภพภูมิที่หลายคนไมเชื่อวามีจริงและไมอาจ
สัมผัสไมได เรื่องราวตอไปนี้เปนประสบการณทางจิต ขอไดโปรด
ทำใจใหเปนกลางและเปนกุศล ถาไมเชือ่ อยาลบหลนู ะครับ
...ดิฉนั เคยมีความสงสัยเรือ่ งพญานาควาเปนเรือ่ งจริงหรือเปนเพียง
ตำนาน ภายหลังไดกราบเรียนถามหลวงพอยง ซึ่งเปนครูบาอาจารย
องคแรกของดิฉนั ทานไดยนื ยันวา พญานาคมีจริง จึงทำใหดฉิ นั หมดความ
สงสัยเรื่องนี้ไปแตเหตุที่ดิฉันมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับพญานาคอยางจริง
จังนัน้ เกิดจากคืนหนึง่ ในป ๒๕๔๗ ดิฉนั ฝนวา มีพญานาค ๕ เศียร หงอน
สีทอง ตาแดง เกล็ดเปนประกายสีเขียวน้ำทะเลวายน้ำตามมา และรองเรียก
ดิฉันวา “ลูกเอย..แมคิดถึงลูกเหลือเกิน เมื่อไรลูกจะกลับมาหาแม” ตาม
ความรูสึกในขณะนั้นดิฉันมีความรูสึกวา พญานาคที่ติดตามมานั้นเปน
แมในอดีตชาติของดิฉันเอง
ตอมาไดมโี อกาสกราบเรียนถามเรือ่ งความฝนเกีย่ วกับพญานาคนัน้
กับหลวงปูสวัสดิ์ วัดจันทรใน กรุงเทพฯ(ขณะนี้มรณภาพแลว)ซึ่งเปน
ครูบาอาจารยของดิฉนั อีกรูปหนึง่ ทานตอบวามันเปนเรือ่ งจริงของดิฉนั ใน
อดีตชาติ แตทา นสอนไมใหยดึ ติดเรือ่ งในอดีต ใหอยกู บั ปจจุบนั เพราะเรือ่ ง
ในอดีต ไมทำใหเราเจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรมได ทำใหดิฉันไมได
สนใจเรื่องพญานาคอีก แมวาจะมีนิมิตเกี่ยวกับพญานาคอีกหลายครั้ง
ก็ตาม
ตอมาประมาณปเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙ ดิฉันไดเริ่มฝกกสินน้ำ
วันหนึ่งดิฉันไดสวดมนตนั่งสมาธิ ในหองพระที่บาน ขณะนั้นฝนตกอยาง
หนัก ดิฉนั ไดจบั ภาพหยดน้ำฝน เปนภาพนิมติ และภาวนาอาโป-กสิณงั ไป
เรือ่ ยๆจนคำภาวนาหายไป ดิฉนั นอมใจนึกถึงภาพหยดน้ำเพียงอยางเดียว
วันนัน้ รสู กึ ใจสบาย จิตเปนสมาธิมาก หลังจากนัน้ ก็กำหนดใจนิง่ ๆ เพียง
อยางเดียว อยูๆก็มีอาการวูบ ปรากฏภาพพญานาคสีเขียว หงอนสีทอง
ตาแดงกล่ำ ตัวใหญมาก ยืน่ เศียรมาทางหนาตางของหองพระ (ซึง่ อยชู นั้ ๓
ของบาน) ดิฉันรูสึกแปลกใจมาก เพราะภาพที่ปรากฏคลายของจริงมาก

เพราะเห็นภาพตนเองยังคงนั่งสมาธิอยู และเห็น
พญานาคตนนั้น ทานกลาววา “เราคือพญาโภคะ
นาคราช เปนกษัตริยอ ยเู มืองบาดาล ฝง ทิศตะวัน
ออกในแมน้ำโขง เคยเปนพอของลูกเมือ่ ๙๑ กัป
ที่ผานมา ในสมัยพระพุทธเจาวิปสสี” ทานไดคาบ
ลูกแกวสีเหลือง มีรศั มีโดยรอบเปนสีเหลืองนวล วาง
ลงบนมือของดิฉนั จากนัน้ ดิฉนั มีความรสู กึ เหมือน
มีแรงผลักกลางลำตัวอยางแรง ภาพพญานาคและ
ดวงแกวสีเหลืองก็อันตรธานหายไป และเห็นเพียง
ภาพตนเอง นั่งสมาธิตามเดิม จากนั้นจิตไดถอย
ออกจากสมาธิ
จากวันนัน้ มา ดิฉนั ไดพบทานโภคะนาคราช
อี ก หลายครั้ ง บางครั้ ง ท า นปรากฏให เ ห็ น เป น
พญานาค บางครัง้ ก็ใหเห็นเปนกายมนุษยทแี่ ตงตัว
คลายกษัตริยโบราณ
คืนหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังใกลหลับ ดิฉันก็
ไดยนิ เสียงคลายเสียงคำรามของสัตวใหญ นากลัว
มาก แตภาพที่ปรากฏใหเห็นเปนทานพญาโภคะ
นาคราชในรูปมานพหนมุ ยืนอยู ชวงนัน้ ดิฉนั เพียงแต
เห็นภาพและไดยินเสียงเทานั้น ไมสามารถสื่อสาร
กับกายทิพยตางๆได จึงไดสอบถามผูมีญาณหยั่งรู
ทานบอกวา “เสียงที่ไดยิน เปนเสียงของพญานาค
คำราม ทานตองการใหเรารวู า ทานมาหา”
ตอมาตนเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ดิฉนั ไดเขา
ฝกสมาธิแบบมโนมยิทธิของพระเดชพระคุณหลวง
พ อ พระราชพรหมยาน(ฤๅษี ลิ ง ดำ) วั ด ท า ซุ ง
จ.อุ ทั ย ธานี เป น ครั้ ง แรก และต อ มาก็ ไ ด เ ข า ฝ ก
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หลั ก สู ต รญาณ ๘ (ญาณ ๘ หมายถึ ง ทิ พ จั ก ขุ ญ าณ
จุ ตู ป ปาตญาณ เจโตปริ ย ญาณ ปุ พ เพนิ ว าสนุ ส สติ ญ าณ
อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปปนนังสญาณ ยถากัมมุ
ตาญาณ) เมือ่ อยกู บั ครูฝก ผลการฝกเปนทีน่ า พอใจ
ดิฉนั กลับมาฝกเองทีบ่ า นใหมๆ ยังไมไดผลเทาทีค่ วร แต
ก็ไมไดยอ ทอแตอยางใด จึงหันมาฝกอานาปานุสสติ โดยภาวนา
พระคาถารวมอภิญญา หายใจเขา “โสตั ต ตะ” หายใจออก
“ภิญญา” โดยการฝกไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ เดือนมิถนุ ายน ๒๕๕๐
ขณะนีค้ ำภาวนาตาง ๆ ไดหายไป เหลือแตการจับลมหายใจเพียง
อยางเดียว อยู ๆ ก็ปรากฏภาพของหลวงพอฤๅษีลงิ ดำ มาปรากฏ
ขึน้ ในนิมติ ทานพาไปยังวิมานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
องคปจ จุบนั และบทเรียนบทแรกทีท่ า นสอนคือ “อยาสนใจเรือ่ ง
ของคนอืน่ ใหพจิ ารณาศีล ๕ ของตนเองใหบริสทุ ธิ”์ ดิฉนั
ไมไดสงสัยในสิง่ ทีเ่ ห็น และไดปฏิบตั ติ ามทีท่ า นสอนทุกอยาง
อยมู าวันหนึง่ ขณะนัง่ สมาธิตามปกติ ไดปรากฏภาพองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คลายพระพุทธรูปปางลีลา เพียงแต
ไมไดยกพระหัตถ ในนิมติ ทานตรัสกับดิฉนั วา “ตามเรามา” และ
เห็นภาพพระพุทธองคทา นเสด็จไปทีก่ ลางแมน้ำโขง และเห็นภาพ
น้ำแยกออกจากกันจนเห็นพืน้ ดินดานลาง ความรสู กึ ในขณะนัน้
ดิฉันมีสติรับรูอยูทุกอยาง ตอมาเห็นภาพตนเองลอยลงไปยัง
สถานทีแ่ หงหนึง่ มีแทนปูดว ยผาขาว และรางของดิฉนั ไดลอยลง
ไปตรงแทนแหงนั้น เวลานั้นดิฉันไมเห็นภาพองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแลว ไดยนิ เพียงแตพระสุรเสียงอันนมุ นวล ทาน
ตรัสวา “ทุกวันพระใหมาทีน่ ี่ เพือ่ ใหขอ ธรรม หรืออุทศิ บุญ
ใหแกหมูญาติและบริวาร”

จากนัน้ ก็เห็นภาพเหลาพญานาคทัง้ หลายปรากฏขึน้ เปน
จำนวนมาก มีนาคกัลยานางหนึง่ เขามากราบพรอมกับกลาววา
“พระแมเจาเจาขา.. เหตุใดทานลืมพันธะสัญญาทีเ่ คยกลาว
วา เมือ่ ใดเห็นธรรมแลว จะมาโปรดพวกเราเหลาชาวนาค
ทัง้ หลาย ใยทานลืมคำสัญญาทีเ่ คยใหไว"
ความรสู กึ ครัง้ นัน้ แมคอ นขางประหลาดใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้
แตดฉิ นั ก็ไดตงั้ จิต กลาวตอบนางไปวา ภพชาติทเี่ ราเกิดมานับ
ชาติไมถว น เราขออภัยหากไมไดทำตามสัญญา มาวันนีม้ าอยู
ตอหนาทานทัง้ ทานทัง้ หลายแลว ผลบุญบริสทุ ธิท์ เี่ ราทำมาเพียง
ใด ขอผลบุญจงบังเกิดแกทา นทัง้ หลายเพียงนัน้ ขอใหทา นมีรศั มี
กายที่สวางไสว มีทิพยสมบัติมากมาย สมความตามปรารถนา
ทุกประการ และตอไปเราจะมาที่นี่ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อใหขอ
ธรรมเทาที่เราไดแลว และขออโหสิกรรมแกทานทั้งหลายที่เคย
ลวงเกินกันมาดวยเถิด" จากนัน้ ไดยนิ เสียงอนุโมทนาสาธุการวา
สาธุ..สาธุ..สาธุ..
ดิฉันก็เห็นภาพทานโภคะนาคราช พรอมมเหสีของทาน
เห็ น ภาพของตนเองก ม กราบแทบเท า ของท า น ดิ ฉั น ตั้ ง จิ ต
ขออโหสิกรรมตอทานทัง้ สอง จากนัน้ กราบลาทาน และเคลือ่ น
จิตออกจากสมาธิ หลังจากนัน้ ทุกวันพระดิฉนั ก็ไดกำหนดจิตไป
ที่สถานที่ดังกลาว เปนประจำเปนเวลานานหลายเดือนเพื่อ
ทำตามสัญญาที่เคยใหไวในอดีตชาติ...
โปรดติดตามตอนตอไป

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

"ผใู ดใหทพี่ กั อาศัย ผนู นั้ ชือ่ วาใหสงิ่ ทัง้ ปวง"
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ธรรมบันดาลใจ
เรือ่ ง...โควินทะ

วันวานของวัดปาเจริญราช

ขึ้นตนเรื่องแบบนี้ผูอานหลายๆทานคงไมตองสงสัยวา
ฉบั บ นี้ ผู เ ขี ย นจะนำเอาวั ด หรื อ สถานที่ ที่ น า สนใจอะไรมา
แนะนำฉบับนี้ผูเขียนจะนำเสนอเรื่องราววัดปาเจริญราชของ
พวกเราๆทานๆในสมัยที่ผูเขียนไดมีโอกาสมากราบหลวงพอ
วีรนนทครัง้ แรก ในป พ.ศ 2548
เมือ่ ยอนวันวานในชวงเวลานัน้ ครัง้ แรกทีผ่ เู ขียนมาถึงวัด
บริเวณวัดโดยรอบมีพนื้ ทีต่ งั้ แตบริเวณกุฎทิ มี่ ไี วสำหรับญาติโยม
ผูหญิงมาพักฝงเดียว คือฝงที่มีแมชีพักอาศัยในปจจุบัน ยังไมมี
กุฎิตรงขาม ซึ่งตอมาไดมีการสรางเพิ่มในภายหลัง ไปจนสุดกุฎิ
ทีพ่ กั ของพระภิกษุสงฆทงั้ หลาย ทางเขาวัดก็ยงั เต็มไปดวยหญา
คา ตนไมจำนวนมากโดยรอบ เมือ่ เดินเขามาในวัดจะเห็นศาลา
อเนกประสงค ซึง่ เปนทีต่ งั้ ของศาลาปฏิบตั ธิ รรมในปจจุบนั ศาลา
หลังนีใ้ นอดีตเปนเพียงศาลาชัน้ เดียวทีเ่ ปนสถานทีอ่ เนกประสงค
ไวสำหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกแบบ ไมวาเปน
สถานที่สำหรับทำวัตรเชาเย็น นั่งปฎิบัติกรรมฐาน เดินจงกรม
และประกอบพิธกี รรมอืน่ ๆทางพุทธศาสนาในชวงวันสำคัญตางๆ
รวมไปถึงการสวดมนตขา มปในชวงปใหม และในชวงทีเ่ ริม่ มีญาติ
โยมมาปฎิบตั ธิ รรมมากขึน้ ศาลาหลังนีจ้ ะเปนสถานทีส่ ำหรับฉัน
ภัตตาหารเพลของพระภิกษุสงฆ และการรวมรับประทานอาหาร
ของผูมาทำบุญที่วัดไปดวย
เมือ่ เลามาถึงตรงนีก้ ท็ ำใหผเู ขียนรสู กึ คิดถึงศาลาหลังเดิม
ขึน้ มา ซึง่ ในชวงนัน้ ทีม่ กี ารรือ้ ถอนศาลาเดิมกอนสรางศาลาใหม
ผูเขียนก็ไดสอบถามทางหลวงพอ เกี่ยวกับวัสดุศาลาเดิมหลวง
พอทานจะเอาไปไวไหนก็ไดรับคำตอบวา วัสดุทุกชิ้นของศาลา
เดิมจะถูกนำมาใชประกอบสรางในศาลาปฏิบตั ธิ รรมใหม เพราะ
วาศาลาเดิมวัสดุทกุ ชิน้ ไดมาจากการทำบุญบริจาคของญาติโยม
ทีม่ จี ติ ศรัททธาชวยกันบริจาคในยุคแรกๆทำใหวดั ปาเจริญราชได
มีศาลาอเนกประสงคชวั่ คราวไวใชอยหู ลายปกอ นจะรือ้ ถอน และ
สรางศาลาใหมที่เปนศาลาปฏิบัติธรรมในปจจุบันเพื่อประโยชน
ในการใชสอยและความแข็งแรงทนทานทีพ่ วกเราๆทานๆเห็นกัน
อยูในปจจุบัน

อีกสถานทีท่ เี่ ปนทีป่ ระทับใจวันวานในอดีต คือ ครัวของวัด
ซึ่งในป พ.ศ 2548 ถึงปจจุบัน ครัวไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง แตที่
ผูเขียนรูสึกประทับใจ คงเปนบรรยากาศในชวงนั้น เนื่องจากวัด
ยังมีญาติโยมมาปฎิบัติธรรมไมมากนัก ดังนั้นการรับประทาน
อาหารเชา และเพล ทัง้ ของญาติโยมทีม่ าปฎิบตั ธิ รรม รวมทัง้ พระ
ในวัด ยังทานและฉันรวมกันในครัว ในชวงนัน้ ผเู ขียนมีโอกาสได
ทำอาหารถวายหลวงพ อ และญาติ โ ยมที่ ม าปฎิ บั ติ ธ รรม
เนือ่ งจากบางชวงขาดแคลนแมครัว จึงตองทำอาหารกันเองรวม
ไปถึงการลางถวยลางชามทำความสะอาดครัว และหองน้ำ เปน
บรรยากาศที่ประทับใจผูเขียนเปนอยางมาก และผูที่มารวม
ปฎิ บั ติ ธ รรมส ว นใหญ ก็ จ ะรู จั ก กั น หมดเนื่ อ งจากจำนวนผู ม า
ปฎิบตั ยิ งั ไมมากนัก บางชวงมีผมู าปฎิบตั ธิ รรมเพียง 4-5 คน จึง
ทำความรูจักและปฎิบัติธรรมรวมกัน หลายๆทานผูเขียนก็ยัง
ติดตอ พูดคุยกันทางโทรศัพท สอบถามสารทุกขสขุ ดิบหรือมีนดั เจอ
กันมารวมทำบุญกันทีว่ ดั จนกลายเปนกัลยาณมิตรกันจนถึงปจจุบนั
เนื่องจากในตอนนั้น พื้นที่วัดยังไมไดขยายออกไปกวาง
ขวางดังเชนปจจุบัน หองน้ำที่ติดดานครัว ก็มีเพียงฝงเดียวก็ยัง
คงสภาพเดิมดังเชนปจจุบัน ถานับจำนวนปที่ผูเขียนมาทำบุญ
และรวมปฎิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ผานไปแค 5 ป ผเู ขียนเห็นการเปลีย่ น
แปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายในวัดปาเจริญราช ทั้งจำนวน
ญาติโยมที่เขามาปฎิบัติธรรมและรวมทำบุญ รวมไปถึงอาคาร
สถานทีว่ ดั พืน้ ทีข่ ยายและกวางขวางมากขึน้ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม
ที่สรางขึ้นใหม จำนวนหองน้ำที่เพิ่มขึ้น และลานจอดรถที่กวาง
ขวางขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อ
เปดโอกาสใหญาติโยมไดมโี อกาสทำบุญและรวมกันทำกิจกรรม
ทีเ่ ปนประโยชน การเปลีย่ นแปลงเหลานีท้ ำใหผเู ขียนรสู กึ อิม่ เอม
ใจ เนื่องจากวา วัดปาเจริญราชในวันนี้ กำลังจะกลายเปนวัดที่
เปนทีพ่ งึ่ ทางใจสำหรับญาติโยมชาวพุทธทีม่ จี ติ ศรัทธามารวมกัน
ทำบุญ และยังรวมไปถึงจำนวนญาติโยมที่เพิ่มขึ้นในการเขามา
รวมกิจกรรมและปฎิบัติธรรม สิ่งเหลานี้ลวนเปนนิมิตหมายอัน
ดีวา ในอนาคตขางหนาวัดปาเจริญราชแหงนีจ้ ะเปนวัดทีเ่ ปนทีพ่ งึ่
พิ ง ทางใจ และเป น แหล ง เรี ย นรู ท างพุ ท ธศาสนาให แ ก พุ ท ธ
ศาสนิกชนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต
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ชมรมกระแสใจ วัดปาเจริญราช
จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร
“ทำดีเพือ
่ พอ” ครัง้ ที่ ๓
โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ณ ศูนยพฒ
ั นาทรัพยากรมนุษยลา นนา
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ ถวายเปนพุทธบูชาแด “องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา”
๒. เพื่อถวายแดพอของแผนดิน
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช”
๓. เพือ่ ตอบแทนพระคุณ พอ-แม
“บิดา-มารดาของผูปฏิบัติธรรมทุกทาน”
ั นาทรัพยากรมนุษยลา นนา
สถานที่ ศูนยพฒ
๑๒๑/๓ หม๓ู ตำบลแมปคู า อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053 965197
รับผปู ฏิบตั ธิ รรม ประมาณ ๑๐๐ ทาน
คาใชจา ยตลอด ๘ วัน ๗ คืน ทานละ ๓,๐๐๐ บาท
(ไมรวมคาเดินทาง)
(คาใชจา ยนีส้ ามารถใหเจาหนาทีต่ อนลงทะเบียนวันเปดโครงการ)
เจาหนาที่ไดเตรียมรถรับ-สง ไวบริการผูปฏิบัติธรรมทั้ง
วัน เปด-ปดโครงการ ดังนี้
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
¤ สถานีรถไฟเชียงใหม-ศูนย เวลา ๐๗.๐๐ น.
¤ สนามบินเชียงใหม-ศูนย
เวลา ๐๙.๓๐ น.
และ ๑๒.๐๐ น.

ระหวางวันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
¤ ศูนย-สถานีรถไฟเชียงใหม เวลา ๑๕.๓๐ น.
¤ ศูนย-สนามบินเชียงใหม
เวลา ๑๒.๓๐ น.
และ ๑๔.๐๐ น.
กรุณาสงใบลงทะเบียนกอน ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เพื่อทางทีมงานจะไดทราบจำนวนผูปฏิบัติธรรมที่แนนอน และ
สามารถจัดที่พักใหเหมาะสมและสะดวกสบายกับผูปฏิบัติธรรม
รั บ ใ บ ส มั ค ร ไ ด ที่ วั ด ห รื อ ด า ว น โ ห ล ด จ า ก เ ว บ ไ ซ ต
www.watpacharoenrat.comและสงใบสมัครทางไปรษณียม าที่
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร(ปฏิบตั ธิ รรมสัญจร)
32/23 ม.ปาริชาต หมู 1 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
การบินไทยหยอน BOX#BUSARAT M. 30970 และ #ANIRA
P. 27754
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ผูจัด
คุณบุษรัตน (ปู) 085-1202005
คุณอณิระ (ระ) 081-6223204
คุณกมลาศ (ติง่ ) 086-3102566

ระเบียงธรรม
“เรานิพพานไดในขณะที่มีชีวิตอยู คือการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ค น คว า ดู จิ ต ใจ ทำให จิ ต ใจใสสะอาดบริ สุ ท ธิ์
สงบเย็น นัน่ คืออยใู นหวงแหงนิพพาน นิพพานโดยวิสทุ ธิ
ชวงหนึ่งหวงหนึ่ง”
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
อิสระแหงจิตเลม ๑ หนา ๑๗๖
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สกปู พิเศษ ควันหลงจากคายพุทธบุตร
เรือ่ ง กองบอกอ

จากใจประธานชมรมกระแสใจ

ถึงผูปกครองและเยาวชนพุทธบุตร
โครงการคายพุทธบุตรรนุ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ มีจำนวนพุทธบุตร
ทัง้ สิน้ ๒๐๐ คน ซึง่ เกินจำนวนทีท่ างทีมงานไดกำหนดไว ขอขอบคุณทีมงานและอาสาสมัคร
ทุก ๆ ทาน ทีร่ ว มแรงรวมใจ เหน็ดเหนือ่ ยดวยกันจนทำใหโครงการสำเร็จลุลว งไปได และทีข่ าด
ไมไดขอขอบคุณผปู กครองของนอง ๆ ทีเ่ ห็นประโยชนและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่
สามารถนำชีวิตเด็ก ๆ ใหเจริญเติบโตอยางมีศีลธรรม สำนึกถึงคุณงามความดีและความ
กตัญูกตเวทีตอ ผมู พี ระคุณ ถึงแมวา โครงการนีจ้ ะจัดขึน้ แค ๔ วัน แตอาจเปน ๔ วันทีส่ ามารถ
กระตนุ และปลูกจิตสำนึกทีด่ ใี หเด็ก ๆ ได พระเดชพระคุณหลวงพอวีระนนทและทีมงานทุกคน
เห็นความสำคัญและความจำเปนของโครงการนี้มาก เพราะถาอยากใหอนาคตของชาติดี คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร กับคุณอณิระ โพธินิล
สังคมดี เราทุกคนตองสรางลูกหลานเราใหเปนคนดีมศี ลี ธรรมกอน หลวงพีเ่ กงและหลวงพีศ่ รี ประธานและรองประธานชมรมกระแสใจ
พระวิทยากรจากวัดอัมพวัน ทานเคยฝากผปู กครองไววา "ลูก ๆ อยกู บั วัดเพียงแค ๔ วัน แตที่
การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด ทางทีม
เหลืออีก ๓๖๒ วัน อยกู บั คุณพอ-แม
เพราะฉะนัน้ โครงการสามารถปลูกจิตสำนึกของเด็กได แตเมือ่ กลับบานพอแมตอ งเปน งานจะตัง้ ใจอยางเต็มความสามารถเพือ่ ชวย
ตัวอยางทีด่ ใี หลกู ดู สนับสนุนกระตนุ ใหเด็ก ๆ ไดรกั ษาความดีและทำดียงิ่ ๆ ขึน้ ไป อยาคาด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและหวังใหเด็ก ๆ
หวังรอยเปอรเซนตวา ใหวดั เปลีย่ นเด็ก ๆได แตคณ
ุ พอคุณแมหรือผปู กครองตองพยายามเอาใจ เปนคนดีเปนเนือ้ นาบุญของพระพุทธศาสนา
สืบไป
ใสดแู ล และเปนตัวอยางทีด่ ี นีแ่ หละบานทีอ่ บอนุ เปนครอบครัวธรรมะ
ผู ป กครองท า นใดสนใจสามารถ
จากประสบการณการจัดโครงการคายพุทธบุตรในครัง้ นี้ ทางทีมงานไดเห็นขอบกพรอง
ตาง ๆ และคำแนะนำจากผปู กครอง ทางทีมงานจึงขอแจงระเบียบการสมัครเขาโครงการพุทธ ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเวบไซตของวัด
หรือรับใบสมัครทีว่ ดั ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม
บุตรรนุ ที่ ๓ กำหนดจัดขึน้ ในระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๓ ดังนี้
พ.ศ 2553 เปนตน กรอกเอกสารใหครบถวน
๑. รับพุทธบุตรอายุ ๙-๑๒ ป เทานัน้ และสามารถดูแลตัวเองได
๒. รับจำนวน ๑๕๐ คน ตองสงใบสมัครกอนวันที่ ๓๑ มีนาคม๒๕๕๓ หรือจนกวา สงไดทวี่ ดั หรือสงไปรษณียม าที่ คุณบุษรัตน
จะเต็ม ไมรบั ลงทะเบียนในวันเปดโครงการ เพราะทีมงานจะไดทราบจำนวนทีแ่ นนอนกอนเปด มกรแกวเกยูร 32/23 ม.ปาริชาต หมู 1
ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โครงการ และเตรียมสถานทีใ่ หพรอมเพือ่ ความสะดวกสบายของนอง ๆ
๓. งดโครงการปฏิบตั ธิ รรมผใู หญ ตลอด ๔ วันทีเ่ ปดโครงการ เพือ่ ใหเด็ก ๆไดใชสถาน อนุโมทนาบุญกับทีมงาน ผูปกครอง และ
ลูก ๆ ทุกคน
ทีภ่ ายในวัดทำกิจกรรมอยางเต็มที่
บุษรัตน มกรแกวเกยูร
ทางทีมงานตองขอความกรุณาจากผูปกครอง เพราะขอกำหนดตาง ๆ มีขึ้นเพื่อ
ประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดทีเ่ ด็ก ๆ ควรจะไดรบั และขอขอบคุณผปู กครองทุกทานทีใ่ ห

จากใจพี่ชาวคาย

คุณปนลึก จินายน (พีป่ น ปน)
บริษทั การบินไทย จำกัด(มหาชน)

รสู กึ สนุกและยินดีทไี ดมโี อกาสมาพบเจอเพือ่ นๆกัลยาณมิตรทีมงานพุทธบุตรและนองๆในคาย
หนาทีส่ ว นใหญของผมจะอยทู งี านภาคสนามเปนงานทีต่ อ งลงแรงเหมาะกับผมมากกวางานทางวิชาการ
ถึงแมจะเหนือ่ ย บางแตกม็ คี วามสุขใจทีมโี อกาสไดมาทำ มีความทึง่ พิมพใจ ประทับใจในความตัง้ ใจมา
เขาคายของนองๆผมู บี ญ
ุ ทุกคน เพราะเมือ่ เทียบกับตัวเองเมือ่ ตอนเปนเด็กๆแลวไมมคี วามคิดทีจ่ ะมาเขา
คายเพือ่ ทีจ่ ะฝกฝนขัดเกลาพัฒนากายใจใหดขี นึ้ เหมือนนองๆผมู บี ญ
ุ เหลานีเ้ ลยไดแตเลนสนุกไปวันๆ สุด
ทายนี้ผมอยากใหโครงการนี้อยูคูวัดปาเจริญราชนานเทานานนะครับ เพราะเด็กที่ดีที่ถึงพรอมดวย ศีล
สมาธิ ปญญา ยอมเปนผใู หญทดี่ ใี นอนาคตแนนอนครับ
พี่ปนปนกับนองโซดา(พุทธบุตรยอดเยี่ยมประจำป)
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จากใจครอบครัวพุทธบุตร
คุณชยุต เชฐบัญฑิตย : ความรสู กึ ทีไ่ ดสมั ผัสวัดปาเจริญราช
คุณเก : กอนทีจ่ ะไดรจู กั วัดปาเจริญราช เมือ่ 1 ปทแี่ ลว ตองขอขอบ
คุณ เอกบั ทิพย จากการบินไทยทีไ่ ดแนะนำ ทีไ่ ดมารจู กั หลวงพอวีระนนท จาก
MP3 ทีน่ ำมาใหฟง หลังจากนัน้ ก็ไดมาพบหลวงพอ และทำบุญหลายอยาง
ทีว่ ดั และไดปฏิบตั กิ บั หลวงพอเปนครัง้ แรกที่ จังหวัดเชียงใหม ผมมีความรสู กึ
ศรัทธาหลวงพอมากขึน้ ไปอีก ทำใหผมปฏิบตั เิ รือ่ ยมา สวนเหตุผลทีผ่ มเขามา
ชวยงานของวัดในโครงการคายพุทธบุตร เนือ่ งจากผมเห็นวาบุคคลากรในวัด
มีนอ ย จึงเขามาชวยเหลือโดยไมตอ งการสิง่ ตอบแทนใดๆนอกจากความรสู กึ
ที่ดีเกิดขึ้นในใจ เพราะตอนอยูบานไมไดทำสิ่งเหลานี้ สุดทายนี้ผมขอกราบ
ขอบพระคุณหลวงพอวีรนนทไดสั่งสอนธรรมะใหผมไดปฏิบัติและจะตั้งใจ
ปฏิบตั ติ อ ไป
นองณัฐ : การทีผ่ มไดไปวัดปาเจริญราชนัน้ ผมไดรวู า การนัง่ สมาธิ
เดินจงกรมเปนอยางไร คือ ทำใหมีสติอยูทุกเมื่อในการนั่งสมาธิและเดิน
จงกรมนัน้ ผมไดรเู รือ่ งนรกสวรรควา มีจริง สวรรคมหี กชัน้ และอยากใหเพือ่ นๆ
มาวัดปาเจริญราชมากๆ เพราะจะไดรวู า การนัง่ สมาธิและเดินจงกรมดีอยาง
ไร คนทีไ่ มรกู จ็ ะไดรู คนทีร่ แู ลวก็จะรยู งิ่ ๆขึน้ ไปอีก ....
จาก ด.ช.ธนกร เชฐบัณฑิตย อายุ 10 ป (ณัฐ)

นองนิว : การทีห่ นูไดไปวัดปาเจริญราช ไดปฏิบตั ธิ รรม
คือนั่งสมาธิ เดินจงกรม ไดฟงนิทานธรรมะจากพระอาจารย
ทำใหหนูรวู า บาปบุญคุณโทษมีจริง หนูอยากใหเพือ่ นๆมาวัดปา
เจริญราช ความประทับใจของหนู คายพุทธบุตรมีกจิ กรรมใหหนู
ทำเปนอยางมาก เชนวาดภาพ กิจกรรมฐานตางๆ ทำใหรวู า พระ
พุทธศาสนามีอะไรมากมาย ขอดี มีนทิ านธรรมะใหฟง หองน้ำดี
กิจกรรมฐานตางๆสนุกสนานมาก ขอเสีย เวลาทำกิจกรรมตางๆ
ใหเวลานอย หนูทำไมคอ ยทันคะ
จาก ด.ญ.ปณิชา เชฐบัณฑิตย อายุ 7 ป

คุณแม กุลฌา จุลกนิษฐ บริษทั การบินไทย จำกัด(มหาชน)
ลูกสาว ด.ญ. นฤมล จุลกนิษฐ โรงเรียนวังทองวัฒนา อยชู นั้ ป. 4 อายุ 9 ป
คุณแมเอ : ครั้งแรกที่มาวัดนี้ รูสึกรมรื่น และเย็นสบาย และมาครั้งแรกกับ
ลูกสาว กับเพื่อนสนิทที่การบินไทย โชคดีมากที่หลวงพอวีระนนทอยูพอดี ก็ไดถวาย
สังฆทานกับหลวงพอ หลวงพอมีใบหนาเปยมไปดวยเมตตามาก หลังจากนั้นก็ไดมี
โอกาสเขาปฏิบตั ธิ รรม กำหนดภาวนาพองหนอ ยุบหนอ แบบเดียวกับหลวงพอจรัญ วัด
อัมพวันซึง่ ดิฉนั ศรัทธาพระสุปฏิปน โนทัง้ 2 ทานนีม้ าก เพราะทานไดเสียสละเวลาของ
ทาน เพือ่ ชวยชีแ้ นวทางใหพวกเราพนทุกข ตอนหลังดิฉนั จึงมาทำบุญทีว่ ดั ปาเจริญราช
อยเู ปนประจำ เพราะรสู กึ วาหลวงพอมีบญ
ุ คุณและมีเมตตาตอทุกคนมาก
การไดมโี อกาสมาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ปา หลวงพอวีระนนทไดสอนดิฉนั ใหนำธรรมะมาใชในชีวติ ประจำวัน เชน การมีสติรตู วั อยเู สมอวาเรา
มีความรสู กึ โลภ โกรธ หรือหลงอยางไร ก็ตอ งคอยกำหนดเอาเอง แตกม็ บี า งทีย่ งั กำหนดอารมณไมได ซึง่ ก็ตอ งคอยฝกฝนเอาเองอยเู สมอคะ
และประการสุดทายรสู กึ ประทับใจเพือ่ นๆพีๆ่ กัลยาณมิตรทีม่ าทำบุญทีว่ ดั นีม้ าก เพราะทุกๆคนดูเปนกันเอง มีเมตตา จนดิฉนั และลูกสาวรสู กึ
อบอนุ ใจทุกครัง้ ทีม่ าทำบุญทีน่ คี่ ะ
นองปอม : หนูชอื่ เลนวา ปอม ปอม คะ หนูชอบมาทีว่ ดั ปาเจริญราชกับคุณแมคะ หลวงพอใจดีมากคะ และหนูชอบตนไมทวี่ ดั นีม้ าก
คะ มีเยอะดี เย็นสบายดีคะ วันนึงคุณแมถามหนูวา จะมีคา ยพุทธพุทธจัดขึน้ ทีว่ ดั ปาเจริญราช พอหนูไดยนิ หนูกบ็ อกคุณแมวา หนูอยากจะมา
เขาคายพุทธบุตรคะ หนูเปนตัวแทนเพือ่ นๆถือพานบูชาครูถวายหลวงพอดวยคะ
สิง่ ทีห่ นูประทับใจจากการเขาคายพุทธบุตรมาก
ก็คอื กิจกรรมตางๆและเกมสตา งๆใหพวกหนูไดเลนกัน เชน เกมสลมเพลมพัด การประกวดวาดรูปในหัวขอวัดปาเจริญราชของฉัน และทีส่ ำคัญ
พระอาจารยสอนใหเดินจงกรมและนัง่ สมาธิ หลวงพอวีระนนทไดเทศนาธรรมใหเด็กๆฟงสนุกมากคะ พีๆ่ เพือ่ นๆชาวคายพุทธบุตร ก็มเี มตตา
กับหนูมากคะ
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จบงานโครงการพุทธบุตรดวยความประทับใจอยางยิง่ สำหรับปนไี้ ดรบั เกียรติจากดร.อำนาจ บัวศิริ ผอู ำนวย
การสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มาเปนประธานเปดคาย และดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน ทีไ่ ดมาดูแลเด็กๆตลอด
๓ คืน ๔ วัน ชาววารสารกระแสใจขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนีด้ ว ย พีๆ่ วิทยากรสำคัญไดแก อาจารยญาณภัทร
ยอดแกว(ตน) อาจารยวฑ
ิ รู วิรยิ ะพิพฒ
ั น (เบริด) วีระ ศรีสนิท(พีแ่ ก็งค) อาจารยแพรภัทร ยอดแกว และทีม
งานจากพนักงานจากการบินไทยและพี่ๆนองๆเพื่อนๆกัลยาณมิตรชาววัดปาและพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ทีร่ ว มดวยชวยกันเตรียมงานและบริการเยาวชนพุทธบุตร
ในครั้งนี้พี่ๆชาวคายไดฝากชื่นชมในความตั้งใจของเยาวชนพุทธบุตรจำนวน ๒๐๐ คน และบรรยากาศของ
ชาวคายฯมีครบทุกรสชาติ ทัง้ หัวเราะ รองไห และสงบ เหนือ่ ยและสนุก โดยเฉพาะชวงฟงธรรมะทีมธรรมะดิลเี วอรี่ มีทงั้
เสียงหัวเราะและรองไหไปพรอมๆกัน ปนี้มีกิจกรรมมากมายๆ พี่ๆรูสึกประทับกับความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะ
พุทธบุตรดีเดนของเราทีช่ นะใจกับกรรมการแบบขาดลอย เกณฑการตัดสินมาจากความตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรม ความน้ำใจ และ
การตอบปญหาธรรม เปนตน และทีพ่ ๆี่ กรรมการประทับมากทีส่ ดุ ก็จากคำพูดทีว่ า “ผมมาปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ อุทศิ ใหแม
ทีต่ ายไปแลว และจุดหมายของผมคืออยากไปนิพพาน” นอกจากนองโซดาจะมีความกตัญูกตเวทีแลวยังเปนเด็ก
ทีม่ ใี ชหลักธรรมะดำเนินในชีวติ ดวยคะ และเมือ่ พีๆ่ ใหออกมาพูดใหเพือ่ นๆฟง ก็ไดฝากขอคิดดีๆใหเพือ่ นๆไดดมี าก คือขอให
เพือ่ นๆเปนเด็กดีและตัง้ ใจปฏิบตั ธิ รรม หลังจากจบคายพีๆ่ ยังแอบไปสอบถามวาทีบ่ า นนองโซดาเปนอยางไร ไดรบั คำตอบ
ที่ทำใหพี่ๆอดปลื้มไมไดวา นองโซดาชักชวนสมาชิกในครอบครัวทำวัตรเย็นที่บานทุกวัน อยางไรก็ตามคิดวายังมีเพชร
เม็ดงามหลายเม็ดทีเ่ จียระไนแลว แตยงั ไมแสดงตัวออกมา ก็ขอชืน่ ชมความดีของเยาวชนทุกคน แมวา จะไมมใี ครเห็นความ
ดีในตัวของเรา แตพระพุทธเจาทรงมองเห็นนะคะ พบกันใหมปห นาคะ
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บทความพิเศษ
เรื่อง….พิมพลอย

Intelligence Quotient

6Q

Emotional Quotient

Creativity Quotient
Moral Quotient
Play Quotient

เพือ่ พัฒนาการทีด่ ี
ของพุทธบุตร
Adversity Quotient

MQ
IQ
PQ
EQ
AQ
CQ

จากประสบการณการทำงานในคายพุทธบุตรหลายครั้ง กับ
เด็กๆหลายคน หลายรนุ พบวา คายพุทธบุตรมีประโยชนกบั เด็กๆที่
เขามารวมกิจกรรมในคายพุทธบุตรเปนอยางมาก ดังนั้น ขออธิบาย
ประโยชน ที่ เ ด็ ก ๆ จะได รั บ จากการเข า ค า ยพุ ท ธบุ ต ร ผ า น 6Q คื อ
ความฉลาด 6 ดาน เพื่อความเขาใจในความสำคัญของคายพุทธบุตร
ทีไ่ มใชแคการมาวัด ถือศีล 5 ปฏิบตั ธิ รรมเทานัน้ มีอะไรสำคัญและ
นาสนใจกวาทีค่ ดิ ไวเยอะนะคะ เชิญทางนีค้ ะ
1. IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสติปญ
 ญา
เปนความสามารถในการคิด วิเคราะห การคำนวณ การใชเหตุผล การ
เชือ่ มโยง ปจจัยทีม่ ผี ลตอ IQ สวนหนึง่ เปนสิง่ ทีเ่ ราไมสามารถควบคุม
ไดคอื พันธุกรรม สวนทีส่ ามารถควบคุมได คือ การอบรมเลีย้ งดู ภาวะ
โภชนาการ สภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสม คายพุทธบุตรสงเสริม
ความสามารถทางดานนี้อยางเปนธรรมชาติในชีวิตจริงคะดวยแบบ
ทดสอบหลากหลายและไมนา เบือ่ คะ
2. EQ : Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ
เปนความสามารถในการรับรู เขาใจอารมณตนเองและผอู นื่ สามารถ
ควบคุมอารมณและยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอยางเหมาะสม
รจู กั เอาใจเขามาใสใจเรา รจู กั รอคอย รจู กั กฎเกณฑระเบียบวินยั มีจติ
ใจร า เริ ง แจ ม ใส มองโลกในแง ดี สามารถปรั บ ตั ว เข า กั บ สั ง คม
สถานการณรอบขางไดดี มีความคิดสรางสรรค กระตือรือรน มีแรงจูง
ใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณคาและเชือ่ มัน่ ในตนเอง ธรรมะ
คือปจจัยสำคัญที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณไดดีมากที่สุด
ปจจัยหนึง่ เด็กจะเรียนรกู ารปรับตัว การใหอภัย การอยรู ว มกับเพือ่ นๆ
อีกทัง้ การฝกสมาธิใหมมี นั่ คงทางจิตใจดวยคะ

3. CQ : Creativity Quotient ความฉลาดในการริเริม่ สรางสรรค
คือ มีความคิด จินตนาการหรือแนวคิดใหมๆ ในรูปแบบตางๆ เชน การ
เลน งานศิลปะ การประดิษฐสงิ่ ของ CQ จะสัมพันธกบั เรือ่ งการเลน
ถาเด็กไดเลนอยางอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะมี
ความคิดสรางสรรค การปลูกฝงเรื่องนี้จึงอยูที่พอแมมีเวลาเลนและ
ทำกิจกรรมทีส่ ง เสริมจินตนาการกับลูกๆ ซึง่ กิจกรรมสรางสรรคทเี่ รา
จัดใหไมวา จะเปนการวาดภาพ เขียนเรียงความ วอรคแรลลี่ เกมตางๆ
ยอมพัฒนาความฉลาดในดานนีอ้ ยางเปนธรรมชาติมากๆเลยคะ

4. MQ : Moral Quotient ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
คือการปลูกฝง ความดีงามใหกบั เด็ก ๆ เชน ความเมตตา กรุณา เอือ้
เฟอ เผือ่ แผ เห็นอกเห็นใจผอู นื่ เปนตน ทำใหเด็กมีความประพฤติดี
รจู กั ผิดชอบ มีความซือ่ สัตย รับผิดชอบ มีจริยธรรม เปนแนวคิดทีม่ งุ
ตอบคำถามวาการทีเ่ รามีคนที่ IQ ดี EQ สูง แตถา มีระดับคุณธรรม
จริยธรรมต่ำก็อาจใชความฉลาดไปในทางที่ไมถูกตองก็เปนได
ประเด็นนี้ยิ่งไมตองหวงเลยละคะคายของเราปลูกฝงจริยธรรมพื้น
ฐาน ศีลธรรมที่จำเปนตอการเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพใหกับ
เด็กๆ ในทุกๆกิจกรรม เรียกวาทุกลมหายใจเลยละคะ

5. PQ : Play Quotient ความฉลาดทีเ่ กิดจากการเลน
เปนความเชื่อที่วาการเลนชวยพัฒนาความสามารถของเด็กไดหลาย
ดาน ทัง้ พัฒนาการดานรางกาย ความเฉลียวฉลาด ความคิดสรางสรรค
อารมณและสังคม PQ จึงเนนใหพอ แมเลนกับลูก ถึงกับมีคำพูดทีว่ า
พอแมเปนอุปกรณการเลนทีด่ ที สี่ ดุ ของลูก ชวยสรางเสริมพัฒนาลูกได
ดีกวาของเลนพัฒนาการแพงๆ เพราะนอกจากพัฒนาการดานรางกาย
และสติปญ
 ญาทีเ่ กิดขึน้ แลว ลูกยังไดรบั ความรสู กึ อบอนุ มีความสุขไป
พรอมกับสอดแทรกคำสอน คุณธรรม จริยธรรม หลักคิดดีๆระหวางที่
เลนดวยคะ เสียงหัวเราะในคายของเด็กๆยอมเปนเครือ่ งยืนยันวา การ
ไดเลนควบคกู บั การฝกความดีเปนเรือ่ งสนุกกวาทีค่ ดิ ไวเยอะคะ

6. AQ : Adversity Quotient ความฉลาดในการแกไขปญหา
คือ ความสามารถปรับตัวในการเผชิญปญหาไดดี มีความยืดหยนุ และ
พยายามหาหนทางแกไขปญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลำบาก
ดวยตัวเอง ไมยอ ทองายๆ ความฉลาดในดานนีเ้ ริม่ กอตัวขึน้ ตัง้ แตเปน
เด็ก เพราะเด็กจะเรียนรวู ธิ กี ารมองและจัดการปญหาจากผใู หญรอบ
ขาง วาปญหานัน้ เปนปญหาทีต่ อ งยอมจำนน เปนโอกาสหรือเปนเรือ่ ง
นาทาทาย ซึง่ ถาเด็กทำไดจะเกิดความภาคภูมใิ จ และยอมรับความ
สามารถของตนเอง ชวยพัฒนา Self- esteem ของเด็ก พอแมและผู
เลี้ยงดูเด็กเปนคนสำคัญที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดฝกเผชิญกับการแก
ปญหาดวยตัวเองเพือ่ พัฒนา ความฉลาดทางดานนีค้ ะ บางทีการทีเ่ ด็ก
ตองหางไกลจากพอแม ยอมทำใหเขาแข็งแกรงขึน้ ปรับตัวเขากับผอู นื่
ไดดขี นึ้ แกปญ
 หาเองไดมากขึน้ ผปู กครองหลายทานยืนยันมาทางคาย
คะวาลูกๆเปลีย่ นไป ดีขนึ้ มาก
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สราง 6Q รอบดานดวยคายพุทธบุตร วัดปาเจริญราช

จากรายละเอียดของความฉลาดดานตางๆ ทีก่ ลาวมาพอจะเห็นนะคะวา เราสามารถพัฒนา 6Q ตางๆ ใหกบั ลูกๆไดโดยผาน
การเขาคายพุทธบุตร ดวยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระครูปลัดวีระนนท วีระนันโท ทานตองการสนับสนุนใหพฒ
ั นาเยาวชน
ทางดานกาย อารมณ สังคม สติปญญา โดยใชหลักพระพุทธศาสนา ทานไดสนับสนุนโครงการคายพุทธบุตรทุกป ซึ่งชวยพัฒนา
6Q ของเยาวชนทีเ่ ขารวมกิจกรรมไดเปนอยางดี ใหเด็กๆเปนลูกทีด่ ขี องพอแม เปนเด็กดีของครู อาจารย เพือ่ นๆและสังคมตอไป
ั นา 6Q จากกิจกรรมตางๆ เชน ธรรมบรรยาย เรือ่ ง "ความเปนพุทธบุตร" กิจกรรมบำเพ็ญ
เด็กๆ ทีเ่ ขาคายพุทธบุตร จะไดเรียนรพู ฒ
บุญภาวนา โยคะสมาธิ กิจกรรมธรรมะสองใจ กิจกรรมฐานธรรมะ กิจกรรมจุดเทียนแหงปญญา ธรรมบรรยายเรือ่ ง “กฎแหงกรรม”
กิจกรรมถาม - ตอบธรรม ชิงรางวัล กิจกรรมประกวดเรียงความและวาดภาพ กิจกรรมทอดผาปาความดี/เผาผีความชัว่ เปนตน โดย
พระวิทยากรและวิทยากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อาทิ อ.ญาณภัทร ยอดแกว มหาเปรียญธรรม 9 ประโยค และมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ผมู ปี ระสบการณสรางสรรคคา ยพุทธบุตรมาหลายป
รอู ยางนีแ้ ลว ไมมา ไมไดแลวคะ ปหนา ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกทาน นำบุตรหลานมาสมัครเขาคายพุทธบุตร เรียนรู แสวงบุญ
พัฒนา 6Q ณ วัดปาเจริญราช นะคะ ขอบคุณคะ แลวเจอกันในคายนะคะ
บุญรักษา ธรรมคมุ ครองคะ
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สะเก็ดขาวชาววัด
โดย นกกระจิบ๊

 คายพุทธบุตรปนี้ ประสบความสำเร็จลนหลาม ยิง่ กวานัน้ แลวจำนวนนองๆทีเ่ พิม่ ขึน้ มากมาย
แมพๆี่ เจาหนาทีจ่ ะเหนือ่ ยสายตัวแทบขาด ดัง่ สายรกตอนแรกเกิด แตกอ็ มิ่ บุญกันถวนหนา
นกกระจิ๊บขอปรบมือใหสาวกชาวคายทุกคนเลยจา…
´ ถูกจับตามองวาพุทธบุตรปนจ้ี ะมีใครลงไปวายน้ำเลนหรือเปลา ดวยความหวงใยและอาทรของ
พีต่ ยุ หอบพวงมาลัย ดอกไมธปู เทียน เดินไหวรอบวัดใหเด็กๆปลอดภัย สาธ…
ุ .อยางนีซ้ เิ รียกวา
รักกันจริง สุดยอดๆ…..
² รายนี้โดนปรักปรำวาเปนกรรมกร ผูใชแรงงานประจำคาย บางก็วาเหมือนเจกขายขาวมันไก
นาสงสารคุณปนปนผูแสนดี แตจะเปนไรไป ก็เลนโกยบุญเปนกระบุง เสร็จงานก็ขับเบนซคัน
เทาชางกลับบาน กรรมกรอะไรจะ ไฮโซไฮโซ อิอิ
 สามีภรรยาสองคูนี้ก็ไมนอยหนาใคร รวมตัวกันเก็บบุญทุกกระเบียดนิ้ว จะเปนใครไปไมได
นอกจากคุณตน กับคุณแพร (งานเบือ้ งหนาสามัคคี) และ คุณระกับคุณปู(งาน เบือ้ งหลังพลัง
คอสโม) นกกระจิบ๊ เห็นแลวชืน่ ชม สมควรถวายโลเจาคะ
³ งานหลอพระสีวลี ผานไปไดอยางงดงาม มองทางไหนก็ดีไปหมด ตองยกความชอบประกาศ
ความดีใหผมู าเตรียมงานจัดงานทุกคน และเจาภาพหลอพระสีวลีทงั้ 3 ปาง ขออนุโมทนาสาธุการ
ดวยนะจะ
งานนีเ้ ห็นรอยยิม้ หลวงพอแลว เหลาชาววัดก็สขุ ใจไปตามๆกัน สาธุ สาธุ สาธุ
 กลมุ นางฟาประจำวัดทีน่ งั่ รับทรัพย รับจองพระ และรับแผนทอง นำทีมโดยเจอมิ คุณเหมียว
และเหลาบริวารนางฟาอีกหารอยทำงานเต็มที่ แจกรอยยิม้ พิมพใจสวยใสอิม่ บุญกันถวนหนา แต
พอเสร็จงานตอนรับพระ หายเกลีย้ งทุกหนา ญาติโยมงง ทำไมกลับสวรรคกนั เรว เร็ว
 ทายสุดดวยความงกบุญของนกกระจิบ๊ เอง ตองวกกลับมาที่ ผทู มุ เทแรงกายแรงใจอยางถวาย
เศียร อยางคุณพีม่ หาสารพัดชาง คุณยาเจ็บก็ทำ คุณระและคุณปู คหู คู บู ญ
ุ นองบอมและ
คุณเมตต ผูเจนงาน คุณปนปนและนองแอน ผูปูตัวหนอนเปนรูปตุกตาที่สวยงาม และ
พนักงานจากบริษัทซัมมิทฯ รวมทัง้ ผอู ยเู บือ้ งหลังความสำเร็จทุกทาน ขออนุโมทนาบุญดวย
นะจะ ฉบับหนามาเมาทความดีกนั ใหมจะ
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มุมนีม้ รี างวัล

อิคิวซัง
ยินดีดว ยครับกับคุณเกียรติศกั ดิ์ เอีย่ มเรืองพร กรุงเทพฯ
คุณศิรวิ รรณ เรืองรัตนวิภา กรุงเทพฯ
ทีต่ อบคำถามถูกวา สหชาติทงั้ เจ็ดของพระพุทธเจา มีอะไรบาง
คำตอบคือ พระนางพิมพา พระอานนท นายฉันนะ
อำมาตยกาฬุทายี มากัณฑกะ ตนศรีมหาโพธิ และขุม
ทรัพยทั้งสี่
ทางทีมงานกระแสใจจะจัดสงของรางวัลเปนเสือ้ คอปกปกคำวา
I love the Buddhaไปใหนะครับ
คำถามประจำฉบับนี้ถามวา พระอริยะ พระโพธิสัตว ผูที่
ปรารถนาเปนพระพุทธบิดา พระพุทธมารดา พระปจเจก
พุทธเจา พระอัครสาวก เปนตน ทานเหลานีจ้ ะมีวมิ าน
อยูที่สวรรคชั้นใด
สงคำตอบของคุณมาไดที่
เบอรแฟกซ 02 8818619
krasaejaigames@yahoo.com
ผูโชคดีที่ตอบถูกจะไดรับเสื้อสกรีนคำวา
Mindfulness(สติ) เปนรางวัลครับ

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

หลังจากชวงเขาพรรษาเสร็จเรียบรอย พระหนุมบวชใหม
สามรูปนัง่ คุยกันในเย็นวันหนึง่
พระหนึง่ : นี่ ทานทัง้ สองมาเปนสงฆแลวมีความตัง้ ใจ
อยางไรกันบางละ
พระสอง : ผมก็แคตงั้ ใจจะรักษาพระวินยั ใหครบถวนไมให
ขาดตกบกพรองครับ
พระสาม : สวนผมจะเปนพระมหาใหไดครับ วาแตทา นละ
ตัง้ ใจไวอยางไร
พระหนึง่ : ผมอยากเปนเจาอาวาส
พระสอง : เจาอาวาสเลยเหรอ
พระหนึง่ : ไมเห็นยาก ก็แคเชาเอน เพลนอน บายพักผอน
ค่ำจำวัด
พระสองและพระสาม : ??#??

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
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การเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาเจริญราช

กอนทีจ่ ะลงทะเบียนเขาปฏิบตั ธิ รรม ตองศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้
คุณสมบัติของผูที่จะเขามาปฏิบัติธรรม
๑. ตองเปนผมู สี ติสมั ปชัญญะสมบูรณ ไมวกิ ลจริต เปนโรคลมชัก หรือลมบาหมู
๒. ตองเปนผมู สี ขุ ภาพรางกายแข็งแรงชวยเหลือตัวเองได ไมพกิ ารอวัยวะ และไมเปนโรครายแรงหรือโรคติดตอทีส่ งั คมรังเกียจ
๓. ไมเปนผตู ดิ ยาเสพติดใหโทษทุกชนิด เชน ยานัตถุ บุหรี่ สุรา ยาบา หรือยาเสพติดอืน่ ๆ
๔. ตองไมเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
๕. รับผปู ฏิบตั ธิ รรมอายุ ๑๕ ปขนึ้ ไป ไมอนุญาตใหนำบุตรหลานทีม่ อี ายุต่ำกวา ๑๕ ปเขาปฏิบตั ิ แตหากเด็กทีม่ อี ายุต่ำกวา ๑๕ ป
จะตองไดรบั ความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผปู กครอง เปนลายลักษณอกั ษรในใบลงทะเบียน แตขอสงวนสิทธิพ์ จิ ารณา
เปนรายๆไป เนือ่ งจากหากเด็กควบคุมดูแลตนเองไมได เปนการรบกวนผปู ฏิบตั ธิ รรมรายอืน่ ทางวัดมีสทิ ธิข์ อใหกลับบานไดทนั ที
๖. ทางวัดไมอนุญาตใหมาปฏิบัติธรรมเพื่อแกบน
สิ่งที่ตองเตรียมมาเพื่อปฏิบัติธรรม
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือ/บัตรขาราชการ หนังสือเดินทาง อยางใดอยางหนึง่
๒. ของใชสว นตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู ผาเช็ดตัว รองเทาควรเรียบรอยเหมาะกับสถานที่ งดเวนการสวมใสเครือ่ งประดับ
การใชเครือ่ งปะทินผิว ทุกชนิด ชุดชัน้ ในควรเปนสีทใี่ กลเคียงกับชุดปฏิบตั ธิ รรม
๓. ดอกไม ธูป เทียน เพือ่ สมาทานศีล
๔. ชุดปฏิบตั ธิ รรม ผปู ฏิบตั ธิ รรม ควรนำชุดปฏิบตั ธิ รรมของตนเองมาดวยทุกครัง้
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสือ้ แขนสัน้ สีขาว
หญิง เสือ้ แขนยาวสีขาว ผาถุงสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสือ้ ซับใน รวบผม หวีผม ใหเรียบรอย
กฎระเบียบสำหรับผูปฏิบัติธรรม
ผทู เี่ ขามาปฏิบตั ธิ รรม ตองปฏิบตั ติ ามระเบียบ ดังนี้
ผปู ฏิบตั ธิ รรมจะตองสำรวมกาย วาจา ใจใหเปนปกติตลอดเวลาทีอ่ ยปู ฏิบตั ธิ รรม สำรวมตนอยใู นเขตวัด ใชหลักสติปฏ ฐาน
สีใ่ นการฝกปฏิบตั ธิ รรม กำหนดสติตลอดเวลา
ใหความเคารพและเชื่อฟงคำแนะนำของพระอาจารย เมื่อสอบอารมณกับพระอาจารยทานใด ขอใหสอบอารมณกับ
พระอาจารยทา นนัน้ จนจบการปฏิบตั ธิ รรม โดยสอบวันละ ๑ รอบเทานัน้
หามคุย บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แมชี หรือผูปฏิบัติธรรมทานอื่นเปนอันขาด หากมีความสงสัยในการ
ปฏิบตั ิ ใหสอบถามพระอาจารยผสู อบอารมณแตเพียงทานเดียว
หามนำโทรศัพท เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด มาใชในชวงเวลาปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด หามพูดคุยกัน หรือสงเสียงดังรบกวน
ผอู นื่ หามกอเหตุทะเลาะวิวาท ดาทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิรยิ าอาการอืน่ ใดในทำนองเดียวกัน หากมีเหตุการณเกิดขึน้
คูกรณีตองออกจากวัดไปโดยไมมีขอโตแยงใดๆทั้งสิ้น
ผปู ฏิบตั ธิ รรมตองลงทำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพรอมกันทีศ่ าลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาทีก่ ำหนดไว หากมีเหตุจำเปนสุดวิสยั ไม
สามารถปฏิบตั ไิ ด ใหแจงพระอาจารยผดู แู ลทราบทุกครัง้
หามสูบบุหรี่ ดืม่ สุรา กินหมาก เสพยาบา ยานัตถุ และสิง่ เสพติดทุกชนิด
ในวันกลับบาน ใหผปู ฏิบตั ธิ รรมติดตอเจาหนาทีเ่ พือ่ สงคืน กุญแจหองพัก เครือ่ งนอน ชุดปฏิบตั ธิ รรม เครือ่ งใชตา งๆ เจาหนาที่
จะตรวจดูความถูกตอง
การลงทะเบียน
ผทู มี่ คี วามประสงคจะปฏิบตั ธิ รรมใหแจงความจำนงคไดทเี่ จาหนาทีข่ องวัด โดยสามารถลงทะเบียนเขาปฏิบตั ธิ รรมไดทกุ
วัน ณ หองทะเบียน (ไมตอ งจองหรือโทรมาแจงลวงหนา) และจะตองทำการลงทะเบียนเปนลายลักษณอกั ษรในใบลงทะเบียน โดย
ตองแจงใหเจาหนาทีท่ ราบกอนวา จะอยปู ฏิบตั กิ วี่ นั
ทัง้ นี้ การลงทะเบียนเขาปฏิบตั ธิ รรม จะสมบูรณตอ เมือ่ พระอาจารยผดู แู ลลงลายมือชือ่ ในใบลงทะเบียน
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ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติ
ทางวัด อนุญาตใหอยูปฏิบัติธรรมไดครั้งละไมเกิน ๘ วัน หากประสงคจะอยูตอตองแจงเจาหนาที่ทราบลวงหนา กอนครบ
กำหนด ๒ วัน และจะอนุญาตใหอยปู ฏิบตั ธิ รรมตอเปนรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารยผดู แู ล
หากผูที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบันขณะไดอยางตอเนื่อง แจมแจง ชัดเจน และตองการมา
ปฏิบตั เิ พือ่ ยกระดับจิตใหสงู ขึน้ ทางวัดอนุญาตใหอยปู ฏิบตั ธิ รรมไดไมเกิน ๑๕ วัน
พระอาจารยจะทำพิธสี มาทานศีล ๘ และสอนกรรมฐานให ๓ รอบตอวัน คือ เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และหลัง
ทำวัตรเย็น
การเขาปฏิบัติธรรมในวันศุกรและกลับวันอาทิตย ใหลงทะเบียน ในวันศุกร กอน ๖ โมงเย็นและทำพิธีสมาทานศีล ๘ และ
พระอาจารยจะสอนกรรมฐานใหในเวลาหลังทำวัตรเย็น และจะมีพธิ ลี าศีล ( กลับบาน ) ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวันอาทิตย
อนึง่ การเขาปฏิบตั ธิ รรม จะไมเสียคาใชจา ยใดๆทัง้ สิน้ ดังนัน้ ทรัพยสนิ หรือสิง่ ของมีคา ตางๆ ไมควรนำมาดวย
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว เจาหนาที่จะจัดเครื่องนอนให และใหนำสัมภาระเขาไปเก็บยังที่พักที่เจาหนาที่จัดไวใหตามความ
เหมาะสม หองละ ๑-๒ คน โดยจะแยกทีพ่ กั ระหวางหญิงและชาย ซึง่ ไมสามารถเลือกทีพ่ กั เองได และไมมกี ารจองทีพ่ กั ลวงหนา
การลาศีล
เมือ่ ผปู ฏิบตั ธิ รรม ไดปฏิบตั คิ รบตามกำหนดทีไ่ ดแจงความจำนงไวแลวนัน้ จะตองทำพิธลี าศีล และขอขมาพระรัตนตรัย ซึง่
พระอาจารยจะทำพิธลี าศีล ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ใหผปู ฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ะลาศีล พรอมกัน ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม
กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.
ทำวัตรเชา เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นัง่ กรรมฐาน
ผปู ฏิบตั ธิ รรมตองมาทำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพรอมกันทีศ่ าลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาทีก่ ำหนดไว โดยฟงสัญญาณระฆัง
การรับประทานอาหาร
ผปู ฏิบตั ธิ รรม ตองมารับประทาน พรอมกันทีศ่ าลา
อาหารเชา
เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดืม่ น้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
กอนถึงเวลารับประทานอาหาร ผปู ฏิบตั ธิ รรมควรชวยกันจัดทีน่ งั่ และน้ำดืม่ สำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรมดวยกัน
ตองเดินตักอาหารดวยความเปนระเบียบเรียบรอย หามพูดคุยกัน
ขณะนัง่ รอและรับประทานอาหาร ผปู ฏิบตั ธิ รรมหามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใด ๆ ทีไ่ มสำรวม
เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จ ใหนงั่ รออยทู เี่ ดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ
เมือ่ เสร็จจากการรับประทานอาหาร ใหผปู ฏิบตั ธิ รรมชวยกันเก็บกวาดสถานทีแ่ ละทำความสะอาดภาชนะ ใหเรียบรอย อยา
ใหเปนภาระของบุคคลอื่น
ขอปฏิบัติในวันกลับบาน
เมือ่ ครบกำหนดการปฏิบตั ธิ รรมตามทีแ่ สดงความจำนงแลว ตองเก็บของใชสว นตัวกลับใหหมด หามทิง้ ไวใหเปนภาระผอู นื่ หากทิง้
ไวทางวัดจะไมรบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และควรทำความสะอาดทีพ่ กั ศาลาปฏิบตั ธิ รรม หองน้ำ และติดตอเจาหนาทีเ่ พือ่ สงคืน กุญแจ
หองพัก เครือ่ งนอน ชุดปฏิบตั ธิ รรม เครือ่ งใชตา งๆ หามนำกุญแจไปฝากกับผปู ฏิบตั ธิ รรม พระภิกษุ แมชี หรือบุคคลอืน่ ตองนำมา
คืนกับเจาหนาที่เทานั้น
หมายเหตุ การเขาปฏิบตั ธิ รรม จะไมเสียคาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้ และหากจะชำระหนีส้ งฆ คาน้ำ คาไฟฟา รวมสรางถาวรวัตถุตา งๆ
สามารถทำบุญไดตามตรู บั บริจาคตางๆ ทีท่ างวัดไดจดั ไว
ถาผปู ฏิบตั ธิ รรมผใู ด ไมทำตามระเบียบของวัดทีก่ ำหนดไว ทางวัดจะกลาวตักเตือนใหทราบกอน หากยังไมสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังกลาว ทางวัดขออนุญาตใหทา นกลับไปปฏิบตั ทิ บี่ า น ทัง้ นี้ เพือ่ ความผาสุกของทุกคนทีม่ าตัง้ ใจมาปฏิบตั ธิ รรมและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของวัด
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เลขที่...............................



โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ
ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราช
ครัง้ ที.่ ......................
ระหวางวันที.่ ................................................................ถึงวันที.่ ..............................................................
ขอมูลสวนตัว
1. ชือ่ (นาย/นาง/น.ส./ด.ญ./ด.ช.)...............................................นามสกุล......................................................................
ชือ่ เลน......................เลขทีบ่ ตั รประชาชน ...............................................เชือ้ ชาติ.................... สัญชาติ..........................
เกิดวันที.่ ..................เดือน.......................................พ.ศ. ........................อายุ....................................ป
2. ทีอ่ ยทู สี่ ามารถติดตอได : ชือ่ หมบู า น/อาคาร............................................บานเลขที.่ ..........................หมทู .ี่ ..................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................แขวง/ตำบล................................................
เขต/อำเภอ.............................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย. .......................................
หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได : โทรศัพทบา น...................................โทรศัพทมอื ถือ..............................................
โทรศัพททที่ ำงาน....................................................................e-mail.............................................................................
3. อาชีพ........................................................................ตำแหนง...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สถานทีท่ ำงาน..............................................................................................................................................................
4. สุขภาพรางกาย O แข็งแรง O มีโรคประจำตัว คือ........................................................................................................
กรุณาแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะไดไมเกิดปญหาระหวางการปฏิบัติธรรม
ทานทีม่ โี รคประจำตัว กรุณา นำยามาทาน หามหยุดยา
5. กรณีฉกุ เฉินโปรดติดตอคุณ................................................เกีย่ วของเปน...................เบอรตดิ ตอ …............................
6. ทราบขาวโครงการหรือกิจกรรมจาก……………………...........……………………….……………………….…………
เคยมาปฏิบตั ธิ รรม ทีว่ ดั ปาเจริญราช O ไมเคย O เคย............ครัง้ ครัง้ ลาสุดเมือ่ เดือน............................ป....................
เคยปฏิบัติที่สำนักใดมาแลวบาง
O ไมเคย O เคย โปรดระบุ...................................................................................
ลงชื่อ……………………………….………………ผูสมัคร
(……………………………….………………)
ลงชื่อ……………………………….………………ผูรับสมัคร
(เจาหนาที่ฝายทะเบียน)
บันทึกสำหรับเจาหนาที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กำหนดการปฏิบัตธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ณ ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราช วันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือนตลอดทัง้ ป
วันที่ ๑
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เขาทีพ่ กั และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงระเบียบปฏิบตั ิ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธสี มาทานศีล ๘ สมาทานพระกรรมฐานและวิธปี ฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานเบือ้ งตน
โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท และพักดืม่ น้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นำโดย พระอาจารยสชุ าติ ติกขฺ วีโร ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
วันที่ ๒
เวลา ๐๓.๓๐ น.
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
ทำวัตรเชา
รับประทานอาหารเชา
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน พรอมฟงคำแนะนำไปดวยตามแตโอกาส
รับประทานอาหารเพล
ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานพรอมฟงคำแนะนำไปดวยตามแตโอกาส และพักดืม่ น้ำปานะ
ทำวัตรเย็น
ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
พิธสี มาทานปดวาจา

วันที่ ๓ - วันที่ ๗

ไมมกี ารทำวัตรเชา - เย็น และฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ ตอบปญหาธรรม

วันที่ ๘
เวลา ๐๓.๓๐ น.
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ น.

สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
รับประทานอาหารเชา
พิธเี ปดวาจา ผปู ฏิบตั ธิ รรมแสดงความรสู กึ
รับประทานอาหารเพล
พิธลี าศีล ๘ สมาทานศีล ๕ พิธมี าลาบูชาครู พระอาจารยใหโอวาทปดโครงการ

กำหนดการนีอ้ าจมีการเปลีย่ นแปลงไดตามความเหมาะสม และมีการบรรยายธรรม ภาคปฏิบตั ทิ กุ วัน
และตอบปญหาธรรมหลังจากการปฏิบตั ธิ รรม ๓ วัน สอบอารมณเฉพาะผทู ปี่ ฏิบตั ธิ รรมครบ ๘ วัน
กำหนดภาวนาวิธพ
ี องหนอ-ยุบหนอ
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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
ฝายประสานงาน
คุณศราวุฒิ คำเทพ
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.........................

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
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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

งานเบือ้ งหนาเบือ้ งหลังพิธเี ททองหลอพระสีวลี ๓ ปาง

ประมวลภาพ
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