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บรษิทั ดทิกัษ เทรดดิง้ จำกดั
- ผผูลติและจำหนายเทยีนพรรษา กลิน่ตะไคร ตราเทยีนทพิย
- รับผลิตเทียนในรูปแบบตางๆสำหรับใชในงานเทศกาล
และวันสำคัญ

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

จาก ชาวชมรมกระแสใจ
บทกลอนเพือ่แสดงมทุติาจติเนือ่งในโอกาสวนัคลายวนัเกดิหลวงพอวรีะนนท วรีนนโฺท

วนัที ่๒๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

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

โดย...ธรรมบตุร
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ปที ่๒ ฉบบัที ่๗  กรกฎาคม - ตลุาคม  ๒๕๕๒

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

 e-mail:krasaejai@yahoo.com
ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

บรรณาธิการ คณุกมลาศ คชัชาพงษ
กองบรรณาธิการ คณุวรีะ ศรสีนทิ

คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน
คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน
คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
คณุอนเุทพ  อนิทรชติ
คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
คณุภทัรนิทร สขุเกษม
คณุแพรภทัร ยอดแกว
คณุภชุงค ทบัทมิงาม

ฝายประสานงาน คณุศราวธุ คำเทพ
ภาพปก ด.ช.อภชิาต ิรตันสขุ (นองบิก๊) คายพทุธบตุร
ภาพวาดโดย คณุวชิา นนทแกว
ภาพถายโดย คณุสนธชิยั ไชยจำรสั
พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ

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

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

สขุภาพจติ ประสบการณชวีติระหวางสมาชกิ
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชในชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรมอนัด ีตามหลกัพทุธธรรม

ใหแกครอบครัว

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ
คุยกับบอกอ กมลาศ คชัชาพงษ ๔
โครงการบุญ กองบอกอ ๖
ครอบครัวกระแสใจ จิตประภัสสร ๗
พระไตรปฏกนารู วิสาขา ๘
ถามตอบปญหาสภาวธรรม พระครูปลัดวีระนนท ๙
เยี่ยมเยือนวัดปา พริมาดา ๑๒
รเูรือ่ง สมนุไพรเปนกษาย แพรภัทรา ๑๔
บทความพิเศษ กองบอกอ ๑๖
ไดอารี่ธรรม ปกขาว ๑๙
Yaga&Dharma Kate M. ๒๐
รูรอบกรอบกฎหมาย พีห่นมุ ๒๒
เหตุเกิดบนรอยพุทธ ฤทธิรงค ๒๓
สืบเนื่องจากชาดก สัตตบุษย ๒๔
กุศลกิจ อิม่บญุ ๒๕
โลกพุทธบุตร โคนัน ๒๘
สารธารบุญ นางฟาชาลี ๓๐
เรื่องเลาจากพระปา กัณหาชาลี ๓๒
เพราะเปนปจจัตตัง ขุนไกรลาส ๓๔
       ตอน สญัญาพญานาค
ธรรมบันดาลใจ โควินทะ ๓๖
สกูปพิเศษ กองบอกอ ๓๘

ตอน ควนัหลงจากคายพทุธบตุร
บทความพิเศษ พมิพลอย ๔๑

ตอน 6Q เพือ่พฒันาการทีด่ขีองพทุธบตุร
สะเก็ดขาวชาววัด นกกระจิ๊บ ๔๓
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ขอขอบคณุคณะทำงาน โครงการคายพทุธบตุร ครัง้ที ่2

คยุกบับอกอคยุกบับอกอ
สวสัดคีะกลัยาณมติรธรรมทกุทาน  ยนิดตีอนรบัสวูารสารกระใสใจอกีครัง้นะคะ  ไมทนัไรกผ็านมาครึง่ปกนัแลว  หวงัวา

ทกุทานคงจะไดขนุเสบยีงบญุกนัอยางเตม็ทีน่ะคะ  แตถาทานใดยงัไมมโีอกาสทำบญุนกั  ขอเรยีนเชญิทีว่ดัปาเจรญิราชของเรา
คะ ไมวาทาน ศลี ภาวนา  ทางวดัฯกม็ใีหทานไดมโีอกาสสรางบญุกศุลกนั โดยไมขาดตกบกพรองคะ

ฉบับนี้ในนามคณะผูจัดทำวารสารกระแสใจตองกราบขออภัยที่ออกลาชาไป เนื่องจากมีภารกิจตางๆ มากมาย อีกทั้ง
ขอจำกดัในเรือ่งเงนิทนุ แตเรากย็งัสรรสาระ ความร ูธรรมะ และกจิกรรมบญุมากมายในฉบบัดงัเชนเคย  รวมทัง้ภาพงานบญุหลอ
พระสวีล ีและงานโครงการคายพทุธบตุร ทีท่ำใหผรูวมบญุอิม่เอบิบญุกนัอยางเตม็ที ่และขออนโุมทนาบญุเปนพเิศษสำหรบัเพือ่นๆ
กลัยาณมติรผใูจบญุทีม่ารวมจดังานโครงการคายพทุธบตุรครัง้ที ่2 ทำใหเยาวชนพทุธบตุรพกความสขุใจกลบับานกนัถวนหนา

หากทานใดไมไดรวมงานหลอพระสวีลกี ็รวมอนโุมทนาบญุกนั หรอืถาตองการบชูาพระสวีล ีพระอรหนัตสาวก ผเูปนเลศิ
ดานโชคลาภ กส็ามารถตดิตอบชูาไดทีว่ดั มีทัง้ขนาดเลก็หนาตกัหานิว้ เจด็นิว้และเกานิว้ใหบชูาทัง้สามปางคะ

ดวยความภาคภูมิใจของชาวกระแสใจที่วารสารของเราไดรับการอุปถัมภและสนับสนุนจากพระเดชพระคุณหลวงพอ
วรีะนนท วรีนนโฺท  ตัง้แตแรกเริม่จนกระทัง่ทกุวนันี ้และเรายนืหยดัอยไูดดวยกระแสบญุ พลงัสตปิญญา พลงักาย พลงัใจ จาก
ทีมงานและผูมีจิตศรัทธาทุกทาน ดิฉันขออนุโมทนาบุญกับเจาภาพจัดพิมพวารสารฉบับนี้ดวยและผูใจบุญทุกทานที่รวม
อปุถมัถ มา ณ โอกาสนี ้ พบกนัใหมฉบบัหนาคะ

กมลาศ  คชัชาพงษ
บรรณาธกิาร

Krasaejai7.pmd 23/9/2552, 13:504



5

ขอบอกขาวทีญ่าตโิยมทัง้หลายทกุทานทีเ่คยรวมทำบญุสรางอโุบสถหรอืรวมเปนเจาภาพจอง
เสาเข็มอุโบสถ  ถามมาวาเมื่อไรจะลงมือสรางอุโบสถ ปจจัยก็ใหมาแลว ขอชี้แจงแกผูมีจิตศรัทธา
ทัง้หลายวา ขณะนีท้างวดัไดทำการตเีสาเขม็ไปแลว ๑๑๖ ตน ความยาว ๒๑ เมตร และทำฐานขึน้
มาแลว กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวนเงนิทีก่อสรางฐานอโุบสถไปทัง้สิน้ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หาลานหาแสนบาทถวน)

โดยทางวัดจะจัดสรางพระประธานมาประดิษฐานภายในอุโบสถหนาตัก ๑๐๙ นิ้ว ทำจาก
หนิสขีาวจากมนัดาเลย ประเทศพมา ฉะนัน้ทานผมูจีติศรทัธาทัง้หลาย คอยตดิตามขาวและรวมแรง

รวมใจชวยเหลอืกนัตอไป โดยจะขอเชญิญาตโิยมทานทัง้หลายมารวมสวดมนตเจรญิจติภาวนาฉลององคพระประธานอโุบสถดวยกนั
โปรดคอยติดตามขาวการอัญเชิญพระจากพมาและเตรียมตัวเตรียมใจไว

อนึ่งทางวัดกำลังกอสรางสาธารณูปโภคที่จำเปนหลายๆอยางไปพรอมๆกัน เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับญาติโยมที่จะเขา
มาปฏบิตัธิรรม เชน หองน้ำ ทีพ่กัของโยมทัง้ชายและหญงิ  ตดิตัง้ระบบไฟฟา ขอใหทานคอยตดิตามขาวสารบญุจากวารสารกระแส
ใจ และฝากขาวประชาสมัพนัธบญุบอกตอๆกนัไปใหทราบโดยถวนหนา สาธุ

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

สพพฺทน ํ ธมมฺทาน ํ ชนิาต ิ    "การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทัง้ปวง"

โครงการบุญ เรื่อง...กองบอกอ

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

โครงการสรางกฏุกิรรมฐานสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพสรางกุฏิกรรมฐานสำหรับผูปฏิบัติธรรม เปนกุฏิ

เดีย่วมหีองน้ำภายในกฏุ ิจำนวน 29 หลงั เจาภาพกฏุลิะ 200,000 บาท ขณะนีส้ราง
เสรจ็ไปแลวจำนวน  6 หลงั กฏุดิงักลาวเปนทีพ่กัสำหรบัผปูฏบิตัธิรรมหญิง สามารถ
พักไดไมเกิน 3 ทาน นอกจากนี้แลวยังใชเปนที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรมใน
หลักสูตรอบรมวิปสสนากรรมฐานในขั้นอุกฤษฏขึ้นไป

ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจรวมบุญเปนเจาภาพหรือสมทบตามกำลังศรัทธา ทานสามารถลงชื่อจองไดที่วัดปาเจริญราช
หรอืโอนปจจยัเขาบญัช ีพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม บญัชอีอมทรพัย
เลขที่   354-2-19782-4 พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ สงแฟกซมาที่
0-29952477 สอบถามเพิม่เตมิไดทีอ่าจารยดรณุ ีพวัพนัธสกลุ (อาจารยนอง) โทร 0-29952112

โครงการจองเสาเขม็อโุบสถ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
  ตามทีท่างวดัไดเปดโครงการจองเสาเขม็ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้

ไดมเีจาภาพจองมาครบจำนวน ๕๙ ตนแลว แตทางวดัไดดำเนนิการตอกเสาเขม็ตรง
ฐานอุโบสถไปทั้งหมดจำนวน ๑๑๖ ตน จึงขอเชิญผูมีจิตศรัทธาจองเปนเจาภาพ
ตอไปอกีในปนีจ้นกวาจะครบ ๑๑๖ ตน

 ทานสามารถรวมเจองเปนจาภาพเสาเขม็อโุบสถจำนวน ๑๑๖  ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
หรอืรวมสมทบตามกำลงัศรทัธา ขอใหผอูานทกุทานชวยประชาสมัพนัธบญุตอๆกนัไป

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

Krasaejai7.pmd 23/9/2552, 13:516



7

จติประภสัสร
ครอบครัวกระแสใจ

เมื่อฉันเปนพุทธบุตร
ฉบบันีข้อใหพืน้ทีใ่หกบัเยาวชนจากโครงการคายพทุธบตุร ครัง้ที่

2 ของวดัปาเจรญิราช ซึง่จดัขึน้เพือ่สงเสรมิใหเยาวชนไดมโีอกาสเรยีนรู
หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาและศาสนาพิธีตางๆ รวมทั้งใช
หลักธรรมความกตัญูกตเวทา เปนแนวทางในการปลูกฝงเยาวชนให
เปนผมูคีวามกตญักูตเวท ีโดยเฉพาะบดิามารดาและครอูาจารย ซึง่เปน
ผทูีม่บีญุคณุโดยตรงตอเดก็ๆ ปนีท้างชมรมกระแสใจมกีจิกรรมมากมาย
ใหเยาวชนตามสโลแกน “ธรรมะเปรยีบเสมอืนขนมหวาน” กจิกรรมหนึง่ทีเ่ปดโอกาสใหเยาวชนแสดงความสามารถคอื ประกวด
เรียงความ ทางชมรมกระแสใจก็ไดเพชรเม็ดงาม ไดแก รางวัลเรียงความดีเดน ของ ด.ช นรวิชญ เย็นนานนทน กลุม
สมัมาวาจา ใหหวัเรือ่ง เมือ่ฉนัเปนพทุธบตุร เรามาลองอานกนัคะ

พทุธบตุรในความคดิของคนธรรมดาอาจหมายความวาเดก็ทีม่าฝกธรรมะ ถอืศลี หรอืฝกสมาธติางๆ แตผม
คดิตางไป เพราะพทุธบตุรคอื เดก็ทีต่องการหาความสขุในดานจติใจ เพราะ ปจจบุนัโลกไดเปลีย่นไปจากหนามอื
เปนหลงัมอื พทุธศาสนาจงึเปนทีพ่ึง่ทางใจทีด่ทีีส่ดุ

วนัหนึง่เปนวนัทีด่ปูกตแิตทกุอยางกเ็ปลีย่นไป เพราะคณุแมไดรบัอเีมล จากวดัปาเจรญิราช ผมจงึถกูสงมา
ทีน่ี ่ ในวนัแรกทีไ่ปถงึ ทกุอยางเงยีบมาก เพราะทกุคนไมรจูกักนั และไมรวูาเหตใุดตองมาทำสมาธ ิหลงัจากเขา
แถวสวดมนต หลวงพอกไ็ดเทศนใหโอวาทใหเดก็ทกุคนฟง ตอนแรกรสูกึเบือ่หนายเพราะอะไรกไ็มทราบ อาจเพราะ
เราไมเขาใจในธรรมะ จนผมพบเดก็คนหนึง่ทีน่ั่งขางๆกนั เขาเลาใหผมฟงวา แมสงเขามา เพือ่ตองการใหเขาเปน
เด็กดี เขาก็จะพยายามดวย แมจะไมสนุกหรือไมรูจักใครก็ตาม จากขอความนั้น ทำใหสะกิดใจผมเปนอยางยิ่ง
เพราะเราไมไดมาแคมปเพือ่สนกุหรอืฆาเวลา แตมาเพือ่ทำใหรจูกัความสขุทีไ่ดพยายามฝกจติใจดวย

หลงัจากวนัน้ัน ผมกพ็ยายามนัง่สมาธแิละเดนิจงกรม และในทีส่ดุผมกร็จูกัเพือ่นมากมาย จากหลายเหตกุารณ
จากเดก็เงยีบขรมึกลายเปนเดก็ออนโยนและสบาย ตอนแรกกไ็มเชือ่แตกต็องเชือ่ เพราะเหตใุดหรอื เดก็จงึเปลีย่น
ไปมากขนาดนี ้แตสงัเกตอกีครัง้ ผมกเ็ปลีย่นไปเหมอืนกนั คำพดูทีบ่อกวาเดก็ทีม่าคายเปนพทุธบตุร แปลวาบตุร
ของพระพทุธเจา แมมเีวลาแค 4 วนั แตดเูหมอืนเปนความสขุทีน่านมาก จนอาจไมลมืไดอกีเลย

การมาคายครัง้นีไ้มไดทำใหมสีมาธแิละมคีวามสขุอยางเดยีว แตทำใหเขาใจไดวาทำไมพระพทุธเจาและพระสงฆ
สาวกของพระองคตองยอมเหนือ่ยทัง้แรงกายแรงใจตางๆ และเวลาของพระองคมคีาทกุวนิาท ี แมพระองคจาก
พวกเราไปนานแลว แตพระองคยงัอยใูนใจของเราเสมอตราบนานเทานาน
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เรื่อง...วิสาขา
พระไตรปฏกนารู

พระไตรปฏกนารู

เขาสูเทศกาลเขาพรรษา เปนเทศกาลแหงกระแสบุญของ
ชาวพุทธที่จะรวมกันสรางมหาทาน เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนาให
ยาวนานสบืไป เกรด็ความรเูกีย่วกบัเทศกาลเขาพรรษาไดเคยลงใน
วารสารกระแสใจฉบบัเกาในปทีแ่ลว ทานใดสนใจสามารถอานยอน
หลังไดในเวบไซต www.watpacharoenrat.com สำหรับฉบับนี้
ขอยกเนือ้ความในพระไตรปฏกในเรือ่งองักรุเทพบตุร กลาววาพระ
ศาสดาทรงปรารภกับอังกุรเทพบุตร การเลือกใหทานที่ไดผลมาก
เพื่อใหทานผูอานไดพิจารณาในการเลือกใหทานในชวงเทศกาล
เขาพรรษานี้

เรื่องอังกุรเทพบุตร
พระศาสดา เมื่อประทับอยูบนแทนบัณฑุกัมพลศิลา ทรง

ปรารภองักรุเทพบตุร ตรสัพระธรรมเทศนานีว้า “ตณิโทสาน ิ เขตตฺาน”ิ
เปนตน.

ทานที่เลือกใหพระพุทธเจาตรัสสรรเสริญ
ขาพเจาทำเรือ่งใหพสิดารแลวแล ในพระคาถาวา

“เย ฌานปปฺสตุา ธรีา” เปนตน.
สมจริงดังคำที่ขาพเจาปรารภอินทกเทพบุตรกลาวไวใน

เรือ่งนัน้ดงันีว้า :-
“ไดยนิวา อนิทกเทพบตุรนัน้ยงัภกิษาทพัพหีนึง่ทีเ่ขานำมา

เพื่อตน ใหถึงแลวแกพระอนุรุทธเถระผูเขาไปสูภายในหมูบานเพื่อ
บณิฑบาต. บญุนัน้ของอนิทกเทพบตุรนัน้ มผีลมากกวาทานทีอ่งักรุ
เทพบตุร ทำระเบยีบแหงเตาประมาณ ๑๒ โยชน ถวายแลวสิน้หมืน่ป”

เพราะเหตนุัน้ อนิทกเทพบตุรจงึกลาวอยางนัน้.
เมื่ออินทกเทพบุตรกลาวอยางนั้นแลว
พระศาสดาจงึตรสัวา “องักรุะ ชือ่วาการเลอืกใหทานยอม

ควร ทาน (ของอนิทกะ) นัน้ เปนของมผีลมาก ดงัพชืทีห่วานดแีลว
ในนาดอียางนี ้แตทานไมไดทำอยางนัน้ เพราะฉะนัน้ ทานของทาน
จึงไมมีผลมาก”

เมือ่จะทรงประกาศเนือ้ความนี ้จงึตรสัวา :-
“บุคคลควรเลือกใหทาน ในเขตที่ตนใหแลวจะมี
ผลมาก เพราะการเลอืกให พระสคุตทรงสรรเสรญิแลว
ทานที่ใหในทานผูเปนทักขิไณยบุคคลในชีวโลกนี้
เปนของมีผลมากเหมือนพืชที่หวานในนาดีฉะนั้น.”

เมื่อจะทรงแสดงธรรมใหยิ่งขึ้นไป จึงไดทรงภาษิต
พระคาถาเหลานีว้า :-

ตณิโทสาน ิเขตตฺานิ ราคโทสา อย ํปชา
ตสมฺา ห ิวตีราเคสุ ทนินฺ ํโหต ิมหปผฺลํ
ตณิโทสาน ิเขตตฺานิ โทสโทสา อย ํปชา
ตสมฺา ห ิวตีโทเสสุ ทนินฺ ํโหต ิมหปผฺล.ํ
ตณิโทสาน ิเขตตฺานิ โมหโทสา อย ํปชา
ตสมฺา ห ิวตีโมเหสุ ทนินฺ ํโหต ิมหปผฺล.ํ
ตณิโทสาน ิเขตตฺานิ อจิฉฺาโทสา อย ํปชา
ตสมฺา ห ิวคีตจิเฺฉสุ ทนินฺ ํโหต ิมหปผฺล.ํ

          นาทัง้หลายมหีญาเปนโทษ, หมสูตัวนีก้ม็รีาคะเปนโทษ
ฉะนัน้แล ทานทีใ่หในทานผปูราศจากราคะ จงึมผีลมาก.
          นาทัง้หลายมหีญาเปนโทษ, หมสูตัวนีก้ม็โีทสะเปนโทษ
ฉะนัน้แล ทานทีใ่หในทานผปูราศจากโทสะ จงึมผีลมาก.
          นาทัง้หลายมหีญาเปนโทษ, หมสูตัวนีก้ม็โีมหะเปนโทษ
ฉะนัน้แล ทานทีใ่หในทานผปูราศจากโมหะ จงึมผีลมาก.
          นาทัง้หลายมหีญาเปนโทษ, หมสูตัวนีก้ม็คีวามอยากเปนโทษ
ฉะนัน้แล ทานทีใ่หในทานผปูราศจากความอยาก จงึมผีลมาก.

บรรดาบทเหลานัน้ บทวา ตณิโทสาน ิความวา
ความจริง หญาทั้งหลายมีขาวฟางเปนตน เมื่องอกขึ้น

ยอมประทุษรายนาแหงบุพพัณณชาติ๑- และอปรัณณชาติ๒-
เพราะเหตนุัน้ นาเหลานัน้จงึไมงอกงามมากได;

ราคะเมื่อเกิดขึ้นในภายในแมแหงสัตวทั้งหลาย ยอม
ประทษุรายสตัวทัง้หลาย เพราะเหตนุัน้ ทานทีใ่หในคนทีถ่กูราคะ
ประทษุรายเหลานัน้ จงึเปนของไมมผีลมาก

สวนทานทีใ่หในพระขณีาสพทัง้หลาย เปนของมผีลมาก
เพราะฉะนัน้ สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาจงึตรสัวา

“นาทั้งหลายมีหญาเปนโทษ หมูสัตวนี้มีราคะเปนโทษ
ฉะนัน้แล ทานทีใ่หในทานผปูราศจากราคะ จงึเปนของมผีลมาก.”

ผูอานคงจะมีหลักพิจารณาในการเลือกใหทานที่ได
ผลประโยชนสงูสดุแกตวัทานกนับางแลว แตอยางไรกต็ามขอฝาก
ทุกทานเลือกใหทานอยางมีสติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกัน โดยเลือกใหทานตามกำลังศรัทธา และตามกำลัง
ทรพัยของแตละทาน ขออนโุมทนาสาธคุะ
หมายเหตุ
๑- บุพพัณณชาติ=พืชที่จะพึงกินกอน ไดแกขาวทุกชนิด.
๒- อปรัณณชาติ=พืชที่จะพึงกินทีหลัง หรืออาหาร คือถั่วและผักอื่นๆ.

อางอิงขอมูลจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ตัณหาวรรคที่ ๒๔
อาน เนือ้ความในพระไตรปฎกเวบไซต http://84000.org/tipitaka/attha/
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ถามตอบปญหาสภาวธรรม
โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท วธิปีฏบิตัอิยางไร จงึจะเกดิสมาธิ

คำถาม  เราจะ ปฏบิตัอิยางไร
จึงจะเกิดสมาธิ เพราะเวลา
นัง่สมาธ ิจะนัง่ไมคอยได
ตอบ ขอถามตอไปวานัง่ไม
คอยได หรือกำหนดไมได

คำถามนี้ไมชัดเจน  หาก
กำหนดไมได ใหพิจารณาดูวา

ขณะนั้นกำลังวิตกกังวลเรื่องอะไร
อยูหรือไม ผูปฏิบัติตองตัดภาระหรือ

ตัดความกังวลใจทุกอยาง  โดยใหรู
ปจจุบันวาทำอะไร  พยายามปลอยวาง

ทุกอยางใหไดกอน กำหนดดูเวทนาของตนเองตามอาการที่เกิดขึ้น
และสังเกตวาเรามีสมาธิไดกี่นาที แลวคอยๆ กำหนดเพิ่มเวลาขึ้นไป
เรื่อยๆ  แตถานั่งไมได  เนื่องจากเกิดจากสังขารรางกายมีปญหาเรื่อง
สขุภาพ เชน ปวดขา ปวดเขา ผปูฏบิตัอิาจเลอืกนัง่อริยิาบถใดกไ็ด แต
ใหกำหนดองคภาวนาตามสติใหทันเทานั้นเอง

คำถาม   การกำหนดพองหนอ ยบุหนอนัน้ไดเปนชวงๆ และเมือ่
ออกจากสมาธิจะคลื่นไสทุกครั้งไมทราบวาเปนเพราะอะไร

ตอบ  อาการคลื่นไสนั้น ถาผูปฏิบัติมีสมาธิจริงๆ  มันจะเกี่ยว
กบัระบบของรางกาย คอืธาต ุ๔ ดนิ น้ำ ไฟ ลม อยใูนรางกาย ถามวา
มันปกติหรือเปลา โดยปกติอาการหลังจากออกสมาธิแลวเกิดอาการ
คลื่นไส อาจจะเปนอาการของคนงวงนอน แตไมไดนอน หรือนอน
หลับพักผอนไมเพียงพอ เมื่อมานั่งสมาธิ จึงทำใหเกิดอาการงวง คือ
ถีนมิทธะเขาครอบงำ เมื่อฝนอาการนั้นไป เวลาจะออกจากสมาธิ ลม
แปรปรวนในทองไสก็คือธาตุแปรปรวนนั่นเอง ทำใหรูสึกอยาก
จะอาเจยีน แตกไ็มอาเจยีน

การทีก่ำหนดพองยบุไดเปนชวง  ๆ  นัน่แสดงวายงัมโีอกาสทำไดอยู
คือกำหนดไดเปนชวงๆ   ถาไมไดเลยก็ตองดูกันนานอีก ผูปฏิบัติจะ
กำหนดใหไดตลอด ก็ตองใชเวลาฝกปฏิบัติกันนาน ตองขยันภาวนา
นานสักหนอย ขยันดูสภาวะใหละเอียด ตรงนี้หากเกิดอาการคลื่นไส
ทุกครั้ง  ผูปฏิบัติไมตองวิตกกังวลกับสภาวะนั้น อาการคลื่นไสเปน
เรื่องปกติของสภาวะของธาตุที่พยายามแปรสภาวะใหมันเปนหนึ่ง
เดยีว ใหเปนสมาธิ

บางครั้งมาปฏิบัติธรรมในหองแอร ผูปฏิบัติอาจจะไมคุนเคย
ทำใหเกดิการแปรปรวนของธาตตุางๆ ในรางกาย อาตมากย็งัเปนโรค
แพแอร สมัยที่ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยมหิดล หองเรียนเล็กๆ
กแ็พแอรทกุครัง้ เปนโรคเมาแอร วธิแีกคอืการออกมาเดนิจงกรม นัง่
สมาธิ ขับลมปราณใหเหงื่อออกมากๆ  เมื่อเหงื่อออกมาก อาการดัง
กลาวก็หายไปเอง ยกตัวอยางเมื่อวานนี้อาจจะเห็นอาตมาหนาซีดไป
นัน่เพราะแพแอร จงึตองออกไปปรบัตวักอน จงึรสูกึดขีึน้ นีถ่อืวาเปน
โอกาสดทีีย่งัเหน็อาการพองหนอ ยบุหนอ เมือ่รางกายปรบัอณุหภมูไิด
ปรบัธาตไุด อาการนัน้มนักจ็ะหายไปเอง

คำถาม   เวลานัง่สมาธ ิสตกิำหนดทีห่นาทองไมเหน็สภาวะใดๆ
ไมรสูกึวาพองหรอืยบุ แตกลบัรสูกึเหนือ่ย

ตอบ แสดงวาผูปฏิบัติคนนี้ตามลมมากเกินไป ใหดูอาการของ
ทองพอง ดูอาการของทองยุบ ไมตองไปตามลมเขา ตามลมออก
เหมือนสูบลมเขายางรถวิ่งขึ้นวิ่งลง การปฏิบัติเชนนั้นจะมีอาการ
เหนื่อย แตอาการเหนื่อยจะไมมากเทาไรนัก พอสักระยะหนึ่งอาการ
เหนื่อยจะหายไปเอง รูปของอาการพองยุบก็ชัดเจนขึ้นมาเองเหมือน
กบัมนัขึน้ตามลม ชกัขึน้ชกัลง ตามลมหายใจเขา ลมหายใจออก ซึง่การ
ตามลมหายใจจะรูสึกเหนื่อยได

โดยใหกำหนดดแูคทองพอง ทองยบุเทานัน้กพ็อ หากทองพอง
ก็กำหนดพองหนอ และทองยุบใหกำหนดยุบหนอ เหมือนเราดูทีวี
เชน เขาแสดงเปนตวัละครบทบาทอะไร เขาจะแสดงเปนพระเอก เปน
นางเอก เปนนางราย เปนลูก เรามีหนาที่แคดูเทานั้น เราไมไดเปน
ผูกำกับ หรือแสดงเอง แตหากตราบใดที่เราแสดงเอง เราจะเหนื่อย
เพราะจะตองรองไหบาตามตวัละครไป ฉะนัน้สงัเกตดตูามอาการของ
ทองพอง ทองยบุเทานัน้เอง

คำถาม    เมือ่กำหนดดลูมหายใจ ยบุหนอ พองหนอ จะเรว็มาก
ทำใหการหายใจตดิจะเรว็ไป ควรแกไขอยางไร

ตอบ  อนัทีจ่รงิเขาใหภาวนาพองกอนแลวคอยยบุ หายใจเขาทอง
มันพอง หายใจออกทองมันยุบ เหมือนการสูบลมเขายางรถยนต เมื่อ
ฉดีหวัฉดีลมเขาไปในลอรถ ยางรถกจ็ะพองขึน้ นัน่คอืรปูพอง ฉะนัน้
กำหนดวาพองหนอ ยุบหนอ ตรงนี้คือตองกำหนดพองกอนแลวคอย
กำหนดยบุ การหายใจตดิจะเรว็นัน้ จะหายใจเรว็หรอืหายใจชา  ไมใช
ตัวปญหา มันจะเร็วหรือจะชาก็ชางเขา เรากำหนดดูใหรูวาหายใจเร็ว
หรือหายใจชา หนาที่ของเราคือดูใหรูวาเร็วหรือชาเทานั้น โดยใหเขา
ใจและใหรูจักวาเร็วหรือชา ไมใชวากำหนดใหเร็วหรือชาตามสภาวะ
นัน้ เราจะใหมนัพอใจหรอืดใีจกไ็มได แตใหดเูฉพาะอาการเทานัน้เอง
ผูปฏิบัติอยาไปกำหนด อยาไปจับ ถาเราไปจับอาการนั้นแลวมัน
จะรูสึกเครียด

อาตมาสังเกตหนาตาของหลายทานเครียดเหลือเกิน เพราะไป
จับอาการตามใจตัวเอง สภาวะโดยแทจริงไมเปนตามที่เราคิดวามัน
จะเปนของมันอยางนั้น เราจะเปนเพียงผูรู ผูดู ผูเห็น รูแลวปลอยวาง
ภาษาโบราณพดูวาปลง รแูลวปลง รแูลวปลอยไป นัน่คอืหนาทีข่องเรา
จิตก็ไมสะสมหมักหมม เพราะหากเปนเชนนั้นจิตจะเนาขางในกลาย
เปนความเครียด

คำถาม   นัง่สมาธแิลว มกัคดิฟงุซานไปตางๆนาๆ
ตอบ หากคิดฟุงซานไปเรื่องอะไร ใหกำหนดคิดหนอๆ ถามัน

ไมหยดุ เราหยดุกำหนดคดิหนอ กำหนดพองหนอ ยบุหนอ เทานัน้เอง
ถาไมเชนนัน้แลว มนัจะกลายเปนปรงุแตงและฟงุไป ซึง่ตรงนีห้ากคดิ
ฟุงไปตางๆ นาๆ เราแกไขอยางไร เราก็ตองกำหนดคิดหนอๆ  สัก
๔-๕ ครัง้ แลวกห็ยดุกำหนด หลงัจากนัน้กก็ำหนดพองหนอ ยบุหนอ
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พอกำหนดพองหนอ ยุบหนอ มันจะคิดหรือไม ตอบวายังคิดอยู แต
อาการคิดมันอยูในขอบเขต เหมือนมีเชือกผูกไว กำหนดองคภาวนา
คอืพองหนอ ยบุหนอ ใหตดิตอกนัโดยอยาใหขาดชวง ขาดสาย วธินีี้
ทำใหตดัความคดินัน้ได แตถาถามวาจรงิๆ แลวตดัไดหรือไม ตอบวา
ตัดไมไดหรอก

เพราะจติของเรายงัมชีองวางอย ู มนัยอมมสีิง่มาแทรกระหวาง
ตรงกลาง หากมตีวัเชือ่มซึง่กนัและกนั ตวัทีจ่ะแทรกกไ็มม ีเพราะเรา
มีองคภาวนาอยูตลอดเวลา เมื่อมีองคภาวนาบริกรรมอยูตลอดเวลา
ความคิดอื่นๆ ที่เขามาแทรกแวบเดียวแลวก็หายไป แตหากเรานั่งไป
คิดยาว คิดทั้งเรื่องอดีต คิดเรื่องอนาคตบาง คิดไปนานานับประการ
จงึจบัตนชนปลายไมได เราตองกำหนดภาวนาใหมากขึน้ อนิทรยีใน
ทีน่ีไ้มใชรางกายอยางเดยีว ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เราเรยีกวาอนิทรยี
แตยังไมพูดถึงเรื่องอินทรีย แตขอพูดเฉพาะตรงนี้กอน นี่คือการ
กำหนดความคดิหรอืตดัความคดิ โดยไมไดตดัคำภาวนา  การกำหนด
อาการพองหนอ ยบุหนอ คอืการบรกิรรมอยตูลอดเวลา ขณะเดยีวกนั
ความคดิตางๆ มนัจะแทรกซมึตลอดเวลา ถากำหนดบรกิรรมภาวนา
อยูตลอดเวลา  ตัวฟุงมันจะหายไปเอง นี่คือวิธีการตัดความคิด หรือ
วิธีการสกัดความคิด

คำถาม   เวลานัง่สมาธริสูกึสมองมนัตือ้ แตไมงวง มนัเหมอืน
อาการจะหลบัแตไมหลบั มนัรสูกึหนกัทีศ่รีษะ

ตอบ  ถาเปนเชนนั้นแสดงวามันจะเกร็งเกินไป ตองพยายาม
ขยบัตวั ลองขยบัเทา หรอืวธิงีายๆ  คอืการลกุเดนิไปขางนอก ไปออก
กำลังกาย หมุนซาย หมุนขวา ไปสรางสติสักครูหนึ่ง ทำรางกายให
รสูกึเบาเสยีกอน อยางเชนเมือ่เวลาเราเดนิหรอืนัง่กเ็ชนกนั พยายามจดั
ทานัง่ใหสบาย ไมใหกมศรีษะเพราะถากมศรีษะมากๆ การหมนุเวยีน
โลหติจะไมด ีมนัไมสมดลุ เรานัง่สงาเหมอืนกบัดพูระพทุธรปูนัง่ ไม
มพีระพทุธรปูองคใดทีป่นมา หนาง้ำ หนางอ มแีตพระพทุธรปูนัง่หนา
ตรงหรือหลังตรง นั่นแสดงถึงทัศนะ วิธีการตรงเที่ยงแหงการวาง
สรรีะรปูกาย มนัเปนระบบของสรรีะศาสตรทีจ่ะมสีวนเชือ่มสมัพนัธ
เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

ระบบการถายเทของลม ของเลือด การถายเทหมุนเวียนของ
อากาศหรอืของอณุหภมูใินรางกาย มนัสมัพนัธกนัไปหมด ซึง่ไดเคย
บอกไปแลววาในรางกายของคนเรามปีระจไุฟฟาขัว้บวกกบัขัว้ลบอยู
ในตวั มนัเปนระบบนเิวศวทิยาไปในตวั หากเราไมสรางเขือ่นกกักัน้
ไมใหมนัถงึกนักไ็มเปนไร  ระบบการถายเทจะเปนไปโดยธรรมชาติ
ระบบนเิวศวทิยาเปลีย่นหมนุเวยีนทดแทนโดยธรรมชาต ิ คำวาไมงวง
แสดงวาหนักศีรษะ รูสึกมึนสะลืมสะลือ แกไดโดยออกไปเดินขาง
นอก เอามอืเคาะสมองสกัหนอย เอามอืเขยาศรีษะสกัหนอย แลวคอย
มานั่งสมาธิใหมอีกครั้ง

คำถาม   กำหนดอาการไมทันบาง กำหนดไดลางๆบาง แสดง
วาจะหลบักไ็มหลบั  แสดงอาการซมึๆ ควรจะทำอยางไร บางครัง้รสูกึ
เสยีววบูวาบในตวั ปนปวนในตวั กำหนดไมไดควรแกไขอยางไร

ตอบ  ผูปฏิบัติลองทำอยางที่แนะนำไปขางตนคือลุกไปออก
กำลงักายขางนอก สวนอาการปนปวนในตวั  กไ็มทราบวาอาการมนั

เสยีวเปนอยางไร มนัเสยีวลกัษณะไหน มนัจะปวดหรอืเปลา หรอืมนั
กระตกุ ไมเขาใจวาเสยีววบูวาบในตวั มนัรอนๆ หนาวๆ หรอืเปลา มนั
เสียวในตัวเหมือนลักษณะอุณหภูมิในรางกายยังปรับไมไดหรือไม
ฉะนัน้ผปูฏบิตัติองอดทนและใหคอยๆ ทำไป จนอณุหภมูใินรางกาย
ปรบัธาตตุางๆ ได  อาการดงักลาวจะหายไปเอง

คำถาม   เวลาเดนิจงกรม ควรรสูกึรอูยทูีอ่าการยาง กบัน้ำหนกั
ที่ลงอีกขางหนึ่งเกือบพรอมกัน จะกำหนดสติใหรูอยูที่การยางได
อยางไร

ตอบ กำหนดทลีะเทา เชน เมือ่กำหนดจติอยทูีเ่ทาขวา กำหนด
ขวายาง...หนอ  ยก...หนอ... กำหนดยาง...หนอ... สวนหนอกล็งเปน
ปจจุบันอารมณ คำวาหนอเปนสัมปชัญญะบอกชัดเจนวามั่นคงแลว
คำวาหนอนี้เปนการตัดภพตัดชาติไดเจ็ดชาติแตละครั้งที่กำหนด
เพราะสตขิองเราอยทูีย่ก ยาง เหยยีบ อยตูลอดเวลา เชนเมือ่เดนิจงัหวะ
ที่ ๑  กำหนดขวาคือจิตของเราจับที่เทาขวา เมื่อกำหนดยาง จิตอยูที่
อาการยางเทา เมือ่กำหนดหนอเทาเหยยีบถงึพืน้เตม็ฝาเทา การกำหนด
อยางนี้จะไดปจจุบันอารมณ

แตถากำหนดไมไดปจจบุนัอารมณ อาการอืน่กจ็ะแทรก พอซาย
ยาง หนอ  จิตกำหนดจับที่เทาซาย อาการยางก็เสือกเทาไปขางหนา
อาการเหยยีบ เทากเ็หยยีบลงพืน้ กำหนดหนอ นัน่คอืปจจบุนัอารมณ
กำหนดใหไดปจจบุนัอารมณ แตถาเดนิไมไดปจจบุนัอารมณ มนักเ็กดิ
ความเควงควาง มันจะหกคะเมนลมไปบาง แสดงวาการเดินมีสมาธิ
นอยไป

คำถาม   นวิรณดานฟงุซาน กายเดนิ แตจติคดิไปตรงอืน่    หรอื
จิตคิดบอกวาขวายางหนอ  แตเทาตามทีหลังไมพรอมกัน
บางท ีบอกวาซายยางหนอ เทาไปแลว แตปากวาทหีลงั จติมนัสัง่ทหีลงั
มนัไมสมดลุกนั มนัไมพรอมกนั

ตอบ ถาเปนเชนนัน้ เปนการกำหนดไมไดปจจบุนัอารมณ  จงึ
เกิดการรั้งไว  ฉะนั้นพยายามเดินใหไดปจจุบัน ตรงไหนที่ยางก็ยาง
เหยยีบกเ็หยยีบ ขวากค็อืขวา ไมใชยางเทาขวา แตกำหนดซายยางหนอ
แทน เราจงึเรยีกวาสตเิปนตวัสำคญั ถาเดนิอยางมสีต ิมนักจ็ะไปพรอม
เพรียงกันได เราตองพยายามตั้งสติแลวกำหนดอยางชาๆ

คำถาม เวลานั่งสมาธิ กำหนดพองหนอ ยุบหนอ รูสึกอึดอัด
เพราะเกดิลงัเลวา ใชพองหรอืไม หรอืใชยบุหรอืไม

ตอบ ทำไมเราตองลงัเลกบัมนัละ ทองพองกก็ำหนดพองหนอ
มันยุบก็กำหนดยุบหนอเทานั้นเอง ไมตองไปสงสัยหรอก พองหรือ
ยบุ นีค่อืหลกัการงายๆ  ไมตองไปสงสยัวาใชหรอืเปลา หากตองการ
รวูาอาการพองมากๆ เปนอยางไร เราลองหายใจเขาแลวยดืตวัขึน้นดิ
หนึ่ง ใหพยายามทำไปกอน หากไมเคยทำแลวจะใหมันไดเลย มัน
คงไมไดหรอก เราตองใชเวลาปฏิบัติสักหนอย อาตมาทำกรรมฐาน
เดือนหนึ่งเต็มๆ ยังหาพองยุบไมเจอ เหมือนกับพระนักเทศนที่ตั้ง
นะโม เดือนหนึ่งยังตั้งนะโมไมได จะเห็นวาไมใชของงายๆ  เพราะ
อาตมาเคยฝกปฏิบัติอยางอื่นมาจนเกิดชำนาญการแลว  แต
พอมาภาวนาพองยุบ มันจึงทำไมได แทบจะรองไห นั่งจนจีวรเปยก
เลย นัง่กลางแดดกแ็ลว ฝนตกกแ็ลว ยงัทำไมได เมือ่ตัง้จติตายเปนตาย
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ผลสดุทายมนักลวัตาย มนัจงึไดเหน็พองยบุ พอเหน็พองยบุ มนักม็ทีาง
เดินอยางกวางขวาง

ซึง่ถาไมส ูมนัไมเหน็พองยบุ เรากค็งไมไดอะไร หากเราอยาก
จะกนิรสชาตหิวานอรอย มนัตองสสูกัหนอย อยาเพิง่ทอถอย การนัง่
กรรมฐานที่ผานมา ใครเคยไดยินหรือไมวานั่งกรรมฐานแลวตายไป
เลย หรอืไมไดเลย สวนมากจะไดยนิวานัง่กรรมฐานแลวไดประโยชน
อาตมารจูกัพระเพือ่นกนัทีน่ัง่กรรมฐานจนตาย แตไมไดตายเพราะนัง่
กรรมฐานตาย แตเพราะเบือ่หนายสงัขาร อยทูีป่ากชองนีเ่อง ทานมา
พูดใหฟงวานั่งแลวเห็นแตซี่โครง ทำไมคนเราตองเวียนวายตายเกิด
รูตัวเองวาเกิดมาแลว มีแตทุกขทรมาน สุดทายก็ตั้งสัจจะวาภายใน
๓ เดอืนนี ้จะตายเวลาไหนกพ็รอมละสงัขาร ทานกน็ัง่สมาธติาย  แต
ทานไมไดตาย เพราะไมมปีระโยชน  แตตายเพราะไดสมาธแิลวถงึตาย
ทานเปนโรคมะเรง็แลวไมยอมรกัษา แตสจูนไดคณุธรรม รอูยางไรวา
ไดคณุธรรม เพราะไดมาพดูมาเจรจาใหฟง

อาตมาก็ไลดูจับดูธรรมรูวาคนที่ไดคุณธรรมตองบรรลุธรรม
สังโยชน ๑๐ ไลไปทีละขอ พระโสดาบันละสังโยชน ๓ ขอ คือ
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพตปรามาส  สวนพระสกทาคามี
ละสังโยชน ๓ ขอ เชนเดียวกับพระโสดาบันและสามารถทำราคะ
โมหะ โทสะ ใหเหลอืเบาบางลง  พระอนาคามลีะสงัโยชน ๕ ขอ คอื
เพิม่จากพระโสดาบนัอกี ๒ ขอคอืละกามราคะ ปฏฆิะ   พระอรหนัต
ละสงัโยชน ๑๐(เพิม่อกี ๕ ขอจากพระอนาคาม ีคอื รปูราคะ อรปูราคะ
มานะ อทุธจัจะ อวชิชา) ตดักามคณุทัง้หมดแคนีเ้อง พระพทุธเจาทรง
วางแผนหรอืทรงวางขอวดัไวอยางชดัเจน  โดยวดัวาคนไหนไดบรรลุ
ธรรมแลว

ขอใหโยคีผูปฏิบัติทุกทานพยายามปฏิบัติตอไป โดยไมตอง
สงสัย จากที่มีคำถามตอวาเมื่อกำหนดพองหนอ ยุบหนอไมได จึง
เปลี่ยนมากำหนดลมหายใจเขาออก ทำใหรูสึกเบาขึ้น อาตมาตอบวา
กส็ามารถทำได นีค่อืการตัง้จติไวในเบือ้งตน เรามกัชอบลมหายใจเขา
ออก เพราะมันเบา แตหากเราทำจิตใจใหมนัชอบพองหนอ ยุบหนอ
เราสนกุกบัพองหนอ ยบุหนอ มนักเ็บาเชนกนั ทกุองคภาวนาเปนเพยีง
เสนทางจดุเริม่ตนเทานัน้ แตเมือ่เริม่ตนเดนิทางไปครึง่ทาง เราจะเลอืก
ทางเดินของเราเอง เหมือนอุปมาดั่งพอคาที่จะไปขายของ ตองเดิน
ทางดวยเรือสำเภา พอเดินทางขามฟากแลว ถามวาพอคาจะแบกเรือ
ขามไปขายของหรือไม คำตอบคือวาไม เพราะการแบกเรือขามฟาก
มันหนัก
องคภาวนา...เปนบทนำสคูวามสงบ

องคภาวนาพองหนอ ยบุหนอ  พทุโธ  สมัมา  อะระหงั  นะมะ
พะธะ  นะโมพทุธายะ  เกดิ ดบั ไหว นิง่ นีเ้ปนเพยีงบทนำไปสคูวาม
สงบ และเกดิสมาธไิดงาย สดุทายเราไมไดเอาสิง่เหลานีไ้ปกำหนด เรา
จะกำหนดแตสภาวธรรมขั้นสูงที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนกับเจดียกับ
ยอดเจดยี เราจะเหน็วาฐานเจดยีจะกวาง ยอดเจดยีจะแหลมสดุทีเ่ดยีว
นัน่คอืเขาสรางจากปรศินาปรชัญาสอนธรรมแหงพทุธศาสนา แมการ
สรางพระพทุธปฏมิากรทีม่เีกศแหลมกเ็ชนกนั จะอยางไรกต็าม ไมวา
จะยนื  จะนัง่ หรอืจะนอน แตสดุทายกว็นเขาเกศแหลม  ซึง่ทกุคนตอง
ทิง้ทัง้หมดดแูตสภาวะคอืสภาวะอาการพอง สภาวะอาการยบุ สภาวะ

อาการปวด สภาวะอาการเจ็บ สภาวะเมื่อย นี่คือเรามีหนาที่ดูสภาวะ
อาการทีเ่กดิขึน้ ไมไดเปนคนบงัคบัหรอืเปนคนแตงบทละคร แตมนั
เปนของมนัเอง จงึเรยีกวาปรมตัถสภาวะ พดูไปจะเปนเรือ่งหนกัเกนิ
ไป เกรงวาจะตามไมทัน อาตมาจะพูดเรื่องสภาวะปรมัตถในคราว
ตอไป

ดังนั้นจะเห็นไดวาตัวภาวนาเปนแตเพียงทางผานหรือดอกไม
ริมทางเอามาหลอก ไมใหจิตของเราแกวงไป ในที่นี้คือลิง พระ
พทุธเจาตรสัวาจติของเราเปรยีบเหมอืนลงิ ลงิมนักระโดดโลดเตนไป
เจาของจึงผูกลามโซไวที่คอ เปรียบวาจิตของเรา มีตาเหมือนงู มีหู
เหมอืนจระเข จติเหมอืนสนุขับาน ตาเหมอืนงทูีม่นัจะคอยมองคนอืน่
คอยเหลือบมองคนอื่นเรื่อยๆ ไป มันมองดวยจิตที่มีความรูสึกในตัว
เรากม็องธรรมดา ไมวาคนนัน้เปนอยางนี ้คนนัน้ไมเปนอยางนี ้เราไม
ปรุงแตงจิต ถามองดวยสติตัวเองควบคุมอยู เราจะมองเฉยๆ  เชน
คนสักวาคน ผูหญิงสักวาผูหญิง ผูชายสักวาผูชาย แตสูงขึ้นไปไมมี
ผหูญงิ ไมมผีชูาย มแีตธาตเุทานัน้  โดยไมมตีวัตน

คำถาม   จำเปนหรอืไมทีจ่ะตองเดนิจงกรมกอนนัง่สมาธทิกุครัง้
ตอบ  ถาถามวาจำเปนหรอืไม ตอบวาไมจำเปน ถานัง่สมาธแิลว

เดนิไดหรอืไม ตอบวาได เดนิแลวนัง่ไดหรอืไม ตอบวาได แตถาเรา
เดินแลวคอยนั่ง พลังกับสมาธิมันจะไปไดดี ยกตัวอยางอาตมาเดิน
ขางนอกแลวมานั่งเลย โดยไมไดเขามาเดินขางในหองนี้ ก็นั่งไดเลย
สวนวธิกีารนัง่แลวคอยเดนิ กส็ามารถทำได แตขอใหเราจบัสภาวะให
ได การที่เราจะทำสภาวะใดหรืออิริยาบถใด ใหเลือกทำไดเลย
เจาหนาที่จะคอยดูและชวยสนับสนุนเทานั้นเอง ถาเราทำถูกทำดี
เขาก็สนับสนุน ถาเราทำผิด เขาก็คอยบอก เปนผูคอยชี้ขุมทรัพยให
บางทีชี้ขุมทรัพยกลายเปนพญามาร แตยังไมพูดถึงเรื่องพญามาร
ฉะนั้นผูปฏิบัติจะนั่งหรือเดินกอน ก็สามารถเลือกทำได หากเดิน
จงกรมกอนนั่งสมาธิภาวนา สมาธิจะตั้งมั่นไดไวและนั่งไดนาน
เทานั้นเอง

คำถาม   ถานัง่สมาธแิลวงวงจะทำอยางไร
ตอบ  หากนัง่สมาธแิลวงวง พระพทุธเจาทรงแกอาการงวงของ

พระโมคัลลานะพระองคตรัสวา  “พระโมคัลลานะเธองวงขนาดนั้น
กเ็อามอืลบูตวั ลบูหนา ลบูหวั ถาไมไหวกแ็ยงห ูถาไมไหวกด็งึห ูถา
ไมไหวกด็งึเสนขนจมกู ถาไมไหวกล็างหนา ถาไมไหวกไ็ปนอนหลบั
เสยีกอน” อาตมามวีธิแีกแมชนีัง่หลบัมาหลายป วธิแีกกค็อืนัง่หนัหนา
เขาหาเสา โดยทีจ่รงิไมไดหลบัจรงิหรอก แตเปนอาการของมายาของ
จติมนัหลอก พอกลบัถงึหองตาใสแปว ฉะนัน้เราอยาหลงมายาของจติ
เขาเรียกวามายาสาไถของจิต ถาแกไมไดก็ลางหนาลางตา ถาไมไหว
ก็ลองนั่งหันหนาเขาหาเสา ถาไมไหวก็นอนสมาธิเสียกอน คือการ
นอนกำหนดภาวนาพองยุบนั่นเอง

อางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๑ หนา ๘๗
พระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท
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เยีย่มเยอืนวดัปา
เรือ่ง พรมิาดา ตอน พระพทุธรปูปางจกัรพรรดิ์

ฉบับนี้พริมาดาขอทำหนาที่นำผูอาน
วารสารกระแสใจไปเยี่ยมเยือนวัดปากันคะ
ผูอานที่เคยมาที่วัดปาเจริญราช  แลวเคยขึ้นไป
บนศาลาปฏบิตัธิรรมชัน้ 3 ไหมคะ  ถาไดเดนิขึน้
ไปจะเหน็พระประธานองคใหญ ตัง้อยอูยางสงา
งาม นาเคารพมาก  ดูๆไปแลวพระประธานใน
ลักษณะนี้ก็ไมเคยเห็นมากอน หรือเคยเห็นนะ
แตเหน็ไดนอย แบบวาหายาก สวนใหญทีเ่หน็ใน
วัดอื่นๆจะเปนพระพุทธรูปปางชนะมารกับปาง
สมาธ ิ แลวเคยสงสยัไหมคะวานีค่อื พระพทุธรปู
ปางอะไร   ขอตอนรบัคนชางสงสยั  มาอยชูมรม
ขี้สงสัยดวยกันคะ

หลวงพอวีระนนทบอกวาพระประธานเปนพระพุทธรูปปาง
จักรพรรดิ์คะ

ทำไมพระประธานบนศาลาชัน้ 3  ถงึเปนพระพทุธรปูปางจกัรพรรดิ์
สงสัยอีกแลวเรา พอมีโอกาสก็ถามหลวงพออีก หลวงพอ

เลาใหฟงวา ทานเคยสรางศาลาตรงนีม้าแลว (แตดานขวางนะ) สราง
แบบงายๆ หลงัคามงุจาก โปรงๆ โลงๆ หลวงพอบอกวาทานชอบแบบ
นี ้แตทานไมชอบ ทานวาทานเปนกษตัรยิ จะใหทานอยแูบบนีไ้ดอยาง
ไร ดงันัน้ ศาลาปฏบิตัธิรรมทีห่ลวงพอสรางกเ็ลยโดนไฟไหมไป 2 รอบ
ศาลาหลังใหมนี้ทานก็สรางจากนิมิตที่ทานบอก  แตหลวงพอก็บอก
ทานแลววาตองหาคนมาชวยสรางนะ  ทานสรางคนเดยีวไมได ฟงแลว
งงไหมคะเพือ่นๆ หลวงพอพดูถงึใครนะ ถาดูๆ แลวบนศาลาใหมมรีปู
พระมหากษตัรยิไทย 2  พระองคทีว่างไวใหบชูา คอื สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราชและสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  (ซึ่งถาใครอานหนังสือ
ของรองศาสตราจารยดร.สจุติรา ออนคอม จะรวูาทานเปนพระอรหนัต
แลว) หลวงพอทานกเ็ลาเพิม่วา ทีว่ดันีเ้ปนพระราชวงัเกา เปนวดัเกา
นครนายกเคยเปนหัวเมือง เวลาพระมหากษัตริยในสมัยกอนเสด็จ
หวัเมอืง  กจ็ะประทบัทีน่ี ่ การสรางพระพทุธรปูปางจกัรพรรดิห์นาตกั
109 นิ้วที่วัดปาฯเปรียบเหมือนเปนการบูชาพระมหากษัตริยที่นี่ดวย
นอกจากนัน้ หลวงพอกเ็นนวา สมเดจ็พระสงัฆราชวดัราชบพติรแนะ
นำใหลกูศษิยบชูาพระพทุธรปูปางจกัรพรรดิ ์บชูาแลวมมีงคลดานโชค
ลาภ ร่ำรวยเงนิทอง ยศถาบรรดาศกัดิ์

เราคนหาขอมลูพระพทุธรปูปางจกัรพรรดิไ์มคอยไดอะไรเทาไร
ก็นึกไดวามีคนถามหลวงพอวาพระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์ คือ ปาง
ทรมานพระยามหาชมพใูชไหมคะ  หลวงพอบอกวาใช เรากค็นใหมเลย
ไดขอมูลเพิ่มเติมมาเลาใหผูอานแบบนี้นะคะ

พระพุทธรูปปางจักรพรรดิ์ เปนพระพุทธรูปอยูในอิริยาบถ
ประทบั (นัง่) ขดัสมาธ ิพระหตัถซายวางหงายบนพระเพลา (ตกั) พระ
หตัถขวาวางคว่ำบนพระชาน ุ (เขา) แตทีว่ดัปาเจรญิ ฯ พระหตัถขวา
วางบนพระหตัถซาย (เหมอืนนัง่สมาธ)ิ  ทรงเครือ่งตนอยางพระมหา

กษตัรยิ หรอืเรยีกอกีอยางวาปางทรงเครือ่ง
ทาวมหาชมพ ูหรอื ชมพบูดสีตูร เปนตำนานของพระพทุธรปู

ทรงเครือ่ง พระสตูรเรือ่งนี ้เปนเรือ่งทีไ่ดรบัความนยิมมากในสงัคมไทย
มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และสืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร
ตอนตนดวย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพไดทรงพระนิพนธ
ไวในคำอธิบายเรื่องทาวมหาชมพูวา “ไทยเราถือเปนคติกันมาแต
โบราณ วาพระพุทธรูปทรงเครื่องเปนพระปางเมื่อพระพุทธองคทรง
กระทำปาฏหิารยิ บนัดาลใหทาวมหาชมพเูหน็พระองคทรงเครือ่งตน
เปนพระเจาจักรพรรดิราชาธิราช แลนับถือกันวาสรางพระทรงเครื่อง
มอีานสิงสมาก เหน็จะเปนเพราะเหตทุีอ่าจบรจิาคแกวแหวนเงนิทอง
ของมคีาอนัเปนทีร่กัมาแตกอน เปนพทุธบชูาปรากฏอยยูัง่ยนืประการ
๑ แลการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องตองมีชางฝมือดีแลมีทุนทรัพย
มากจงึจะสรางได สรางยากกวาพระพทุธรปูปางอืน่ๆ จะเปนเพราะเหตุ
นีด้วยอกีประการ ๑ ผมูยีศศกัดิแ์ลทรพัยสมบตัมิากแตกาลกอน นบั
แตสมเดจ็พระราชาธบิดเีปนตน จงึมกัสรางพระพทุธรปูทรงเครือ่ง เรือ่ง
ทาวมหาชมพกูเ็ปนเรือ่งทีน่บัถอืกนัสบืมา โดยฐานทีเ่ปนตำนานของ
พระพุทธรูปทรงเครื่องทั้งปวงนั้น”

พระสตูรเรือ่งนี ้พระพทุธเจาทรงตรสัเทศนาทีว่ดัเวฬวุนาราม
ใกลกรุงราชคฤห กลาวถึงกษัตริยพระองคหนึ่งทรงพระนามชมพูบดี
เสวยราชยในเมอืงปญจาลราษฐ เมือ่พระเจาชมพบูดปีฏสินธใินครรภ
พระมารดา ไดเกดิเสาทองสงู ๑๘ ศอก ในพระนคร ครัน้พระเจาชมพู
บดปีระสตู ิขมุทองในแผนดนิกผ็ดุขึน้มา ขมุทองอนัอยปูลายไมกต็กลง
มาสพูืน้แผนดนิ ขมุทองในน้ำกผ็ดุขึน้มาจากน้ำไปสทูาเมอืง และฉลอง
พระบาทอนัแลวดวยแกวมณโีชตกิล็อยมาจากภเูขาวบิลูยบรรพตเขา
มาสวมพระบาทพระเจาชมพูบดีในขณะเมื่อประสูติจากครรภพระ
มารดา เมือ่ประสตูแิลวพราหมณไดพยากรณวา พระราชกมุารนีจ้ะได
เปนใหญในสกลชมพทูวปีและนาคพภิพ แลวจงึถวายพระนามวา ชมพู
บด ีเมือ่ทรงเจรญิวยัขึน้ พระเจาชมพบูดทีรงใชลกูศรเปนราชทตูไปหา
ทาวพระยาทั้งปวงในชมพูทวีปใหมาเฝา หากองคใดไมมา ลูกศรนั้น
จะรอยพระกรรณของกษัตริยองคนั้นมาสูที่ประทับของพระเจาชมพู
บด ีซึง่พระเจาชมพบูดมีพีระอคัรมเหสทีรงพระนามกาญจนราชเทวี
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อยมูาวนัหนึง่ พระเจาชมพบูดทีรงสวมฉลองพระบาทแกวมณี
โชต ิแลวเหาะไปถงึปราสาทของพระเจาพมิพสิาร ทรงดำรวิาใครเปน
เจาของปราสาทนี้ แลวก็ทรงพระพิโรธ ยกพระบาทถีบยอดปราสาท
ของพระเจาพมิพสิาร ดวยอำนาจทีพ่ระเจาพมิพสิารเปนพทุธอบุาสก
คุณนั้นก็คุมครองยอดปราสาทนั้นไว พระบาทและพระชาณุของ
พระเจาชมพูบดีกลับแตกโลหิตไหล ครั้นพระเจาชมพูบดีทรงเอา
พระแสงขรรคฟนยอดปราสาท ดวยอานภุาพแหงพระพทุธเจา เทวดา
กบ็นัดาลใหพระขรรคนัน้บิน่ไปอกี พระเจาชมพบูดจีงึเดนิทางกลบัมา
ถึงเมือง แลวใชใหวิษศรเหาะไปรอยพระกรรณพระเจาพิมพิสาร
พระเจาพิมพิสารตกพระทัยเสียงวิษศรที่ดังมาในเวหา ทรงหนีไปสู
เวฬุวนาราม พระพุทธเจาจึงทรงใชจักรไปทำลายวิษศร วิษศรสู
พทุธจกัรไมไดกห็นไีปถงึปราสาทพระเจาชมพบูด ีพทุธจกัรจงึกลบัไป

ตอมา พระเจาชมพบูดใีหฉลองพระบาทเปนพญานาคราชไป
จบัพระเจาพมิพสิารกลบัมาอกี แตเมือ่พญานาคไปถงึวดัเวฬวุนาราม
พระพทุธเจาจงึทรงเนรมติพญาครฑุใหเขาตอสดูวยพญานาค นาคราช
ทั้งสองมิอาจตอฤทธิ์ไดก็แทรกแผนดินหนีไป พระเจาชมพูบดีเห็น
ดังนั้นก็เสียพระทัย

ฝายพระพทุธเจาทรงพจิารณาเหน็วาพระเจาชมพบูดมีวีาสนา
ปญญา อาจสำเร็จพระอรหันตผลได จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสเรียก
พระอินทรใหเปนราชทูตไปหาตัวพระเจาชมพูบดีมาเฝา พระอินทร
เหาะไปถงึเมอืงปญจาลราษฐ เมือ่ถงึแลวกต็รสักบัพระเจาชมพบูดวีา
เหตุใดพระเจาชมพูบดีจึงไมแตงเครื่องราชบรรณาการไปถวายบังคม
พระเจาราชาธริาช บดันีพ้ระเจาราชาธริาชใหเรามาเปนราชทตูมาหา
ตวัทานไปเฝา

พระเจาชมพบูดไีดฟงดงันัน้กท็รงพระพโิรธ ทรงเอาวษิศรขวาง
ไปทีร่าชทตู ราชทตูกเ็นรมติจกัรอนัหนึง่ขวางมา วษิศรสไูมไดกห็นไีป
เขาแลง พระเจาชมพบูดลีกุหน ีราชทตูบอกวาใหพระเจาชมพบูดไีปเฝา
พระเจาชมพูบดีไมยอมไป ราชทูตจึงใหจักรนั้นเขาติดพันพระบาท
พระเจาชมพูบดีจนตกจากพระแทน พระเจาชมพูบดีสูไมได ถูกจักร
ลากไปไดรับทุกขเวทนา จึงขอผัดวาวันรุงขึ้นจะไปเฝาพระเจา
ราชาธริาช แลวราชทตูกก็ลบัไปเฝาพระพทุธเจา

พระพุทธเจาจึงมีพระพุทธฎีกาใหพระยากาฬนาคราชเนรมิต
แมน้ำและตลาดบกตลาดน้ำ ในหนทางที่พระเจาชมพูบดีจะเดินทาง
มา แลวทรงบนัดาลใหเวฬวุนักลายเปนมหานครใหญ มกีำแพงเจด็ชัน้
ใหพระยาครุฑเปนนายชางทอง ใหชางฉัททันตมาอยูในโรงชาง มา
พลาหกมาอยใูนโรงมา มนีกกรวกิและนกแขกเตานำบปุผชาตมิาโปรย
ในพระนคร ฝงูกนินรกนิรมีาขบัรองรายรำ สวนพระพทุธเจาทรงเนรมติ
วมิาน แลวทรงเนรมติพระองคเปนพระเจาราชาธริาชประทบัอยเูหนอื
บัลลังกในปราสาท มีทาวมหาพรหมยืนถือเศวตฉัตร พระราหุลเปน
ขนุคลงั พระสาวกเปนพระยาประเทศราช พระอาทติยพระจนัทรเปน
นายทวาร พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะเปนเสนาบดผีใูหญ ทัง้ยงัมี
ตลาดตางๆ นางสชุาดาและบรวิารขายทอง นางสธุรรมาขายเครือ่งเงนิ
นางสจุติราขายผา นางสนุนัทาขายผลไม ฯลฯ

รุงเชา พระเจาชมพูบดีประทับเหนือคอชาง เสด็จพรอมดวย
พระยารอยเอ็ดนคร ออกจากพระนครมาสูสำนักแหงพระเจา
ราชาธริาช เมือ่พระพทุธเจาทรงทราบ จงึโปรดใหมาฆสามเณรไปยน
ระยะทางและพาพระเจาชมพูบดีเขามา เมื่อใกลจะถึงพระนคร
มาฆสามเณรบังคับใหพระเจาชมพูบดีลงจากหลังชาง พระเจาชมพู
บดไีมยอม มาฆสามเณรจงึเนรมติกายใหญโตเขาไสชางจนลมไปใน
ที่นั้น พระเจาชมพูบดีจึงตองเสด็จดวยพระบาทเขาไปยังพระนคร
ระหวางทางที่พระเจาชมพูบดีเสด็จผาน พบเห็นนางนาคทั้งหลายที่
เปนแมคาขายของในตลาดน้ำ แลวไปถงึโรงทองของพญาครฑุ โรงชาง
ฉทัทนัต โรงมาพลาหก ทอดพระเนตรเหน็นกกรวกิ นกแขกเตา กนินร
กนินร ีทาวจตมุหาราชกิา อทุยาน สระโบกขรณ ีตลาดขายเนือ้ ปลา
ตลาดขาวสาร ตลาดดอกไม ตลาดผลไม ตลาดผา ตลาดเงนิ ตลาด
ทอง ทอดพระเนตรเหน็พระสารบีตุร พระโมคคลัลานะ ในทีส่ดุกม็าถงึ
ที่ประทับของพระเจาราชาธิราช

พระเจาราชาธริาชแสดงฤทธิต์อสกูบัพระเจาชมพบูด ีพระเจา
ชมพูบดีสูฤทธิ์ไมไดจึงยอมแพ แลวพระเจาราชาธิราชจึงกลับแสดง
พระองคเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเทศนาจนพระเจาชมพู
บดีเลื่อมใสออกผนวชและสำเร็จพระอรหันตผลในที่สุด

บรรดาขาราชบริพารของพระเจาชมพูบดีจึงกลับไปถึงเมือง
ปญจาลราษฐ นำเนือ้ความไปทลูพระนางกาญจนเทว ีพระอคัรมเหสี
ของพระเจาชมพบูด ีและเจาศริคิตุรราชกมุารฟง พระนางกาญจนเทวี
และเจาศิริคุตรราชกุมารจึงเดินทางมายังวัดเวฬุวนาราม ขอพบกับ
พระชมพบูดเีถระ พระพทุธเจาใหนางพจิารณาด ูกเ็หน็เปนพระชมพู
บดเีถระทัง้สิน้ ไมรวูารปูใดคอืชมพบูด ีพระพทุธเจาจงึใหนางกาญจน
เทวเีรยีกจงึไดรวูาเปนองคใด นางกาญจนเทวไีดเขานมสัการพระชมพู
บดีเถระแลว พระนางจึงขอบวชในสำนักพระพิมพาเถรี สวนเจา
ศริคิตุร ไดบรรพชาในสำนกัพระชมพบูดเีถระ กส็ำเรจ็พระอรหนัตผล
ทั้งสิ้น เนื้อความในพระชมพูบดีสูตรมีเพียงเทานี้ (ศานติ ภักดีคำ,
วารสารเมืองโบราณ)

เปนอยางไรบางคะ  สนกุไหมคะ อานแลว  รแูลว  คราวหนา
เวลาไปทำบุญที่วัดปาเจริญราช อยาลืมขึ้นไปไหวพระประธาน
บนศาลาชัน้ 3 ดวยนะคะ ทีส่ำคญัจะขึน้ไปบนนัน้ ตองใสชดุขาวหรอื
ชดุสสีวางๆนะคะ เพราะขางบนนัน้เปนสถานทีส่ำหรบัผูปฏบิตัธิรรม
อยางเครงครดั เจรญิภาวนา เจรญิสตคิะ  ขึน้ไปตองสำรวมกาย วาจา
ใจนะคะ  เทวดาทานประทบัอยทูีน่ัน่นะคะ  ขอใหโชคดทีกุคนคะ

บญุรกัษา  ธรรมคมุครองนะคะ
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เก็บตกจากงานหลอพระสีวลีคะ  ถาผูอานที่ไปรวมงาน
วนันัน้  คงจะไดยนิหลวงพอบอกใหศษิยานศุษิยบชูาพระสวีลดีวย
น้ำผึง้  เราในฐานะลกูศษิยทีด่กีท็ำตามคะ  พอบชูาแลวกล็าน้ำผึง้
มาใชประโยชน  อยากรไูหมคะวา เอาน้ำผึง้ไปใชทำอะไรไดบาง  มา
ทางนีเ้ลยคะ  มเีรือ่งดีๆ ของน้ำผึง้มาเลาสกูนัฟง

น้ำผึ้งถือเปนสมุนไพรธรรมชาติที่หางายในบานเรา แถมมี
คณุภาพด ีน้ำผึง้จดัเปนอาหารทีม่นษุยรจูกัมาตัง้แตสมยัโบราณ มี
สรรพคณุทางยาและคณุคามาก แมแตในสมยัพทุธกาล มกีารถวาย
ขาวมธปุายาส ซึง่มสีวนผสม คอื น้ำผึง้ ทำใหพระวรกายของพระ
พุทธเจากลับมาสมบูรณแข็งแรง  แลวเจริญจิตภาวนาจนบรรลุ
อนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ  เปนพระสมัมาสมัพทุธเจา

น้ำผึ้งเปนผลผลิตจากฝูงผึ้งที่พากเพียรบินเก็บน้ำหวานใน
รศัม ี 8 กโิลเมตร สิง่ทีต่องใชเวลาและแรงงานกวาจะไดมาอยางนี้
ยอมตองเปนของดีมีประโยชน น้ำผึ้งนั้นมีความหวานมากกวา
น้ำตาล ใหพลงังาน 65 แคลอรตีอ 1 ชอนโตะ ขณะทีน่้ำตาลทราย
ขาวใหพลงังานเพยีง 48 แคลอร ีนอกจากนีน้้ำผึง้ยงัมปีระโยชนอนั
นาทึ่งอีกมากมาย
ª√–‚¬™πè¢ÕßπÈ”º÷Èß

1. ชวยคลายความเหน็ดเหนื่อย ออนเพลียจากการทำงาน
หนกั เลนกฬีา อดนอน หรอืดืม่สรุา

2. ชวยเสรมิสรางสขุภาพใหแกผสูงูอาย ุผปูวยระยะพกัฟน
3. บำรงุประสาทและสมองใหสดชืน่ แจมใส
4. ชวยระงบัประสาท อาการหงดุหงดิ นอนไมหลบั แกตะครวิ
5. บรรเทาอาการไอ และหวดั
6. ลดกรดในกระเพาะ ชวยใหอาหารยอยดขีึน้ ทองไมผกู เนือ่ง

จากน้ำผึง้ถกูดดูซมึไดทนัท ีเมือ่สมัผสัลำไส ตางจากน้ำตาล
ชนดิอืน่ทีค่งคางอย ูและถกูเปลีย่นเปนแอลกอฮอลหรอืกรด

7. แกเดก็ปสสาวะรดทีน่อน เนือ่งจากน้ำผึง้มนี้ำตาลฟรกุโตส
ซึ่งมีคุณสมบัติดูดความชื้นไดดีกวาน้ำตาลชนิดอื่น จึง
สามารถดูดน้ำกลับและอุมน้ำไว ทำใหเด็กไมปสสาวะรด
ทีน่อน

8. แกโรคโลหิตจาง  เนื่องจากน้ำผึ้งมีธาตุ เหล็กซึ่งเปน
องคประกอบของฮโีมโกลบนิ ชวยเพิม่เมด็เลอืดแดง

9. แกความดันโลหิตสูง

คุณคาทางโภชนาการของน้ำผึ้ง
น้ำผึ้งไมใชโรงกำเนิดพลังโภชนาการ แตประกอบดวย

วิตามินบี กรดอะมิโน และแรธาตุอีกเล็กนอย อยางไรก็ตามน้ำผึ้ง
ไมไดมีคุณคาทางโภชนาการมากไปกวาน้ำตาลธรรมดาเลย สิ่งที่
ทำใหวงการแพทยหันมาสนใจน้ำผึ้งนั้นเปนปจจัยดานอื่น อาทิ
น้ำผึง้ใชแกอาการเจบ็คอไดด ีเปนยาฆาเชือ้ตามธรรมชาต ิและยงั
รักษาแผลในกระเพาะอาหารไดดวย...

เปนยาฆาเชื้อแบคทีเรีย
ในน้ำผึ้งนั้นมีไฮโดรเจนเปอรออกไซด  (hydrogen

peroxide) และยางผึง้ (propolis) ทีม่ฤีทธิก์ำจดัแบคทเีรยี จงึชวย
ปองกนัแผลอกัเสบจากการตดิเชือ้ได สวนประกอบทีม่นี้ำตาลสงูใน
น้ำผึ้งจะดึงความชื้นออกจากบาดแผล ทำใหแบคทีเรียไมไดรับ
ความชื้นซึ่งเปนสิ่งจำเปนตอการดำรงชีพของมัน นอกจากนี้น้ำผึ้ง
ยังชวยเคลือบแผล ปองกันมิใหมีการปนเปอนที่เปนอันตรายจาก
ภายนอก

คุณคาทางยา
โรคและอาการ   บำรงุสขุภาพ
ปริมาณและวิธีการใช  น้ำผึ้ง 3 ชอนโตะ ผสมน้ำอุนๆดื่ม

ทุกวัน
สรรพคณุ  เหมาะสำหรบัผทูีเ่บือ่อาหาร ผปูวยทีก่ำลงัฟนไข

รางกายออนเพลยี น้ำหนกัลด จะชวยฟนกำลงัไดเรว็ขึน้
โรคและอาการ  อดนอน
ปรมิาณและวธิกีารใช  น้ำผึง้ 1-2 ชอนโตะ หรอืผสมน้ำผลไม
สรรพคณุ จะทำใหรูสึกสดชื่นมีเรี่ยวแรง เหมาะสำหรับผูที่

เครงเครยีดอดนอน ทำงานหนกัและออนเพลยี
โรคและอาการ  ยาอายวุฒันะ
ปริมาณและวิธีการใช น้ำผึ้งครึ่ง-1ชอนโตะ ดื่มทุกวัน เชา

และกอนนอน
สรรพคณุ  ทำใหสขุภาพแขง็แรง
โรคและอาการ  ไอ หลอดลมอกัเสบ มเีสมหะ
ปริมาณและวิธีการใช กระเทียม1-2 กลีบ ตำใหละเอียด

น้ำมะนาว1/4 ลกู เกลอืเลก็นอย พมิเสนหรอืการบรู2-3เกลด็ น้ำผึง้
1 ชอนโตะ

โรคและอาการ  ทองอดื ทองเฟอ
ปรมิาณและวธิกีารใช น้ำผึง้1/2-1 ชอนโตะ น้ำขงิตมเขมขน

1 แกว  เกลอืเลก็นอย ดืม่วนัละ3 เวลาหลงัอาหาร
โรคและอาการ  ทองผกู
ปรมิาณและวธิกีารใช น้ำผึง้ 1 ชอนโตะ ดืม่กอนนอน
สรรพคุณ น้ำผึ้งใหมไมคางป มีน้ำตาลฟรักโทส ซึ่งมีฤทธิ์

เปนยาระบายออนๆใชแกอาการทองผูกในเด็กและผูสูงอายุไดดี
โรคและอาการ  ทองเสยีรนุแรง

น้ำผึ้ง
เรือ่ง....แพรภทัรา

รเูรือ่ง สมนุไพรเปนกษาย
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ปริมาณและวิธีการใช  น้ำผึ้ง 1-2 ชอนโตะ เกลือ 1/2
ชอนชา ผสมในน้ำอนุ 1 แกว

สรรพคุณ ชวยบรรเทาอาการออนเพลียจากการถายทอง
รนุแรง อาเจยีน เปนลม หรอืเสยีเหงือ่มาก

โรคและอาการ  แผลไฟไหม น้ำรอนลวก ถกูทอไอเสยี
ปรมิาณและวธิกีารใช  ใชน้ำผึง้ทีผ่านการฆาเชือ้มาแลวทาที่

แผล หรือใชผาพันแผลที่สะอาด ชุบน้ำผึ้งปดแผลไว แลวเปลี่ยน
ผาพนัแผลทกุ12 ชัว่โมง หรอื 24 ชัว่โมง

สรรพคุณ ชวยลดการหลั่งของน้ำเหลืองที่บาดแผล ลด
อาการปวดลดการตดิเชือ้ ปองกนัการอกัเสบ ทำใหแผลสมานกนัได
เรว็ขึน้ ทัง้นีเ้พราะน้ำผึง้มคีวามเขมขนสงู จงึสามารถยบัยัง้การเจรญิ
เตบิโตของเชือ้โรค และทำใหเชือ้โรคตายได

โรคและอาการ   โรคกระเพาะ
ปรมิาณและวธิกีารใช ดืม่น้ำผึง้2-3 ชอนโตะ ขณะปวดและ

ดืม่ 3 ชอนโตะกอนนอนทกุคนื สรรพคณุ ทำใหทเุลาอาการปวด และ
หายจากอาการโรคกระเพาะได

สำหรบัการทำน้ำกระสายยา  ยาไทยสวนใหญมกัใชน้ำผึง้
เปนน้ำกระสายยา เพือ่ชวยกลบรสยาและแตงรส

สำหรับทำเปนยาลูกกลอน ยาลูกกลอนนิยมใชน้ำผึ้งผสม
กบัผงยา แลวนำไปปนเปนเมด็กลมๆ ชวยใหผงยาเกาะตดิกนัดขีึน้

ขอหามและขอควรระวังการกินน้ำผึ้ง
1. ผปูวยเบาหวานหามกนิ เนือ่งจากน้ำผึง้มปีรมิาณกลโูคส

และฟรักโทสที่สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดทันที จะทำใหระดับ
น้ำตาลใน เลอืดสงูอยางรวดเรว็การหลัง่อนิซลูนิของตบัออนไมพอ

2. หามกนิปรมิาณมาก โดยเฉลีย่วนัละ 1-2 ชอน ประมาณ
20 กรมั ในกรณพีเิศษอาจกนิเพิม่ได แตไมควรเกนิ 50 กรมั/วนั

3. คนทีถ่ายเหลวหรอืทองเสยี เพราะจะทำใหถายมากขึน้
เนื่องจากน้ำผึ้งจะดูดน้ำทำใหขับอุจจาระมากขึ้น

4. ผปูวยทีม่อีาการอาเจยีนหรอืมผีวิหนงัอกัเสบเรือ้รงั เนือ่ง
จากภาวะความชื้นตกคาง

5. การผสมน้ำอนุประมาณไมเกนิ 40 องศา ไมควรใชน้ำ
ที่รอนจัดๆ เพราะจะทำลายคุณคาของเอนไซม วิตามิน และกรด
อะมิโน และสารที่มีคุณคา ในฤดูรอนสามารถใชน้ำเย็นชงดื่ม แต
ควรจะผสมน้ำขงิเลก็นอย ปองกนักระเพาะอาหารกระทบความเยน็

6. ไมควรกนิรวมกบัเตาห ูเนือ่งจากเตาหมูรีสหวาน เคม็ มี
คณุสมบตัเิยน็ สรรพคณุขบัรอนกระจายเลอืด เมือ่กนิรวมกนัทำให
ทองเสยีงาย อกีเหตผุลหนึง่คอื เอนไซมจากน้ำผึง้จะทำปฏกิริยิากบั
แรธาต ุโปรตนี สารอนิทรยีของเตาห ูจะทำใหคณุคาทางโภชนาการ
ดอยไป

7. ไมควรกินพรอมผักกุยชาย เพราะ กุยชาย มีวิตามิน
ซีมาก จะทำปฏิกิริยากับโลหะทองแดง และเหล็กในน้ำผึ้ง เกิด
ออกซเิดชนั ทำใหคณุคาดอยลง อกีเหตผุลหนึง่ น้ำผึง้ทำใหระบาย
กยุชายมเีสนใยมาก เมือ่กนิรวมกนัจะทำใหทองเสยีงาย

8. ไมควรกินรวมกับหัวหอมและกระเทียม จะทำใหฤทธิ์
ของน้ำผึ้งดอยลง

น้ำผึ้งกับความงาม
น้ำผึง้เปนผลติภณัฑจากธรรมชาตทิีถ่กูใชเพือ่ความงามมา

ตั้งแตสมัยโบราณ และยังคงใชมาจนถึงปจจุบัน ในการผลิต
ผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณและเสนผม เนื่องจากคุณสมบัติตาม
ธรรมชาตทิีม่ใีนน้ำผึง้ ดงันี้

1. Humectant น้ำผึง้เปนสารใหความชมุชืน้ตามธรรมชาติ
คอืสามารถดงึและเกบ็ความชืน้ไวได ทำใหผวิหนงัมคีวามออนนมุ
และยืดหยุน จึงเหมาะที่จะเปนสวนผสมในผลิตภัณฑที่ใหความ
ชมุชืน้ตางๆ ไดแก คลนีซิง่, ครมี, แชมพ ูและคอนดชินัเนอร และ
เนื่องจากน้ำผึ้งมาจากธรรมชาติและไมระคายเคืองผิวหนัง จึง
เหมาะอยางมากกับผลิตภัณฑสำหรับผิวบอบบางและผลิตภัณฑ
สำหรับเด็ก

2. Antioxidant น้ำผึ้งมีคุณสมบัติเปนสารแอนตี้ออก
ซแิดนต สารแอนตีอ้อกซแิดนต มบีทบาทในการปกปองผวิหนงัจาก
การทำลายของแสง UV และชวยในการเสรมิสรางเซลสผวิหนงัใหม

3.  Antimicrobial Agent น้ำผึง้มคีณุสมบตัเิปนสารตอตาน
จลุนิทรยีและยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของแบคทเีรยี เนือ่งจาก

สำหรับผิวหนาสดใส
น้ำผึ้งเปนผลิตผลจากธรรมชาติที่ใชในการดูแลผิวพรรณคู

กับน้ำนมมาอยางยาวนาน นับแตสมัยพระนางคลีโอพัตราอันเลอ
โฉมแหงอยีปิต คอืน้ำผึง้ ในน้ำผึง้มสีารเพิม่ความชมุชืน้ มฮีอรโมน
มสีารทีม่ฤีทธิส์ารตานอนมุลูอสิระ จงึสามารถผสมในสมนุไพรอืน่ที่
มีสรรพคุณในการบำรุงผิวเชน นม กลวย มะละกอ ขมิ้น บัวบก
มะมวง เปนตน โดยพอกหนา ทิ้งไวสักครูประมาณ 5 นาทีแลว
ลางออก

สำหรับผูที่มีปญหาสิวเสี้ยนหรือตองการบำรุงผิวหนาให
ดอูอนเยาว มวีธิงีายๆ ดงันี ้หลงัจากลางหนาดวยน้ำอนุและเชด็ให
แหงแลว นำกลวยหอมครึง่ลกูมาบดผสมกบัน้ำผึง้ไมผานความรอน
แลวนำมาทาบนหนา ทิง้ไวประมาณ 10-15 นาท ีแลวลางออก ให
ใชน้ำผึง้ไมผานความรอนจะมเีอนไซม ซึง่ทำใหหนาคณุชมุชืน่และ
นุมนวลขึ้น

เพื่อผมเงางาม
หลังสระผมเสร็จนำน้ำผึ้งไมผานความรอนผสมกับน้ำ

มะกอกอยางละ 3 ชอนโตะ นำมาชโลมผมแลวทิง้ไวซกั 3-5 นาที
จงึลางออกดวยน้ำสะอาด ผมคณุจะนิม่และเงางามตามธรรมชาติ
ปราศจากสารเคมีใดๆ

รูสรรพคุณ เห็นประโยชนของน้ำผึ้งขนาดนี้  คงจะ
เพกิเฉยตอความวเิศษของน้ำผึง้ไมไดแลวละคะ ลองมองดใูน
บานคุณนะคะวามีน้ำผึ้งแทสักขวดไหม ยิ่งถาเปนน้ำผึ้งปา
เดือนก็ยิ่งดีคะ แตถายังไมมีก็รีบหาซื้อมาติดบานไวนะคะ
จะไดอุนใจ….

อางองิจาก http://www.doctor.or.th
http://www.th.wikipedia.org
http://www.thailanna.co.th
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เรื่อง...กองบอกอ
บทความพิเศษ

ปฏิบัติธรรมที่วัดปา
คณะผูจัดทำวารสารกระแสใจไดรับโทรศัพทสอบถามเกี่ยว

กับโครงการปฏิบัติธรรมของวัดปาเจริญราชจากผูอานอยูบอยครั้ง
เมื่อแนะนำใหเปดดูรายละเอียดในเวบไซตของวัด  คือ
www.watpacharoenrat.com  บางทานบอกวาไมสะดวกทีจ่ะอาน
ในเวบไซต วารสารฯฉบบันี ้จงึขอลงวตัถปุระสงค ระเบยีบการทัว่ไป
ของการเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯและตอบคำถามยอดนิยมที่ผูอาน
โทรมาสอบถาม เพือ่ใหทกุทานไดเตรยีมตวัเตรยีมใจ กอนทีจ่ะตดัสนิ
ใจเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯ

วัตถุประสงคของโครงการปฏิบัติธรรม
วดัปาเจรญิราชไดจดัโครงการปฏบิตัธิรรมเปนโครงการปนี้

ยางเขาปที ่2 ภายใตชือ่ โครงการพฒันาจติเพือ่พอ จดัขึน้วนัที่
1-8 ของทุกตนเดือน ผูปฏิบัติธรรมหลายทานถามที่มาของชื่อ
โครงการ คำวา พอ ในที่นี้เปนที่มาของวัตถุประสงคของการจัด
ปฏบิตัธิรรม คอื 1 เพือ่ถวายเปนพทุธบชูาแดองคสมเดจ็พระสมัมา
สัมพุทธเจา 2 เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพอของแผนดิน
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดชฯ 3 เพือ่แสดงความ
กตัญูกตเวทีแดบิดามารดาและครูบาอาจารย นอกจากนี้แลว
เพื่ออบรมพัฒนาจิตใจของผูเขารวมปฏิบัติธรรม และสามารถ
นำธรรมะไปใชในชีวิตประจำวันอยางมีสติ

วัดปาฯสอนกรรมฐานอยางไร

การสอนปฏิบัติธรรมที่วัดปาฯเปนการอบรมวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่หรือเรียกยอๆวา กาย เวทนา จิต ธรรม วิธี
กำหนดภาวนาใชคำบรกิรรม "พองหนอ ยบุหนอ" ในวนัแรกของการปฏบิตัธิรรม มกีารสอนวธิปีฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานเบือ้งตน พระอาจารย
ผสูอนกรรมฐานจะสาธติการยนื การเดนิจงกรม การนัง่ การนอนสมาธ ิเปนตน นอกจากนีย้งัสอนวธิกีารกำหนดลมหายใจเขาออก ทีถ่กู
ตอง สวนผทูีเ่คยปฏบิตัแิลวอาจจะแยกปฏบิตัดิวยตนเอง ทัง้นีข้ึน้อยกูบัดลุยพนิจิของพระอาจารยผสูอนกรรมฐาน ตามตารางกำหนดเวลา
ปฏบิตัใินแตละวนั วนัที ่2 ของการปฏบิตัธิรรม พระอาจารยจะใหผปูฏบิตัธิรรมสมาทานปดวาจา เพือ่ใหผปูฏบิตัธิรรมมจีติมัน่คงแนบแนน
มากยิง่ขึน้ ไมฟงุซานไปกบัการพดูจากนัหรอืสอบอารมณดวยกนัเอง แตหากมขีอสงสยัเกีย่วกบัการปฏบิตั ิผปูฏบิตัธิรรมใชวธิสีือ่สารโดย
การเขยีนคำถามสงทีพ่ระอาจารย และในวนัที ่3 ขึน้ไป พระอาจารยจะเรยีกสอบอารมณกรรมฐานทลีะคน ผมูสีภาวะอารมณใดๆกส็ามารถ
สอบถามพระอาจารย เพือ่แนะนำใหมสีภาวธรรมทีส่งูยิง่ขึน้ไป ทำใหการปฏบิตัธิรรมกาวหนาตามลำดบั ซึง่พระอาจารยจะแสดงพระธรรม
เทศนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมและพรอมกับตอบปญหาธรรมตามโอกาส
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เปดรับสมัครอยางไร
การสมัครเขาอบรมในแตละเดือน สามารถเขามาสมัครไดที่วัดทุกวัน หรือ

หากมาปฏิบัติธรรมเปนหมูคณะใหแจงลวงหนาไดที่วัด เพื่อทางวัดจะไดอำนวย
ความสะดวกใหเรือ่งอาหารและทีพ่กั การลงทะเบยีนใหเตรยีมบตัรประชาชนมาดวย
ทกุครัง้  เวลาลงทะเบยีนเริม่ตัง้แต 6.00 น จนถงึเวลา 11.00 น. ของวนัแรกในการ
ปฏิบัติ ผูปฏิบัติธรรมตองอยูใหครบทั้ง 8 วัน ถาไมสามารถปฏิบัติครบ 8 วันได
ใหมาเขาปฏิบัติธรรมนอกโครงการ ซึ่งควรเขาปฏิบัติใหครบ 3 วันขึ้นไป หรือกรณี
หนวยงานใดตองการเขามาปฏิบัติธรรมเปนหมูคณะ ติดตอสอบถามไดที่อาจารย
ดรณุ ีพวัพนัธสกลุ โทร. 0-29952112

ระเบียบการทั่วไปเปนอยางไร
ผเูขาปฏบิตัธิรรมมอีาย ุ15 ปขึน้ไป มสีตสิมัปชญัญะสมบรูณ ไมตดิยาเสพตดิหรอืปวยเปนโรครายแรง ทางวดัไมอนญุาตใหพาบตุร

หลานต่ำกวา 15 ปเขาปฏบิตัธิรรม เนือ่งจากเปนการรบกวนการปฏบิตัธิรรมของผอูืน่ แตอาจพจิารณาเปนรายๆ ขึน้อยกูบัดลุยพนิจิของ
เจาหนาที่ผูดูแลโครงการปฏิบัติธรรม หรือทานอาจสงบุตรหลานเขาอบรมในโครงการคายพุทธบุตรที่จัดขึ้นทุกเดือนเมษายนก็ได โดย
สามารถอานระเบยีบอยางละเอยีดไดทีเ่วบไซต www.watpacharoenrat.com หรอืดานหลงัใบสมคัรปฏบิตัธิรรมในวารสารกระแสใจ ซึง่
ผปูฏบิตัธิรรมตองยอมรบัเงือ่นไข กฏระเบยีบของวดั กอนกรอกใบสมคัรทกุครัง้ ทัง้นีเ้พือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอยในการเขาปฏบิตัธิรรม

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
กำหนดเวลาทัว่ไป การปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน เริม่จาก ต ี4.00 น.- 21 น. ของทกุวนั ดงันี้
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวตัรเชา เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐  น. รับประทานอาหารเชา
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทำวตัรเยน็ เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน

ผปูฏบิตัธิรรมตองมาทำวตัรและปฏบิตัธิรรมพรอมกนัทีศ่าลาปฏบิตัธิรรม ตามเวลาทีก่ำหนดไว โดยฟงสญัญาณระฆงั สวนตาราง
กำหนดการปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอดูรายละเอียดดานหลังของวารสารกระแสใจ

จุดลงทะเบียน
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เตรียมตัวเตรียมใจอยางไร
การเตรยีมตวัเตรยีมใจทีด่นีัน้ ผปูฏบิตัธิรรมพงึเขาใจวาการมาวดัเพือ่ฝกความเพยีร ผปูฏบิตัธิรรม

จะตองสำรวมกาย วาจา ใจใหเปนปกตอิยตูลอดเวลา ดงันัน้ควรเตรยีมใจเพือ่ฝกอบรมพฒันาจติใจใหสงู
ขึ้น จึงควรละและปลอยวาง เกียรติยศ ภาระ หนาที่การงานตางๆ หรือตัดความกังวลใจตางๆ เตรียม
สิง่ของทีจ่ำเปนเทานัน้ ไดแก

1. บตัรประจำตวัประชาชน หนงัสอื/บตัรขาราชการ หนงัสอืเดนิทาง อยางใดอยางหนึง่
2. ของใชสวนตวั เชน แปรงสฟีน ยาสฟีน สบ ูผาเชด็ตวั รองเทาควรเรยีบรอยเหมาะกบัสถานที่

งดเวนการสวมใสเครือ่งประดบั การใชเครือ่งปะทนิผวิ ทกุชนดิ ชดุชัน้ในควรเปนสทีีใ่กลเคยีง
กบัชดุปฏบิตัธิรรม หรอืยารกัษาโรคประจำตวั

3. ดอกไม ธปู เทยีน เพือ่สมาทานศลี ๘
4. ชดุปฏบิตัธิรรม ผปูฏบิตัธิรรมควรนำชดุปฏบิตัธิรรมของตนเองมาดวยทกุครัง้

ชาย กางเกงขายาวสขีาว เสือ้แขนสัน้สขีาว
หญิง เสือ้แขนยาวสขีาว ผาถงุสขีาว สไบสขีาว ควรสวมเสือ้ซบัใน รวบผม หวผีม

ใหเรียบรอย
นอกจากนีแ้ลวหากผปูฏบิตัธิรรมทานใดสะดวกมาปฏบิตัธิรรมนอกโครงการสามารถเขา

มาไดทุกวัน ลงทะเบียนเขาปฏิบัติธรรมที่ชั้น 2 ของศาลาปฏิบัติธรรม พระอาจารยจะทำพิธี
สมาทานศลี ๘ และสอนกรรมฐานให ๓ รอบตอวนั คอื เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และ
หลงัทำวตัรเยน็ การเขาปฏบิตัธิรรมในวนัศกุรและกลบัวนัอาทติย ใหลงทะเบยีน ในวนัศกุร กอน
๖ โมงเยน็และทำพธิสีมาทานศลี ๘ พระอาจารยจะสอนกรรมฐานหลงัทำวตัรเยน็ และจะมพีธิลีาศลี (กลบับาน) ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของ
วันอาทิตย ถาเขาปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอใหดูกำหนดการดานหลังวารสาร

เสียคาใชจายหรือไมและที่พักเปนอยางไร
การเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปา จะไมเสีย

คาใชจายใดๆทั้งสิ้น แตทานสามารถ
ทำบุญชำระหนี้สงฆ บริจาคคาน้ำ คา
ไฟฟา หรือรวมทำบุญในโครงการบุญ
ของวดัตามกำลงัศรทัธา ดงันัน้ทรพัยสนิ
หรือสิ่งของมีคาตางๆ ไมควรนำมาดวย
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว  เจาหนาที่
จะจัดเครื่องนอนใหเชน เสื่อ หมอน
(ขอแนะนำใหเตรียมผาหมบางๆจาก

บานตดิมาดวย) และใหนำสมัภาระเขาไปเกบ็ยงัทีพ่กัทีเ่จาหนาทีจ่ดัไวใหตามความเหมาะสม หองละ ๑-๒ คน โดยจะแยกทีพ่กัระหวาง
หญงิและชาย  ซึง่ไมสามารถเลอืกทีพ่กัเองได และไมมกีารจองทีพ่กัลวงหนา สวนในโครงการพฒันาจติเพือ่พอผปูฏบิตัธิรรมหญงิจะพกั
รวมกนัในศาลาปฏบิตัธิรรมชัน้ลาง สวนผปูฏบิตัธิรรมชายพกัรวมกนัศาลาปฏบิตัธิรรมชัน้ 3 หรอื ศาลายาว ขึน้อยกัูบความเหมาะสม

 กอนจากกนักข็อฝากบอกผสูนใจเขาปฏบิตัธิรรมทกุทาน การเตรยีมตวัทีด่ทีีส่ดุคอืการเตรยีมใจและทำตวัเหมอืนแกวน้ำเปลาๆ ที่
สามารถเตมิน้ำไดตลอดเวลา และเคารพกฏระเบยีบของวดัอยางเครงครดั เพือ่ความเรยีบรอยของสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิง่ควรปดวาจา
ไมพดูคยุกนัและปดโทรศพัทมอืถอื เพือ่ไมใหจติฟงุซานและรบกวนผปูฏบิตัธิรรมทานอืน่  นอกจากนีแ้ลววดัปาฯอาจไมสะดวกสบายเหมอืน
วดัปฏบิตัฯิทัว่ไป เนือ่งจากไมมเีจาหนาทีป่ระจำ ดงันัน้ขอทกุทานจงตกัตวงบญุใสตวั ชวยบำเพญ็ประโยชนในวดัยามมเีวลาวางจากการ
ปฏบิตั ิและนำธรรมะไปปฏบิตัใินชวีติประจำวนักนันะคะ
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เรือ่ง ปกขาว
ไดอารีธ่รรม

วงการนางฟาสั่นสะเทือน เมื่อบัลลังกเมฆเริ่มไม
มัน่คงซะแลว อาชพีสดุฮติหนึง่ในสบิของหนมุสาวไทย เริม่
รองยี ้เพราะรายไดตกต่ำทีส่ดุในรอบ ๕๐ ป สบืเนือ่งมาจาก
วกิฤตเศรษฐกจิแฮมเบอรเกอร ผคูนตางรดัเขม็ขดัจำศลีอยู
กบับาน ธรุกจิสายการบนิเองกย็่ำแยมาตัง้แตเหตกุารณ ปด
สนามบินสุวรรณภูมิ ลมลุกคลุกคลานเรื่อยมา พอจะลืม
ตาอาปากขึ้นมาไดเพราะนโยบาย “ทองเที่ยวครึกครื้น
เศรษฐกจิไทยคกึคกั" ของนายกอภสิทิธิ ์ดงึผโูดยสารออก
มาจากบานได กแ็จค็พอ็ตแตกโดนพษิไขหวดัสายพนัธใุหม
๒๐๐๙ ถลมอีกระลอก หมดกันทุนหายกำไรหดเหลือแต
หยดน้ำตา ชวงนี้จะสังเกตไดวานางฟาแตละนางจะผอม
สวย แกมตอบ เดนิกนัตวัปลวิ เพราะลวนกนิมงัสะวริตักนั
ถวนหนา(แกลบ)เที่ยวบินในประเทศที่ผูโดยสารนอยก็จะ
ถูกตัดถูกหั่นจับมารวมๆกัน  เที่ยวบินยุโรปที่เคยไปคาง
หลายวันก็ลดเหลือวันเดียวพอหายเหนื่อย  หนักสุดเห็น
จะเปนเที่ยวบินเอเชียบินไป ๖ ชม.พอถึงก็บึ่งกลับเลย
ตารางทำงานจงึวางขึน้ วางขึน้ จนแทบไมไดออกจากบาน
เลย โทษใครไดบางละ

ในเมื่อบุญเกาที่สรางสมกันมาเริ่มไมพอจะรับ
ประทาน บุญใหมก็ตองเรงขวนขวายมาใสตัวกัน เผื่อ
จะรอดปากเหยี่ยวปากกาไปไดอีก ดังนั้นทันทีที่ทาน
ประธานโครงการพทุธบตุรและทานรอง คอืนองปกูบันองระ

บอกบุญใหมารวมดวยชวยกันจัดคายอบรมพุทธบุตรแก
นองๆเยาวชนคนดขีองชาต ิเพือ่ชวยกนัทำนบุำรงุพระพทุธ
ศาสนาสบืเนือ่งตอไป ทมีงานอาสาสมคัรสวนใหญซึง่ลวน
เปนนางฟาใจดี แตกระเปาแฟบจึงยกมือพรึบอยางพรอม
เพรียงกัน แมวาวันจัดอบรมจะตรงกับวันทำงานที่เหลือ
เพยีงนอยนดิ แต เพือ่นอง พีท่ำได พีท่ำดวยใจ เรือ่งเงนิ
เรือ่งเลก็เอาไวทหีลงั(แอบเชด็น้ำตาปอยๆเสยีดาย) ดอูยาง
ทีมงานมันสมองของเราซิ พี่ติ่งเอย, พี่ปูเอย ตลอดจน
ผองเพื่อนนางฟา อุตสาหอดหลับอดนอนเตรียมงานกัน
ลวงหนาครึง่ปเหน็จะได คายอบรมครัง้นีถ้งึได Smooth as
silk เหมอืนคำขวญัของเราชาวนางฟา งานลืน่ไหลไปดวย
ดไีมมตีดิขดั ทางดานวทิยากร คอืพระอาจารยสงกรานต
อาจารยตน, อาจารยเบิรด และพี่แก็งค(คนนี้สอนวิชา
ดำน้ำ)ตางเตรียมตัวมาอยางดี ทั้งเนื้อหาวิชาการ, ตำรับ
ตำรา และสันทนาการ ใหความรูทางพระพุทธศาสนา,
ขอปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน, ธรรมปฏิบัติ และความ
บนัเทงิอยางถกูตองครบรส แกนองๆชาวคายทกุคน  ไมให
เสียชื่อวัดปาเจริญราชของเรา ทางดาน ฝายอาคาร
สถานที่กไ็มแพกนั รวมแรงรวมใจกนัจนศาลาปฏบิตัธิรรม
ซึ่งใชเปนศูนยกลางของงาน ทั้งเปนที่ฝกอบรมและที่พัก
อาศยัสามารถใชงานไดอยางมปีระสทิธภิาพทนัเวลาพอดบิ
พอดี แมวาจะมีอุปสรรคใหญคืออากาศที่อยูในชวงรอน

Krasaejai7.pmd 23/9/2552, 13:5219



20

ที่สุดในรอบปก็ตาม  ที่นาเหนื่อยใจแทนคงไมพน นองมด
AIAเพราะตองหาเงินตัวเปนเกลียวหัวเปนน็อตบอกบุญญาติ
โยม เพื่อมาเนรมิตหองน้ำหองสุขาเตรียมตัวรองรับพุทธบุตร
๒๐๐ กวาชีวิต ใหไดรับความสะดวกสบายสมควรตาม
อตัถภาพของผมูาฝกจติใหเขมแขง็ หากใครสงัเกตจะเหน็ไดวา
หองน้ำยังมีควันกรุนๆลอยอยู เหมือนขนมเพิ่งออกมาจากเตา
เพราะใชงานไดจริงชวงที่นองๆเริ่มทยอยกันไปอาบน้ำกันนั่น
แหละ สวนบุคคลที่นาเหนื่อยกายที่สุด เห็นจะหนีไมพนมด
งานตัวจริงเสียงจริง(labor) นำทีมโดยทานรองประธานคาย
พุทธบุตรของเรา พี่อณิระลงทุนหยุดบินมาทำงานแบกหาม
สากกะบอืยนัเรอืรบ อดนอนหามรงุหามค่ำอยหูลายวนัจงึแลว
เสร็จพอดีวันเปดงาน ตามมาดวยพี่มหา,พี่บอมบ,พี่เมธ อยู
เตรียมความพรอมของสถานที่ตลอดงาน โดยเฉพาะพี่มหานี่
ตอนแรกขาพเจาก็คิดอยูวาทำไมใครๆพากันเรียกวา ซูเปอร
แมน สงสยัคงทำงานไดหลายอยางเชน เปนทัง้พธิกีร, วทิยากร
,อาจารยฝายปกครอง,คุณพอบาน รวมถึงมัคทายกวัด ไดมี
โอกาสเห็นจริงๆในวันงาน เลยถึงบางออก็พี่แกเลนยกโตะไม
อยางหนกัความยาวเกอืบสามเมตร จบัตลีงักาหงายทองไปวาง
พาดหลังแลวเดินไปคนเดียวหนาตาเฉย ทามกลางเสียง
กรีด้ของสาวๆ มาดกเ็ทอยหูรอก แตกลวัวาโตะจะทบัพีแ่กแบน
แตดแตเปนกลวยปงมากกวา

ถึงวันเปดคายพุทธบุตร ไดเห็นใบหนาผองใสของ
นองๆ๒๐๐กวาคนทีต่ัง้ใจมาปฏบิตัธิรรม ทำความดเีพือ่ตนเอง
และตอบแทนคุณพอคุณแม ทีมงานก็หายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง
เหน็แลวชืน่ใจทีจ่ะมเียาวชนรนุใหมไปทำใหสงัคมนาอยยูิง่ๆขึน้
ในอนาคต ไมเสยีแรงทีท่กุฝายทมุเททัง้กำลงักาย, กำลงัใจ และ
กำลงัทรพัย เตรยีมงานมาตลอดหลายเดอืน ยงัแอบสงัเกตวา
จะมเีดก็คนไหนถกูบงัคบัใหมา แลวรองไหจะกลบับานบาง แต
กไ็มปรากฏใหเหน็เลยสกัราย นาปลืม้ใจทีเ่ยาวชนมจีติเลือ่มใส
บชูาในพระพทุธศาสนาของเรา หลายคน สองแววอจัฉรยิะออก
มาใหเห็น สามารถแตงกลอน, อานทำนองเสนาะ, ใชภาษา
ไทยอยางถกูตอง, รจูกัฝกจติ, นัง่วปิสสนากรรมฐาน และรอบ
รเูรือ่งราวทางพทุธศาสนา ผปูกครองเองกค็วรไดรบัคำยกยอง
ทีเ่ลีย้งดบูตุรหลานไดดเียีย่ม มทีัง้คณุภาพและคณุธรรมควบคู

กันไป เปนอนาคตที่ดีของประเทศชาติ  สำหรับพี่ เลี้ยง
นกัศกึษาอาสาสมคัรประจำกลมุ เปนอกีความเสยีสละอนัยิง่
ใหญ เพราะเหน็แลววาเหนือ่ยมาก ไมมเีวลาพกัผอนของตวัเอง
เลย นองจะกนิ, จะอาบน้ำ, จะเขาหองน้ำ ไมวาเวลาไหนตอง
ไปดวยตลอด เราเนนเรื่องความปลอดภัยเปนหลัก การดูแล
เยาวชน ๒๐๐ กวาคน ตลอด ๒๔ ชม.เปนเวลา ๔ วนัเตม็ๆนัน้
หนักหนาสาหัสเอาการ ถึงจะรักเด็กแคไหนก็ตองใชความ
อดทนสูงมาก(พี่ปุยขอบายคะ งานนี้) ปรากฏวาทุกคนมีวินัย
เปนระเบียบเรียบรอย ไมมีเรื่องใหหนักใจเลยแมแตนอย ตอง
สรุปวาเกงทั้งเยาวชนเกงทั้งพี่เลี้ยง หลวงพอวีรนนท ทานเลย
เมตตามอบพระบรมสารรีกิธาตซุึง่อธษิฐานไดมา ใหเปนรางวลั
นำไปบูชา

และที่สำคัญที่สุด ขออนุโมทนาบุญแกเจาภาพ
อาหารตลอด ๔ วัน คือคุณพี่วัชราภรณ เมฆานุพักตรและ
คณะคณุพีป่วณีา ชำนาญวานชิกลุ ผบูรจิาคอาหารคาวหวาน
,ขนมนมเนย,เครื่องดื่ม และน้ำปานะที่คัดสรรบรรจงปรุงมา
เลี้ยงดูพุทธบุตรและผูรวมงานทุกทาน ใหอิ่มปากอิ่มทองมี
เรีย่วแรงปฏบิตัธิรรม นบัเปนกศุลอนัใหญยิง่เพราะกองทพัเดนิ
ดวยทองลวนๆงานนี(้นองๆกนิเกงมาก ขอ..บอก)  หลงัจากอิม่
หนำสำราญกนัถวนหนาแลว กถ็งึเวลานดัสำคญัแลวซ ิขาพเจา
พยายามสอดสายสายตาสงซกิใหคนนัน้คนนีเ้ปนเชงิวาเจอกนั
ทีเ่กาเวลาเดมิ บางกส็ตูา บางกห็ลบตา โอเคเทาไรเทานัน้ เจอ
กนัหลงัครวั.. ใครจะคดิหนอ พทุธบตุรแค ๒๐๐ กวาๆดรูาวกบั
วาจะใชถวยจานชามเปนพันใบ ลางเทาไรก็ไมหมดเสียที
ทีมลางจานอาสารำพึงรำพัน นำโดยพี่ออยแมครัว, พี่เล็ก,
พีก่บ, พีแ่กว, พีอ่อ, นองตาล, นองผึง้ และเพือ่นนางฟาหมนุ
เวียนกันมา แกวน้ำจานชามกระบุงแลวกระบุงเลาทะยอยกัน
มาไมขาดสาย สองชัว่โมงกย็งัไมแลวเสรจ็ลางกนัจนมดืตือ๋ นัง่
ใหยุงกัดกันตามสบาย(ตบไมได บาป..หนอ) ทำวนเวียนกัน
อยางนีว้นัละ๓มือ้๔วนัเตม็ๆ มอืเปอย,หลงัแขง็,ตวัลาย ไปตาม
กันเปนการฝกขันติบารมีไปในตัว  ทายนี้ขออนุโมทนาบุญแก
ทุกทานที่รวมแรงรวมใจกันจนทำใหคายพุทธบุตร๒/๒๕๕๒
สำเรจ็ลลุวงดวยดอียางมปีระสทิธภิาพ...สาธ ุอนโุมทนามิ
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Yoga & Dharma
By Kate M.

สวัสดีคะ วันนี้มีทา Yoga Asana สำหรับผูที่นั่งสมาธิ
นานๆ แลวรสูกึปวดเมือ่ยขานะคะ  นัน้กค็อื ทา Extended hand
to big toe หรอื เรยีก สัน้ๆ วา Big toe คะ

การเขาทา
1. ยนืตวัตรง แยกเทาหางเทาสะโพก
2. มอืซายแตะไวทีเ่อว  ยกเทาขวาขึน้มา แลวใชมอืขวา

3 นิว้ คอื   นิว้โปง  นิว้ชี ้ นิว้กลาง  จบัที ่นิว้โปงเทาขวา
3. หายใจเขา เกีย่วเทาไว แลวขณะทีห่ายใจออก คอยๆ

เหยียดเทาขวาไปขางหนา  อยูในทานี้ โดยการหายใจเขาออก
ชาๆ 3-5  ครัง้  แลวจงึเหยยีดขาไปทางขางขวา  พยายามยนืให
นิ่งนะคะ และเชนเดิม อยูในทานี้ โดยการหายใจเขาออก ชาๆ
3-5  ครัง้

4. เมือ่ครบแลว ดงึขากลบัมาขางหนา แลวจงึยกขาลง
5. ทำสลับกับดานซายคะ

ประโยชนของทานี้
1. จะเสริมสรางความแข็งแรงใหกับรางกาย โดย

เฉพาะในสวนของขอตอ และ ขอพบั
2. เพิ่มความยืดหยุนของกลามเนื้อ
3. สรางความแขง็แแรงของขาทัง้ 2 ขาง
การฝกโยคะ  ถอืเปนการฝกเพือ่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเอง

ทัง้ทางรางกายและจติใจ  โดยความหมายของโยคะทีแ่ทจรงินัน้
คอื การฝกสมาธทิีร่วมเอารางกายและจติใจเขาดวยกนั  เปนการ
ฝก เพือ่ควบคมุจติใจใหตัง้มัน่ แนวแนอยกูบัตวัเอง  เพือ่ทีจ่ะทำ
ใหมีสติในการดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ

มีสติรูตัวทั่วพรอมนะคะ

Big toe Pose

ถอยธรรมลำกวี
โดย ธรรมบตุร

ลมหายใจกบัความตาย

กาลเวลาหมนุไปใชหยดุพกั
ธรรมจกัรหมนุไปในเหตผุล
ลมหายใจกบัความตายอนัแยบยล
เกิดเปนคนใชงายดายแตตายฟรี

อยาประมาทพลาดพลัง้จงยัง้คดิ
ตางมสีทิธิม์รณาไดทกุที่
อาจเปนเราเขาใครใครครวญที
สรางความดสีานตอพอหรอืยงั

พระพทุธองคทรงตรสัถามพระอานนท
ระลกึตายวนักีห่นมรรคผลหวงั
อานนทตอบเจ็ดเพลาดูนาฟง
พระองคตรสัตอบยงั ยงัไมพอ

ตถาคตระลกึตายมากหลายครา
ทกุเวลาหายใจใครครวญหนอ
ฝกสตเิตรยีมตวัตายใหมากพอ
อยารรีอเผลอตายอาจสายเกนิ

มรณานสุสตกิรรมฐาน
หนึง่ผลงานพทุธจรยิานาสรรเสรญิ
รคูวามตายเคยีงคเูราทกุกาวเดนิ
จกัเจรญิพทุธธรรมนำนพิพาน.
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เรือ่ง...พี่หนมุ
รรูอบกรอบกฎหมาย

เราไดรูในเรื่องของอายุตามกฎหมายไปบางสวนแลว
ฉบบันีเ้รามารใูนเรือ่งของการเตรยีมตวัเพือ่ไปใหเกดิปญหาเกีย่ว
กับเรื่องทรัพยสินในอนาคตกัน

ในเรื่องของทรัพยสินโดยปกติแลวคนทุกคนมีทรัพยสิน
เปนของตนไมมากก็นอย   บางคนอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับการ
จดัการทรพัยสนิ ดงันัน้เราควรรคูำวาทรพัยสนิในทางกฎหมาย วา
หมายถึงอะไร ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา
๑๓๗ บญัญตัวิา “ทรพัย หมายความวา วตัถมุรีปูราง” และมาตรา
๑๓๘ บัญญัติวา “ทรัพยสิน หมายความรวมทั้งทรัพยและวัตถุ
ไมมรูีปราง ซึง่อาจมรีาคาและอาจถอืเอาได” เราจะเหน็ไดวาตาม
ที่กฎหมายบัญญัติไว ทรัพยนั้นอาจไมมีราคาก็ไดแตขอใหเปน
วตัถทุีม่รีปูราง แตถาเปนทรพัยสนิแลว จะมรีปูรางหรอืไมมรีปูราง
ถามีราคาและอาจถือเอาไดก็เปนทรัพยสิน การจะไดมาซึ่ง
ทรพัยสนิกค็งเปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปแลววาจะไดมาอยางไร เชน
การทำงานแลวไดคาตอบแทนมาเปนเงนิเดอืน หรอืไดคาจางมา
เงนิทีไ่ดมากเ็ปนทรพัยสนิ หรอือาจไดมาโดยมผีใูหฟรไีมตองแลก
กับอะไร ภาษากฎหมายเรียกวา “การใหโดยเสนหา” หรือได
ทรพัยสนิมาโดยทางมรดกตกทอด คนทีแ่ตงงานและจดทะเบยีน
ตามกฎหมายแลว จะมกีารแบงทรพัยสนิออกเปนสองสวน แบง
เปนสนิสวนตวั กบัสนิสมรส  สนิสวนตวักเ็ชนทรพัยสนิทีส่ามหีรอื
ภริยามีอยูกอนแตงงาน หรือเครื่องใชสวนตัว เครื่องแตงกาย
เครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ หรือ
ทรพัยสนิทีไ่ดมาทางมรดก หรอืมผีใูหโดยเสนหา ทรพัยสนิทีเ่ปน
ของหมัน่ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิ มาตรา ๑๔๓๗
วรรคสอง บญัญตัวิา “เมือ่หมัน้แลวใหของหมัน้นัน้ตกเปนสทิธแิก
หญงิ” สำหรบัสนิสมรสนัน้กไ็ดแกทรพัยสนิทีไ่ดมาระหวางสมรส
หรอืฝายใดฝายหนึง่ไดมรดกมาโดยพนิยักรรมยกใหเปนสนิสมรส
หรอืมหีนงัสอืยกใหโดยระบวุาเปนสนิสมรส ดอกผลทีไ่ดเกดิจาก
สนิสวนตวักเ็ปนสนิสมรส และเมือ่การสมรสสิน้สดุลงกใ็หแบงสนิ
สมรสออกเปนสองสวนตกแกสามสีวนหนึง่ ตกแกภรยิาสวนหนึง่
เรารแูลววาอะไรคอืสนิสวนตวัและอะไรคอืสนิสมรส เมือ่ตายแลว
ทรัพยสินสวนตัวก็จะตกเปนทรัพยมรดกที่เปนมรดกจะตกทอด
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช มาตรา ๑๕๙๙ บัญญัติ
วา “เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแกทายาท”
มรดกก็ไดแกทรัพยสินทุกชนิดของผูตายและรวมถึงสิทธิหนาที่

ความรบัผดิตาง ๆ เวนแตจะเปนเรือ่งเฉพาะตวัของผตูาย ภาษา
ทางกฎหมายเรียกวา “กองมรดก” กองมรดกนั้นจะตกทอดแก
ทายาท ทายาททีม่สีทิธติามกฎหมายเรยีกวา “ทายาทโดยธรรม”
ทายาทโดยธรรมกไ็ดแก ลำดบัที ่๑ บตุรของผตูาย ลำดบัที ่๒ บดิา
มารดา ลำดับที่ ๓ พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน ลำดับที่ ๔
พี่นองรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลำดับที่ ๕  ปู ยา ตา ยาย
ลำดบัที ่๖ ลงุ ปา นา อา  การรบัมรดกกร็บัตอ ๆ   กนัไปตามลำดบั
ถามีทายาทลำดับตนแลวลำดับถัดไปก็ไมมีสิทธิไดรับมรดก แต
สำหรับบิดามารดาของผูตายที่ยังมีชีวิตอยูจะมีสิทธิไดรับสวน
แบงลำดับชั้นเดียวกับบุตรของผูตาย สำหรับคูสมรส ก็ตอง
พิจารณาเปนสวน ๆ ไป หากยังมีทายาทคือบุตร คูสมรสก็จะมี
สิทธิเชนเดียวกับทายาทชั้นบุตร เปนตน อีกประเภทหนึ่งคือ
ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรมเรียกวา “ผู รับพินัยกรรม”
พนิยักรรมจะทำขึน้โดยผทูำเขยีนเอง หรอืจะไปทำเปนเอกสารที่
อำเภอ ทีเ่รยีกวา “พนิยักรรมเอกสารฝายเมอืง” การทำพนิยักรรม
กค็อืการแสดงเจตนากำหนดในเรือ่งทรพัยสนิของตนหรอืในเรือ่ง
ตาง ๆ อนัจะมผีลบงัคบัตามกฎหมายไดเมือ่ตนตาย ดงันัน้หาก
ทำพนิยักรรมไวชดัแจงแลวกจ็ะไมเกดิความยงุยากใด ๆ  ภายหลงั
เมื่อตนตาย การจัดการทรัพยสินโดยการทำพินัยกรรมเรา
สามารถระบุถึงตัวทรัพยสินไดอยางชัดเจนวาจะใหทรัพยสินนั้น
ตกไดแกใคร และสามารถทีจ่ะตัง้ใหมผีดูแูลจดัการกองมรดก ให
มาจดัการเกีย่วกบัเรือ่งของทรพัยสนิตาง ๆ ได

การเตรียมตัวจัดการทรัพยสินตางๆ ก็เปนการเตรียม
ความพรอมที่ตั้งอยูในความไมประมาท ซึ่งก็เหมือนกับเราเปน
ผจูดัการเกีย่วกบัทรพัยสนิดวยตนเอง  ดงัพทุธพจนทีว่า

“อปปฺมาโท อมต ํปทํ
ปมาโท มจจโฺน ปทํ
อปปฺมตตฺา น มยีนตฺิ
เย ปมตตฺา ยถา มตา
ความไมประมาท เปนทางอมตะ
ความประมาทเปนทางแหงความตาย
ผูไมประมาทไมมีวันตาย
ผูประมาทถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนคนตาย”

สวสัดคีรบั ขอใหเจรญิในธรรม

การจดัการทรพัยมรดกทางโลก
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โดย ฤทธริงค
เหตเุกดิบนรอยพทุธ

ตนพระศรีมหาโพธินั้นเปนหนึ่งในสหชาติทั้งเจ็ด คือเกิดวัน
เดยีวกบัพระพทุธเจา  และไดเจรญิงอกงาม มาจนถงึสมยัพระเจาอโศก
มหาราช  ประมาณปพทุธศกัราช ๓๐๐  พระองคไดบำเพญ็มหาทาน
มากมาย เปนตนวา ถวายเจดยี ๑๐๘ แหง  สรางหลกัศลิาจารกึไปปก
สงัเวชนยีสถานสีแ่หง  พระองคยงัทรงเสดจ็ไปประทบัทีพ่ทุธคยา เพือ่
เจรญิสมาธภิาวนาและปฎบิตัตินศรมีหาโพธ ิมกีารรดน้ำและปดกวาด
เปนตน เนือ่งจากพระองค ทรงประทบั เปนเวลานาน ทีพ่ระศรมีหาโพธิ
นีเ่อง ทำใหพระมเหสนีามวาสนุทรยีเกดิความไมพอใจ  จงึใหคนเอา
ยาพษิผสมน้ำไปรดรอบตนศรมีหาโพธ ิในไมชาตนศรมีหาโพธิก์เ็หีย่ว
เฉาลง  พระเจาอโศกเกิดความโทมนัสมาก ทรงมี ความเห็นวา
พระองคทรงมีบุญนอยไมสมควรปฎิบัติตนศรีมหาโพธิได  จึงทรง
ประชวร และกลบัสพูระราชวงัดวยสภาพอดิโรย  พระมเหสคีดิวาถาไม
บอกความจรงิอาจทำใหพระองคสวรรคต จงึไดกราบทลูเรือ่ง ทัง้หมด
ใหฟง  พระเจาอโศกจงึหายประชวร เสดจ็กลบัไปทีต่นศรมีหาโพธ ิเอา
น้ำนมจากแมววัทีส่มบรูณ ๑๐๐ ตวั ไปรดตนศรมีหาโพธ ิแลวทรงตัง้
สจัจาธษิฐานวา  ถาพระองคมบีญุพอทีจ่ะอปุถมัภพระพทุธศาสนาได
ขอให ตนศรมีหาโพธงิอกขึน้มาใหม เวลาผานไปไมนาน หนอนอยๆกไ็ด
งอกขึ้นมา นับเปนตนที่สอง ซึ่งตนศรีมหาโพธิ ตนแรกนั้นมีอายุ
ประมาณ ๓๕๒ ป

ตนศรมีหาโพธตินที ่๒ เจรญิเตบิโตขึน้ตามลำดบั ถงึประมาณ
พ.ศ. ๑๑๐๐ สมยัพระเจามหลิกลุกษตัรยิแหงพวกหนูะ นบัถอืศาสนา
ฮินดู นิกายไศวะ ไดสั่งใหทหารเขาไปฆา พระสงฆและชาวพุทธเปน
จำนวนมาก  พระสถูปเจดียวัดวาอารามและศาสนสถานตางๆ ทั่ว
แควนแคชเมียรไดถูกทำลายจนหมดสิ้น  ตอจากนั้นไมนานนัก เหตุ
วิปโยคใหญหลวงก็ไดเกิดขึ้นกับแควนเบงกอลพระเจาสาสังกา หรือ
สกาสะ ไดฆาพระสงฆและชาวพุทธจำนวนนับไมถวน ที่รอดชีวิตมา
ก็ไมกลาอยูในแควนเบงกอลตอไป กษัตริยองคนี้ยังไดขุดเอารอย
พระพทุธบาทบนแผนศลิาทีเ่มอืงปาฎลบีตุไปทิง้แมน้ำ และเอาทหารไป
โคนตนศรมีหาโพธ ิ  ขดุรากถอนโคนเอาไฟเผาใหหมดสิน้  และสัง่ให
เอาพระพทุธรปูปางสมาธอิอกไปจากมหาวหิาร แตพวกทหารไมกลา
ทำลายพระพทุธรปู จงึไดขอเวลาเจด็วนั  และไดชวยกนักอกำแพงกนั
พระพทุธรปูไว เมือ่พระเจาสาสงักา เสดจ็มาไมเหน็พระพทุธรปูกค็ดิวา
ทกุอยางเรยีบรอย จงึสัง่ใหนำศวิลงึคเขามาตัง้ไวในวหิาร

เมือ่ทกุอยางเสรจ็สิน้ พระองคกป็ระชวรหนกัอาเจยีนโลหติไหล
ออกมาไมหยดุจนสวรรคต ณ ทีน่ัน่  ในขณะนัน้พระเจาปรูณวรมา ได
ยกกองทพัมาขบัไลทหารของพระเจาสาสงักา พระองคเหน็พระวหิาร
และตนศรมีหาโพธ ิถกูทำลาย  ทรงมคีวามเสยีดายเปนอยางมากจงึ
รับสั่งใหทหารเอาน้ำนมโคจากแมโค ๑,๐๐๐ ตัว มารดราดทอนเล็ก

ทอนนอยทีย่งัเหลอือยใูนดนิ ในไมชา หนอตนศรมีหาโพธหินอหนึง่กผ็ดุ
ออกมา  พระองคไดเฝารกัษาเปนอยางดจีนตนศรมีหาโพธเิตบิโตขึน้มา
อยางเรว็   ตนศรมีหาโพธนิีม้อีายปุระมาณ ๗๔๘ ป

ในป พ.ศ.๒๔๑๕ นายพลลอรด คันนิ่ง แฮม ชาวอังกฤษ มี
ความเคารพนบัถอืและหวงใยตนศรมีหาโพธเิปนอยางมาก เขาเดนิทาง
มาพุทธคยาเปนครั้งแรก ไดเห็นตนศรีมหาโพธิแกชรามาก  ใน
ปพ.ศ.๒๔๑๘ เขาไดกลบัมาอกีครัง้และพบวาตนศรมีหาโพธโิทรมมาก
และอาจจะตายในไมชา และยงัถกูชาวบานตดักิง่ไปทำฟน จงึไดขอรอง
หามไว ในป พ.ศ. ๒๔๑๙ เขาไดกลับมาพุทธคยาอีกครั้งและไดเห็น
ตนศรีมหาโพธิซึ่งมีอายุประมาณ ๑,๓๑๙  ป ถูกพายุโคนลมไปทาง
ตะวนัออก และตายไปเชนนัน้ เขามคีวามเสยีดายอยางหาทีส่ดุไมได
จงึไดเสาะแสวงหาเมลด็ทีต่กอย ูเพือ่ทีจ่ะนำมาเพาะปลกู ขณะทีก่ำลงั
หาเมล็ดอยูนั้นไดพบหนอตนศรีมหาโพธิสองหนอ มีความสูงหกนิ้ว
และสี่นิ้ว จึงไดทำเครื่องหมายกั้นไวและจางชาวบานมาขุดเอาตนที่
ตายออกไปและไดนำหนอสูงหกนิ้วมาปลูกแทนสวนหนอสี่นิ้วเอาไป
ปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเขาเขาใจวาเปนสถานที่ที่พระ
พุทธเจาเสด็จออกไป ประทับยืนจองดูตนศรีมหาโพธิ เมื่อครั้งตรัสรู
ใหมๆ   ตนศรมีหาโพธตินนีม้อีายมุาจนถงึปจจบุนันี ้ในพทุธศตวรรษที่
๑๒ พระพุทธศาสนาที่เหลืออยู ในอินเดียตะวันตก ไดถูกกองทัพ
อสิลามทำลาย ปลนฆาพระสงฆ ขบัไลจากวดัวาอาราม และเผาเสยี
หมดสิน้  ในศตวรรษที ่๑๖  พระเจามหหมดุ ยกทพับกุ เมอืงตางๆของ
อนิเดยีตัง้ใจลมลางศาสนาทกุศาสนาทีไ่มใชอสิลาม ส่ังใหฆาทกุคนที่
นับถือรูปปนและไมนับถือพระอัลเลาะห  ความวินาศไดเกิดแกพระ
พุทธศาสนา และศาสนาฮินดูเปนอยางมาก จะมีก็เพียงกษัตริยแหง
ราชวงศปาละแหงแควนเบงกอลและมคธเทานั้น ที่ยังนับถือศาสนา
พทุธตัง้แตศตวรรษที ่๑๒ และใหความอปุถมัภแก มหาวทิยาลยัหลาย
แหง เชนนาลนัทา วกิรมศลิา เปนตน ซึง่เปนสถาบนัการศกึษาชัน้สงู
ของพระพทุธศาสนาและชวยรกัษาพระศาสนาไวโดยสวนหนึง่  จนถงึ
สมัยพระเจายสปาละ เสนาบดีคนหนึ่งเปนพราหมณ ไดโคนลมราช
บลัลงัค  และตัง้ราชวงศขึน้ใหม เรยีกวา เสนะ จงึเปนอนัวาในชมพทูวปี
นีไ้มมกีษตัรยิใดนบัถอืพทุธศาสนาอกีจะมเีพยีงมหาวทิยาลยัสีห่าแหง
เทานั้นที่ใหการอุปถัมภและเผยแพรพระพุทธศาสนา    แตไมนาน
กองทพัอสิลามกบ็กุแควนมคธทำลายมหาวทิยาลยั  วกิรมศลิา   ซึง่
เปนทีต่ัง้ของวดั ๑๐๘ วดั มนีกัศกึษา ๑๐,๐๐๐ คน และมหาวทิยาลยั
อืน่ๆ จดุไฟเผาอาคาร ขนทรพัยสนิอนัมคีาและฆาฟนพระภกิษ ุและ
ชาวพทุธจำนวนมาก พระทีร่อดชวีติกห็นไีปธเิบตบาง ลงักาบาง  เปน
อนัสญูสิน้พระพทุธศาสนาทีเ่คยมอียใูนอนิเดยีแตเพยีงเทานี.้

ทีม่า : ประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย
โดย เฉลมิพล โสมอนิทร

ตอน การทำลายตนพระศรีมหาโพธิ์และพระพุทธศาสนา
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โดย..สัตตบุษย
สบืเนือ่งจากชาดก

มกสชาดก
มศีตัรผูมูปีญญาดกีวามมีติรโง

พระบรมศาสดา เมื่อเสด็จ
จาริกไปในหมูชนชาวมคธ  ทรง
ปรารภพวกมนุษยชาวบานที่เปน
พาล ในหมบูานแหงหนึง่ จงึตรสัพระ
ธรรมเทศนานี ้ดงันี ้:

ในสมัยหนึ่งพระตถาคตเจา
เสด็จจากพระนครสาวัตถี ไปสู
แควนมคธ ขณะกำลงัเสดจ็จารกิไป
ในแควนมคธนั้น ทรงบรรลุถึงบาน
ตำบลหนึง่ แมบานหมนูัน้กห็นาแนน
ไปดวยพวกมนษุยอนัธพาลโดยมาก
ครั้ นอยู มาวั นหนึ่ งพวกมนุษย
อนัธพาล ประชมุปรกึษากนัวา ทาน
ทัง้หลาย พวกยงุมนัรมุกดัเรา ขณะทีไ่ปทำการงานในปา เพราะ
เหตุนั้น การงานของเราทั้งหลายจึงขาดไป พวกเราจักถือธนูแล
อาวธุ ครบมอืทเีดยีว พากนัไปรบกบัฝูงยงุ ฆามนัเสยี แทงมนัเสยี
ใหตายใหหมด ดังนี้แลว พากันไปปา ตางก็หมายมั่นวา เราจัก
แทงฝูงยุง กลับไปทิ่มแทงประหารกันเอง ตางคนตางก็เจ็บปวย
กลบัมา นอนอยภูายในบานกม็ ีทีก่ลางบานกม็ ีทีป่ระตบูานกม็ี

พระบรมศาสดา แวดลอมดวยพระภกิษสุงฆ เสดจ็เขาไป
สูบานนั้นเพื่อบิณฑบาต หมูคนที่เปนบัณฑิตที่เหลือเห็นพระผูมี
พระภาคเจา จงึสรางมณฑปทีป่ระตบูาน ถวายมหาทานแกพระ
สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ถวายบังคมพระศาสดา นั่งอยู
แลว ครัง้นัน้ พระศาสดาทอดพระเนตรเหน็คนทัง้หลาย ลมนอน
เจบ็ในทีน่ัน้ ๆ  กต็รสัถามอบุาสกเหลานัน้วา คนเหลานีไ้ปทำอะไร
กนัมา จงึไดเจบ็ปวยกนัมากมาย ? อบุาสกเหลานัน้กก็ราบทลูวา
ขาแตพระองคผเูจรญิ คนเหลานีค้บคดิกนัวา พวกเราจกัทำการ
รบกับฝูงยุง แลวพากันยกไป กลับไปรบกันเอง เลยเจ็บปวยไป
ตามๆกัน พระศาสดาตรัสวา มิใชในบัดนี้เทานั้นที่พวกมนุษย
อันธพาลคบคิดกันวา เราจักประหารฝูงยุง กลับประหารตนเอง
แมในครั้งกอน ก็เคยเปนพวกมนุษยที่คิดวาจักประหารยุง แต
กลบัประหารผอูืน่ มาแลวเหมอืนกนั แลวทรงดษุณ ีตอเมือ่พวก
มนษุยเหลานัน้ ทลูอาราธนา แลวทรงนำเอาเรือ่งในอดตีมาสาธก
ดงัตอไปนี ้:

ในอดีตกาล ครั้งพระเจาพรหมทัต
เสวยราชสมบัติอยูในกรุงพาราณสี
พระโพธิสัตวเลี้ยงชีวิตดวยการคา
ครั้งนั้นที่บานชายแดนแหงหนึ่ง ใน
แควนกาส ีมพีวกชางไมอาศยัอยมูาก
ดวยกนั ชางไมหวัลานคนหนึง่ ในหมู
ชางไมเหลานัน้ กำลงัตากไม ขณะนัน้
มียุงตัวหนึ่ง บินมาจับที่ศีรษะ ซึ่ง
คลายกับกะโหลกทองแดงคว่ำ แลว
กัดศีรษะดวยจะงอยปากเหมือนกับ
แทงดวยหอก ชางไมจึงบอกลูกของ
ตน ผนูัง่อยใูกล ๆ วา ไอหน ูยงุมนักดั
ศรีษะพอ เจบ็เหมอืนถกูแทงดวยหอก

จงฆามันเสีย ลูกพูดวา พอจงอยูนิ่ง ๆ ฉันจะฆามัน ดวยการ
ตบครั้งเดียวเทานั้น แมในเวลานั้น พระโพธิสัตว ก็กำลังเที่ยว
แสวงหา สินคาของตนอยู    ลุ ถึงบานนั้น นั่งพักอยูในโรงของ
ชางไมนัน้ เปนเวลาเดยีวกนักบัทีช่างไมนัน้ บอกลกูวา ไอหน ูไล
ยงุนีท้ ีลกูขานรบัวา จะพอ ฉนัจะไลมนั พดูพลางกเ็งือ้ขวานเลม
ใหญ คมกริบ ยืนอยูขางหลังพอ ฟนลงมาเต็มที่ ดวยคิดวาจัก
ประหารยงุ เลยผาสมองของบดิาเสยีสองซกี ชางไมถงึความตาย
ในทีน่ัน้เอง พระโพธสิตัวเหน็การกระทำของลกูชางไมแลว ไดคดิ
วา ถึงปจจามิตรเปนบัณฑิตก็ยังดีกวา เพราะเขายังเกรงอาญา
แผนดนิ ไมถงึกบัฆามนษุยได แลวกลาววา

เพราะความทีต่นเปนคนโงเขลา แมเปนบตุร คดิวา เราจกั
ฆายงุ กย็งั ผาหวัสมองของพอเสยีแลงเปน ๒ ซกี เพราะเหตนุัน้
“บณัฑติถงึจะเปนศตัร ูกย็งัดกีวามติรทีโ่งๆ ”

พระโพธสิตัว ครัน้กลาวแลว กล็กุขึน้ไปทำงานตามหนาที่
แมพวกที่เปนญาติก็ไดจัดการทำสรีรกิจของชางไม

พระบรมศาสดาตรสัวา อบุาสกทัง้หลาย แมในครัง้กอน
ก็ไดเคยมีมนุษยที่ไดคิดวา เราจักประหารยุง แตกลับประหาร
คนอื่นมาแลวเหมือนกัน ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแลว
ทรงประชมุชาดกวา กพ็อคาบณัฑติทีก่ลาวคาถาแลว หลกีไป ได
มาเปนเราตถาคตนี้แล

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
“ผไูมมปีญญา มกันำความฉบิหายมาให”
*เรือ่งที ่๔ ในอตัถกามวรรค หนา ๒๖-๒๙ พระสตูรและอรรถกถาแปล
ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๒
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กศุลกจิ เรือ่ง..อิม่บญุ ภาพ...เดก็วดั

ทำบญุในเทศกาลวนัสงกรานตทีว่ดัปา
วนัที ่14 เมษายน พ.ศ.2552 ทางวดัไดจดักจิกรรม

สบืสานประเพณไีทยในวนัสงกรานต เชน กจิกรรมสรงน้ำ
พระ รดน้ำดำ หวั ผใูหญ กอเจดยีทราย มศีษิยานศุษิย
มารวมงานกนัมากมายเชนทกุป

โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่8, 9, 10, 11, 12, 13
ในชวงเดอืนเมษายน-กนัยายน พ.ศ.2552 ทกุวนัที ่1-8 ของทกุเดอืนทีผ่านมา ทางวดัปาฯไดจดัโครงการพฒันา

จติเพือ่พอ มวีตัถปุระสงค เพือ่ 1. เพือ่ถวายเปนพทุธบชูาแด   "องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา 2. เพือ่ถวายแดพอ
ของแผนดนิ "พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช 3. เพือ่ตอบแทนพระคณุพอ-แม และครอูาจารย และเพือ่
อบรมพฒันาจติของผปูฏบิตัธิรรม มผีสูนใจเขารวมเขาปฏบิตัธิรรมจำนวนมาก และในโครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้
ที ่๙ มผีรูวมอบรมวปิสสนากรรมฐานมากกวาทกุโครงการเนือ่งจากตรงกบัวนัวสิาขบชูา มผีปูฏบิตัธิรรมกวา 180 ทาน
อีกทั้งมีพุทธศานิกชนมารวมทำบุญ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานนะคะ

โครงการคายพทุธบตุร ครัง้ที ่2
ในวนัที ่ 19-22 เมษายน พ.ศ. 2552 ทางวดัไดจดัโครงการคายพทุธบตุร ครัง้ที ่ 2

ในนามชมรมกระแสใจ ครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.อำนาจ บัวศิริ ผูอำนวยการสำนัก
เลขาธกิารมหาเถรสมาคม สำนกัพทุธศาสนาแหงชาต ิมาเปนประธานเปดโครงการ และ
ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน มารวมทำกจิกรรมกบัเยาวชนพทุธบตุรตลอดเวลา 3 คนื 4 วนั
เยาวชนพทุธบตุรเขารวมคาย จำนวน 200 คน อายตุัง้แต 9 - 15 ป เจาภาพอาหารตลอด
โครงการ คอืคณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร และคณะคณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ รวมทัง้
พี่ๆ เพือ่นๆนองจากการบนิไทย อกีทัง้ผปูกครองของเยาวชนพทุธบตุร  โครงการฯในปนีม้ี
กิจกรรมหลากหลาย อาทิ แขงขันสวดมนตทำนองสรภัญญะ กิจกรรมปฏิบัติธรรม
กจิกรรมโยคะ กจิกรรมฐาน กจิกรรมแสงเทยีนแหงปญญา กจิกรรมรำลกึพระคณุพอแม
เกมสตอบปญหาธรรม กจิกรรมวาดรปู ฟงธรรมะสนกุๆจากทมีพระธรรมะดลิเีวอรี ่ เปน
ตน ขออนโุมทนาบญุกบัเยาวชนพทุธบตุรทกุทานทีเ่ขามารวมสรางความดทีีว่ดัปา พี่ๆ ชาว
ชมรมกระแสใจฝากขาวบอกวาปหนาจะจดัโครงการคายพทุธบตุร ในวนัที ่21-24 เมษายน
พ.ศ. 2553 โดยเปดรบัเดก็อาย ุ9-12 ขวบ จำนวน 150 คนเทานัน้ ปดรบัสมคัรภายในวนั
ที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2553 หรอืจนกวาจะเตม็ ผปูกครองทานใดสนใจใหบตุรหลานเขาคาย
คณุธรรม คอยตดิตามขาวจากวารสารหรอืเวบไซตของวดัปาเจรญิราช
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อบรมครอูนบุาลโรงเรยีนเปลงประสทิธ
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2552 คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเปลง
ประสทิธิ ์ ไดมาเขาอบรมวปิสสนากรรมฐานและทำบญุทีว่ดัปา เพือ่
อบรมพฒันาจติ ซึง่ปนีเ้ปนปที ่ 2 ทีค่ณะครไูดเขามาอบรมวปิสสนา
กรรมฐานที่วัดปาฯ ขออนุโมทนาบุญกับผูบริหารโรงเรียนที่เล็งเห็น
ความสำคญัในการพฒันาจติใจของครใูหเปนแมพมิพของชาตติอไป

ราน BLUESTAR VISION อาคารหลกัสีพ่ลาซา ชัน้ 2 หอง B-47-50
ถ. แจงวฒันะ  แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 10210 จำหนายคอมพวิเตอรยีห่อ
H/P, ACER, TOSHIBA, LENOVO, ASUS  พรอมทัง้เปดใหบรกิาร Service ครบวงจร
โทร .02-576-0272-5 Fax.02-576-0276

พธิเีททองหลอพระสวีล ี3 ปาง
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2552 ทางวัดไดจัดพิธีเททองหลอพระสีวลี

พระอรหนัต ผเูปนเอตทคัคะ ในทางผมูลีาภมาก จำนวน 3 ปาง ไดแก ปางธดุงค
ขนาดสงู 3 เมตร 9 นิว้ ปางจกบาตร หนาตกั 42 นิว้ และปางอทิธฤิทธิ ์หนาตกั
42 นิ้ว โดยไดรับความเมตตาอยางสูงจากทานเจาคุณ พระราชปริยัติยาภรณ
เจาคณะจงัหวดัปทมุธาน ีเปนองคประธาน ประกอบพธิเีททองหลอพระสวีล ีและ
มพีระเถรานเุถระ นัง่ปรก 4 รปู ไดแก
พระครศูลีพลิาส (ครบูาจนัทรแกว  คนธฺสโีร) วดัศรสีวาง อ.หางดง จ.เชยีงใหม
พระครพูพิธิปญุญาภริตั (ครบูาอนิตา  กตปุโฺญ) วดัศาลา อ.หางดง  จ.เชยีงใหม
พระครปูญญาธรรมวฒัน (ครบูาอนิทร  ปญฺาวฒโฺน) วดัสนัปายางหลวง  จ.ลำพนู
พระครสูวุรรณวรการ รองเจาคณะอำเภอลำลกูกา วดัสวุรรณบำรงุราชวราราม

นอกจากนี้ทางวัดไดจัดสรางพระสีวลีองคเล็กทั้ง 3 ปาง  เพื่อใหผูมีจิต
ศรทัธานำไปบชูาทีบ่าน การจดังานในครัง้นีส้ำเรจ็ลลุวงไปดวยด ีจากการเตรยีม
งานลวงหนาเปนเวลา 1 เดอืน ดวยการรวมแรงรวมใจของอาสาสมคัรผใูจบญุทกุ
ทาน  บรรยากาศในวนังานพธิเีททองฯมผีมูจีติศรทัธารวมทำบญุแผนทองและเชา
บูชาพระกันอยางเนืองแนน แทบจะไมมีที่นั่งกันทีเดียว ตองอาศัยปูเสื่อนั่งกัน
ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานทีม่ารวมสรางกศุลกนั ไมวา เจาภาพหลอพระสวีลทีัง้
3 ปาง, ผูบริจาคอาหารในโรงทาน และผูมีจิตอาสาเตรียมงานทุกทาน  ขอเชิญ
มากราบสกัการะบชูาพระสวีลทีัง้ 3 ปางไดทีว่ดัทกุวนั
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ห.จ.ก. สริริตันการยาง, โดยนายอดุมศกัดิ ์ โกไศยกานนท
ผเูชีย่วชาญเรือ่งยางรถยนตมากกวา 20 ป
จำหนายยางรถบรรทกุ, รถกะบะ  และบรกิารรบัปะยาง  สตมียางทกุชนดิ ทกุขนาด
บรกิารดวยอปุกรณอนัทนัสมยั
56/2 ถ.รตันาธเิบศร  ต.บางรกัพฒันา  อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี
โทร.02-594-0957
เปดบรกิาร วนัจนัทร - วนัเสาร

โครงการปฏบิตัธิรรมอบรมพฒันาจติ เจาหนาทีศ่าลยตุธิรรม
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยสำนักงานขา
ราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรม ระหวางวนัที ่7-11 สงิหาคม พ.ศ.2552
โดยมขีาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรมและลกูจาง เขารวมโครงการ
จำนวน 55 คน พธิเีปดโครงการนีไ้ดจดัขึน้ ณ สำนกังานขาราชการฝาย
ตุลาการศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
มหานคร โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดแสดงพระธรรมเทศนา
หัวขอธรรมะกับการปฏิบัติราชการ ในพิธีเปดวันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเปน
ตรงกบั วนัรพ ีจากนัน้ ขาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรมและลกูจาง
ไดเดนิทางมายงัวดัปาเจรญิราช เพือ่อบรมปฏบิตัธิรรม เปนเวลา 5 วนั
มผีพูพิากษา ผอูำนวยการสำนกั นติกิร เจาพนกังานศาล เจาหนาที ่และ
ลกูจาง จากทัว่ประเทศเขารวมโครงการ

โครงการอบรมคายพทุธบตุร โรงเรยีนเพิม่วทิยา จ.นครปฐม
วันที่ 15-17 ก.ค. 2552 อาจารยญาณภัทร ยอดแกว ไดนำคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพิ่ม
วทิยา จ.นครปฐม เขามาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปา โดยจดักจิกรรมคายมากมายเพือ่ปลกูฝงหลกัคำสอนทาง
พทุธศาสนาและพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมใหกบัเยาวชน เจาภาพอาหารตลอดโครงการ คอืคณุวชัราภรณ
เมฆานพุกัตร ขออนโุมทนาบญุกบัทกุทานทีร่วมกนัพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมใหเยาวชนไทยคะ

วนัที ่22 กรกฏาคม พ.ศ.2552 พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ได
รบันมินตจากมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม ไปบรรยายธรรมและ
สอนวิปสสนากรรมฐานเบื้องตนใหคณะอาจารยและนักศึกษาได
ปฏบิตัธิรรมรวมกนั

โครงการอบรมวปิสสนากรรมฐาน นกัศกึษามหาวทิยาลยัเซนตจอหน ป 2
อาจารยดารุณี เหลืองวรกิจ หัวหนาโครงการ ไดจัดโครงการอบรมคุณธรรมตามรอยพระพุทธ

ศาสนา ครัง้ที ่2 โดยนำนกัศกึษาคณะบรหิารธรุกจิ (หลกัสตูร 4 ป) ชัน้ปที ่2 และ 3 ทกุสาขาวชิา จาก
มหาวทิยาลยัเซนตจอหนเขามาอบรมวปิสสนากรรมฐาน เปนเวลา 3 วนั ระหวางวนัที ่21-23 สงิหาคม พ.ศ.2552 ซึง่โครงการนีเ้ปนโครงการ
ตอเนือ่งจากปทีผ่านมา วตัถปุระสงคของโครงการเพือ่ทีจ่ะใหนกัศกึษาไดรถูงึหลกัธรรมะของพระพทุธศาสนา เพือ่ทีจ่ะไดนำไปใชในชวีติประจำ
วัน ตลอดจนเปนการอบรมพัฒนาจิตตามหลักสติปฏฐาน 4 เพื่อฝกจิตใหมีสติ รูจักคิด ใชสติปญญาแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้มี
นกัศกึษาเขารวมโครงการทัง้สิน้ 74 คน และในป พ.ศ.2553 จะขยายระยะเวลาของโครงการเปนเวลา 5 วนั
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สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...ครเูกยีง

คำวา ชางตายทัง้ตวั  เอาใบบวัมาปด  เปนภาษติบทหนึง่ซึง่มกัไดยนิคนยคุ
กอนพดูในเชงิใหแงคดิ  ใชเปนสิง่เตอืนสต ิชนรนุหลงัไมใหทำผดิ แลวคดิซอนเรน
ความผิดนั้นไว  โดยที่เชื่อวาจะไมมีใครรูไมมีใครเห็น  หากจะนำมาเปรียบเทียบแลว
กค็งเขากบัหลกัธรรมทีก่ลาวไววา  ความลบัไมมใีนโลก

ดงันัน้ ชางตายทัง้ตวั  เอาใบบวัมาปด ถาจะนำมาใชกบับคุคลทีแ่สวงหาอำนาจ
อาจจะมองเหน็ไดชดั นัน่คอืเมือ่เขาไปอยใูนอำนาจสำเรจ็ ตลอดชวีติทีผ่านมาตวัเอง
ไดทำอะไรเอาไวในสิง่ทีส่งัคมมองเหน็ แตกลบัปฏเิสธ หรอืวพิากษวจิารณไปในเชงิทีว่า
ทำเพือ่สวนรวม ครัน้เขาไปมอีำนาจแลว กส็รางเหตกุารณขึน้มากลบเกลือ่นเพยีงดวย
เวลาอนัสัน้  โดยทีค่วามจรงิไมใชเชนนัน้ ขอใหคดิกนัใหมวา ชางตายทัง้ตวั เอาใบบวั
มาปดไมปด หรอก

แตอยางไรกต็ามสงัคมไทยกม็จีดุออนทีม่กัพดูกนัวา  คนไทยไมชอบสงัเกต
อะไรลกึซึง้  คนไทยไมชอบจดจำสิง่ทีเ่ปนอดตี  สิง่เหลานีอ้าจเปนชองโหว ใหคนประเภทฆาชางตายทัง้ตวัแลวคดิเอาใบบวัมาปด  เพราะวา
ใชไดผลกับคนสวนใหญในสังคมไทย ฉบับนี้โคนันจึงเสนอภาพชางระบายสีเปนแพนดานอยแทน เพื่อตอนรับการเกิดของแพนดานอย
หลนิปง แตอยาลมืชางไทยกนันะครบั

คายพุทธบุตรป 2 จบไปดวยความสุข อิ่มบุญทั้งพี่ๆและนองๆเยาวชนพุทธบุตร ฉบับนี้
ขอประกาศรางวลัเยาวชนพทุธบตุรประจำปนี ้ดงันี้
รางวลัพทุธบตุรยอดเยีย่ม  ด.ช.กรกฤต สทุธสินุทร นองโซดา
รางวลับตุรดีเดน 3 รางวลั 1)ด.ญ.ปรฉิตัร เชยชืน่กลิน่(ปาน) 1) ด.ช.พรีดนย จนัทร
แสงสวาง(เตริก) 3)ด.ช. ธรรมปพน สรรพอดุม(ธรรม)
รางวัลเรยีงความดเีดนในหวัขอวดัปาเจรญิราชของฉนั ด.ช.นรวชิญ เยน็นานนท(นนท)
รางวัลภาพวาดดีเดนในหัวขอวัดปาเจริญราชของฉัน ด.ญ.ปาลิตา มณีโชติ(ขาวปน)
ด.ช.อภชิาต ิรตันสขุ(บิก๊) น.ส.เมธาว ีธนศริพิร
รางวลัขวญัใจชาวคาย ด.ช.ธชัวนิทร ลลีะวฒัน(โนะโน)

นอกจากนีม้รีางวลัขวญัใจพีเ่ลีย้ง รางวลัพทุธบตุรปดทองหลงัพระ อืน่ๆอกีมากมาย ปหนา
มาโกยรางวัลแหงความดีอีกนะคะ จัดขึ้นวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ.2553 รับเยาวชนอายุ
9-12 ป โทรสอบถามไดทีพ่ีป่(ูบษุรตัน มกรแกวเกยรู) โทร 0851202005 หรอื 086-3102566
พบกนัใหมปหนานะคะ ขอใหเยาวชนพทุธบตุรรกัษาความดนีีไ้วตอไปคะ

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

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

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

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

www.maethaneedolresort.com

ชางตายทัง้ตวั เอาใบบวัมาปด

นองโซดา
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ห.จ.ก โรงซีอ่ิว๊วจิติรรงุเรอืง
จำหนายซีอ่ิว้ เตาเจีย้ว ซอสพรกิ น้ำมนัหอยตรานกกระเรยีน โดย นายกอบเดช มยรุะสกณุ
135/1 หม ู2 ซอยไมอดั ถนนสขุสวสัดิ ์ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130

โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492

เดอืนกรกฏาคม-ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ปฏทินิธรรม
วันที่ รายการกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม

๗-๑๑ ส.ค โครงการอบรมวิปสสนากรรมฐาน ผูพิพากษาและเจาหนาที่ศาลยุติธรรม
๑-๘  ก.ย โครงการพฒันาจติเพือ่พอ ครัง้ที ่๑๓ สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
๒๓-๒๕ ก.ย อบรมวิปสสนากรรมฐาน โรงเรยีนบางชนั จำนวน ๒๕๐ คน
๑-๘ ต.ค โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๔ สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
๒๑ ต.ค มุทิตาจิตเนื่องในโอกาสคลายวันเกิดหลวงพอ ขอเชิญรวมแสดงมุทิตาจิตถวาย

วรีะนนท วรีนนโฺท แดหลวงพอที่วัดปา
๑-๘ พ.ย โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๕ สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
๑-๘ ธ.ค โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๖ สมัครเขาโครงการไดที่วัดปา
๙-๑๖ ธ.ค โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจรครัง้ที ่๓ ทีศ่นูย ขอเชญิรวมลงชือ่จอง รบั ๑๐๐ ทาน

ทรพัยากรมนษุยลานนา จ.เชยีงใหม  สอบถามเพิม่เตมิไดทีค่ณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
085-1202005 หรอื คณุกมลาศ คชัชาพงษ
086-3102566

๒๑-๓๑ ธ.ค แสวงบญุ ๔ สงัเวชนยีสถาน คณะศิษยานุศิษยที่ยุวพุทธฯ
๓๑-๑ ม.ค ๕๓ สวดมนตขามปสงทายปเกาตอนรบัปใหม ขอเชญิรวมสวดมนตขามปและทำบญุตอนรบัปใหม

หมายเหต ุ : ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง
โครงการพฒันาจติเพือ่พอ เปนโครงการปฏบิตัวิปิสสากรรมฐานสำหรบับคุคลทัว่ไปจดัขึน้ระหวางวนัที ่๑-๗ ของทกุเดอืน

สนใจปฏบิตัธิรรม
ทานสามารถเขามาปฏบิตัธิรรมไดทกุวนั พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปูฏบิตัธิรรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.

และ ๑๙.๐๐ น. ของทกุวนั หรอืหากสนใจเขารวมปฏบิตัใินโครงการปฏบิตัธิรรมของวดั กรณุาลงชือ่จองลวงหนา  โดยผปูฏบัิตธิรรม
เตรยีมดอกไม ธปู เทยีน  เพือ่ขอกรรมฐานและรบัศลี ๘ พรอมทัง้ชดุขาวสำหรบัปฏบิตัธิรรมตามจำนวนวนัทีท่านเขาปฏบิตัิ

พระวปิสสนาจารยทีส่อนกรรมฐานคอื พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท, พระอาจารยสชุาต ิตกิขฺวโีร
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศพัท  ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ  ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรอืดรูะเบยีบการทัว่ไปไดที ่www.watpacharoenrat.com
e-mail : watpa11@.watpacharoenrat.com , krasaejai@watpacharoenrat.com
webboard : http//forums.212.com/watpa11, Krasaejai@yahoo.com
ขอเชญิรบัฟงธรรมบรรยายของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดทีส่ถานวีทิยเุสยีงสามยอด
รายการฝากไวในแผนดนิ AM.1179 เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ทกุวนัเสาร
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เรื่อง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ

๑๐. คณุจติรา ยิม้ประยรู และคณุภทัรภร คงแจงศรี
รายชือ่เจาภาพเสาอโุบสถ ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. คุณวัชราภรณ เมฆานุพักตร
๒. คณุสมภมู-ิคณุเจตยิา สกลุรตันาคม
๓. คณุผกาวรรณ สามตัถยิดกีลุ
๔. คุณสุพจน-คุณพรพิลาส สายอุปราช
๕. รานน้ำแข็งณัฐวสา

เจาภาพอาหารโครงการพฒันาจติเพือ่พอตลอดทัง้ป พ.ศ.๒๕๕๒

๑. คุณกรสิริ ชื่นเกษม               ๒. คุณศศิธร แซเบ
รายชือ่เจาภาพเสาอโุบสถ ๒๔ ตน ตนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ตนที่ ๖๔ คณุสรกฤตย พนัธมุนตร ีและครอบครวั
๖๕ คุณชยุต- คุณทัชชกร- ดช.ธนกร -

ด.ญ ปณิชา เชฐบัณฑิตย
๖๖ คณุสมุาล-ีนงราม นฤมล ตราช ูพเิชษฐ อรณุรตัน
๖๗ คุณชอทิพย -พิมพรรณ หอมหวล และครอบครัว
๖๘ คุณมาลี เมทซิก-สุธัญญา อินฟก
๖๙ คณุสรกฤตย พันธมุนตรี
๗๐ บตุรธดิาอทุศิใหคณุแมกรรณกิาร จงวศิรตุ

และคณุพอพร อมิราพร
๗๑ คณุฐติ ิสขุมุวาท
๗๒ คุณสุจิตต เจริญสวัสดิ์  คุณจิรพล ชอบผลธรรม
๗๓ คณุชาตชิาย จนัทรจำรสัแสงและครอบครวั
๗๔ คณุธนเดช- คณุปทติตา  พฒุสิริภิทัร
๗๕ คณุภริญา พฒุสิริภิทัร
๗๖ คณุภาวนิ ีโชคทวโีชค
๗๗ คณุบงัอร นพิรายะ
๗๘ คณุพนกังานตอนรบัเครือ่งบนิสายการบนิเนอรเวสท

รายชือ่เจาภาพเสาเขม็ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

รายชือ่ผบูรจิาคซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓๐๐๐ บาท
๗๓. คุณผาน ทองไทร คุณรัชพงศ นันทศิรสิทธิ์

และครอบครัว
๗๔. คณุเบญจมาศ พมุศริิ
๗๕. นพ.สมทัศน คุณวัจนา คุณสุธีศักดิ์ มะลิกุล
๗๖. คุณพันลึก จินายน
๗๗. คณุสริวิรรณ จนิายน
๗๘. คุณสุจินต จินายน
๗๙. คณุกิง่กาญจน ขนัดี
๘๐. คณุจิตรพสัตร มาทอง
๘๑. คุณทิพวัลย คุณพอเยี่ยม คุณภัททิรา เจริญกุล

คณุแอนอน วลิเลยีมบรซุ
๘๒. คณุแมฮยุฮวง แซเต

มีตอในฉบับหนา

สวัสดีคะ ขอตอนรับผูอานทุกทานเขาสูเทศกาลวันเขาพรรษา ชวงที่
ผานมามีกิจกรรมบุญมากมายในรั้ววัดปา  เชน งานพิธีหลอพระสีวลี
โครงการคายพทุธบตุร โครงการพฒันาจติเพือ่พอทีจ่ดัขึน้ทกุเดอืน  โดย
เฉพาะอยางยิ่งงานพิธีหลอพระสีวลี ที่มีผูมารวมบุญหลั่งไหลกันมา
เนอืงแนนวดัทเีดยีว กอนวนังานมกีารเตรยีมงานเปนเวลานาน  ใครวาง
ก็แวะเวียนกันมารวมสรางบุญ ซึ่งก็มีอาสาสมัครผูใจบุญที่ทุมเททั้งแรง
กาย แรงใจและแรงปจจัย ในปรับพื้นที่และปูตัวหนอน การจัดปะรัมพิธี
การจดัซมุดอกไม การเตรยีมลานพธิหีลอพระ เปนตน ขออนโุมทนาบญุ
กบัเจาภาพหลอพระสวีลทีัง้ ๓ ปาง ไดแกคณะคณุปวณีา ชำนาญวานชิกลุ
คณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร, คณุอรยิวรรณ อารยิะปรตัน, คณุชชัชาญ -
คณุธยันนัท สวุรรณลอย และกลมุกลัยาณมติรของเจาภาพทกุทาน และ
ขอเชญิมารวมบญุกนัในวนัทอดกฐนิสามคัคปีระจำปในวนัที ่๑๘ ตลุาคม
พ.ศ ๒๕๕๒ กนัอกีตอไป  เนือ่งจากทางวดัยงัตองอาศยัแรงบญุแรงศรทัธา
จากทุกทานมารวมเตรียมกิจกรรมบุญของวัด เพราะการทำทานใชวา
จะตองอาศยัปจจยัอยางเดยีว ในบญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ ประการ กลาววา การ
ชวยขวนขวายรบัใช กเ็ปนบญุอยางหนึง่เชนกนัคะ

อยางไรกต็ามยงัมโีครงการบญุมากมายใหทกุทานไดรวมบญุกนัเชน
เคย โครงการนองใหมคอืโครงการสรางกฏุกิรรมฐานสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม
จำนวน ๒๙ หลงั ในทีด่นิแปลง ๒ ไร ตดิกบัโรงครวั ซึง่เปนกฏุกิรรมฐาน
หลงัเลก็มหีองน้ำในกฏุ ิสรางแลวเสรจ็ไปแลว จำนวน ๖ หลงั ผอูานทาน
ใดมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพ หลังละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือสามารถ
สมทบตามกำลังศรัทธา สวนโครงการบุญหลัก เชน โครงการเสาเข็ม
โครงการเสาอโุบสถ โครงการซือ้ทีด่นิ เปนตน กย็งัเปดใหผมูจีติศรทัธารวม
บญุกนัตอไป เพราะทกุโครงการยงัไมแลวเสรจ็คะ โดยเฉพาะอยางยิง่นาง
ฟาชาลีขอใหโครงการซื้อที่ดินเปนโครงการที่สำคัญอยูในใจทุกทาน
เพราะทางวดัมโีครงการขยายพืน้ทีว่ดัสำหรบัปลกูสวนปารมรืน่ เหมาะแก
การปฏบิตัธิรรมตอไป  กอนจากกนัฉบบันีน้างฟาชาลขีอเชญิผอูานมารวม
แสดงความยินดีในความดีของผูอื่นหรือเรียกวา ปตตานุโมทนามัย กับ
เจาภาพโครงการบญุตางๆกนันะคะ  พบกนัใหมฉบบัหนาคะ รายชือ่เจาภาพอาหารวนัละ ๓,๐๐๐ บาท

ในเทศกาลเขาพรรษา
๑. คุณธนกฤต สุวรรณา และพี่นอง
๒. คณุพรพรรณ รตันผล
๓. คณุสราวธุ แสนสะสม
๔. คณุสมสขุ ถาวรประเสรฐิและครอบครวั
๕. คุณกานตชนิต เชี่ยวนันทวงศ สมพัตสร
๖. คณุพลนิรชัย พงศจะนะและครอบครวั
๗. คุณจันทิภา เหลืองอรุณ
๘. ด.ญ. พิม พินิจจิตรสมุทรและครอบครัว
๙. คณุวติราพชัร ภาณสุรชยัและครอบครวั
๑๐. คณุพกัตรสรณ อยถูมสงัขและครอบครวั
๑๑. คุณสิทธิฐนี จิตินันท
๑๒. คณุเชาวกลุ เหลอืงหริญัภษูติ
๑๓. Mr.WU WEN CHUAN และคุณชฏาภา หวู

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

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แนวนีโอฮิวแมนนิส
(รบัเดก็อาย ุ3 เดอืน - 6 ขวบ)

โรงเรียนสอนดนตรี
เคพีเอ็น

หมายเหต ุหากพมิพรายชือ่ผดิพลาดขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วยคะ

ขอเชญิรวมบรจิาคปจจยัเขา “กองทนุอาหารสำหรบัพระภกิษ ุสามเณร แมช ีและผปูฏบิตัธิรรมวนัละ ๓,๐๐๐ บาท”
ลงชือ่จองวนัทีป่ระสงคเปนเจาภาพและสามารถสมทบตามกำลงัศรทัธากไ็ดคะ โดยโอนปจจยัเขาบญัชหีรอืถวายปจจยัทีห่ลวงพอ
ระบหุนาซอง “กองทนุอาหาร” คะ

ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจรวมสรางวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ำหรบัปฏบิตัธิรรม ทานสามารถโอนปจจยัเขาบญัชี
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่354-2-19782-4
พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท ระบรุายการทำบญุ สงแฟกซมาที ่0-29952477 มารวมอนโุมทนา
บุญกันใหมฉบับหนานะคะ

รายชื่อเจาภาพโครงการคายพุทธบุตร
๑. คณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร เจาภาพอาหารตลอดโครงการ 4 วนั
๒. คณุปวณีา ชำนาญวานชิกลุและคณะเจาภาพของหวานและ

เครือ่งดืม่
๓. คุณชยุต เชฐบัณฑิตย เจาภาพนมกลอง
๔. คณุนติยา ลกัษณะวสิษิฐ (นติยาไกยาง) เจาภาพสมตำและไกยาง
๕. คณุนจั (นก) การบนิไทย คณุเสาวลกัษณ ด.ญ พมิพจฑุา สชุาโต

ด.ญ นีรนุช ตรีเลิศศุภลักษณ เจาภาพขาวมธุปายาส
๖. บ.เอล ซ ีอาพารตเมนต เจาภาพไอศกรมี

และขออนโุมทนาบญุกบัเจาภาพทีร่วมสมทบปจจยัอกีมากมาย
รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น ๑๐๑,๑๘๐ บาท
สรปุคาใชจายในโครงการคายพทุธบตุรครัง้ที ่๒     ๖๒,๓๑๓ บาท
เงินคงเหลือยกยอดไปในป ๒๕๕๓ ๓๘,๘๖๗ บาท

รายชื่อผูบริจาคเพื่อสรางหองน้ำ
๒๔. คณุบญัชา ภมรานพุงศ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๕. คณุไปยาล ศรนิประภา พนมยงค ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๖. คุณฉลอง อณิระ บุษรัตน โพธินิล ๓๐,๐๐๐ บาท
๒๗. คุณวินิตา ชยาสุ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒๘. คณุอญัชล ีสสีวรรค ๕๐,๐๐๐ บาท
๒๙. คณุปวณีา ชำนาญวานชิกลุและคณะ ๖๙,๕๖๐ บาท
๓๐. คณุกมลทพิย กรวจิติรกลุ ๔๕,๐๐๐ บาท
๓๑. คณุสธุาวลัย ครสิตรกัษา ๓๐,๐๐๐ บาท
๓๒. คณุปวติร ีโรจนศตวงศ(พนกังานการบนิไทย) ๒๐,๐๐๐ บาท
๓๓. คณุทว ีผยุพรม ๕๐,๐๐๐ บาท

มีตอในฉบับหนาคะ
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เรื่อง...กัณหาชาลี
เรือ่งเลาจากพระปา

ทางเดินที่หลวงปูเณรคำบอกใหซึ่งเปนชองทางเล็ก ๆ
มเีพยีงทางเดยีวแตเดนิสบายเพราะมเีชงิเขาทัง้สองขางขนาบไว
ไมใหเดินออกนอกทาง  แตพระภิกษุหนุมก็แปลกใจวาใครหนอ
มาเดนิแถวนีถ้งึมทีางทีร่าบเหมอืนมคีนใชทางนีอ้ยตูลอดเวลา ยิง่
เดินลึกเขาไปยิ่งไมมีทางอื่นอีกเลย เพราะภูเขาขนาบขางสูงขึ้น
เรือ่ยๆ  บบีใหพระภกิษหุนมุไมมทีางเลอืกอืน่ทีจ่ะเดนิ  ทานกเ็ดนิ
ไปเรือ่ยๆอยางรวดเรว็จนมาถงึทางตนัเปนภเูขา ซึง่ทานสงัเกตพืน้
ดินตรงทางเดินไปนั้นเหมือนพื้นดินต่ำลงไปเรื่อยๆเชนกัน โดยมี
เทือกเขาสูงใหญขวางหนาอยู  พระภิกษุหนุมก็หาทางที่จะเดิน
ผานภเูขาลกูนีใ้หไดขณะนัน้เวลาประมาณสกั ๑๗.๐๐ น. อยใูน
ปาก็มืดแลว  แตก็ยังมีความลังเลสงสัยอยูในใจวาเราเดินมา
ผดิทางแลวหรอืไม  ถาจะกลบักจ็ะทำใหเสยีเวลามาก  พระภกิษุ
หนุมจึงตัดสินใจเดินอยางเดียวไมวาจะเกิดอะไรขึ้น เสนทาง
ทีเ่ดนินัน้รสูกึวาจะต่ำลงไปเรือ่ยๆ ภเูขาสงูชนัขึน้เรือ่ยๆเชนกนั

ผจญภัยเมืองพญานาค
จนในทีส่ดุกก็ลายเปนอโุมงคสงูบางต่ำบาง  บางทีก่ต็อง

เดินกมหัวลงบางที่ถึงกลับตองคลาน  บางที่ก็โลงโปรงมองเห็น
ดาว  เดินไปไดประมาณสองชั่วโมงกวาๆ  พบตนไมใหญมาก
ประมาณ ๒๐ คนโอบและสงู ลำตนตรงไมมกีิง่กานมากนกั  สงู
ประมาณ ๖๐ เมตรหรืออาจมากกวานั้นพระภิกษุหนุมก็เดินไป
เรือ่ยๆ แลวแตทางจะพาไป  จนไปพบสระน้ำ(หนองน้ำ)กวางใหญ
ประมาณ ๑๐ เมตร  พระภกิษหุนมุกเ็ลยหาทีป่กกลดหางออกไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร เพราะเกรงวาถาปกกลดใกลหนองน้ำอาจ
จะมีสัตวปามากินน้ำ จะทำใหไมพอใจจึงปกกลดหางออกไป
ยามรตัตกิาลค่ำคนือนัดกึสงดันี ้ พระหนมุยงัหาคำตอบกบัตวัเอง
ไมไดเลยวาขณะนีต้วัเองอย ูณ บรเิวณใดของประเทศ  อากาศ
อนัแสนหนาวเหนบ็จนเขากระดกูทำใหเยน็ชาไปทัง้ตวั  พระภกิษุ
หนมุถงึกบัอทุานขึน้ในใจตวัเองวา “สงสยัตวักจูะตองกลายเปน
มนษุยน้ำแขง็แนถานอนทีน่ี”่ คงตองนัง่อยางเดยีวตลอดทัง้คนืนี้
พอเวลาดาวชางกลบัหวัจะตกดนิประมาณต ี ๐๓.๐๐ ถงึ ๐๔.๐๐ น.
พระภิกษุหนุมก็ไดยินเสียงชางรองเหมือนมันตกใจดังสนั่นไปทั้ง
ปาเสยีงนัน้ดงัมาจากทางหนองน้ำ  เหมอืนรองขอความชวยเหลอื
ดงัโหยหวนและเบาลงเรือ่ย ๆ เหมอืนคนใกลตาย  ใจกค็ดิอยาก
จะออกไปดแูตกไ็มกลาเพราะขางนอกยงัมดืมากไมสามารถมอง

เหน็ทางไดประกอบกบัน้ำคางหนาจนเปนแมคะนิง้  และไมแนใจ
วาเปนชางจรงิหรอืเปลา ทานจงึไมออกมาดู

รอจนสวางเวลาประมาณ  แปดโมงเชากวาๆ พระภิกษุ
หนุมจึงไปที่หนองน้ำระหวางที่กำลังมองหาทางที่จะลงไปตักน้ำ
และกาวเทาขวาลงไป  จจูกูม็สีิง่ประหลาดโผลขึน้กลางหนองน้ำ
อยางกะทนัหนั  พระภกิษหุนมุตกใจถงึกบันัง่กนจ้ำเบากระแทก
พืน้  แตกลบัเขานัง่สมาธทินัทโีดยอตัโนมตัอิยรูมิตลิง่นัน้  และยงั
ไมรวูาสิง่ทีเ่หน็คอือะไร  สิง่นัน้กพ็งุเขาจโูจมหาพระหนมุทนัทโีดย
ไมรอชา  น้ำแตกกระจายออกเปนบรเิวณกวาง  พระหนมุมองเหน็
เหมือนทอนไมพุงเขามาหาตนประหนึ่งจะคราชีวิต  ซึ่งมันเปน
สิง่ทีแ่ปลกวาทอนไมทำไมถงึพงุมาหาตรงๆได พอพระหนมุ มอง
เหน็ชดัๆกถ็งึกบัตะลงึ มนัไมใชทอนไมอยางทีค่ดิแตมนัเปนสิง่ที่
มีชีวิตที่เรียกวา พญานาค  ชวงลำตัวใหญเทาคนอวนน้ำหนัก
ประมาณ ๘๐  กโิลกรมั สายหวัไปมา แลบลิน้ออกมาขพูระหนมุ
พรอมทั้งสงเสียงรองดังสนั่นไปทั้งปา แกวหูแทบแตก เสียงนั้น
คลายกบัเสยีงชาง พระหนมุเปยกปอนไปทัง้ตวั ไมรอูะไรเลย เหงือ่
ไหลออกมาเปนทาง จะกลวัหรอืเปลากไ็มทราบ ถากลวัแลวทำไม
จงึไมวิง่หน ี   ไมรวูาหวัใจ สตอิยตูรงไหน  จะลกุขึน้วิง่ ขากห็าย
ไปไหนกไ็มร ู ยิง่มนัยืน่หนามาใกลๆ   มองเหน็ตวัมนัเทาชางอวน
ตวัของพระหนมุเทานิว้กอยแคนัน้เอง  สกัพกัหนึง่กไ็ดสตกิลบัมา
คดิไดวา “มงึพงุมาจรงิๆ กกูห็ลบทางนี”้  ธรรมชาตขิองจติทาน
เรยีกวา (หทยัวตัถ ุ)ซึง่มอียใูนจติเลก็ ๆ แตทานกน็ัง่สมาธอิยแูต
ไมมีสติ

เมื่อสามารถตั้งสติไดแลวแผเมตตาในใจออกไปใหกับ
พญานาคนานประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเหงื่อของพระภิกษุหนุม
กเ็ยน็ลง ใจนิง่ขึน้ไมตกใจไมกลวัตายแลว  พรอมกบัถามออกไป
วา “ทานไมเคยทำรายมนษุยไมใชหรอื อาตมาเปนพระภกิษุ
มาแสวงหาสัจธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
หลงทางเขามายังหาทางออกไมได   ทานชวยอาตมาหา
ทางออกจะดีกวา  และอาตมาก็จะไมไดรบกวนทานอีก
เพราะชีวิตทุกคนในโลกยอมมีโอกาสหลงทางได  เมื่อมีผู
มาชี้ทางใหแลวก็จะตองทำใหถูกทางไมใชหรือทาน
พญานาค  ทานกจ็ะไดบญุมากดวยเพราะทานกจ็ะไดชือ่วา
ชีข้มุทรพัยใหอาตมา” พระภกิษหุนมุพดูกบัพญานาค  ซึง่สงบ
ฟงอยางตั้งใจ  พระภิกษุหนุมเห็นเปนโอกาสเหมาะเพราะ

ตอน
ภัยลี้ลับกับปาดงดิบ
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พญานาคสงบเยน็ลง  จติของทานสัง่การทนัทโีดยอตัโนมตั ิ ทาน
เทศนตอทนัทวีา  "ชวีติของสรรพสตัวทีต่องเวยีนวายตายเกดิมา
อยางทรมานกเ็พราะความหลงโดยใชปญญาไปในทางทีผ่ดิ  แต
กลบัคดิวาถกู(เพราะทฎิฐ)ิ  ความยดึในตวัตนมากเกนิไปจงึทำให
ทุกขเกิดขึ้น บางครั้งพอมีสติสัมปชัญญะก็จะไมกลาทำบาป
ทำความชั่วไมพูดโกหกหลอกลวงตัวเองและผูอื่น  แตอยางไร
กต็ามความเปนจรงิกค็อืความจรงิ  ไมเปลีย่นแปลง  ฉะนัน้ทาน
กต็องยอมรบัความเปนจรงิเสยี  แลวมาปฏบิตัธิรรมตามโอกาส
ตามฐานะที่ทานเปนอยู องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
สรรเสรญิสตัวทีท่ำผดิแลวยอมรบัความผดิแลวหนักลบัมาทำดใีห
ถกูวาเปนสิง่ทีป่ระเสรฐิสดุ  ชาตภิพตอไปจะไมไดทรมานยาวนาน
อีก" พญานาคนอนสงบนิ่งประหนึ่งวาสดับฟงอยางตั้งใจ  และ
รองไหน้ำตาไหลออกมา   จากนัน้คอย ๆ  จมลงไปในน้ำ แลวหาย
ไป  ในชีวิตของพระหนุมที่ผานมาไมเคยพบเจอพญานาคเลย
และทานกไ็มเคยกลวัอะไรเลยนอกจากความตายแตสำหรบัเหตุ
การณครัง้นีท้ำใหทานไดรจูกัและไดเหน็ คำวา   หทยัวตัถ ุวาเปน
อยางไร ไมไดเหน็แลวคดิเอาเอง แตเหน็ความเปนจรงิทีฝ่งรากลกึ
ลงอยูในจิตเดิมๆของสรรพสัตวที่มีชีวิตอยูในโลกนี้  ที่ตาง
พยายามดิน้รนหาทางใหตนเองหลดุพน  หรอื  หางไกลความตาย
ความสะพรึงกลัวตออันตรายที่จะมาทำลายชีวิตตนเอง

ผเูฒา ๒๐๐๐ ปในปาดงดบิ
  เมือ่พระภกิษหุนมุเหน็ดงันัน้แลวกร็บีกลบัไปยงักลดของ

ตนเองดวยภาพที่ติดตาอยูตลอดเวลา  และทานก็เก็บกลดเดิน
ทางตออยางระมัดระวังมากขึ้นกวาเดิมเพราะทราบดีวาสิ่งที่
จะเกดิขึน้อกีขางหนานัน้มมีาก   ทานมคีวามรสูกึลกึๆ วาทานไม
ไดเดนิอยใูนดนิแดนมนษุยธรรม    แตทานกไ็มรวูาทานอย ูณ ที่
สวนใดของโลก  และทานก็มาระลึกนึกถึงครูบาอาจารยพอแม
ตลอดทัง้เจาปาเจาเขาขอใหเดนิทางปลอดภยั  พระหนมุเดนิไป
เดนิมาอยเูปนเวลาทีย่าวนานกไ็มพนปาดบิสกัท ี เปนเวลาทัง้  ๗
วันแลวอาหารบิณฑบาตก็ไมมี  ทานก็เลยตัดสินใจวาตอไปนี้
จะนัง่อยตูรงนีแ้หละ  ถาเปนทีข่องใคร อาตมากข็ออนญุาตดวย
และกอ็ธษิฐานนัง่สมาธ ิ ทานนัง่ไปประมาณสกั  ๕  ชัว่โมงโดย
ไมลุกเลย จิตของทานก็สงบเยือกเย็นมากขึ้นจนเขาสูองคฌาน
เมื่อออกจากสมาธิแลวทานก็ทราบวาจะทำอะไร  พอไดเวลา
สวางทานทำกิจทุกอยางจนเสร็จและก็นั่งสมาธิอธิษฐานบาตร
และอมุบาตรออกบณิฑบาต   ไดขาวมา ๕ ทพัพแีละกก็ลบัทีพ่กั
ขาวที่ทานไดมานั้นมีลักษณะเหมือนขาวหอมมะลิแตเมล็ด
ยาวกวามากออกสขีาวขนุนดิหนึง่มกีลิน่ทีห่อมแบบมพีลงั เมือ่ฉนั
แลวรสูกึอิม่เปนเวลานานหลายวนั   พอฉนัภตัตาหารเสรจ็เรยีบ
รอยแลวทานจึงเดินทางตอโดยไมรูจุดเปาหมายวาจะไปที่ใด

ทานกเ็ดนิผานปาเขาสงูต่ำไปเรือ่ย ๆ   โดยไมเหนด็เหนือ่ย
เลย อีกสามวันตอมา ทานไดพบพระผูเฒาชรารูปหนึ่งสังเกตดู
รปูรางเนือ้หนงัแลวอายปุระมาณ   ๙๐ กวา  ขณะทีพ่ระภกิษหุนมุ
คดิคำนวณอายทุานอยนูัน้พระผเูฒาพดูขึน้วา  “เราไมไดอาย ุ๙๐
กวา  เราอาย ุ  ๒,๐๐๐ กวาปแลว” พระภกิษหุนมุกน็กึในใจวา
“พระอะไรชอบโกหก” ทานกต็อบขึน้มาวา “หลวงปไูมไดโกหกเปน
พระโกหกไมได”  ทีผ่านมานัน้พระหนมุเจอะเจออะไรมาบางทาน
กพ็ดูเหมอืนทานอยใูนเหตกุารณจรงิทกุอยาง  พระหนมุจงึกมลง
กราบทาน เพราะพิจารณาจากการสนทนาแลวไมใชเสือสมิง
แปลงตวัมาแนนอน พระผเูฒากพ็ดูขึน้มาวา “แถบนีไ้มมเีสอืสมงิ
แตที่ทานผานมานั้นเปนเมืองพญานาคเขาอยูกัน”  และหลวงปู
ก็ชี้ทางบอกวาใหเดินไปทางโนนพรอมกับชี้มือบอกแลวพูดวา
“ภาวนาไปเรือ่ยๆเดีย๋วกม็ทีางเดนิ”  และพระภกิษหุนมุกก็ราบลา
พระผเูฒาแลวกเ็ดนิธดุงคตอ  โดยไมทราบเลยวาทานสนทนาอยู
กับใคร   ซึ่งเปนเรื่องปกติที่ทานจะไมถามชื่อใคร และทานก็ไม
ชอบยงุกบัใคร   เมือ่ทานเดนิทางมาเรือ่ย ๆ แลวกเ็จอทางเดนิที่
สะดวกขึน้เพราะไมมตีนไมหนาทบึ ขณะทีท่านเดนิอยปูรากฏวา
มาเจอกับพญาเสือใหญสามตัว ยืนสงบนิ่งตาจองมองมายัง
พระภกิษหุนมุ  ยนืนิง่ไมยอมหลกีทางให ตาจองมองเขมง็เอาจรงิ
ตามสัญชาตญาณสัตวปา  พระภิกษุหนุมก็ยืนสงบนิ่งจิตใจไม
หวัน่ไหวพดูกบัพญาเสอืวาอาตมามาจากขางหลงัจะไปขางหนา
หลกีทางใหดวย  ทานกจ็องมองตาพญาเสอืพรอมกบัแผเมตตา
ใหเทวดาทีร่กัษาเสอืและสงความรสูกึใหเสอืไดสมัผสัประมาณ  ๑
ชัว่โมงพญาเสอืเจาปากห็ลกีทางให  บางทเีสอืเหลานีอ้าจจะไม
ใชเสือก็เปนได

การเดินธุดงคนั้นลืมสติเมื่อไรก็จะไดเจอกับเจาปามา
เตือนทันที  ฉะนั้นพระที่อยูในปาลึกจึงมีการสำรวมระวังมาก
เพราะทุกยางกาวคือชีวิตที่ตองแลกมา พระหนุมเดินอยูในปา
ดงดิบนี้ถึงยี่สิบวัน……พระหนุมผูกลาหาญเด็ดเดี่ยวจะพบเจอ
อะไรตอไปในปาแหงนี้ และทานจะออกจากปาไดหรือไมกรุณา
ติดตามตอนตอไป….
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เรยีบเรยีง..ขนุไกรลาส
เพราะเปนปจจตัตงั

สญัญาพญานาค ตอนที ่๑
ถากลาวถงึพญานาค คงไมมใีครไมรจูกั หลายทานทีเ่คยมาวดัปา

เจรญิราชยอมคนุกบัรปูปนและบายศรพีญานาคไดเปนอยางด ีเพราะ
เปนปจจัตตังฉบับนี้มีความภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องราวแสน
มหัศจรรยในเมืองบาดาล ดวยความอนุเคราะหจากคุณน้ำใส(นาม
ปากกา)ที่ไดถายทอดเรื่องราวอันโลดโผนและแฝงไปดวยความรู
ความสนุกตื่นเตนในภพภูมิที่หลายคนไมเชื่อวามีจริงและไมอาจ
สัมผัสไมได เรื่องราวตอไปนี้เปนประสบการณทางจิต ขอไดโปรด
ทำใจใหเปนกลางและเปนกศุล ถาไมเชือ่อยาลบหลนูะครบั

...ดฉินัเคยมคีวามสงสยัเรือ่งพญานาควาเปนเรือ่งจรงิหรอืเปนเพยีง
ตำนาน ภายหลังไดกราบเรียนถามหลวงพอยง ซึ่งเปนครูบาอาจารย
องคแรกของดฉินั ทานไดยนืยนัวา พญานาคมจีรงิ จงึทำใหดฉินัหมดความ
สงสัยเรื่องนี้ไปแตเหตุที่ดิฉันมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับพญานาคอยางจริง
จงันัน้ เกดิจากคนืหนึง่ ในป ๒๕๔๗  ดฉินัฝนวา มพีญานาค ๕ เศยีร หงอน
สทีอง ตาแดง เกลด็เปนประกายสเีขยีวน้ำทะเลวายน้ำตามมา และรองเรยีก
ดิฉันวา  “ลูกเอย..แมคิดถึงลูกเหลือเกิน เมื่อไรลูกจะกลับมาหาแม” ตาม
ความรูสึกในขณะนั้นดิฉันมีความรูสึกวา พญานาคที่ติดตามมานั้นเปน
แมในอดีตชาติของดิฉันเอง

ตอมาไดมโีอกาสกราบเรยีนถามเรือ่งความฝนเกีย่วกบัพญานาคนัน้
กับหลวงปูสวัสดิ์  วัดจันทรใน กรุงเทพฯ(ขณะนี้มรณภาพแลว)ซึ่งเปน
ครบูาอาจารยของดฉินัอกีรปูหนึง่  ทานตอบวามนัเปนเรือ่งจรงิของดฉินัใน
อดตีชาต ิแตทานสอนไมใหยดึตดิเรือ่งในอดตี ใหอยกูบัปจจบุนั เพราะเรือ่ง
ในอดีต ไมทำใหเราเจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรมได  ทำใหดิฉันไมได
สนใจเรื่องพญานาคอีก แมวาจะมีนิมิตเกี่ยวกับพญานาคอีกหลายครั้ง
ก็ตาม

ตอมาประมาณปเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๙  ดิฉันไดเริ่มฝกกสินน้ำ
วันหนึ่งดิฉันไดสวดมนตนั่งสมาธิ ในหองพระที่บาน ขณะนั้นฝนตกอยาง
หนกั ดฉินัไดจบัภาพหยดน้ำฝน เปนภาพนมิติและภาวนาอาโป-กสณิงั ไป
เรือ่ยๆจนคำภาวนาหายไป  ดฉินันอมใจนกึถงึภาพหยดน้ำเพยีงอยางเดยีว
วนันัน้รสูกึใจสบาย  จติเปนสมาธมิาก หลงัจากนัน้กก็ำหนดใจนิง่ ๆ เพยีง
อยางเดียว อยูๆก็มีอาการวูบ ปรากฏภาพพญานาคสีเขียว หงอนสีทอง
ตาแดงกล่ำ ตวัใหญมาก ยืน่เศยีรมาทางหนาตางของหองพระ (ซึง่อยชูัน้ ๓
ของบาน) ดิฉันรูสึกแปลกใจมาก เพราะภาพที่ปรากฏคลายของจริงมาก

เพราะเห็นภาพตนเองยังคงนั่งสมาธิอยู และเห็น
พญานาคตนนั้น ทานกลาววา “เราคือพญาโภคะ
นาคราช  เปนกษตัรยิอยเูมอืงบาดาล ฝงทศิตะวนั
ออกในแมน้ำโขง  เคยเปนพอของลกูเมือ่  ๙๑ กปั
ที่ผานมา ในสมัยพระพุทธเจาวิปสสี” ทานไดคาบ
ลกูแกวสเีหลอืง มรีศัมโีดยรอบเปนสเีหลอืงนวล  วาง
ลงบนมอืของดฉินั จากนัน้ ดฉินัมคีวามรสูกึเหมอืน
มแีรงผลกักลางลำตวัอยางแรง  ภาพพญานาคและ
ดวงแกวสีเหลืองก็อันตรธานหายไป และเห็นเพียง
ภาพตนเอง นั่งสมาธิตามเดิม  จากนั้นจิตไดถอย
ออกจากสมาธิ

จากวนันัน้มา ดฉินัไดพบทานโภคะนาคราช
อีกหลายครั้ง บางครั้งทานปรากฏใหเห็นเปน
พญานาค บางครัง้กใ็หเหน็เปนกายมนษุยทีแ่ตงตวั
คลายกษัตริยโบราณ

คืนหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังใกลหลับ ดิฉันก็
ไดยนิเสยีงคลายเสยีงคำรามของสตัวใหญ  นากลวั
มาก  แตภาพที่ปรากฏใหเห็นเปนทานพญาโภคะ
นาคราชในรปูมานพหนมุยนือย ูชวงนัน้ดฉินัเพยีงแต
เห็นภาพและไดยินเสียงเทานั้น ไมสามารถสื่อสาร
กับกายทิพยตางๆได จึงไดสอบถามผูมีญาณหยั่งรู
ทานบอกวา “เสียงที่ไดยิน เปนเสียงของพญานาค
คำราม ทานตองการใหเรารวูา ทานมาหา”

ตอมาตนเดอืนตลุาคม ๒๕๔๙  ดฉินัไดเขา
ฝกสมาธิแบบมโนมยิทธิของพระเดชพระคุณหลวง
พอพระราชพรหมยาน(ฤๅษีลิงดำ) วัดทาซุง
จ.อุทัยธานี เปนครั้งแรก และตอมาก็ไดเขาฝก
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หลักสูตรญาณ  ๘   (ญาณ  ๘ หมายถึง ทิพจักขุญาณ
จุตูปปาตญาณ  เจโตปริยญาณ  ปุพเพนิวาสนุสสติญาณ
อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปปนนังสญาณ ยถากัมมุ
ตาญาณ) เมือ่อยกูบัครฝูก ผลการฝกเปนทีน่าพอใจ

ดฉินักลบัมาฝกเองทีบ่านใหมๆ  ยงัไมไดผลเทาทีค่วร  แต
กไ็มไดยอทอแตอยางใด  จงึหนัมาฝกอานาปานสุสต ิโดยภาวนา
พระคาถารวมอภิญญา หายใจเขา “โสตัตตะ” หายใจออก
“ภญิญา” โดยการฝกไปเรือ่ย ๆ  จนกระทัง่เดอืนมถินุายน ๒๕๕๐
ขณะนีค้ำภาวนาตาง ๆ  ไดหายไป เหลอืแตการจบัลมหายใจเพยีง
อยางเดยีว อย ูๆ  กป็รากฏภาพของหลวงพอฤๅษลีงิดำ มาปรากฏ
ขึน้ในนมิติ ทานพาไปยงัวมิานของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
องคปจจบุนั  และบทเรยีนบทแรกทีท่านสอนคอื “อยาสนใจเรือ่ง
ของคนอืน่ ใหพจิารณาศลี ๕ ของตนเองใหบรสิทุธิ”์  ดฉินั
ไมไดสงสยัในสิง่ทีเ่หน็ และไดปฏบิตัติามทีท่านสอนทกุอยาง

อยมูาวนัหนึง่ ขณะนัง่สมาธติามปกต ิไดปรากฏภาพองค
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา คลายพระพทุธรปูปางลลีา เพยีงแต
ไมไดยกพระหตัถ  ในนมิติทานตรสักบัดฉินัวา “ตามเรามา” และ
เหน็ภาพพระพทุธองคทานเสดจ็ไปทีก่ลางแมน้ำโขง และเหน็ภาพ
น้ำแยกออกจากกนัจนเหน็พืน้ดนิดานลาง  ความรสูกึในขณะนัน้
ดิฉันมีสติรับรูอยูทุกอยาง ตอมาเห็นภาพตนเองลอยลงไปยัง
สถานทีแ่หงหนึง่  มแีทนปดูวยผาขาว และรางของดฉินัไดลอยลง
ไปตรงแทนแหงนั้น  เวลานั้นดิฉันไมเห็นภาพองคสมเด็จพระ
สมัมาสมัพทุธเจาแลว ไดยนิเพยีงแตพระสรุเสยีงอนันมุนวล ทาน
ตรสัวา “ทกุวนัพระใหมาทีน่ี ่เพือ่ใหขอธรรม หรอือทุศิบญุ
ใหแกหมูญาติและบริวาร”

จากนัน้กเ็หน็ภาพเหลาพญานาคทัง้หลายปรากฏขึน้เปน
จำนวนมาก  มนีาคกลัยานางหนึง่เขามากราบพรอมกบักลาววา
“พระแมเจาเจาขา.. เหตใุดทานลมืพนัธะสญัญาทีเ่คยกลาว
วา เมือ่ใดเหน็ธรรมแลว จะมาโปรดพวกเราเหลาชาวนาค
ทัง้หลาย ใยทานลมืคำสญัญาทีเ่คยใหไว"

ความรสูกึครัง้นัน้ แมคอนขางประหลาดใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้
แตดฉินักไ็ดตัง้จติ กลาวตอบนางไปวา  ภพชาตทิีเ่ราเกดิมานบั
ชาตไิมถวน  เราขออภยัหากไมไดทำตามสญัญา  มาวนันีม้าอยู
ตอหนาทานทัง้ทานทัง้หลายแลว  ผลบญุบรสิทุธิท์ีเ่ราทำมาเพยีง
ใด  ขอผลบญุจงบงัเกดิแกทานทัง้หลายเพยีงนัน้ ขอใหทานมรีศัมี
กายที่สวางไสว มีทิพยสมบัติมากมาย สมความตามปรารถนา
ทุกประการ และตอไปเราจะมาที่นี่ทุกวันธรรมสวนะ เพื่อใหขอ
ธรรมเทาที่เราไดแลว และขออโหสิกรรมแกทานทั้งหลายที่เคย
ลวงเกนิกนัมาดวยเถดิ" จากนัน้ไดยนิเสยีงอนโุมทนาสาธกุารวา
สาธ.ุ.สาธ.ุ.สาธ.ุ.

ดิฉันก็เห็นภาพทานโภคะนาคราช พรอมมเหสีของทาน
เห็นภาพของตนเองกมกราบแทบเทาของทาน  ดิฉันตั้งจิต
ขออโหสกิรรมตอทานทัง้สอง  จากนัน้กราบลาทาน  และเคลือ่น
จติออกจากสมาธ ิ หลงัจากนัน้ทกุวนัพระดฉินักไ็ดกำหนดจติไป
ที่สถานที่ดังกลาว เปนประจำเปนเวลานานหลายเดือนเพื่อ
ทำตามสัญญาที่เคยใหไวในอดีตชาติ...

โปรดติดตามตอนตอไป

บอกเลาขาวบญุ
โครงการซือ้ทีด่นิตารางวาละ 3,000 บาท เพือ่ถวายวดัปาเจรญิราช

                วดัปาเจรญิราชไดรบัอนญุาตปรบัปรุงพืน้ที ่เพือ่ใชเปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรมตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๕  โดย มผีมูจีติศรทัธา
ถวายปจจยัเพือ่ซือ้ทีด่นิมาตลอด ปจจบุนัมพีืน้ทีว่ดัทัง้หมด ๑๓ ไร แตอยางไรกต็ามทางวดัยงัมพีืน้ทีใ่ชสอยไมเพยีงพอทีจ่ะรองรบั
ผปูฏบิตัธิรรมทีม่จีำนวนมากขึน้ จงึจำเปนจะตองขยายพืน้ทีว่ดัอกีตอไป

ดงันัน้ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมทำบญุซือ้ทีด่นิตารางวาละ 3,000 บาท ถวายวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ปัปายะ
สำหรบัพทุธบรษิทัใชเปนทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิทานสามารถโอนปจจยัผานบญัชี

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

(การบนิไทยใหหยอนใน Box 30970 คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู)

"ผใูดใหทีพ่กัอาศยั ผนูัน้ชือ่วาใหสิง่ทัง้ปวง"
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ธรรมบนัดาลใจ
เรือ่ง...โควนิทะ

ขึ้นตนเรื่องแบบนี้ผูอานหลายๆทานคงไมตองสงสัยวา
ฉบับนี้ผู เขียนจะนำเอาวัดหรือสถานที่ที่นาสนใจอะไรมา
แนะนำฉบับนี้ผูเขียนจะนำเสนอเรื่องราววัดปาเจริญราชของ
พวกเราๆทานๆในสมัยที่ผูเขียนไดมีโอกาสมากราบหลวงพอ
วรีนนทครัง้แรก ในป พ.ศ 2548

เมือ่ยอนวนัวานในชวงเวลานัน้ ครัง้แรกทีผ่เูขยีนมาถงึวดั
บรเิวณวดัโดยรอบมพีืน้ทีต่ัง้แตบรเิวณกฎุทิีม่ไีวสำหรบัญาตโิยม
ผูหญิงมาพักฝงเดียว คือฝงที่มีแมชีพักอาศัยในปจจุบัน ยังไมมี
กุฎิตรงขาม ซึ่งตอมาไดมีการสรางเพิ่มในภายหลัง ไปจนสุดกุฎิ
ทีพ่กัของพระภกิษสุงฆทัง้หลาย ทางเขาวดักย็งัเตม็ไปดวยหญา
คา ตนไมจำนวนมากโดยรอบ เมือ่เดนิเขามาในวดัจะเหน็ศาลา
อเนกประสงค ซึง่เปนทีต่ัง้ของศาลาปฏบิตัธิรรมในปจจบุนั ศาลา
หลงันีใ้นอดตีเปนเพยีงศาลาชัน้เดยีวทีเ่ปนสถานทีอ่เนกประสงค
ไวสำหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาทุกแบบ ไมวาเปน
สถานที่สำหรับทำวัตรเชาเย็น นั่งปฎิบัติกรรมฐาน เดินจงกรม
และประกอบพธิกีรรมอืน่ๆทางพทุธศาสนาในชวงวนัสำคญัตางๆ
รวมไปถงึการสวดมนตขามปในชวงปใหม และในชวงทีเ่ริม่มญีาติ
โยมมาปฎบิตัธิรรมมากขึน้ ศาลาหลงันีจ้ะเปนสถานทีส่ำหรบัฉนั
ภตัตาหารเพลของพระภกิษสุงฆ และการรวมรบัประทานอาหาร
ของผูมาทำบุญที่วัดไปดวย

เมือ่เลามาถงึตรงนีก้ท็ำใหผเูขยีนรสูกึคดิถงึศาลาหลงัเดมิ
ขึน้มา ซึง่ในชวงนัน้ทีม่กีารรือ้ถอนศาลาเดมิกอนสรางศาลาใหม
ผูเขียนก็ไดสอบถามทางหลวงพอ เกี่ยวกับวัสดุศาลาเดิมหลวง
พอทานจะเอาไปไวไหนก็ไดรับคำตอบวา วัสดุทุกชิ้นของศาลา
เดมิจะถกูนำมาใชประกอบสรางในศาลาปฏบิตัธิรรมใหม เพราะ
วาศาลาเดมิวสัดทุกุชิน้ไดมาจากการทำบญุบรจิาคของญาตโิยม
ทีม่จีติศรทัทธาชวยกนับรจิาคในยคุแรกๆทำใหวดัปาเจรญิราชได
มศีาลาอเนกประสงคชัว่คราวไวใชอยหูลายปกอนจะรือ้ถอน และ
สรางศาลาใหมที่เปนศาลาปฏิบัติธรรมในปจจุบันเพื่อประโยชน
ในการใชสอยและความแขง็แรงทนทานทีพ่วกเราๆทานๆเหน็กนั
อยูในปจจุบัน

อกีสถานทีท่ีเ่ปนทีป่ระทบัใจวนัวานในอดตี คอื ครวัของวดั
ซึ่งในป พ.ศ 2548 ถึงปจจุบัน ครัวไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง แตที่
ผูเขียนรูสึกประทับใจ คงเปนบรรยากาศในชวงนั้น เนื่องจากวัด
ยังมีญาติโยมมาปฎิบัติธรรมไมมากนัก ดังนั้นการรับประทาน
อาหารเชา และเพล ทัง้ของญาตโิยมทีม่าปฎบิตัธิรรม รวมทัง้พระ
ในวดั ยงัทานและฉนัรวมกนัในครวั ในชวงนัน้ผเูขยีนมโีอกาสได
ทำอาหารถวายหลวงพอ และญาติโยมที่มาปฎิบัติธรรม
เนือ่งจากบางชวงขาดแคลนแมครวั จงึตองทำอาหารกนัเองรวม
ไปถงึการลางถวยลางชามทำความสะอาดครวั และหองน้ำ เปน
บรรยากาศที่ประทับใจผูเขียนเปนอยางมาก และผูที่มารวม
ปฎิบัติธรรมสวนใหญก็จะรูจักกันหมดเนื่องจากจำนวนผูมา
ปฎบิตัยิงัไมมากนกั บางชวงมผีมูาปฎบิตัธิรรมเพยีง 4-5 คน จงึ
ทำความรูจักและปฎิบัติธรรมรวมกัน หลายๆทานผูเขียนก็ยัง
ตดิตอ พดูคยุกนัทางโทรศพัท สอบถามสารทกุขสขุดบิหรอืมนีดัเจอ
กนัมารวมทำบญุกนัทีว่ดั จนกลายเปนกลัยาณมติรกนัจนถงึปจจบุนั

เนื่องจากในตอนนั้น พื้นที่วัดยังไมไดขยายออกไปกวาง
ขวางดังเชนปจจุบัน หองน้ำที่ติดดานครัว ก็มีเพียงฝงเดียวก็ยัง
คงสภาพเดิมดังเชนปจจุบัน ถานับจำนวนปที่ผูเขียนมาทำบุญ
และรวมปฎบิตัธิรรมทีว่ดั ผานไปแค 5 ป ผเูขยีนเหน็การเปลีย่น
แปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วภายในวัดปาเจริญราช ทั้งจำนวน
ญาติโยมที่เขามาปฎิบัติธรรมและรวมทำบุญ รวมไปถึงอาคาร
สถานทีว่ดั พืน้ทีข่ยายและกวางขวางมากขึน้ ศาลาปฏบิตัธิรรม
ที่สรางขึ้นใหม จำนวนหองน้ำที่เพิ่มขึ้น และลานจอดรถที่กวาง
ขวางขึ้น รวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อ
เปดโอกาสใหญาตโิยมไดมโีอกาสทำบญุและรวมกนัทำกจิกรรม
ทีเ่ปนประโยชน การเปลีย่นแปลงเหลานีท้ำใหผเูขยีนรสูกึอิม่เอม
ใจ เนื่องจากวา วัดปาเจริญราชในวันนี้ กำลังจะกลายเปนวัดที่
เปนทีพ่ึง่ทางใจสำหรบัญาตโิยมชาวพทุธทีม่จีติศรทัธามารวมกนั
ทำบุญ และยังรวมไปถึงจำนวนญาติโยมที่เพิ่มขึ้นในการเขามา
รวมกิจกรรมและปฎิบัติธรรม สิ่งเหลานี้ลวนเปนนิมิตหมายอัน
ดวีา ในอนาคตขางหนาวดัปาเจรญิราชแหงนีจ้ะเปนวดัทีเ่ปนทีพ่ึง่
พิงทางใจ และเปนแหลงเรียนรูทางพุทธศาสนาใหแกพุทธ
ศาสนิกชนเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต

วนัวานของวดัปาเจรญิราชวนัวานของวดัปาเจรญิราช
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วัตถุประสงค
๑. เพือ่ถวายเปนพทุธบชูาแด “องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา”
๒. เพื่อถวายแดพอของแผนดิน

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช”
๓. เพือ่ตอบแทนพระคณุ พอ-แม

“บิดา-มารดาของผูปฏิบัติธรรมทุกทาน”
สถานที่ ศูนยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา

๑๒๑/๓ หม๓ู ตำบลแมปคูา  อำเภอสนักำแพง
จงัหวดัเชยีงใหม โทรศพัท  053 965197

รบัผปูฏบิตัธิรรม ประมาณ  ๑๐๐ ทาน
คาใชจายตลอด ๘ วนั ๗ คนื   ทานละ ๓,๐๐๐ บาท
(ไมรวมคาเดินทาง)
(คาใชจายนีส้ามารถใหเจาหนาทีต่อนลงทะเบยีนวนัเปดโครงการ)

เจาหนาที่ไดเตรียมรถรับ-สง ไวบริการผูปฏิบัติธรรมทั้ง
วนั เปด-ปดโครงการ ดงันี้

วนัที ่ ๙ ธนัวาคม  ๒๕๕๒
สถานรีถไฟเชยีงใหม-ศนูย   เวลา ๐๗.๐๐ น.
สนามบนิเชยีงใหม-ศนูย      เวลา ๐๙.๓๐ น.
และ  ๑๒.๐๐ น.

ชมรมกระแสใจ วดัปาเจรญิราช
จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร

“ทำดเีพือ่พอ” ครัง้ที ่๓
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ณ ศนูยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา

อ.สนักำแพง จ.เชยีงใหม
ระหวางวนัที ่๙ - ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๒

วนัที ่ ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๕๒
ศนูย-สถานรีถไฟเชยีงใหม   เวลา  ๑๕.๓๐ น.
ศนูย-สนามบนิเชยีงใหม      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.comและสงใบสมคัรทางไปรษณยีมาที่

คณุบษุรตัน  มกรแกวเกยรู(ปฏบิตัธิรรมสญัจร)
32/23 ม.ปารชิาต  หม ู1 ต.คลองสี ่ อ.คลองหลวง
จ.ปทมุธาน ี 12120

การบนิไทยหยอน BOX#BUSARAT M. 30970 และ #ANIRA
P.  27754

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เจาหนาที่ผูจัด
คณุบษุรตัน (ป)ู   085-1202005
คณุอณริะ  (ระ)   081-6223204
คณุกมลาศ (ติง่)  086-3102566

ระเบียงธรรม

“เรานิพพานไดในขณะที่มีชีวิตอยู คือการประพฤติ
ปฏิบัติ คนควาดูจิตใจ ทำใหจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์
สงบเยน็ นัน่คอือยใูนหวงแหงนพิพาน นพิพานโดยวสิทุธิ
ชวงหนึ่งหวงหนึ่ง”

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๑ หนา ๑๗๖
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สกปูพเิศษ ควนัหลงจากคายพทุธบตุร
เรือ่ง กองบอกอ

จากใจประธานชมรมกระแสใจ
ถึงผูปกครองและเยาวชนพุทธบุตร

โครงการคายพทุธบตุรรนุที ่๒ เมือ่วนัที ่๑๙-๒๒ เมษายน ๒๕๕๒  มจีำนวนพทุธบตุร
ทัง้สิน้ ๒๐๐ คน  ซึง่เกนิจำนวนทีท่างทมีงานไดกำหนดไว   ขอขอบคณุทมีงานและอาสาสมคัร
ทกุ ๆ ทาน ทีร่วมแรงรวมใจ เหนด็เหนือ่ยดวยกนัจนทำใหโครงการสำเรจ็ลลุวงไปได และทีข่าด
ไมไดขอขอบคณุผปูกครองของนอง ๆ ทีเ่หน็ประโยชนและความสำคญัของพระพทุธศาสนา  ที่
สามารถนำชีวิตเด็ก ๆ ใหเจริญเติบโตอยางมีศีลธรรม สำนึกถึงคุณงามความดีและความ
กตญักูตเวทตีอผมูพีระคณุ  ถงึแมวาโครงการนีจ้ะจดัขึน้แค ๔ วนั แตอาจเปน ๔ วนัทีส่ามารถ
กระตนุและปลกูจติสำนกึทีด่ใีหเดก็ ๆ ได  พระเดชพระคณุหลวงพอวรีะนนทและทมีงานทกุคน
เห็นความสำคัญและความจำเปนของโครงการนี้มาก  เพราะถาอยากใหอนาคตของชาติดี
สงัคมด ี เราทกุคนตองสรางลกูหลานเราใหเปนคนดมีศีลีธรรมกอน   หลวงพีเ่กงและหลวงพีศ่รี
พระวทิยากรจากวดัอมัพวนั  ทานเคยฝากผปูกครองไววา  "ลกู ๆ อยกูบัวดัเพยีงแค ๔ วนั  แตที่
เหลอือกี ๓๖๒ วนั อยกูบัคณุพอ-แม

เพราะฉะนัน้โครงการสามารถปลกูจติสำนกึของเดก็ได  แตเมือ่กลบับานพอแมตองเปน
ตวัอยางทีด่ใีหลกูด ู สนบัสนนุกระตนุใหเดก็ ๆ ไดรกัษาความดแีละทำดยีิง่ ๆ ขึน้ไป  อยาคาด
หวงัรอยเปอรเซนตวาใหวดัเปลีย่นเดก็ ๆ ได แตคณุพอคณุแมหรอืผปูกครองตองพยายามเอาใจ
ใสดแูล  และเปนตวัอยางทีด่ ี นีแ่หละบานทีอ่บอนุ เปนครอบครวัธรรมะ

จากประสบการณการจดัโครงการคายพทุธบตุรในครัง้นี ้ทางทมีงานไดเหน็ขอบกพรอง
ตาง ๆ และคำแนะนำจากผปูกครอง  ทางทมีงานจงึขอแจงระเบยีบการสมคัรเขาโครงการพทุธ
บตุรรนุที ่๓  กำหนดจดัขึน้ในระหวางวนัที ่๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๓ ดงันี้

๑. รบัพทุธบตุรอาย ุ๙-๑๒ ป เทานัน้ และสามารถดแูลตวัเองได
๒. รบัจำนวน ๑๕๐ คน  ตองสงใบสมคัรกอนวนัที ่๓๑ มนีาคม๒๕๕๓ หรอืจนกวา

จะเตม็  ไมรบัลงทะเบยีนในวนัเปดโครงการ  เพราะทมีงานจะไดทราบจำนวนทีแ่นนอนกอนเปด
โครงการ  และเตรยีมสถานทีใ่หพรอมเพือ่ความสะดวกสบายของนอง ๆ

๓. งดโครงการปฏบิตัธิรรมผใูหญ ตลอด ๔ วนัทีเ่ปดโครงการ เพือ่ใหเดก็ ๆ ไดใชสถาน
ทีภ่ายในวดัทำกจิกรรมอยางเตม็ที่

ทางทีมงานตองขอความกรุณาจากผูปกครอง  เพราะขอกำหนดตาง ๆ มีขึ้นเพื่อ
ประโยชนและประสทิธภิาพสงูสดุทีเ่ดก็ ๆ ควรจะไดรบั  และขอขอบคณุผปูกครองทกุทานทีใ่ห

รสูกึสนกุและยนิดทีไีดมโีอกาสมาพบเจอเพือ่นๆกลัยาณมติรทมีงานพทุธบตุรและนองๆในคาย
หนาทีส่วนใหญของผมจะอยทูงีานภาคสนามเปนงานทีต่องลงแรงเหมาะกบัผมมากกวางานทางวชิาการ
ถงึแมจะเหนือ่ย บางแตกม็คีวามสขุใจทมีโีอกาสไดมาทำ มคีวามทึง่ พมิพใจ ประทบัใจในความตัง้ใจมา
เขาคายของนองๆผมูบีญุทกุคน เพราะเมือ่เทยีบกบัตวัเองเมือ่ตอนเปนเดก็ๆแลวไมมคีวามคดิทีจ่ะมาเขา
คายเพือ่ทีจ่ะฝกฝนขดัเกลาพฒันากายใจใหดขีึน้เหมอืนนองๆผมูบีญุเหลานีเ้ลยไดแตเลนสนกุไปวนัๆ สดุ
ทายนี้ผมอยากใหโครงการนี้อยูคูวัดปาเจริญราชนานเทานานนะครับ เพราะเด็กที่ดีที่ถึงพรอมดวย ศีล
สมาธ ิปญญา ยอมเปนผใูหญทีด่ใีนอนาคตแนนอนครบั

จากใจพี่ชาวคาย

พี่ปนปนกับนองโซดา(พุทธบุตรยอดเยี่ยมประจำป)

คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร กับคุณอณิระ โพธินิล
    ประธานและรองประธานชมรมกระแสใจ

การสนบัสนนุโครงการมาโดยตลอด ทางทมี
งานจะตัง้ใจอยางเตม็ความสามารถเพือ่ชวย
ทำนบุำรงุพระพทุธศาสนาและหวงัใหเดก็ ๆ
เปนคนดเีปนเนือ้นาบญุของพระพทุธศาสนา
สบืไป

ผูปกครองทานใดสนใจสามารถ
ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเวบไซตของวัด
หรอืรบัใบสมคัรทีว่ดั ตัง้แตวนัที ่1 มกราคม
พ.ศ 2553 เปนตน กรอกเอกสารใหครบถวน
สงไดทีว่ดัหรอืสงไปรษณยีมาที ่คณุบษุรตัน
มกรแกวเกยรู  32/23 ม.ปารชิาต  หม ู1
ต.คลองสี ่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี 12120
อนุโมทนาบุญกับทีมงาน  ผูปกครอง และ
ลกู ๆ ทกุคน
                          บษุรตัน  มกรแกวเกยรู

คณุปนลกึ จนิายน (พีป่นปน)
บรษิทัการบนิไทย จำกดั(มหาชน)
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คณุชยตุ  เชฐบญัฑติย : ความรสูกึทีไ่ดสมัผสัวดัปาเจรญิราช
คณุเก :  กอนทีจ่ะไดรจูกัวดัปาเจรญิราช เมือ่ 1 ปทีแ่ลว ตองขอขอบ

คณุ เอกบัทพิย จากการบนิไทยทีไ่ดแนะนำ ทีไ่ดมารจูกัหลวงพอวรีะนนท จาก
MP3 ทีน่ำมาใหฟง หลงัจากนัน้ กไ็ดมาพบหลวงพอ และทำบญุหลายอยาง
ทีว่ดั และไดปฏบิตักิบัหลวงพอเปนครัง้แรกที ่จงัหวดัเชยีงใหม ผมมคีวามรสูกึ
ศรทัธาหลวงพอมากขึน้ไปอกี ทำใหผมปฏบิตัเิรือ่ยมา สวนเหตผุลทีผ่มเขามา
ชวยงานของวดัในโครงการคายพทุธบตุร เนือ่งจากผมเหน็วาบคุคลากรในวดั
มนีอย จงึเขามาชวยเหลอืโดยไมตองการสิง่ตอบแทนใดๆนอกจากความรสูกึ
ที่ดีเกิดขึ้นในใจ เพราะตอนอยูบานไมไดทำสิ่งเหลานี้ สุดทายนี้ผมขอกราบ
ขอบพระคุณหลวงพอวีรนนทไดสั่งสอนธรรมะใหผมไดปฏิบัติและจะตั้งใจ
ปฏบิตัติอไป

นองณฐั : การทีผ่มไดไปวดัปาเจรญิราชนัน้ ผมไดรวูาการนัง่สมาธิ
เดินจงกรมเปนอยางไร คือ ทำใหมีสติอยูทุกเมื่อในการนั่งสมาธิและเดิน
จงกรมนัน้ ผมไดรเูรือ่งนรกสวรรความจีรงิ สวรรคมหีกชัน้ และอยากใหเพือ่นๆ
มาวดัปาเจรญิราชมากๆ เพราะจะไดรวูาการนัง่สมาธแิละเดนิจงกรมดอียาง
ไร คนทีไ่มรกูจ็ะไดร ูคนทีร่แูลวกจ็ะรยูิง่ๆขึน้ไปอกี  ....

จาก ด.ช.ธนกร  เชฐบณัฑติย  อาย ุ10 ป (ณฐั)

จากใจครอบครัวพุทธบุตร

คณุแม กลุฌา จลุกนษิฐ  บรษิทัการบนิไทย จำกดั(มหาชน)
ลกูสาว ด.ญ. นฤมล จลุกนษิฐ โรงเรยีนวงัทองวฒันา อยชูัน้ ป. 4 อาย ุ9 ป

คณุแมเอ : ครั้งแรกที่มาวัดนี้ รูสึกรมรื่น และเย็นสบาย และมาครั้งแรกกับ
ลูกสาว กับเพื่อนสนิทที่การบินไทย โชคดีมากที่หลวงพอวีระนนทอยูพอดี ก็ไดถวาย
สังฆทานกับหลวงพอ หลวงพอมีใบหนาเปยมไปดวยเมตตามาก หลังจากนั้นก็ไดมี
โอกาสเขาปฏบิตัธิรรม กำหนดภาวนาพองหนอ ยบุหนอ แบบเดยีวกบัหลวงพอจรญั วดั
อมัพวนัซึง่ดฉินัศรทัธาพระสปุฏปินโนทัง้ 2 ทานนีม้าก เพราะทานไดเสยีสละเวลาของ
ทาน เพือ่ชวยชีแ้นวทางใหพวกเราพนทกุข ตอนหลงัดฉินัจงึมาทำบญุทีว่ดัปาเจรญิราช
อยเูปนประจำ เพราะรสูกึวาหลวงพอมบีญุคณุและมเีมตตาตอทกุคนมาก

นองนวิ : การทีห่นไูดไปวดัปาเจรญิราช ไดปฏบิตัธิรรม
คือนั่งสมาธิ เดินจงกรม ไดฟงนิทานธรรมะจากพระอาจารย
ทำใหหนรูวูาบาปบญุคณุโทษมจีรงิ หนอูยากใหเพือ่นๆมาวดัปา
เจรญิราช ความประทบัใจของหน ูคายพทุธบตุรมกีจิกรรมใหหนู
ทำเปนอยางมาก เชนวาดภาพ กจิกรรมฐานตางๆ ทำใหรวูาพระ
พทุธศาสนามอีะไรมากมาย ขอด ีมนีทิานธรรมะใหฟง หองน้ำดี
กจิกรรมฐานตางๆสนกุสนานมาก ขอเสยี เวลาทำกจิกรรมตางๆ
ใหเวลานอย หนทูำไมคอยทนัคะ

      จาก ด.ญ.ปณชิา  เชฐบณัฑติย อาย ุ7 ป

การไดมโีอกาสมาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปา หลวงพอวรีะนนทไดสอนดฉินัใหนำธรรมะมาใชในชวีติประจำวนั เชน การมสีตริตูวัอยเูสมอวาเรา
มคีวามรสูกึ โลภ โกรธ หรอืหลงอยางไร กต็องคอยกำหนดเอาเอง แตกม็บีางทีย่งักำหนดอารมณไมได ซึง่กต็องคอยฝกฝนเอาเองอยเูสมอคะ
และประการสดุทายรสูกึประทบัใจเพือ่นๆพี่ๆ  กลัยาณมติรทีม่าทำบญุทีว่ดันีม้าก เพราะทกุๆคนดเูปนกนัเอง มเีมตตา จนดฉินัและลกูสาวรสูกึ
อบอนุใจทกุครัง้ทีม่าทำบญุทีน่ีค่ะ

นองปอม : หนชูือ่เลนวา ปอม ปอม คะ หนชูอบมาทีว่ดัปาเจรญิราชกบัคณุแมคะ หลวงพอใจดมีากคะ และหนชูอบตนไมทีว่ดันีม้าก
คะ มเียอะด ีเยน็สบายดคีะ วนันงึคณุแมถามหนวูาจะมคีายพทุธพทุธจดัขึน้ทีว่ดัปาเจรญิราช พอหนไูดยนิ หนกูบ็อกคณุแมวา หนอูยากจะมา
เขาคายพทุธบตุรคะ หนเูปนตวัแทนเพือ่นๆถอืพานบชูาครถูวายหลวงพอดวยคะ สิง่ทีห่นปูระทบัใจจากการเขาคายพทุธบตุรมาก
กค็อื กจิกรรมตางๆและเกมสตางๆใหพวกหนไูดเลนกนั เชน เกมสลมเพลมพดั การประกวดวาดรปูในหวัขอวดัปาเจรญิราชของฉนั และทีส่ำคญั
พระอาจารยสอนใหเดนิจงกรมและนัง่สมาธ ิหลวงพอวรีะนนทไดเทศนาธรรมใหเดก็ๆฟงสนกุมากคะ  พี่ๆ เพือ่นๆชาวคายพทุธบตุร กม็เีมตตา
กบัหนมูากคะ
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จบงานโครงการพทุธบตุรดวยความประทบัใจอยางยิง่ สำหรบัปนีไ้ดรบัเกยีรตจิากดร.อำนาจ บวัศริ ิผอูำนวย
การสำนกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม มาเปนประธานเปดคาย และดร.วลิเลยีม วมิกุตายน ทีไ่ดมาดแูลเดก็ๆตลอด
๓ คนื ๔ วนั ชาววารสารกระแสใจขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนีด้วย พี่ๆ วทิยากรสำคญัไดแก อาจารยญาณภทัร
ยอดแกว(ตน) อาจารยวฑิรู วริยิะพพิฒัน (เบรดิ) วรีะ ศรสีนทิ(พีแ่กง็ค)  อาจารยแพรภทัร ยอดแกว   และทมี
งานจากพนักงานจากการบินไทยและพี่ๆนองๆเพื่อนๆกัลยาณมิตรชาววัดปาและพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัย
ราชภฏันครปฐม ทีร่วมดวยชวยกนัเตรยีมงานและบรกิารเยาวชนพทุธบตุร

ในครั้งนี้พี่ๆชาวคายไดฝากชื่นชมในความตั้งใจของเยาวชนพุทธบุตรจำนวน ๒๐๐ คน และบรรยากาศของ
ชาวคายฯมคีรบทกุรสชาต ิทัง้หวัเราะ รองไห  และสงบ   เหนือ่ยและสนกุ โดยเฉพาะชวงฟงธรรมะทมีธรรมะดลิเีวอรี ่มทีัง้
เสียงหัวเราะและรองไหไปพรอมๆกัน  ปนี้มีกิจกรรมมากมายๆ พี่ๆรูสึกประทับกับความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะ
พทุธบตุรดเีดนของเราทีช่นะใจกบักรรมการแบบขาดลอย เกณฑการตดัสนิมาจากความตัง้ใจปฏบิตัธิรรม  ความน้ำใจ  และ
การตอบปญหาธรรม เปนตน และทีพ่ี่ๆ กรรมการประทบัมากทีส่ดุ กจ็ากคำพดูทีว่า “ผมมาปฏบิตัธิรรมเพือ่อทุศิใหแม
ทีต่ายไปแลว และจดุหมายของผมคอือยากไปนพิพาน” นอกจากนองโซดาจะมคีวามกตญักูตเวทแีลวยงัเปนเดก็
ทีม่ใีชหลกัธรรมะดำเนนิในชวีติดวยคะ และเมือ่พี่ๆ ใหออกมาพดูใหเพือ่นๆฟง กไ็ดฝากขอคดิดีๆ ใหเพือ่นๆไดดมีาก คอืขอให
เพือ่นๆเปนเดก็ดแีละตัง้ใจปฏบิตัธิรรม  หลงัจากจบคายพี่ๆ ยงัแอบไปสอบถามวาทีบ่านนองโซดาเปนอยางไร ไดรบัคำตอบ
ที่ทำใหพี่ๆอดปลื้มไมไดวา นองโซดาชักชวนสมาชิกในครอบครัวทำวัตรเย็นที่บานทุกวัน  อยางไรก็ตามคิดวายังมีเพชร
เมด็งามหลายเมด็ทีเ่จยีระไนแลว แตยงัไมแสดงตวัออกมา กข็อชืน่ชมความดขีองเยาวชนทกุคน แมวาจะไมมใีครเหน็ความ
ดใีนตวัของเรา แตพระพทุธเจาทรงมองเหน็นะคะ พบกนัใหมปหนาคะ
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AQ
PQ

MQ

CQ
EQ

IQ

บทความพิเศษ
เรื่อง….พิมพลอย 6Q
เพือ่พฒันาการทีด่ี
ของพทุธบตุร

จากประสบการณการทำงานในคายพุทธบุตรหลายครั้ง  กับ
เดก็ๆหลายคน  หลายรนุ  พบวา  คายพทุธบตุรมปีระโยชนกบัเดก็ๆที่
เขามารวมกิจกรรมในคายพุทธบุตรเปนอยางมาก  ดังนั้น ขออธิบาย
ประโยชนที่เด็กๆ จะไดรับจากการเขาคายพุทธบุตร ผาน 6Q คือ
ความฉลาด 6 ดาน เพื่อความเขาใจในความสำคัญของคายพุทธบุตร
ทีไ่มใชแคการมาวดั ถอืศลี 5 ปฏบิตัธิรรมเทานัน้    มอีะไรสำคญัและ
นาสนใจกวาทีค่ดิไวเยอะนะคะ  เชญิทางนีค้ะ

1. IQ : Intelligence Quotient ความฉลาดทางสตปิญญา
เปนความสามารถในการคดิ วเิคราะห การคำนวณ การใชเหตผุล การ
เชือ่มโยง ปจจยัทีม่ผีลตอ IQ สวนหนึง่เปนสิง่ทีเ่ราไมสามารถควบคมุ
ไดคอืพนัธกุรรม สวนทีส่ามารถควบคมุได คอื  การอบรมเลีย้งด ูภาวะ
โภชนาการ สภาพแวดลอมที่ดีและเหมาะสม คายพุทธบุตรสงเสริม
ความสามารถทางดานนี้อยางเปนธรรมชาติในชีวิตจริงคะดวยแบบ
ทดสอบหลากหลายและไมนาเบือ่คะ
2. EQ : Emotional Quotient   ความฉลาดทางอารมณ
เปนความสามารถในการรบัร ูเขาใจอารมณตนเองและผอูืน่ สามารถ
ควบคุมอารมณและยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอยางเหมาะสม
รจูกัเอาใจเขามาใสใจเรา รจูกัรอคอย รจูกักฎเกณฑระเบยีบวนิยั มจีติ
ใจราเริงแจมใส มองโลกในแงดี สามารถปรับตัวเขากับสังคม
สถานการณรอบขางไดด ีมีความคดิสรางสรรค กระตอืรอืรน มแีรงจงู
ใจ อยากประสบความสำเรจ็ เหน็คณุคาและเชือ่มัน่ในตนเอง    ธรรมะ
คือปจจัยสำคัญที่เสริมสรางความฉลาดทางอารมณไดดีมากที่สุด
ปจจยัหนึง่ เดก็จะเรยีนรกูารปรบัตวั การใหอภยั การอยรูวมกบัเพือ่นๆ
อีกทัง้การฝกสมาธใิหมมีัน่คงทางจติใจดวยคะ

3. CQ : Creativity Quotient  ความฉลาดในการรเิริม่สรางสรรค
คอื มคีวามคดิ จนิตนาการหรอืแนวคดิใหมๆ  ในรปูแบบตางๆ เชน การ
เลน งานศลิปะ การประดษิฐสิง่ของ CQ จะสมัพนัธกบัเรือ่งการเลน
ถาเด็กไดเลนอยางอิสระตามความชอบและเหมาะกับวัย เด็กก็จะมี
ความคิดสรางสรรค การปลูกฝงเรื่องนี้จึงอยูที่พอแมมีเวลาเลนและ
ทำกจิกรรมทีส่งเสรมิจนิตนาการกบัลกูๆ   ซึง่กจิกรรมสรางสรรคทีเ่รา
จดัใหไมวาจะเปนการวาดภาพ เขยีนเรยีงความ  วอรคแรลลี ่ เกมตางๆ
ยอมพฒันาความฉลาดในดานนีอ้ยางเปนธรรมชาตมิากๆเลยคะ

4. MQ : Moral Quotient   ความฉลาดทางศลีธรรม จรยิธรรม
คอืการปลกูฝง ความดงีามใหกบัเดก็ ๆ  เชน ความเมตตา กรณุา เอือ้
เฟอ เผือ่แผ เหน็อกเหน็ใจผอูืน่ เปนตน ทำใหเดก็มคีวามประพฤตดิี
รจูกัผดิชอบ มคีวามซือ่สตัย รบัผดิชอบ มจีรยิธรรม เปนแนวคดิทีม่งุ
ตอบคำถามวาการทีเ่รามคีนที ่IQ ด ีEQ สงู แตถามรีะดบัคณุธรรม
จริยธรรมต่ำก็อาจใชความฉลาดไปในทางที่ไมถูกตองก็เปนได
ประเด็นนี้ยิ่งไมตองหวงเลยละคะคายของเราปลูกฝงจริยธรรมพื้น
ฐาน ศีลธรรมที่จำเปนตอการเติบโตเปนผูใหญที่ดีมีคุณภาพใหกับ
เดก็ๆ ในทกุๆกจิกรรม  เรยีกวาทกุลมหายใจเลยละคะ

5. PQ : Play Quotient   ความฉลาดทีเ่กดิจากการเลน
เปนความเชื่อที่วาการเลนชวยพัฒนาความสามารถของเด็กไดหลาย
ดาน ทัง้พฒันาการดานรางกาย ความเฉลยีวฉลาด ความคดิสรางสรรค
อารมณและสงัคม PQ จงึเนนใหพอแมเลนกบัลกู ถงึกบัมคีำพดูทีว่า
พอแมเปนอปุกรณการเลนทีด่ทีีส่ดุของลกู  ชวยสรางเสรมิพฒันาลกูได
ดกีวาของเลนพฒันาการแพงๆ เพราะนอกจากพฒันาการดานรางกาย
และสตปิญญาทีเ่กดิขึน้แลว ลกูยงัไดรบัความรสูกึอบอนุ มคีวามสขุไป
พรอมกบัสอดแทรกคำสอน คณุธรรม  จรยิธรรม หลกัคดิดีๆ ระหวางที่
เลนดวยคะ  เสยีงหวัเราะในคายของเดก็ๆยอมเปนเครือ่งยนืยนัวา การ
ไดเลนควบคกูบัการฝกความดเีปนเรือ่งสนกุกวาทีค่ดิไวเยอะคะ

6. AQ : Adversity Quotient   ความฉลาดในการแกไขปญหา
คอื ความสามารถปรบัตวัในการเผชญิปญหาไดด ีมคีวามยดืหยนุและ
พยายามหาหนทางแกไขปญหา เอาชนะอุปสรรคความยากลำบาก
ดวยตวัเอง ไมยอทองายๆ ความฉลาดในดานนีเ้ริม่กอตวัขึน้ตัง้แตเปน
เดก็ เพราะเดก็จะเรยีนรวูธิกีารมองและจดัการปญหาจากผใูหญรอบ
ขาง วาปญหานัน้เปนปญหาทีต่องยอมจำนน เปนโอกาสหรอืเปนเรือ่ง
นาทาทาย  ซึง่ถาเดก็ทำไดจะเกดิความภาคภมูใิจ และยอมรบัความ
สามารถของตนเอง ชวยพฒันา Self- esteem ของเดก็ พอแมและผู
เลี้ยงดูเด็กเปนคนสำคัญที่จะเปดโอกาสใหเด็กไดฝกเผชิญกับการแก
ปญหาดวยตวัเองเพือ่พฒันา ความฉลาดทางดานนีค้ะ  บางทกีารทีเ่ดก็
ตองหางไกลจากพอแม ยอมทำใหเขาแขง็แกรงขึน้  ปรบัตวัเขากบัผอูืน่
ไดดขีึน้ แกปญหาเองไดมากขึน้ ผปูกครองหลายทานยนืยนัมาทางคาย
คะวาลกูๆเปลีย่นไป ดขีึน้มาก

Intelligence Quotient
Emotional Quotient

Creativity Quotient

Moral Quotient

Play Quotient
Adversity Quotient
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สราง 6Q รอบดานดวยคายพทุธบตุร วดัปาเจรญิราช
จากรายละเอยีดของความฉลาดดานตางๆ ทีก่ลาวมาพอจะเหน็นะคะวา เราสามารถพฒันา 6Q ตางๆ ใหกบัลูกๆไดโดยผาน

การเขาคายพทุธบตุร ดวยความเมตตาของพระเดชพระคณุพระครปูลดัวรีะนนท  วรีะนนัโท  ทานตองการสนบัสนนุใหพฒันาเยาวชน
ทางดานกาย อารมณ สังคม สติปญญา โดยใชหลักพระพุทธศาสนา  ทานไดสนับสนุนโครงการคายพุทธบุตรทุกป ซึ่งชวยพัฒนา
6Q ของเยาวชนทีเ่ขารวมกจิกรรมไดเปนอยางด ี  ใหเดก็ๆเปนลกูทีด่ขีองพอแม เปนเดก็ดขีองคร ูอาจารย เพือ่นๆและสงัคมตอไป

เดก็ๆ ทีเ่ขาคายพทุธบตุร  จะไดเรยีนรพูฒันา 6Q จากกจิกรรมตางๆ เชน  ธรรมบรรยาย เรือ่ง "ความเปนพทุธบตุร" กจิกรรมบำเพญ็
บญุภาวนา  โยคะสมาธ ิ  กจิกรรมธรรมะสองใจ  กจิกรรมฐานธรรมะ กจิกรรมจดุเทยีนแหงปญญา ธรรมบรรยายเรือ่ง “กฎแหงกรรม”
กจิกรรมถาม - ตอบธรรม ชงิรางวลั  กจิกรรมประกวดเรยีงความและวาดภาพ กจิกรรมทอดผาปาความด/ีเผาผคีวามชัว่ เปนตน  โดย
พระวทิยากรและวทิยากรทีม่คีณุภาพ อาท ิอ.ญาณภทัร  ยอดแกว  มหาเปรยีญธรรม 9 ประโยค  และมหาบณัฑติจากมหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ผมูปีระสบการณสรางสรรคคายพทุธบตุรมาหลายป

รอูยางนีแ้ลว  ไมมา ไมไดแลวคะ ปหนา ขอเชญิกลัยาณมติรทกุทาน  นำบตุรหลานมาสมคัรเขาคายพทุธบตุร เรยีนร ูแสวงบญุ
พฒันา 6Q ณ วดัปาเจรญิราช นะคะ  ขอบคณุคะ  แลวเจอกนัในคายนะคะ

บญุรกัษา  ธรรมคมุครองคะ
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คายพทุธบตุรปนี ้ประสบความสำเรจ็ลนหลาม ยิง่กวานัน้แลวจำนวนนองๆทีเ่พิม่ขึน้มากมาย
แมพี่ๆ เจาหนาทีจ่ะเหนือ่ยสายตวัแทบขาด ดัง่สายรกตอนแรกเกดิ แตกอ็ิม่บญุกนัถวนหนา
นกกระจิ๊บขอปรบมือใหสาวกชาวคายทุกคนเลยจา…
ถกูจบัตามองวาพทุธบตุรปนีจ้ะมใีครลงไปวายน้ำเลนหรอืเปลา ดวยความหวงใยและอาทรของ
พีต่ยุหอบพวงมาลยั ดอกไมธปูเทยีน เดนิไหวรอบวดัใหเดก็ๆปลอดภยั สาธ…ุ.อยางนีซ้เิรยีกวา
รกักนัจรงิ  สดุยอดๆ…..
รายนี้โดนปรักปรำวาเปนกรรมกร ผูใชแรงงานประจำคาย  บางก็วาเหมือนเจกขายขาวมันไก
นาสงสารคุณปนปนผูแสนดี แตจะเปนไรไป ก็เลนโกยบุญเปนกระบุง  เสร็จงานก็ขับเบนซคัน
เทาชางกลบับาน  กรรมกรอะไรจะ ไฮโซไฮโซ ออิิ
สามีภรรยาสองคูนี้ก็ไมนอยหนาใคร รวมตัวกันเก็บบุญทุกกระเบียดนิ้ว จะเปนใครไปไมได
นอกจากคณุตน กบัคณุแพร (งานเบือ้งหนาสามคัค)ี  และ คณุระกบัคณุป(ูงาน เบือ้งหลงัพลงั
คอสโม)  นกกระจิบ๊เหน็แลวชืน่ชม สมควรถวายโลเจาคะ
งานหลอพระสีวลี ผานไปไดอยางงดงาม มองทางไหนก็ดีไปหมด ตองยกความชอบประกาศ
ความดใีหผมูาเตรยีมงานจดังานทกุคน และเจาภาพหลอพระสวีลทีัง้ 3 ปาง ขออนโุมทนาสาธกุาร
ดวยนะจะ
งานนีเ้หน็รอยยิม้หลวงพอแลว เหลาชาววดักส็ขุใจไปตามๆกนั สาธ ุสาธ ุสาธุ
กลมุนางฟาประจำวดัทีน่ัง่รบัทรพัย  รบัจองพระ และรบัแผนทอง นำทมีโดยเจอมิ  คณุเหมยีว
และเหลาบรวิารนางฟาอกีหารอยทำงานเตม็ที ่ แจกรอยยิม้พมิพใจสวยใสอิม่บญุกนัถวนหนา แต
พอเสรจ็งานตอนรบัพระ หายเกลีย้งทกุหนา ญาตโิยมงง ทำไมกลบัสวรรคกนัเรว เรว็
ทายสดุดวยความงกบญุของนกกระจิบ๊เอง ตองวกกลบัมาที ่  ผทูมุเทแรงกายแรงใจอยางถวาย
เศยีร อยางคณุพีม่หาสารพดัชาง คณุยาเจบ็กท็ำ คณุระและคณุป ู  คหูคูบูญุ นองบอมและ
คุณเมตต ผูเจนงาน คุณปนปนและนองแอน ผูปูตัวหนอนเปนรูปตุกตาที่สวยงาม  และ
พนักงานจากบริษัทซัมมิทฯ รวมทัง้ผอูยเูบือ้งหลงัความสำเรจ็ทกุทาน ขออนโุมทนาบญุดวย
นะจะ  ฉบบัหนามาเมาทความดกีนัใหมจะ

สะเกด็ขาวชาววดั
โดย นกกระจิบ๊
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มมุนีม้รีางวลั
อิคิวซัง

แนะนำหนงัสอืนาอาน

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๑
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๒
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

วิปสสนาชีวิต
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

พทุธทำนาย 16 ประการ
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

Mp 3 ชดุธรรมปฏบิตั ิจำนวน 8 แผน
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุแผนละ 59 บาท

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

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ

หลังจากชวงเขาพรรษาเสร็จเรียบรอย พระหนุมบวชใหม
สามรปูนัง่คยุกนัในเยน็วนัหนึง่
พระหนึง่ : นี ่ทานทัง้สองมาเปนสงฆแลวมคีวามตัง้ใจ

อยางไรกันบางละ
พระสอง : ผมกแ็คตัง้ใจจะรกัษาพระวนิยัใหครบถวนไมให

ขาดตกบกพรองครับ
พระสาม : สวนผมจะเปนพระมหาใหไดครบั วาแตทานละ

ตัง้ใจไวอยางไร
พระหนึง่ : ผมอยากเปนเจาอาวาส
พระสอง : เจาอาวาสเลยเหรอ
พระหนึง่ : ไมเหน็ยาก  กแ็คเชาเอน เพลนอน บายพกัผอน

ค่ำจำวัด
พระสองและพระสาม :  ??#??

ยนิดดีวยครบักบัคณุเกยีรตศิกัดิ ์ เอีย่มเรอืงพร  กรงุเทพฯ
คณุศริวิรรณ เรอืงรตันวภิา กรงุเทพฯ
ทีต่อบคำถามถกูวา สหชาตทิัง้เจด็ของพระพทุธเจา มอีะไรบาง
คำตอบคอื  พระนางพมิพา   พระอานนท   นายฉนันะ
อำมาตยกาฬทุาย ี  มากณัฑกะ  ตนศรมีหาโพธ ิ  และขมุ
ทรัพยทั้งสี่
ทางทมีงานกระแสใจจะจดัสงของรางวลัเปนเสือ้คอปกปกคำวา
I love the Buddhaไปใหนะครบั
คำถามประจำฉบับนี้ถามวา  พระอริยะ พระโพธิสัตว ผูที่
ปรารถนาเปนพระพทุธบดิา พระพทุธมารดา พระปจเจก
พทุธเจา   พระอคัรสาวก เปนตน ทานเหลานีจ้ะมวีมิาน
อยูที่สวรรคชั้นใด
สงคำตอบของคุณมาไดที่
เบอรแฟกซ 02 8818619
krasaejaigames@yahoo.com
ผูโชคดีที่ตอบถูกจะไดรับเสื้อสกรีนคำวา
Mindfulness(สต)ิ เปนรางวลัครบั
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การเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาเจริญราช
กอนทีจ่ะลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรม ตองศกึษาและยอมรบักฎระเบยีบของวดั ดงันี้

คุณสมบัติของผูที่จะเขามาปฏิบัติธรรม
๑. ตองเปนผมูสีตสิมัปชญัญะสมบรูณ ไมวกิลจรติ เปนโรคลมชกั หรอืลมบาหมู
๒. ตองเปนผมีูสขุภาพรางกายแขง็แรงชวยเหลอืตวัเองได ไมพกิารอวยัวะ และไมเปนโรครายแรงหรอืโรคตดิตอทีส่งัคมรงัเกยีจ
๓. ไมเปนผตูดิยาเสพตดิใหโทษทกุชนดิ เชน ยานตัถ ุบหุรี ่สรุา ยาบา หรอืยาเสพตดิอืน่ๆ
๔. ตองไมเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
๕. รบัผปูฏบิตัธิรรมอาย ุ๑๕ ปขึน้ไป ไมอนญุาตใหนำบตุรหลานทีม่อีายตุ่ำกวา ๑๕ ปเขาปฏบิตั ิแตหากเดก็ทีม่อีายตุ่ำกวา ๑๕  ป

จะตองไดรบัความยนิยอมจาก บดิา มารดา หรอืผปูกครอง เปนลายลกัษณอกัษรในใบลงทะเบยีน  แตขอสงวนสทิธิพ์จิารณา
เปนรายๆไป เนือ่งจากหากเดก็ควบคมุดแูลตนเองไมได เปนการรบกวนผปูฏบิตัธิรรมรายอืน่ ทางวดัมสีทิธิข์อใหกลบับานไดทนัที

๖. ทางวัดไมอนุญาตใหมาปฏิบัติธรรมเพื่อแกบน
สิ่งที่ตองเตรียมมาเพื่อปฏิบัติธรรม

๑. บตัรประจำตวัประชาชน หนงัสอื/บตัรขาราชการ หนงัสอืเดนิทาง อยางใดอยางหนึง่
๒. ของใชสวนตวั เชน แปรงสฟีน ยาสฟีน สบ ูผาเชด็ตวั รองเทาควรเรยีบรอยเหมาะกบัสถานที ่งดเวนการสวมใสเครือ่งประดบั

การใชเครือ่งปะทนิผวิ ทกุชนดิ ชดุชัน้ในควรเปนสทีีใ่กลเคยีงกบัชดุปฏบิตัธิรรม
๓. ดอกไม ธปู เทยีน เพือ่สมาทานศลี
๔. ชดุปฏบิตัธิรรม ผปูฏบิตัธิรรม ควรนำชดุปฏบิตัธิรรมของตนเองมาดวยทกุครัง้

ชาย กางเกงขายาวสขีาว เสือ้แขนสัน้สขีาว
หญงิ เสือ้แขนยาวสขีาว ผาถงุสขีาว สไบสขีาว ควรสวมเสือ้ซบัใน รวบผม หวผีม ใหเรยีบรอย

กฎระเบียบสำหรับผูปฏิบัติธรรม
ผทูีเ่ขามาปฏบิตัธิรรม ตองปฏบิตัติามระเบยีบ ดงันี้

ผปูฏบิตัธิรรมจะตองสำรวมกาย วาจา ใจใหเปนปกตติลอดเวลาทีอ่ยปูฏบิตัธิรรม สำรวมตนอยใูนเขตวดั ใชหลกัสตปิฏฐาน
สีใ่นการฝกปฏบิตัธิรรม กำหนดสตติลอดเวลา
ใหความเคารพและเชื่อฟงคำแนะนำของพระอาจารย เมื่อสอบอารมณกับพระอาจารยทานใด ขอใหสอบอารมณกับ
พระอาจารยทานนัน้จนจบการปฏบิตัธิรรม โดยสอบวนัละ ๑ รอบเทานัน้
หามคุย บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แมชี หรือผูปฏิบัติธรรมทานอื่นเปนอันขาด หากมีความสงสัยในการ
ปฏบิตั ิ ใหสอบถามพระอาจารยผสูอบอารมณแตเพยีงทานเดยีว
หามนำโทรศัพท เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด มาใชในชวงเวลาปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาด หามพูดคุยกัน หรือสงเสียงดังรบกวน
ผอูืน่ หามกอเหตทุะเลาะววิาท ดาทอ พดูจาเสยีดส ีหรอืแสดงกริยิาอาการอืน่ใดในทำนองเดยีวกนั หากมเีหตกุารณเกดิขึน้
คูกรณีตองออกจากวัดไปโดยไมมีขอโตแยงใดๆทั้งสิ้น
ผปูฏบิตัธิรรมตองลงทำวตัรและปฏบิตัธิรรมพรอมกนัทีศ่าลาปฏบิตัธิรรม ตามเวลาทีก่ำหนดไว  หากมเีหตจุำเปนสดุวสิยั ไม
สามารถปฏบิตัไิด ใหแจงพระอาจารยผดูแูลทราบทกุครัง้
หามสบูบหุรี ่ดืม่สรุา กนิหมาก เสพยาบา ยานตัถ ุและสิง่เสพตดิทกุชนดิ
ในวนักลบับาน ใหผปูฏบิตัธิรรมตดิตอเจาหนาทีเ่พือ่สงคนื กญุแจหองพกั เครือ่งนอน ชดุปฏบิตัธิรรม เครือ่งใชตางๆ เจาหนาที่
จะตรวจดูความถูกตอง

การลงทะเบียน
ผทูีม่คีวามประสงคจะปฏบิตัธิรรมใหแจงความจำนงคไดทีเ่จาหนาทีข่องวดั โดยสามารถลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรมไดทกุ

วนั ณ หองทะเบยีน (ไมตองจองหรอืโทรมาแจงลวงหนา)  และจะตองทำการลงทะเบยีนเปนลายลกัษณอกัษรในใบลงทะเบยีน โดย
ตองแจงใหเจาหนาทีท่ราบกอนวา จะอยปูฏบิตักิีว่นั

ทัง้นี ้การลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรม จะสมบรูณตอเมือ่พระอาจารยผดูแูลลงลายมอืชือ่ในใบลงทะเบยีน
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ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติ
ทางวัด อนุญาตใหอยูปฏิบัติธรรมไดครั้งละไมเกิน ๘ วัน หากประสงคจะอยูตอตองแจงเจาหนาที่ทราบลวงหนา กอนครบ
กำหนด ๒ วนั และจะอนญุาตใหอยปูฏบิตัธิรรมตอเปนรายๆ ไป โดยความเหน็ชอบของพระอาจารยผดูแูล
หากผูที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปจจุบันขณะไดอยางตอเนื่อง แจมแจง ชัดเจน และตองการมา
ปฏบิตัเิพือ่ยกระดบัจติใหสงูขึน้ ทางวดัอนญุาตใหอยปูฏบิตัธิรรมไดไมเกนิ ๑๕ วนั
พระอาจารยจะทำพธิสีมาทานศลี ๘ และสอนกรรมฐานให ๓ รอบตอวนั คอื เวลา ๐๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น. และหลงั
ทำวัตรเย็น
การเขาปฏิบัติธรรมในวันศุกรและกลับวันอาทิตย ใหลงทะเบียน ในวันศุกร กอน ๖ โมงเย็นและทำพิธีสมาทานศีล ๘ และ
พระอาจารยจะสอนกรรมฐานใหในเวลาหลงัทำวตัรเยน็ และจะมพีธิลีาศลี ( กลบับาน ) ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ของวนัอาทติย
อนึง่ การเขาปฏบิตัธิรรม จะไมเสยีคาใชจายใดๆทัง้สิน้  ดงันัน้ทรพัยสนิหรอืสิง่ของมคีาตางๆ ไมควรนำมาดวย
เมื่อลงทะเบียนเสร็จแลว  เจาหนาที่จะจัดเครื่องนอนให และใหนำสัมภาระเขาไปเก็บยังที่พักที่เจาหนาที่จัดไวใหตามความ
เหมาะสม หองละ ๑-๒ คน โดยจะแยกทีพ่กัระหวางหญงิและชาย  ซึง่ไมสามารถเลอืกทีพ่กัเองได และไมมกีารจองทีพ่กัลวงหนา

การลาศีล
เมือ่ผปูฏบิตัธิรรม ไดปฏบิตัคิรบตามกำหนดทีไ่ดแจงความจำนงไวแลวนัน้ จะตองทำพธิลีาศลี และขอขมาพระรตันตรยั ซึง่
พระอาจารยจะทำพธิลีาศลี ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ น.   ใหผปูฏบิตัธิรรมทีจ่ะลาศลี พรอมกนั ณ ศาลาปฏบิตัธิรรม

กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ทำวตัรเชา เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. ทำวตัรเยน็ เดนิจงกรม นัง่กรรมฐาน
ผปูฏบัิตธิรรมตองมาทำวตัรและปฏบิตัธิรรมพรอมกนัทีศ่าลาปฏบิตัธิรรม ตามเวลาทีก่ำหนดไว โดยฟงสญัญาณระฆงั

การรับประทานอาหาร
ผปูฏบิตัธิรรม ตองมารบัประทาน พรอมกนัทีศ่าลา
อาหารเชา          เวลา  ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวนั  เวลา  ๑๐.๓๐ น. ดืม่น้ำปานะ      เวลา ๑๖.๐๐ น.

กอนถงึเวลารบัประทานอาหาร ผปูฏบิตัธิรรมควรชวยกนัจดัทีน่ัง่และน้ำดืม่สำหรบัผปูฏบิตัธิรรมดวยกนั
ตองเดินตักอาหารดวยความเปนระเบียบเรียบรอย หามพูดคุยกัน
ขณะนัง่รอและรบัประทานอาหาร ผปูฏบิตัธิรรมหามพดูคยุกนัหรอืแสดงอาการใด ๆ ทีไ่มสำรวม
เมือ่รบัประทานอาหารเสรจ็ ใหนัง่รออยทูีเ่ดมิ จนทกุคนรบัประทานอาหารเสรจ็
เมือ่เสรจ็จากการรบัประทานอาหาร ใหผปูฏบิตัธิรรมชวยกนัเกบ็กวาดสถานทีแ่ละทำความสะอาดภาชนะ ใหเรยีบรอย อยา
ใหเปนภาระของบุคคลอื่น

ขอปฏิบัติในวันกลับบาน
เมือ่ครบกำหนดการปฏบิตัธิรรมตามทีแ่สดงความจำนงแลว ตองเกบ็ของใชสวนตวักลบัใหหมด หามทิง้ไวใหเปนภาระผอูืน่ หากทิง้
ไวทางวดัจะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และควรทำความสะอาดทีพ่กั ศาลาปฏบิตัธิรรม หองน้ำ และตดิตอเจาหนาทีเ่พือ่สงคนื กญุแจ
หองพกั เครือ่งนอน ชดุปฏบิตัธิรรม เครือ่งใชตางๆ หามนำกญุแจไปฝากกบัผปูฏบิตัธิรรม พระภกิษ ุแมช ีหรอืบคุคลอืน่ ตองนำมา
คืนกับเจาหนาที่เทานั้น
หมายเหต ุการเขาปฏบิตัธิรรม จะไมเสยีคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ และหากจะชำระหนีส้งฆ คาน้ำ คาไฟฟา รวมสรางถาวรวตัถตุางๆ
สามารถทำบญุไดตามตรูบับรจิาคตางๆ ทีท่างวดัไดจดัไว
ถาผปูฏบิตัธิรรมผใูด ไมทำตามระเบยีบของวดัทีก่ำหนดไว ทางวดัจะกลาวตกัเตอืนใหทราบกอน หากยงัไมสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
ดงักลาว ทางวดัขออนญุาตใหทานกลบัไปปฏบิตัทิีบ่าน  ทัง้นี ้เพือ่ความผาสกุของทกุคนทีม่าตัง้ใจมาปฏบิตัธิรรมและความเปนระเบยีบ
เรียบรอยของวัด
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โครงการพฒันาจติเพือ่พอ
ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราช
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กำหนดการปฏิบัตธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ณ ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราช  วนัที ่๑ - ๘  ของทกุเดอืนตลอดทัง้ป

วนัที ่๑
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบยีน เขาทีพ่กั และรบัประทานอาหารกลางวนั
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ปฐมนเิทศ ชีแ้จงระเบยีบปฏบิตัิ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พธิสีมาทานศลี ๘ สมาทานพระกรรมฐานและวธิปีฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานเบือ้งตน

โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท และพกัดืม่น้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทำวตัรเยน็ นำโดย พระอาจารยสชุาต ิตกิขฺวโีร ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิโดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
วนัที ่๒
เวลา ๐๓.๓๐ น. สญัญาณระฆงั สรรีะกจิ
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ทำวตัรเชา
เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน พรอมฟงคำแนะนำไปดวยตามแตโอกาส
เวลา ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานพรอมฟงคำแนะนำไปดวยตามแตโอกาส และพกัดืม่น้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิโดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

พธิสีมาทานปดวาจา
วนัที ่๓ - วนัที ่๗ ไมมกีารทำวตัรเชา - เยน็ และฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิตอบปญหาธรรม
วนัที ่๘
เวลา ๐๓.๓๐ น. สญัญาณระฆงั สรรีะกจิ
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พธิเีปดวาจา ผปูฏบิตัธิรรมแสดงความรสูกึ
เวลา ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. พธิลีาศลี ๘ สมาทานศลี ๕  พธิมีาลาบชูาคร ูพระอาจารยใหโอวาทปดโครงการ

กำหนดการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม และมกีารบรรยายธรรม ภาคปฏบิตัทิกุวนั
และตอบปญหาธรรมหลงัจากการปฏบิตัธิรรม ๓ วนั สอบอารมณเฉพาะผทูีป่ฏบิตัธิรรมครบ ๘  วนั

กำหนดภาวนาวธิพีองหนอ-ยบุหนอ
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
และสบืทอดอายขุองพทุธศาสนาใหยัง่ยนืถาวรสบืไป

๒. เพือ่เผยแผการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี่
อนัเปนทางสายเอกทางเดยีวทีน่ำทางใหพนทกุขคอืนพิพาน

๓. เพือ่นำหลกัพทุธธรรมมาใชในการใชชวีติอยรูวมกนัใน
สงัคมอยางมคีวามสงบและสนัตสิขุ

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

กจิกรรมพเิศษ
สมาชกิของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกจิกรรมของวดั
ในเทศกาลวนัสำคญัตางๆตามพทุธประเพณี

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

องคอปุถมัภ/ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
พระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท

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

ประธานอปุถมัภ
คณุทนง เหลาโกเมนย
คณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ

คณะกรรมการชมรม
ประธาน คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
รองประธาน คณุอณริะ โพธนิลิ
เลขานกุาร คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน

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

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ
ฝายวชิาการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายกฏหมาย คณุอนเุทพ อนิทรชติ

คณุวภิาพร พารกัษา
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

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

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

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

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

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

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

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

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

      ยอดรวมบญุรวมเปนเงนิ
๕. สมทบปจจัยเปน

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

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่0-28818619

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

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

บาท
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