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๘๒ พรรษา พระสยามินทราชาภูมพิ ล
ภูมพิ ลังภูมใิ จไทยทัง้ ชาติ
ทศพิธราชธรรมนำธารา
ขอเทิดไทสดุดีศรีนพรัตน
ขอกุศลดลสวัสดิพ์ พิ ฒ
ั นชยั

ธ มงุ มาดผดุงไทยใหหรรษา
ปวงประชาเปยมสุขไรทุกขภัย
เฉลิมฉัตรฉลองพระชนมมงคลสมัย
รอยดวงใจถวายพระองคทรงพระเจริญ.

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา ชมรมกระแสใจ วัดปาเจริญราช
ประพันธโดย นายวีระ ศรีสนิท

บริษทั ดิทกั ษ เทรดดิง้ จำกัด
- ผผู ลิตและจำหนายเทียนพรรษา กลิน่ ตะไคร ตราเทียนทิพย
- รับผลิตเทียนในรูปแบบตางๆสำหรับใชในงานเทศกาล
และวันสำคัญ
- ผผู ลิตและจำหนายสินคาหัตถกรรมเรซิน่
- ผแู ทนจำหนายวัสดุอปุ กรณสำหรับทำเทียน
14 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2294 8292-3 , 08 1988 4424 แฟกซ. 0 2294 4785
(คุณสุวรรณา ธนูวฒ
ั นชัย)
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ฉบั บ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
ปที่ ๒ ฉบับที่ ๘ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
"ทำดีเพือ่ พอ เทิดไทองคราชันย"
ธันวาคม ๒๕๕๒ - กุมภาพันธ ๒๕๕๓
จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ
z วัดปาเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
z ๑๒๖ ซอยบรมราชชนนี ๖
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 086-3102566 ,
085-1202005
โทรสาร 0-28818619
e-mail:krasaejai@yahoo.com
ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายน
คุณดรุณี พัวพันธสกุล
คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
บรรณาธิการ คุณกมลาศ คัชชาพงษ
กองบรรณาธิการ คุณวีระ ศรีสนิท
คุณสุภาพร ศรีสตั ตรัตน
คุณวิทรู วิรยิ ะพิพฒ
ั น
คุณอำพรรณ ชัยกุลเสรีวฒ
ั น
คุณอนุเทพ อินทรชิต
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
คุณภัทรินทร สุขเกษม
คุณแพรภัทร ยอดแกว
คุณภุชงค ทับทิมงาม
คุณสุธศี กั ดิ์ มะลิกลุ
ประสานงาน คุณศราวุธ คำเทพ
ภาพปก
ภาพพระราชทาน
ภาพวาดโดย คุณวิชา นนทแกว
ภาพถายโดย คุณสนธิชยั ไชยจำรัส
พิมพที่
หอรัตนชัยการพิมพ

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

สารบัญ

คอลัมนประจำฉบับ
คุยกับบอกอ
กมลาศ คัชชาพงษ
๓
บทความเฉลิมพระเกียรติ รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม ๕
พระธรรมราชาแหงสยาม
บทความพิเศษ
แพใจ
๗
ภาพที่มองไมเห็น
สรรหามาเลา
กุลสิรา
๑๐
โครงการบุญ
กองบอกอ
๑๒
ถามตอบปญหาสภาวธรรม
พระครูปลัดวีระนนท
๑๔
รเู รือ่ ง สมุนไพรเปนกษาย
อัญชัน
๑๗
Yaga&Dharma
Kate M.
๑๙
ใตรมเงาวัดปา
ปฐวีเทพบุตร
๒๐
สืบเนื่องจากชาดก
สัตตบุษย
๒๑
เรื่องเลาจากพระปา
กัณหาชาลี
๒๒
รูรอบกรอบกฎหมาย
พีห่ นมุ
๒๔
เพราะเปนปจจัตตัง
ขุนไกรลาส
๒๕
ตอน สัญญาพญานาค ๒
ไดอารี่ธรรม
สุรพันธ พิสฐิ วิทยา
๒๘
ธรรมบันดาลใจ
โควินทะ
๓๒
เหตุเกิดบนรอยพุทธ
ฤทธิรงค
๓๓
โลกพุทธบุตร
โคนัน
๓๕
สารธารบุญ
นางฟาชาลี
๓๖
สะเก็ดขาวชาววัด
เมาทซี่
๓๘
กุศลกิจ
สัจฉิกรณะ
๔๙

๓๓/๒๘ ซอยเพชรบุรี ๕
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐-๒๒๑๕๙๖๘๑-๔
โทรสาร ๐-๒๒๑๖๙๔๖๕
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คุยกับบอกอ

“...น้ำ ใจไมตรี ข องประชาชนชาวไทยที่ ร ว มกั น
แสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้
นาปลาบปลืม้ ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ ใจมา
ดวยความหวังดีจากใจจริง. จึงขอขอบใจทุก ๆ คน. จิตใจที่
เปย มไปดวยความปรารถนาดีและความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
ของทุกคนทุกฝายนี้ ทำใหขา พเจาเห็นแลวมีกำลังใจมากขึน้ นึก
ถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทำให
คนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ
บ า นเมื อ ง ให เ จริ ญ รุ ง เรื อ งสื บ ต อ กั น มาได ต ลอดรอดฝ ง
ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา
มุงดีมุงเจริญตอกัน ประการที่สอง คือการที่แตละคนตาง
ชวยเหลือเกือ้ กูลกัน ประสานงานประสานประโยชนกนั ใหงาน
ทีท่ ำสำเร็จผล ทัง้ แกตน แกผอู นื่ และแกประเทศชาติ ประการ
ทีส่ าม คือการทีท่ กุ คนประพฤติปฏิบตั ติ นอยใู นความสุจริต ใน
กฎกติ ก าและในระเบี ย บแบบแผนโดยเท า เที ย มเสมอกั น
ประการทีส่ ี่ คือการทีต่ า งคนตางพยายามทำความคิดความเห็น
ของตนใหถกู ตองเทีย่ งตรง และมัน่ คงอยใู นเหตุในผล หากความ
คิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี
ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจ
ไดวา ประเทศชาติไทยจะดำรงมัน่ คงอยตู ลอดไปได...”

เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม
นี้ วารสารกระแสใจไดรบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญ
พระบรมฉายาลักษณ ภาพพระราชกรณียกิจ และพระราชดำรัส
คัดตัดตอน เพื่อเทิดพระเกียรติดวยสำนึกในพระมหากรุณา
ธิคณ
ุ ทีพ่ ระองคทรงมีตอ พสกนิกรชาวไทยอยางหาทีส่ ดุ มิได
ดวยความซาบซึง้ ใจของคณะทำงานวารสารกระแสใจ ที่
ไดรบั ความอนุเคราะหเปนอยางดีจากพีช่ ายใจดี คือ คุณปรีชา
สงกิตติสนุ ทร ผอู ำนวยการกองขาว สำนักราชเลขาธิการ ทีไ่ ด
ใหคำแนะนำและยังชวยเขียนบทความ เรือ่ ง ภาพทีม่ องไมเห็น
ลงวารสารกระแสใจในครั้ ง นี้ ด ว ย รวมทั้ ง มอบเสื้ อ สำนั ก
ราชเลขาธิการใหเปนทีร่ ะลึก ซึง่ สกรีนคำทีส่ อื่ ความหมายลึกซึง้
วา “งานของในหลวง” คงไมตอ งอธิบายวา “งานของในหลวง”
คืออะไรบาง เพราะจากโครงการพระราชดำริกวา ๔,๐๐๐
โครงการ ยอมประจักษตอสายตาชาวไทยและชาวโลกไดเปน
อย า งดี นอกจากนี้ ว ารสารกระแสใจยั ง ได รั บ เกี ย รติ จ าก
รองศาสตราจารย ดร. สุจติ รา ออนคอม ซึง่ ไดเขียนบทความ
เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระธรรมราชาแหงสยาม ในนาม
คณะทำงานวารสารกระแสใจต อ งกราบขอบพระคุ ณ และ
ขออนุโมทนาบุญกับทัง้ สองทาน ณ โอกาสนีด้ ว ย
ทัง้ นีโ้ ครงการของวัดปาเจริญราช อาทิ โครงการพัฒนาจิต
เพือ่ พอ โครงการคายพุทธบุตร และโครงการปฎิบตั ธิ รรมสัญจร
และงานบุ ญ กุ ศ ลต า งๆ ขอเป น หนึ่ ง ในล า นโครงการ ที่ ไ ด
ทำความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยหู วั ฯ ขาพระพุทธเจาในนามคณะทำงานวารสารกระแสใจ
ขอนอมจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให
พระองคทรงพระเจริญเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เปนมิง่ ขวัญรมบุญสุวรรณฉัตร
คมุ เกลาคมุ กระหมอมปวงชนชาวสยาม ตลอดกาลนานเทอญ
กมลาศ คัชชาพงษ
บรรณาธิการ

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธฉี ลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ป
ณ พระทีน่ งั่ อนันตสมาคม ในวันศุกร ที่ ๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๙
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บทความเฉลิมพระเกียรติ
โดย รองศาสตราจารย ดร.สุจติ รา ออนคอม
พระธรรมราชาแหงสยาม เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เปนพระมหากษัตริย เมือ่ วันที่
๙ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๔๘๙ โดยเฉลิมพระปรมาภิไธยวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระราชพิธบี รมราชาภิเษก มีขนึ้ ในวันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ณ พระทีน่ งั่ ไพศาล
ทักษิณ พระบรมมหาราชวัง พระธรรมราชาแหงสยามทรงมีพระราชดำรัสทามกลางมหาสมาคม
เปนพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการวา เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสขุ แหงมหาชน ชาวสยาม
ในวันพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พระธรรมราชาแหงสยามทรงสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ
สมเด็จพระราชินเี ปนสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ นอกจากนีท้ รงปฏิญาณพระองค
เปนพุทธมามกะ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรตั นศาสดารามในวันนีด้ ว ย วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๓ จึงเปนวันสำคัญวันหนึง่ ของประวัตศิ าสตรชาติไทย ซึง่ ในเวลาตอมาคือ วันฉัตรมงคล
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พระธรรมราชาแหงสยามทรงปฏิบตั ติ ามพระราชประเพณีคอื การผนวชในพระบวรพุทธศาสนา
เมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ และทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสเสด็จออกทรงผนวชตอประชาราษฏร
ณ พระทีน่ งั่ สุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ความตอน
หนึง่ วา
“...โดยทีพ่ ระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติของเรา ทัง้ ตามความศรัทธาเชือ่ มัน่ ของขาพเจา
เอง ก็เห็นเปนศาสนาทีด่ ศี าสนาหนึง่ เนือ่ งในบรรดาสัจจธรรมคำสัง่ สอนอันชอบดวยเหตุผล จึงเคยคิด
อยวู า ถาโอกาสอำนวย ขาพเจาควรจักไดบวชสักเวลาหนึง่ ตามราชประเพณี ซึง่ จักเปนทางสนองพระเดช
พระคุณพระราชบูรพการี ตามคตินยิ มดวย...”
พระธรรมราชาแหงสยาม ทรงมีความรคู วามเขาใจในพระพุทธศาสนาอยางลึกซึง้ ดังจะเห็นได
จากพระบรมราโชวาท พระราชทานในพิธเี ปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ ๑๖ วันที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ความตอนหนึง่ วา
“...พระพุทธศาสนามีธรรมะอยมู ากมายหลายชัน้ อันพอเหมาะพอดีกบั อัธยาศัยจิตใจของบุคคล
ประเภทตางๆ สำหรับเลือกเฟนมาแนะนำสัง่ สอนขัดเกลาความประพฤติปฏิบตั ขิ องบุคคลใหดขี นึ้ เจริญขึน้
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวโดยหลักใหญคอื สอนใหเปนคนดี ใหประพฤติประโยชน ไมเบียดเบียนตนเอง
และผอู นื่ ใหลำบากเสียหาย สอนใหรจู กั ตนเอง รจู กั ฐานะของตนพรอมทัง้ รจู กั หนาทีท่ จี่ ะตองประพฤติปฏิบตั ิ
ในฐานะนัน้ ๆ ซึง่ เมือ่ ปฏิบตั โิ ดยถูกตองครบถวนแลว ยอมจะนำความสุข นำความเจริญสวัสดีมาใหได
ทัว่ ถึงกันหมด หรือกลาวอีกอยางหนึง่ ก็คอื นำความสุข ความรมเย็นและความวัฒนาถาวรใหเกิดแกสงั คม
มนุษย หนาทีข่ องทานทัง้ หลายอยทู จี่ ะตองพยายามศึกษาพิจารณาธรรมะ แตละขอแตละหมวดหมู ดวย
ความละเอียดรอบคอบ ดวยความเทีย่ งตรงเปนกลาง ใหเกิดความกระจางแจงลึกซึง้ ถึงเหตุ ถึงผล ถึง
วัตถุประสงค แลวนำไปปฏิบตั เิ ผยแพรใหพอเหมาะพอดี โดยอุบายทีฉ่ ลาดแยบคาย ธรรมะในพระพุทธ
ศาสนาจะสามารถคมุ ครองรักษาและอมุ ชูประคับประคองสังคมใหผาสุกรมเย็นไดสมดังทีต่ อ งการ...”
พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาขางตนนี้แสดงใหเห็นความเปนพระธรรมราชาแหงสยามของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดชฯ พระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๙ แหงบรมราชจักรีวงศ
ผทู รงพระคุณยิง่ ใหญตอ พสกนิกรชาวสยามมานานกวา ๖๐ ป
ในวโรกาสทีเ่ จริญพระชนมายุ ครบ ๘๒ พรรษาในป ๒๕๕๒ นี้ ขอเชิญปวงชนชาวไทยจงสราง
ความดีถวายพระธรรมราชาแหงสยาม ขอนอมจิตอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและพระบารมีแหงพระ
สยามเทวาธิราช โปรดดลบันดาลใหพระองคจงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธิแผวพาน มี
พระชนมายุยงิ่ ยืนนาน ชัว่ นิรนั ดรเทอญ
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บทความพิเศษ
เรื่อง...แพใจ

เสียงโทรศัพทโอนสายจากโอเปอเรเตอรดงั ไมหยุด ตามมาดวยคำขอรองแกมคาดคัน้ ใหเราตองเปนผรู บั สายดวน
สายนี้ เพือ่ ตอบคำถามจากผสู อื่ ขาวตางประเทศ ทีย่ งิ คำถามมาเปนชุด ในเนือ้ หาสาระทีล่ ะมายคลายคลึงกัน

“Why do Thai people wear clothes in the same colour of His Majesty the King ?”
“Why do many Thai people cry and pay respect so much to His Majesty the King ?”

เราเชือ่ และเขาใจดีวา นอง ๆ หรือคนไทยทัว่ ไปทีไ่ ดรบั ฟงคำถามเชนเดียวกัน จากผสู อื่ ขาวตางประเทศ คงทำความ
เขาใจในคำถามภาษาอังกฤษไดไมยาก แตสงิ่ ทีย่ ากยิง่ กวา ก็คอื การถายทอดความคิด ความรสู กึ ทีฝ่ ง ลึกอยใู นใจของ
พวกเรา ออกมาเปนคำตอบ คำพูด และถอดรหัสออกมาเปนภาษาตางประเทศ ใหเขาไดเขาใจในสิง่ ทีเ่ ขาไมอาจมองเห็น
ผเู ขียนก็เชนกัน หลังจากไดฟง คำถามเหลานีท้ พี่ รัง่ พรูออกมา โดยไมเปดโอกาสใหใชเวลาในการเรียบเรียงคำตอบ
ไดนานนัก เพราะผสู อื่ ขาวตางประเทศคาดหวังอยางเต็มทีว่ า เราจะสามารถตอบคำถามไดดกี วา นอง ๆ ทีส่ ง สายตอ ๆ
กันมาหลายทอด
เราเริม่ จากการบอกเลา ถึงความรักทีค่ นไทยสวนใหญมใี หกบั ในหลวงตลอดมา หลายสิบป
Why ? เหตุผลคืออะไร ?
เราเลา และเปรียบเทียบใหเขาฟงถึงรากฐานของวัฒนธรรมไทย ความรักทีล่ กู หลานคนไทย คิดคำนึงถึงความ
ทมุ เทเสียสละ ของ พอ แม อยางไมรจู กั เหน็ดจักเหนือ่ ย เพือ่ ใหลกู ลูกไดเติบโต เขมแข็ง สามารถพึง่ พาตนเอง และเปน
คนดีของสังคม เฉกเชนเดียวกับความรัก ความปรารถนาดี ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ทีท่ รงมีตอ พสกนิกรชาวไทย
ทัง้ มวล โดยไมเลือกชนชาติ ชนชัน้ ตอเนือ่ งยาวนาน เทาเทียมกันทัว่ ทัง้ บานเมืองหลังใหญ ซึง่ ก็คอื ประเทศไทยนัน่ เอง
“ทำไมเมือ่ คนไทยเห็นพระองค หรือ เพียงเห็นภาพพระองค มีเหตุผลอะไรทีพ่ วกคุณคนไทยถึงตองแสดงความ
เคารพสูงสุด และหลายคนตองรองไหหลัง่ น้ำตาดวย ?”
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เราหยุดคิดเพือ่ รวบรวมคำตอบ ประมวลผลเปน
ภาษาตางประเทศ ทีเ่ ราเพิง่ จะรซู งึ้ ถึงคุณคา ความหมายที่
แทจริง ของการเรียนภาษาอังกฤษมาแตเล็กแตนอ ย จนโต
วาจะไดใชประโยชนอยางมีคณ
ุ คาทีส่ ดุ ก็ตอนนีแ้ หละ
“เวลาเราคนไทย ไดเห็นภาพพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เราไมไดแคมองเห็นเฉพาะ
พระองคในพระรูปเทานั้น แตภาพพระราชกรณียกิจของ
พระองคเปนเสมือนพลังทีย่ งิ่ ใหญใหเราไดซมึ ซับ และเปน
Keywords ทีเ่ ชือ่ มโยงใหเราไดระลึกถึงภาพการทรงงานของ
พระองคอกี นับแสน นับลานภาพ ทีผ่ ดุ ขึน้ ในความคิดคำนึง
ของคนไทยทัง้ มวล เชือ่ มประสานเปนภาพตอ JIGSAW อัน
ยิง่ ใหญทมี่ องไมเห็นดวยตา แตระลึกไดดว ยใจ โดยไมตอ ง
สืบคนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศใด ๆ ภาพเพียงภาพเดียว
ทำใหพวกเราไดระลึกถึงพระราชกรณียกิจ หรือ งานของ
ในหลวง ทีท่ รงทมุ เทเสียสละ ทรงสัง่ สอน แนะนำ พระราช
ทานแนวพระราชดำริ แกหนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ และ
เอกชน ไดประสานความรวมมือกันพัฒนาชีวติ ความเปน
อยขู องปวงชนชาวไทยทัว่ ทุกภูมภิ าค อยางตอเนือ่ งมาตลอด
หลายสิบป กอใหเกิดโครงการ ฯ นับพันพัน โครงการ ฯ
ทัง้ หมดคือภาพ และพลังทีไ่ มมใี ครสามารถมองเห็นดวยตา
แตซมึ แทรก และประทับอยใู นสังคม และจิตใจของคนไทย
ทัง้ ใน และตางประเทศตลอดมา คือ คำตอบถึงภาพทัง้ หมด
ทีค่ นไทยมองเห็นอยใู นจิตใจ ทุกครัง้ ทีไ่ ดเห็นพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยหู วั หรือ แมแตเพียงแคไดระลึกถึงพระองค
“แคเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั โบกพระหัตถ
ก็ทำใหคนไทยตองตะโกน คำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ”
อยตู ลอดเชียวหรือ ?”

เราถามกลับไปยังผสู อื่ ขาวตางประเทศ วา เคยเห็น
ภาพของพระองคเมือ่ ประชาชนในชนบทของประเทศไทย เขา
เฝา ฯ รับเสด็จ และพระองคทรงลูบพระหัตถไปทีศ่ รี ษะของ
ลูกหลานชาวบานที่มารับเสด็จ ความรูสึกของชาวไทย
จะเหมือนกับไดรบั พลังทีส่ งู สง เปนความดี เปนมงคลสูงสุด
ของชีวติ ทีไ่ ดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ คนไทยรับรดู ว ยใจวา
เพราะพระหัตถของพระองคทที่ รงอมุ ชู (ทำนุบำรุง) บำบัด
ทุกขเข็ญ พสกนิกรของพระองคใหอยเู ย็นเปนสุข ทรงงาน
ทรงขีด ทรงเขียนแผนที่ และพระราชทานพระราชดำริ ที่
จะบำบัดทุกขเข็ญของราษฎรทุกทองถิน่ แมเพียงจุดเล็ก ๆ
ก็ทรงใหความสำคัญอยางทีไ่ มมชี นชาติอนื่ ใดไดรบั ใหพวก
เรารสู กึ วาเปนบาน เปนครอบครัวไทย เปนราชอาณาจักร
ไทย ทีต่ อ งปกปกรักษาไวดว ยชีวติ
“ทำไมเมือ่ พระองค ทรงฉลองพระองคสใี ด คนไทย
จำนวนมากตองเปลีย่ นสีเสือ้ ตามพระองคดว ย”
“I will follow him” เปนชือ่ เพลงทีน่ กึ อยาก
รองตอบกลับไปจริง ๆ เพราะเปนความคิดรวบยอดทีค่ นไทย
นึกออกตอนซื้อเสื้อหลากสีในชวงนั้น นี่เปนสัญลักษณที่
คนไทย พรอมใจกันทีจ่ ะแสดงออกเทาทีพ่ วกเขาจะสามารถ
แสดงออกจากใจได ในความหมายทีจ่ ะบอกเลามาเปนภาษาใจ
ภาษากายวา พวกเขาพรอมทีจ่ ะเดินตามพระองคในทุก ๆ
เรือ่ ง อยางไมมเี งือ่ นไข เพราะพวกเราเชือ่ มัน่ อยางเต็มเปย ม
จากจิตใจวา พระองคจะทรงนำพวกเราชาวไทยใหอยรู ว มกัน
อยางสุขสงบ และหลอมรวมใจกันเปนปกแผนอยางมัน่ คง ไม
มีการแบงแยก ดวยพระราชกรณียกิจนานัปการทีท่ รงงาน
และพระราชทาน แกชาวไทยทุกชัน้ ชน นับเนือ่ งมายาวนาน
กวา 60 ป
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ขาวฝาก

ขอบอกขาวทีญ
่ าติโยมทัง้ หลายทุกทานทีเ่ คยรวมทำบุญสรางอุโบสถหรือรวมเปนเจาภาพจองเสา
เข็มอุโบสถ ถามมาวาเมื่อไรจะลงมือสรางอุโบสถ ปจจัยก็ใหมาแลว ขอชี้แจงแกผูมีจิตศรัทธา
ทัง้ หลายวา ขณะนีท้ างวัดไดทำการตีเสาเข็มไปแลว ๑๑๖ ตน ความยาว ๒๑ เมตร และทำฐาน
ขึน้ มาแลว กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวนเงินทีก่ อ สรางฐานอุโบสถไปทัง้ สิน้ ๕,๕๐๐,๐๐๐
บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) โดยทางวัดจะจัดสรางพระประธานมาประดิษฐานภายในอุโบสถ
หนาตัก ๑๐๙ นิว้ ทำจากหินสีขาวจากมันดาเลย ประเทศพมา ฉะนัน้ ทานผมู จี ติ ศรัทธาทัง้ หลาย
คอยติดตามขาวและรวมแรงรวมใจชวยเหลือกันตอไป โดยจะขอเชิญญาติโยมทานทัง้ หลายมารวม
สวดมนตเจริญจิตตภาวนาฉลององคพระประธานอุโบสถดวยกัน โปรดคอยติดตามขาวการ
อัญเชิญพระจากพมาและเตรียมตัวเตรียมใจไว อนึง่ ทางวัดกำลังกอสรางสาธารณูปโภคทีจ่ ำเปน
หลายๆอยางไปพรอมๆกัน เพือ่ อำนวยความสะดวกใหกบั ญาติโยมทีจ่ ะเขามาปฏิบตั ธิ รรม เชน หอง
น้ำ ทีพ่ กั ของโยมทัง้ ชายและหญิง กุฏกิ รรมฐานสำหรับพระภิกษุสงฆ ขอใหทา นคอยติดตามขาว
พระพุทธเศวตศิลามหามงคล สารบุญจากวารสารกระแสใจ และฝากขาวประชาสัมพันธบญ
ุ บอกตอๆกันไปใหทราบโดยถวนหนา
นอกจากนี้แลวขอแจงขาววา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผานมาไดมีมติจากมหาเถรสมาคมจัดตั้งให
วัดปาเจริญราชเปนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๑๓ ดังนั้นขอเชิญญาติโยมเขามาปฏิบัติธรรม
ทีว่ ดั ปาเจริญราชกัน ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกทาน สาธุ

จากหลวงพอ
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สรรหามาเลา
เรือ่ ง...กุลสิรา

นมสมหรือนมเปรี้ยว
ตอน

จากความรใู นพระไตรปฎก ทำใหเรารวู า ในอดีตชาติ
ของทานพระสีวลีเถระไดเคยบำเพ็ญกุศลมาแลวในพระพุทธเจา
พระองคกอ น ๆ ไดสงั่ สมบุญอันเปนอุปนิสยั แหงพระนิพพานไว
เปนอันมากในภพนั้น ๆ ความวา “กุลบุตรคนนั้นถือเอาหมอ
นมสมมาจากบานของตน เดินทางไปยังเมือง ดวยคิดวา
เราจักแลกนำอะไรบางอยางมา ดังนี้ มองไปเห็นสถานทีอ่ นั
มีความผาสุกคิดวา เราจักลางหนา ชำระ
ลางมือและเทาใหสะอาดกอนแลวจึงจักเขา
ไปดังนี้แลวไดมองเห็นรังผึ้งอันไมมีตัวผึ้ง
ประมาณเทาหัวไถ
คิดวาสิง่ นีเ้ กิดขึน้
แลวแกเราดวยบุญ จึงถือเอาแลว เขา
ไปยังพระนคร. บุรษุ ทีช่ าวพระนครมอบ
หมายหนาที่ให เห็นเขาแลวจึงถามวา
“แนะเพือ่ น ทานนำน้ำผึง้ เปนตนนีม้ าเพือ่
ใคร” เขาตอบวา “นาย เรามิไดนำมาเพือ่
ใคร สิง่ นีเ้ ราขาย” บุรษุ นัน้ จึงพูดวา “ถา
เช น นั้ น ท า นจงถื อ เอากหาปณะนี้ แ ล ว
จงใหน้ำผึง้ และนมสมนัน้ เถิด”
ในคราวที่แลวไดเลาถึงคุณประโยชนจากน้ำผึ้ง ไป
แลว คราวนีข้ อเลาถึงคุณประโยชนจากนมสมบางนะคะ

นมสมคือ อะไร

นมสมหรือนมเปรี้ยว เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกการ
นำนม มาหมักดวยจุลนิ ทรียท ไี่ มทำใหเกิดโรค หรือจุลนิ ทรียท มี่ ี
ประโยชนตอ รางกาย เชน เชือ้ แลกโตบาซิลลัส ทีช่ ว ยในการยอย
อาหารและผลิตวิตามินเค และทำปฏิกริ ยิ ากับน้ำตาลแลคโตส
ซึง่ เปนน้ำตาลธรรมชาติในน้ำนม เกิดกรดแลคติคทีม่ รี สเปรีย้ ว
ขึน้ และมีจลุ นิ ทรียท ยี่ งั มีชวี ติ หลงเหลืออยจู ำนวนมาก ไดนมที่
มีลกั ษณะเปนครีมขนๆ เรียกวา โยเกิรต ชนิดรสธรรมชาติ แตใน
บานเรานิยมเติมน้ำตาล น้ำเชือ่ ม ผลไมเชือ่ มลงไป หรือทำให
เหลวแลวเติมน้ำตาล และแตงรสผลไมเปนนมเปรีย้ วชนิดดืม่ ซึง่
เปนชนิดทีน่ ยิ มกันมาก

ดร.เอเลียส เมทชนคิ อฟ นักวิทยาศาสตรผมู ชี อื่ ใน
ปลายศตวรรษที่ 19 เพือ่ นสนิทของหลุยส ปาสเตอร เปนผคู น
พบ “Phagocytes” เซลลที่ทำหนาที่เปนทหารประจำบาน
เคลื่อนที่ไปในกระแสเลือด คอยจับกินเชื้อโรคหรือสิ่งแปลก
ปลอมทีห่ ลุดเขาไปในรางกาย ผลงานดานภูมคิ มุ กันมนุษยทำให
เขาไดรางวัลโนเบลในป 1908 เมือ่ เขาตายในป 1916 นิตยสาร
เนเจอรไดสดุดี ดร.เอเลียสวาเปนนักวิทยาศาสตรผยู งิ่
ใหญคนหนึ่งของโลก และเปนนักวิทยาศาสตร
รางวัลโนเบลทีป่ ระกาศวา “นมเปรี้ยวหรือ
โยเกิรตคือยาอายุวัฒนะสำหรับมนุษย”
ในหนังสือ The Prolongation of life และ The
Nature of Man เมือ่ ป 1907
ประเภทของนมเปรี้ยว นมเปรี้ยวที่วางขายใน
ทองตลาดมีหลายชนิดสามารถแบงได ดังนี้
1.นมเปรี้ยวชนิดผง ดัดแปลงมาจากน้ำนมวัว
ธรรมดา และคงคุณคาของสารอาหารในน้ำนมได
ทัง้ ดานโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามิน และเกลือ
แรตางๆ แตผานกระบวนการหมักจนเกิดกรดที่มีรส
เปรี้ยวเสียกอน จึงนำมาทำใหแหงเปนผง นมเปรี้ยวชนิดนี้ใช
สำหรับเด็ก โดยใชเปนสวนหนึง่ ในการรักษาโรคระบบทางเดิน
อาหารของเด็ก
2.นมเปรี้ ย วที่ เ ป น ของเหลว มั ก จะทำมาจาก
นมขาดมันเนย และมีการเติมน้ำตาลลงไป เพือ่ ใหเชือ้ จุลนิ ทรีย
เจริญเติบโตไดดี เชื้อจุลินทรีย ที่ใชมักจะเปนแลกโตบาซิลลัส
แลวปลอยใหเกิดการหมักและยอยนมบางสวน จนกระทัง่ มีรส
เปรีย้ วจึงนำออกมาจำหนาย
3.นมเปรีย้ วเทียม คือ น้ำนมทีน่ ำมาเติมกรดแลคติก
หรือกรดอืน่ ๆ เพือ่ ทำใหเกิดรสเปรีย้ ว โดยไมผา นการหมักหรือ
เติมจุลินทรียใดๆ แลวปรุงแตงสี กลิ่น รส แลวนำออกมา
จำหนาย ซึง่ ทำใหไมจำเปนตองเก็บในทีเ่ ย็น และสามารถเก็บ
ไดนานกวานมเปรีย้ วธรรมดา
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4.โยเกิ ร ต เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
นมเปรี้ยวที่มีลักษณะกึ่งแข็ง กึ่งเหลว
ทำโดยการเติมเชือ้ จุลนิ ทรีย หรือเชิอ้ รา
บางชนิดตามธรรมชาติ ทีไ่ มเปนโทษตอ
รางกายลงไปในนมและทิง้ ไวใหเกิดการ
หมัก และเกิดรสเปรีย้ ว
ในลำไส ม นุ ษ ย เ ต็ ม ไปด ว ย
จุลนิ ทรียน านาพันธุ บางก็เปนประโยชน
เชน ชวยสรางวิตามินเค แตบางชนิด
ก็เปนโทษ เชน ทำใหเกิดอาการทองเสีย
เชือ้ โรคเหลานีจ้ ะตัง้ ฐานทัพคุมกำลังกัน
อยู เ หมื อ นเป น สนามรบขนาดยั ก ษ
สำหรับคนสุขภาพแข็งแรงทัง้ หมดจะอยู
ในสภาพสมดุล นี่คือระบบนิเวศนของ
ลำไส แตวนั ใดก็ตามทีร่ ะบบนิเวศนเสีย
สมดุล จุลินทรียที่ดีลดจำนวนลง เชื้อโรครายขยายตัวมากขึ้น
จนครอบครองลำไสสว นใหญไวได มันก็จะทำใหเกิดอาการทอง
เสียทันที นมเปรี้ยวชวยคุณได นมเปรี้ยวชนิดที่มีจุลินทรีย
จะชวยเติมจุลินทรียชั้นดีกลับคืนมา เหมือนกองทัพไดทหาร
เสริมกำลัง จุลนิ ทรียใ นโยเกิรต จะชวยปรับสมดุล อาการทองเสีย
จะหายไป
มีงานวิจยั ในญีป่ นุ อเมริกา และประเทศแถบอาหรับ
หลายชิน้ แสดงใหเห็นวาโยเกิรต สามารถปองกันทองเดินได โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในเด็กทารก อิตาลีและรัสเซียจายโยเกิรต ในหอ
ผูปวยเด็ก สำหรับอาการทองเสีย การศึกษาในป 1963 ที่
โรงพยาบาลนิวยอรกพบวาโยเกิรต 3 ออนซ หรือประมาณ
6 ชอนโตะตอวัน ชวยระงับอาการทองเสียในทารกเร็วกวายาแก
ทองเสียเคโอเพคติน-นีโอมัยซินถึงสองเทา
ในญีป่ นุ ไดมกี ารทดลองใหยาคูลทซงึ่ เปนโยเกิรต ชนิด
หนึง่ แกเจาหนาที่ 500 นายทุกวันเปนเวลา 6 เดือน เทียบกับ
อีกกลมุ ทีไ่ มไดทานโยเกิรต พบวากลมุ ทีท่ านโยเกิรต ไมมใี ครทอง
เสียเลย ขณะทีอ่ กี กลมุ ทองเสียรอยละ 10
การทดลองในโปแลนดพบวาเด็กที่ทานโยเกิรตเปน
หวัดนอยกวาเด็กทัว่ ไป
การศึกษาในญีป่ นุ อิตาลี และสวิตเซอรแลนดเมือ่ เร็วๆ
นี้พบแนวคิดใหมวา โยเกิรตไมเพียงปองกัน และรักษาโรคได
ุ สมบัตกิ ระตนุ ภูมิ
ดวยฤทธิเ์ ปนยาฆาเชือ้ เทานัน้ แตมนั ยังมีคณ
คมุ กันในรางกายใหสงู ขึน้ ไดดว ย
คนญีป่ นุ ทุกวันนี้ ใชโยเกิรต เปนสารกระตนุ ภูมคิ มุ กัน
อยแู ลว การทดลองในป 1985 พบวา โยเกิรต ชวยกระตนุ การ
สรางสารแอนติบอดี้ และสารตานโรคอืน่ ๆ เพิม่ ปริมาณอินเตอร

เฟอรอนเปนสามเทา (อินเตอรเฟอรอน
เป น สารเคมี ที่ ร า งกายสร า งโดย
ธรรมชาติ มันชวยตอสูกับโรคติดเชื้อ
หลายชนิด) โยเกิรต มีฤทธิแ์ รงพอกับยา
สั ง เคราะห ใ นท อ งตลาดป จ จุ บั น คื อ
Lavaesole
โยเกิรตอุดมดวยสารไขมัน
ธรรมชาติ ที่ มี ฤ ทธิ์ ค ล า ยฮอร โ มนที่
เรี ย ก พรอสตาแกนดิ น อี 2
(Prostaglandin E3) ซึง่ ทำหนาทีช่ ว ย
ปกปองผนังกระเพาะจากสารกระตุน
หลายตัว เชน แอลกอฮอลและบุหรี่ ทุก
วันนีพ้ รอสตาแกลนดิน อี ถูกสังเคราะห
จำหน า ยเป น ยารั ก ษาโรคแผลใน
กระเพาะอาหารและลำไส แตโยเกิรต
มีสารตัวนีน้ อ ยกวายาทีข่ ายตามทองตลาด ยิง่ โยเกิรต ทีท่ ำจาก
นมพรองมันเนยยิ่งมีพรอสตาแกลนดินต่ำมาก อยางไรก็ตาม
โยเกิรตสักถวยขณะทองวางยอมเปนประโยชนสำหรับคนที่มี
แผลในกระเพาะกวาการไมทานอะไรเลย
การเลื อ กซื้ อ นมเปรี้ ย วและโยเกิ ร ต ก อ นซื้ อ ควร
พิจารณาอานฉลาก ตรวจดูอายุนมเปรี้ยวกอนบริโภคทุกครั้ง
ุ กินหรือดืม่
การอานดูสว นประกอบทีฉ่ ลากจะรวู า นมเปรีย้ วทีค่ ณ
เปนนมเปรีย้ วประเภทใด ถาเปนนมเปรีย้ วแท ฉลากตองระบุวา
“มี จุ ลิ น ทรี ย ที่ ยั ง มี ชี วิ ต ” หรือสังเกตงายๆ อีกประการคือ
นมเปรี้ยวเทียมที่ไมมีจุลินทรียสามารถเก็บหรือวางขายไดโดย
ไมตองแชเย็น และควรเก็บโยเกิรตไวที่อุณหภูมิ 1-8 องศา
เซลเซียส ไมควรแชแข็งเพราะจะทำลายจุลนิ ทรียท มี่ ปี ระโยชน
รคู ณ
ุ คาสารพันของนมสมแลวก็อยาลืม จัดหานมสมมาดืม่ กัน
บอยๆ ดวยนะคะ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี จะไดมเี รีย่ วมีแรงมาชวยงาน
บุญทีว่ ดั กันคะ
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โครงการบุญ

เรื่อง...กองบอกอ

โครงการสรางกุฏกิ รรมฐานสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพสรางกุฏิกรรมฐานสำหรับผูปฏิบัติธรรม เปนกุฏิ
เดีย่ วมีหอ งน้ำภายในกุฏิ จำนวน ๒๙ หลัง เจาภาพกุฏลิ ะ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้
สรางเสร็จไปแลวจำนวน ๑๑ หลัง กุฏิดังกลาวเปนที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรมหญิง
สามารถพักไดไมเกิน ๓ ทาน นอกจากนี้แลวยังใชเปนที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรมใน
หลักสูตรอบรมวิปสสนากรรมฐานในขั้นอุกฤษฏขึ้นไป
ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจรวมบุญเปนเจาภาพหรือสมทบตามกำลังศรัทธา ทานสามารถลงชื่อจองไดที่วัดปาเจริญราช
หรือโอนปจจัยเขาบัญชี พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย
เลขที่ 354-2-19782-4 พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ สงแฟกซมาที่
0-29952477 สอบถามเพิม่ เติมไดทอี่ าจารยดรุณี พัวพันธสกุล (อาจารยนอ ง) โทร 0-29952112

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

โครงการผลิตสือ่ ธรรมะ

MP 3 ธรรมนิยายชุด สัตวโลกยอมเปนไป

ตามกรรม เปนชุด ธรรมบรรณาการ จำนวน ๑๔ แผน บทประพันธโดยสุทสั สา ออนคอม เสียงอาน

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

สพฺพทนํ ธมฺมทานํ ชินาติ

"การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทงั้ ปวง"
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ขอเชิ ญ ท า นพุ ท ธศาสนิ ก ชนร ว มพิ ธี สื บ ชะตาหลวงแบบล า นนาและสวดมนต ข า มป
เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
“พิธสี บื ชะตาหลวง” เปนประเพณีของชาวลานนา ทีเ่ ปนสิรมิ งคลตอผทู เี่ ขารวมพิธี เชือ่ กันวาเปนการตออายุบา นเมืองหรือ
ตอชีวติ คนใหยนื ยาว เปนการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห พนจากโรคาพยาธิ รับโชคลาภและจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัย
อันตรายตางๆ ทีจ่ ะบังเกิดขึน้ วัดปาเจริญราช ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ไดจดั พิธี “การสืบชะตาหลวงแบบลานนา”
ขึน้ ทุกป และทุกครัง้ จะมีพทุ ธศาสนิกชนเขารวมพิธอี ยางมาก ในปใหมทจี่ ะถึงนีก้ เ็ ชนกัน วัดปาเจริญราช กำหนดจัด “พิธสี บื ชะตา
หลวง” ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึง วันศุกรที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพือ่ ถวายพระพรชัย
มงคลและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระสงฆทรงสมณศักด เจริญพระพุทธมนต
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๕๙ น. เริม่ พิธสี วดมนตขา มป สวดรับนพเคราะห
วันศุกรที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๒.๐๐ น.
พิธสี บื ชะตาหลวงแบบลานนา
เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐ น.
ปลอยประทีปโคมลอย ๓๙๙ ดวง
เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๔.๓๐ น.
สวดสงนพเคราะห
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น.
สวดมนตทำวัตรเชา พระสงฆใหพรเนือ่ งในวันขึน้ ปใหม
เวลา ๐๖.๐๐ น.
ตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ ๒๕ รูป
พิธถี วายผาปามหากุศลเนือ่ งในวันปใหม
เวลา ๐๗.๐๐ น.
หมายเหตุ แตงกายดวยชุดขาวเพือ่ ความเปนสิรมิ งคล
สอบถามรายละเอียดไดที่ วัดปาเจริญราช (ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน)
โทร ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
WWW.WATPACHAROENRAT.COM

โครงการซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เพือ่ ถวายวัดปาเจริญราช
วัดปาเจริญราชไดรบั อนุญาตปรับปรุงพืน้ ที่ เพือ่ ใชเปนสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรมตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๔๕ โดย มีผมู จี ติ ศรัทธาถวาย
ปจจัยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ มาตลอด ปจจุบนั มีพนื้ ทีว่ ดั ทัง้ หมด ๑๙ ไร แตอยางไรก็ตามทางวัดยังมีพนื้ ทีใ่ ชสอยไมเพียงพอทีจ่ ะรองรับ
ผปู ฏิบตั ธิ รรมทีม่ จี ำนวนมากขึน้ จึงจำเปนจะตองขยายพืน้ ทีว่ ดั อีกตอไป
ดังนัน้ ขอเชิญผมู จี ติ ศรัทธารวมทำบุญซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท ถวายวัดปาเจริญราช เพือ่ เปนสถานทีส่ ปั ปายะ
สำหรับพุทธบริษทั ใชเปนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ ทานสามารถโอนปจจัยผานบัญชี
พระธรรมธรวีระนนท วีรนนฺโท ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม เพือ่ อุโบสถ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 354-2-19782-4
สงหลักฐานการโอนเงินพรอมทัง้ เขียนชือ่ ทีอ่ ยแู ละเบอรของทานใหชดั เจน สงแฟกซมาที่ โทร 0-29952477
หรือบริจาคดวยตนเองทีว่ ดั ระบุ (เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ ) สอบถามและขอรับใบอนุโมทนาบัตรไดทวี่ ดั โทร.0-29952112
การบินไทยใหหยอนใน Box 30970 คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร

"ผใู ดใหทพี่ กั อาศัย ผนู นั้ ชือ่ วาใหสงิ่ ทัง้ ปวง"
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ถามตอบปญหาสภาวธรรม
โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

วาโยคี

วิธปี ฏิบตั อิ ยางไร จึงจะเกิดสมาธิ

คำถาม เหตุใดจึงเรียกผปู ฏิบตั ธิ รรม

ตอบ โยคี ม าจากโยคาวจรแปลว า
ประกอบความเพียร ผูเจริญภาวนา ผูหยั่งลงสู
ความเพียร หรืออาจหมายถึงผูเห็นภัยในวัฏฏะใน
การเวียนวายตายเกิดนัน่ เอง โยคีคอื ผปู ฏิบตั เิ ปนอัน
เดียวกัน ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาประทับอยใู น
กรุ ง โกสั ม พี ก็ มี พ ระภิ ก ษุ นั่ ง ฟ ง ธรรมอยู ด า นขวา
อุ บ าสกอุ บ าสิ ก านั่ ง ฟ ง ธรรมอยู ด า นซ า ย พระ
พุทธเจาตรัสวาภิกษุทั้งหลายไมไดตรัสวาอุบาสก
อุบาสิกา พระองคตรัสวา “ภิกษุทงั้ หลาย” ถาพระ
ก็วา พระภิกษุทงั้ หลาย แตพระองคจะตรัสวาภิกษุทงั้
หลายในหลายๆ สูตรในพระไตรปฎก คือรวมทั้งผู
ปฏิบตั ธิ รรมอุบาสกอุบาสิกา พระพุทธเจาทานตรัส
เรือ่ งจิต ไมไดตรัสเรือ่ งรูปกาย จิตของผมู ศี ลี สมาธิ
ป ญ ญา นั่ น คื อ ผู เ ป น ภิ ก ษุ ผู ป ฏิ บั ติ มี ศี ล สมาธิ
ปญญาบริสทุ ธิ์ นัน่ คือผเู ปนภิกษุไมตา งกัน คำวา
โยคีกค็ อื ผปู ฏิบตั ิ ธรรม ผปู ระกอบความเพียร เปน
ผเู ห็นภัย เปนผอู อกจากทุกข
คำถาม เวลานัง่ สมาธิจะเกิดอาการ
ปวดขามากจนบางครั้งทนไมไหว จะเปลี่ยน
อิรยิ าบถไดหรือไม
ตอบ หากทนไดก็ทนไปกอนสักระยะ
หนึ่ง ถาทนไมไหวจริงๆก็คอยขยับเปลี่ยนอิริยาบถ
แตตองเปลี่ยนอยางมีสติ ถาจริงๆ แลวควรลอง
ทนไปสักระยะหนึ่ง ทนไปดูวาอาการปวดนั่น มัน
จะขามไปไดหรือไม มันปวดมาตัง้ แตอดีตชาติทเี่ รา

ยังไมไดเกิด มันปวดขามภพขามชาติ ในคำสวด
มนต ส าธยายว า ขั น ธ ทั้ ง ๕ เป น ของหนั ก เน อ
ขันธทั้ง ๕ เปนของหนัก มันหนักตรงไหนละ ยก
ตัวอยาง บางคนนัง่ เลนไพกนั ทัง้ วัน ไมเห็นมันปวด
อะไรเลย ผูปฏิบัติคนใดที่เคยเลนไพลองคิดดูวา
ทำไมนัง่ ไดทงั้ วัน โดยไมมอี าการปวดเกิดขึน้ นัง่ ได
สบายมาก แตพอมานั่งสมาธิ มันรูสึกปวดทรมาน
เหลือเกิน ดังนั้นใหพิจารณาดูวาสังขารเปนของไม
เทีย่ ง มันเกิดขึน้ แลวมันจึงเกิดทุกข
ทุกขตัวนี้โยคีผูเห็นภัยจึงไมอยากเกิดเปน
มนุษย ถามวาเกิดเปนเทวดา ทุกขหรือไม ก็ทุกข
เหมือนกันไมวา เทวดาชัน้ ไหน ก็ยงั มีทกุ ขอยู ฉะนัน้
ลองทนไปสักระยะหนึ่ง อดทนไปดูวามันจะเปน
อยางไร อาตมาบอกใหดูทุกขแลวเราจะออกจาก
ทุ ก ข ไ ด เข า ใจทุ ก ข ดู ว า มั น ปวดตรงไหน ปวด
จนกระดูกมันแตกหรือไม ใหดูลงไปสักระยะกอน
พิจารณาอาการปวด สูกับมันไปกอน จะรูวาปวด
แวบเดียวก็เปลีย่ นไปเลย แตความปวดยังคงอยเู ชน
เดิม ถาเราทนปวดไดครัง้ นี้ ได ๑ ชัว่ โมง ครัง้ ตอไป
ได ๒ ชัว่ โมง ตามลำดับ ความปวดจะขยับเลือ่ นชัน้
ขึน้ ไป มันก็มอี าการปวดอยตู ลอดเวลา แตปวดแลว
ทนได นีค่ อื วิธกี ารตอสแู ละแกไข
อะไร

คำถาม

ตอบ คำวาอนุโมทนามิ คำวาสาธุ สาธุ
อะหังเปนเอกวจนะ มะยังเปนพหุวจนะ อนุโมทนา
แปลวายินดีดว ยเทานัน้ เอง มิเปนภาษาบาลี ถา ๒
คนขึ้ น ไปเป น มะ ถ า คนเดี ย วก็ เ ป น มิ คำว า
อนุโมทนาแปลวายินดีดวยนะ
ถาม เวลาเขาปฏิบตั ธิ รรมจะมีอาการ
ทองเสีย ถายมาก แตไมปวดทอง อาการเกิด
เฉพาะวันที่ ๒ และวันที่ ๓ แกไขไดอยางไร
ตอบ
เป น เรื่ อ งปกติ ธ รรมดาของ
สภาวะธาตุแปรปรวน ยกเวนคนที่ทองเสีย แต
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ประวัตโิ ดยยอของพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท

ลักษณะนี้อาการทองไมเสียและไมปวด เมื่อทำสมาธิ
หากมีสมาธิหรือมีจิตที่ละเอียดเบาขึ้นแลว การยอย
สลายของกากอาหาร ธาตุอาหาร กระเพาะอาหาร
จะทำงานละเอียดที่สุด ตั้งแตการเคี้ยว กำหนดเคี้ยว
หนอๆ ลงหนอๆ กลืนหนอๆ กำหนดไปที่กระเพาะ
อาหาร มันจะเห็นแวบเลยลงมาที่กระเพาะอาหาร ซึ่ง
จะทำหนาทีบ่ บี กากอาหารอยางละเอียด ขณะเดียวกัน
ธาตุภายนอกและธาตุภายใน มันจะกลมกลืนกัน มัน
ก็จะขับบีบของสกปรกของเสียนีอ้ อกไป เขาจึงเรียกวา
ผคู นกินของบูดเนา พระอริยเจากินของบริสทุ ธิ์ สิง่ ใด
ที่ไมเหมาะกับธาตุขันธ มันจะขจัดออกและสกัดออก
ทั น ที ถามว า ดี ห รื อ ไม ตอบว า ดี น้ำ ย อ ยก็ จ ะดี ขึ้ น
กระเพาะ หัวใจ ปอด ทำงานสูบฉีดไดเต็มที่
การที่ ใ ห นั่ ง ตั ว ตรงนั้ น เพราะบางครั้ ง บาง
คนหายใจไมถึงปอด หายใจอยูแคนี้ แตเมื่อนั่งตัวตรง
ระบบการหายใจ ปอดจะสูบฉีดโลหิตไปทัว่ รางกาย เรา
สังเกตดูไดวา เมือ่ ผปู ฏิบตั ธิ รรมปฏิบตั ไิ ดดแี ละไดสภาวะ
ดีแลว หนาตาจะผองใส ผิวพรรณผองใส นั่นคือผู
ปฏิบตั ไิ ดถกู วิธี ไมใชปฏิบตั ธิ รรม ๑๐ ป หนายังดำเครง
เครียด นัน่ เปนวิธที ปี่ ฏิบตั ไิ ม ถูก มันไมสกัดของสกปรก
ออก แตมนั เอาของสกปรกเขามา อาการทองเสียนัน้ ไม
เป น ไรหรอก มั น เป น การขั บ กากเดนของเสี ย ออก
จากรางกาย หากสภาวะใจและสภาวะกายมันปรับ
อุณหภูมไิ ด อาการตางๆ ก็จะปกติ รางกายก็จะเบา ผิว
พรรณ วรรณะก็จะเปลีย่ นและจะมองดูเนียนไปหมด
นัน่ เปนอานิสงสทเี่ ปนผลพลอยได แตไมใชสงิ่
ทีเ่ ราตองการ สิง่ ทีเ่ ราตองการไมใชตวั นี้ เรียกวาตกแตง
ทัง้ ภายในและภายนอก ดวยศีล สมาธิ สมาธิเปนตัว
อบอาบดวยศีลและดวยสมาธิ มันทั้งอาบและอบ อบ
แลวทำใหของสกปรกเลอะเทอะออกจากรางกาย สิ่ง
อะไรทีม่ นั ตกสะเก็ด มันก็คอยหลุดไป พอจิตเปนสมาธิ
ผปู ฏิบตั กิ ส็ บายใจมองอะไรก็มชี วี ติ ชีวา แตถา มองอะไร
ห อ เหี่ ย วไปหมด มั น เริ่ ม จะเห็ น ญาณพิ เ ศษ คื อ
นิพพิทาญาณ คือเบือ่ ทัง้ ตัวเอง เบือ่ ทัง้ คนอืน่ แตตอ ง
เห็นดวยตัวเอง เห็นดวยสติ หากหลบไปนอนอยางเดียว
ญาณพิเศษกลายเปนญาณผีเปรตไป

การศึกษา
- จบมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด
- จบปริญญาตรีศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
- จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
ศึกษาพระธรรมวินยั และวิปส สนากรรมฐาน
บรรพชาเปนสามเณร ไดศกึ ษานักธรรมตรี โท เอก จนจบ และศึกษาภาษาบาลี
จบเปรียญธรรม ๔ ประโยค ตั้งแตเปนสามเณร และตอมาไดอุปสมบท
ป พ.ศ.๒๕๒๕ เปนลูกศิษยพิมพา โกวิโท หลังจากนั้นไดจารึกธุดงคอยูใน
ปาและศึกษาวิชาวิปสสนากรรมฐานจากครูบาอาจารยสายพระปฏิบัติในปา
เปนเวลา ๑๑ ป
ผลงานดานเผยแพรพระพุทธศาสนา
• อดีตเจาอาวาสวัดปทุมคงคา จ.รอยเอ็ด
• อดีตรักษาาการตำแหนงเจาอาวาสวัดธาตุ จ.รอยเอ็ด
• พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนยวิปสสนาเคลื่อนที่แหง
ประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ ป ๒๕๓๐-๒๕๔๐
• พระวิทยากรอบรมกรรมฐานทีย่ วุ พุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย จนถึงปจจุบน
ั
• พระวิทยากรสอนภาคปริยต
ั แิ ละภาคปฏิบตั ทิ ปี่ ระเทศสเปน
• พระสงฆไทยรูปเดียวไดรบ
ั นิมนตไปสวดมนตแผเมตตาและนัง่ สมาธิ
ภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศทิเบต ในป พ.ศ.๒๕๔๙
• พระวิปส
 สนาจารยอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ฯลฯ
ปจจุบนั
- เจาอาวาสวัดปาเจริญราช จ.ปทุมธานี
- พระวิปส สนาจารยอบรมกรรมฐานทีว่ ดั ปาเจริญราชตลอดทัง้ ป
ผลงานดานหนังสือ
- คสู รางคสู ม (The happy Couple - พยากรณนอสตรานามุส
- โลกลี้ลับในเมืองมนุษย
- ธุดงคขามแดน
- วิปส สนาชีวติ
- ธรรมทวนกระแส
- พุทธทำนาย ๑๖ ประการ
- อิสระแหงจิต

พระคณาจารยผถู า ยทอดวิชาวิปส สนากรรมฐานแกหลวงพอวีระนนท
หลวงปพู มิ พา โกวิโท (ลูกศิษยหลวงปฝู น อาจาโร)
พระมหาสียาดอ (โสภณมหาเถระ)
อดีตพระอาจารยใหญฝา ยวิปส สนาธุระแหงประเทศพมา
สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ)
อดีตเจาอาวาสวัดมหาธาตุยวุ ราชรังสกฤษฏ
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธฺ เิ ถระ ป.ธ.๙)
อดีตพระอาจารยใหญฝา ยวิปส สนาธุระ
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสกฤกฏ
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
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คำถาม ลมหายใจเขา ลมหายใจออกสั้น
การกำหนดพองหนอ ยุบหนอไมทนั เพียงแตรวู า พอง
หรือยุบเทานัน้ หากจะใหลมหายใจยาวก็ตอ งฝน
ตอบ การทีเ่ ราเห็นอาการทองพองหรืออาการ
ทองยุบไมสำคัญ แตใหเห็นไปกอนวามันจะยาวจะสัน้ อยาง
ไร มันเห็นสั้นก็ดูสั้นๆ ไมตองไปฝนใหมันยาว มันจะจัด
ระบบเอง เราอยาไปจัดระบบ เหมือนการขับรถน้ำมัน
จะหมดไมใชอยูที่เรา แตขึ้นอยูกับเครื่องยนตที่กินน้ำมัน
มากหรือนอย ยกตัวอยางเราขับรถ ๑๐ วัน โดยหามไมให
รถกินน้ำมันก็ไมได หนาทีข่ องเครือ่ งยนต มันตองเผาผลาญ
น้ำมันใหหมดไป
หนาที่ของพองยุบก็เชนเดียวกัน มันจะสั้นหรือ
ยาวเปนเรือ่ งของเขา หนาทีข่ องเราดูใหมนั สัน้ หรือยาวเทา
นัน้ อยาไปเปนหวง อยาไปพะวงหรือวิตกกังวล มันจะเปน
ของมันเองมันจะจัดกระบวนการของมันเอง ใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ ไมตองไปตาม ไมตองฝน มันจะเปนไปเองตาม
อัตโนมัติ พระพุทธเจาตรัสวา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ,
โก หิ นาโถ ปโร สิยา” หมายถึงตนแลเปนทีพ่ งึ่ แหงตน ใคร
ไหนเลาจะเปนทีพ่ งึ่ ใหเราได เหมือนกับพระโพธิสตั วทลี่ อย
คออยกู ลางมหาสมุทร มันตองพึง่ ตนเองอยางอัตโนมัติ เปน
ไปโดยธรรมชาติ มันตองดิ้นรนเอง ทุกๆชีวิตเปนไปตาม
ธรรมชาติ เราไมตองเปนหวงกับสภาวะนั้น มันจะสั้นหรือ
จะยาว ใหดแู คนนั้ ก็พอ และใหดไู ปเรือ่ ยๆ
คำถาม เวลานัง่ สมาธิแลว รสู กึ เปนเหน็บชา
มีวธิ แี กอยางไร
ตอบ ไมตอ งแกอะไร ปลอยใหมนั เหน็บชาไป
เลย มัน เปนเรื่องธรรมดา ดูวาอาการชาเริ่มกินทีละนิด
ขยับมาเขาเต็มตัว พออาการชาเขาเต็มตัวแลว เราจะไมรสู กึ
วาชา แตจะรูสึกวาตัวแข็ง พอรูสึกตัวแข็ง อาการปวดมัน
จะนอยลง บางทีสมาธิจะมากขึ้น นี่คือผลที่ไดจากอาการ
ชานี้ แต ถ า อาการปวดมาก อ น มั น จะไม ช าหรอก มั น
จะทรมาน เราจะมีเวทนาเกิดขึน้ พอมันชา ใหเราลองดูดๆี
บางครัง้ สมาธิมนั จะได ฉะนัน้ ไมตอ งกลัววาเมือ่ เกิดอาการ
ชาแลวจะเปนโรคเหน็บชาหรือเปนอัมพาต เพราะมันไมเปน
หรอก เมื่อออกจากสมาธิแลวอาการชามันก็จะหายเปน
ปกติ ไมตอ งแก แตใหดอู าการชาเฉยๆ เทานัน้ เอง

ประสบการณการเดินธุดงค
ตอน...ทำไมสัตวรุมกินน้ำกลางบอ
อาตมาขอเลาประสบการณการเดินธุดงคเรื่อง
หนึง่ คือมีบอ น้ำบอหนึง่ ทีอ่ ยบู นภูพาน ตรงกลางภูพาน เขา
เรียกวาภูอธิษฐาน คือภูเขาตรงนั้นพอถึงเวลา ๕ โมงเย็น
จะมีชาง เสือ สัตวปา ลงมากินน้ำ และอาบน้ำ อยูกลาง
ภูพานนัน้ สัตวบางตัวเอาตัวเกลือกกลิง้ เอาขีโ้ คลน สัตวบาง
ตัวก็เดินกินน้ำอยขู า งริมบอ ริมตลิง่ สัตวบางตัวก็เดินไปกิน
น้ำอยกู ลางบอน้ำนัน้ หากตัง้ คำถามวา หากชางตัวที่ ๑ ยืน
อยรู มิ บอ เอางวงไปแหยดดู น้ำขึน้ มากิน ตัวที่ ๒ ลงไป
กินน้ำเลยตลิ่งนิดหนึ่ง ชางตัวที่ ๓ กินน้ำถัดจากชางตัวที่
๒ อีกนิดหนึง่ ชางตัวที่ ๔ กินกลางบอน้ำ ชางตัวที่ ๕ ดำไป
กินในน้ำ ถามวาชาง ๕ ตัววาไดรับรสชาติเหมือนกันหรือ
ไม คำตอบก็คอื วาไมเหมือนกัน เพราะตัง้ แตความคิดแรก
ก็ไมเหมือนกันแลว เขามีในคำพุทธทำนายอยูไววามีบอ
ใหญ ไดมสี ตั วทงั้ หลายตางก็รมุ กันกินน้ำตรงกลางบอ แต
ตรงขอบริมตลิ่งน้ำใสแจว การที่บอน้ำตรงกลางขุนเพราะ
อะไร เพราะคนทั้งหลายตางก็ยื้อแยงไปสูจุดๆ เดียวกัน
เพราะอะไรเปนเชนนั้น ฝากไวกอน แตอยาไปคิดนะ แค
ฝากไวเฉยๆ
ตรงนี้ แ หละการที่ เ รามาปฏิ บั ติ ธ รรมสั ง เกตว า
คนอืน่ นัง่ ตัวตรงนิง่ นัง่ ภาวนาดูดี แตทำไมเรานัง่ ไปก็ปวด
และคิดโนนคิดนีอ่ ยตู ลอดเวลา เราก็มขี าและมีรา งกายครบ
๓๒ ประการ เหมือนกัน แตทำไมเราทำไมได เมือ่ มองเขา
ไปดานในจะเห็นวามันขนุ มันก็ขนุ อยทู ใี่ จ ถามันใส มันก็ใส
อยทู ใี่ จ เมือ่ ใจอยขู า งนอก มันตองใสอยขู า งใน คนดีใจกับ
คนใจดีนั้นมันจะตางกัน คนใจดีเขาจะดีตลอดเปนไปโดย
ธรรมชาติ แตคนดีใจมันไมใชธรรมชาติโดยปกติ พอเขาดา
หนาง้ำหนางอไปเลย ยกตัวอยางแมชคี นหนึง่ เรือ่ งนีจ้ ำครู
บาอาจารยมาเลานะ แมชปี ฏิบตั ธิ รรมมา ๒๐ กวาป วัน
หนึง่ เขามากราบหลวงพอ บอกวา “โยมปฏิบตั ไิ ดแลว ไมมี
โกรธ ไมมเี กลียด มันบรรลุธรรมแลว” หลวงพอก็บอกวา
อีตอแหลเทานัน้ แหละ แมชโี กรธมาก วิง่ กลับกุฏไิ ปเลย เรา
ลองคิดดูวาอะไรมันออกมา สิ่งที่ออกมาก็คือกิเลสนั่นเอง
พอโดนสอบอารมณโดยไมรตู วั สติมนั หายไป เราตองระวัง
ไวใหดี มันเปนหญาปากคอกริมตลิง่ นัน่ เอง แครมิ ตลิง่ ยังไม
ได เราตองเขาใจริมตลิง่ เสียกอน
อางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๑ หนา ๙๙
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
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รเู รือ่ ง สมุนไพรเปนกษาย
เรื่อง....อัญชัน

ฟปองกัาทะลายโจร
นโรคไขหวัด 2009

สถานการณการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 ทำเอาคนหวาดกลัวและตืน่ ตระหนกกัน เนือ่ งจากเชือ้
โรคตัวนี้ สามารถแพรกระจายไดเร็วมาก อีกทั้งยังไมมีวัคซีน
ปองกันและรักษา และลาสุดกระทรวงสาธารณสุขไดออกมาระบุ
วา สมุนไพรไทยหลายชนิดมีฤทธิต์ า นไขหวัดใหญได โดยเฉพาะ
“ฟาทะลายโจร” นั้นมีสรรพคุณดีเยี่ยม ทำใหคนจำนวนมาก
สรรหา “ฟาทะลายโจร” มารับประทานเพือ่ ปองกันไขหวัดใหญ
กัน โดยองคการอนามัยโลก (WHO) ไดรบั รองวา ฟาทะลายโจร
เปนสมุนไพรทีช่ ว ยบรรเทาอาการหวัดได เนือ่ งจากมีฤทธิใ์ นการ
สรางภูมคิ มุ กันใหรา งกาย ผทู เี่ ปนหวัด หรือรอนในบอยๆ หากรับ
ประทานฟาทะลายโจร จะสามารถชวยกระตนุ ภูมคิ มุ กันใหดขี นึ้
จึงไมเปนหวัดงาย อาการรอนในจะหายไป
ฉบับนี้ผูเขียนขอแนะนำใหผูอานมารูจักสมุนไพรพื้น
ฐานที่สามารถปลูกในครัวเรือน เปนกลุมสมุนไพรเพื่อรักษา
อาการไข คือ ฟาทะลายโจร ชื่อวิทยาศาสตร Andrographis
paniculata (Burm.f.)Nees.ชื่อทองถิ่น ฟาทะลาย น้ำลาย
พังพอน หญากันงู(สงขลา) ฟาสะทาน(พัทลุง) คีปงจี (จีน)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร เปนไมลม ลุกสูง 30-60 ซม.ลำตนมัก
เปนเหลีย่ มแตกกิง่ เล็กดนขางจำนวนมาก ใบสีเขียว ตัวใบเรียว
ปลายแหลม ดอกขนาดเล็กสีขาว ประสีมวงแดง ฝกคลายฝก
ตอยติง่ เมล็ดในสีน้ำตาลออน

แกไข เปนหวัด ปวดหัวตัวรอน เจ็บคอ ตอม
ทอมซิลอักเสบ
ใชใบและกิง่ 1 กำมือ (แหงหนัก 3 กรัม สดหนัก 25 กรัม)
ตมน้ำดืม่ กอนอาหารวันละ 2ครัง้ เชา-เย็น หรือเวลามีอาการ หรือ
หากเปนฟาทะลายโจรผง ใหนำไปผสมน้ำผึ้งใชกวาดคอ หรือ
หากเปนยาเม็ด 250 มิลลิกรัม ใหรบั ประทาน 3 เวลากอนอาหาร
และกอนนอน 3-5 วัน เมือ่ อาการหาย ก็หยุดยา
กระเพาะอาหารอักเสบจากเชือ้ ไวรัส
ใหรบั ประทานฟาทะลายโจร ครัง้ ละ 3 เม็ด กอนอาหาร
3 เวลา
แกทอ งเสีย ทองเดิน เปนบิดมีไข อาหารเปนพิษ
ใชทงั้ ตน หรือสวนทัง้ 5 ของฟาทะลายโจร ผึง่ ลมใหแหง
หัน่ ชิน้ เล็ก ๆ ประมาณ 1 กำมือ (หนักประมาณ 3-9 กรัม) ตม
เอาน้ำดื่มตลอดวัน หรือใหรับประทานฟาทะลายโจร 2-3 เม็ด
กอนอาหาร 3 เวลา ฟาทะลายโจรจะเขาไปขับเอาสารพิษในลำ
ไสออก และชวยลดการระคายเคืองตอผนังลำไส ลดการเคลือ่ น
ไหวของลำไสลง ทำใหระบบขับถายเปนปกติ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากฟา
ทะลายโจร ไมใชยาหยุดอาการทองเสียโดยตรง ดังนั้นผูปวย
จะยังคงถายเหลวตอไป หลังจากใชยา หากตองการใหหยุดถาย
ควรใหสารทีม่ รี สฝาดรวมดวย เชนใบฝรัง่ น้ำชา หรือแปงกลวย

รสและสรรพคุณ

รักษาโรคตับ
รับประทานฟาทะลายโจร 2-3 เม็ด กอนอาหาร 3 เวลา
ฟาทะลายโจรมีรสขม เย็น แกไขและอาการเจ็บคอ ทุก
สวนของฟาทะลายโจร จึงมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนยาไดดี โดยสรรพคุณ และควร ใหยาบำรุงรวมดวย หลังจากฟน ไขแลว
หลักๆ ของฟาทะลายโจร มี 4 ประการคือ 1.)แกไขทวั่ ไป เชน
ไขหวัด ไขหวัดใหญ 2).ระงับอาการอักเสบ เชน อาการไอ เจ็บ
คอ คออักเสบ ตอมทอนซิล หลอดลมอักเสบ ขับเสมหะ รักษา
โรคผิวหนังฝ ฯล 3).แกอาการติดเชือ้ เชน ทองเสีย กระเพาะ
หรือลำไสอกั เสบ 4).เปนยาขม ชวยใหเจริญอาหาร
นอกจากนี้แลว ฟาทะลายโจรสามารถเสริมภูมิตาน
ทานดีกวาการใชยาปฏิชวี นะ อีกทัง้ ไมทำใหเกิดอาการงวงนอน
หรือดือ้ ยา เหมือนยาปฏิชวี นะ นอกจากนี้ ฟาทะลายโจร ยังชวย
ปองกันตับ จากสารพิษหลายๆ ชนิด เชน จากยาแกไขพาราเซตามอล
หรือเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอลดว ย ผเู ขียนขอแนะนำการเตรียมยา
อยางงายและวิธใี ชฟา ทะลายโจรรักษาโรคตางๆพอสังเขปดังนี้
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โรคงูสวัด
ใหรบั ประทานฟาทะลายโจร 2-3 เม็ดกอนอาหาร 3 เวลา
เปนเวลา 3 สัปดาห เนือ่ งจากงูสวัดเปนเชือ้ ไวรัสชนิดหนึง่ จะอยู
นาน 3 สัปดาห ถาใหฟา ทะลายโจรครบตามเวลา งูสวัดจะไม
กลับมาเปนอีก สวนตมุ แผลพุพอง ใชยาเสลดพังพอนทา หรือ
ใชวา นนาคราช หรือใบจักรนารายณ ตำใสสรุ า ใชทาหรือพอก
ก็ได
แผลจากโรคเบาหวาน
สามารถใชฟา ทะลายโจร รักษาแผลอักเสบเนือ่ งจากเบา
หวานได เพราะฟาทะลายโจร ทำไหระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
ใชไดทงั้ กิน ทัง้ ทา

บุคคลทีไ่ มควรใชฟา ทะลายโจร
1. ผปู ว ยทีม่ อี าการเจ็บคอเนือ่ งจากติดเชือ้
Streptococcus group A
2. ผปู ว ยทีม่ ปี ระวัตเิ ปนโรคไตอักเสบ เนือ่ งจากเคยติดเชือ้
Streptococcus group A
3. ผปู ว ยทีม่ ปี ระวัตเิ ปนโรคหัวใจรูหม าติค
4. ผปู ว ยทีม่ อี าการเจ็บคอ เนือ่ งจากมีการติดเชือ้ แบคทีเรีย
และมีอาการรุนแรง เชน มีตมุ หนองในคอ มีไขสงู หนาวสัน่
5. ผทู เี่ ปนความดันต่ำ เนือ่ งจากฟาทะลายโจรมีฤทธิล์ ด
ความดันเลือดได
6. สตรีมคี รรภ

รูปแบบการนำไปใช

ขอควรระวัง

1. ใชในรูปยาตม โดยใชใบและกิง่ สดลางใหสะอาด
สับเปนทอนสัน้ ๆ ประมาณ 1 กำมือ ตมกับน้ำ 10-15 นาที ดืม่
กอนอาหารวันละ 3 ครัง้ แกเจ็บคอได หากจะใชแกทอ งเสีย แก
บิด ใหใช 2-3 กำมือ
2. ใชในรูปยาลูกกลอน โดยนำใบและกิง่ มาลางให
สะอาด ผึ่งลมใหแหง บดใหเปนผง ปนผสมกับน้ำผึ้งเปนเม็ด
ขนาดเทาปลายนิว้ กอย ผึง่ ใหแหง รับประทาน ครัง้ ละ 3-6 เม็ด
วันละ 3-4 ครัง้ กอนอาหารและกอนนอน
3. ใชในรูปยาแคปซูล โดยใชผงใบและลำตนบรรจุ
ลงในแคปซูล ใชรับประทานกอนอาหารและกอนนอน เพื่อให
สะดวกในการรับประทาน เนื่องจากฟาทะลายโจรมีรสขมมาก
จึงนิยมใชในรูปยาลูกกลอนและรูปยาแคปซูล
4. ใชในรูปยาดองเหลา นำใบฟาทะลายโจรแหงขยำ
ใหเปนชิ้นเล็กๆ ใสในขวดแกว แชดวยเหลาโรงพอทวมยา ปด
ฝาใหแนน เขยาขวดหรือคนยาวันละครัง้ เมือ่ ครบ 7 วัน กรอง
เอาแตน้ำเก็บไวในขวดดทีม่ ดิ ชิดและสะอาด รับประทานครัง้ ละ
1-2 ชอนโตะ วันละ 3-4 ครัง้ กอนอาหาร
5. ใชใบคอนขางแกประมาณ 1 กำมือ ตำผสมเกลือ
เล็กนอย เติมเหลาครึง่ ถวยยา น้ำครึง่ ชอนชา คนใหเขากันแลว
รินเอาน้ำดื่ม สวนกากที่เหลือนำไปใชพอกแผล-ฝ แลวใชผา
สะอาดพันไว

1. ฟาทะลายโจรอาจทำใหเกิดอาการปวดทอง ทองเดิน
ปวดเอว หรือวิงเวียนศีรษะ ใจสัน่ ในผปู ว ยบางราย หากมีอาการ
ดังกลาว ควรหยุดใชฟา ทะลายโจร
2. หากใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจทำใหแขนขามี
อาการชาหรือออนแรง ดังนั้นจึงไมควรใชติดตอกันนานเกิน 3
สัปดาห
3. หากใชฟา ทะลายโจรติดตอกัน 3 วัน แลวไมหาย หรือ
มีอาการรุนแรงขึน้ ระหวางใชยา ควรหยุดใช และไปพบแพทย
นอกจากนีแ้ ลวขอควรระวังอยางยิง่ คือ ถาผทู เี่ ปนโรค
ความดันต่ำ แลวใชฟา ทะลายโจรจะทำใหเกิดอาการหนามืด วิง
เวียน มึนงง วิธแี กคอื หยุดยาทันที ภายใน 3-4 ชัว่ โมง อาการจะดี
ขึน้ เพราะตัวยาสามารถถูกขับออกไปไมมยี าตกคางในรางกาย
อีกทัง้ ฟาทะลายโจรทีเ่ หมาะสำหรับ “หวัด รอน” คือ อาการทีเ่ หงือ่
ออก เจ็บคอ กระหายน้ำ ทองผูก ปสสาวะมีสเี ขม แตฟา ทะลาย
โจร จะไมเหมาะกับผทู มี่ อี าการของ “หวัดเย็น” คือ ไมมเี หงือ่ องุ
มือองุ เทาเย็น ปสสาวะมาก รสู กึ หนาวสะทาน ถาเปนหวัดเย็น
แลวกินฟาทะลายโจร อาการจะกำเริบขึน้ ได เชน หนาวสัน่ คลืน่
ไส ดังนัน้ กอนทีจ่ ะกินฟาทะลายโจรแกไข จึงควรพิจารณาในเรือ่ ง
เหลานี้ ผเู ขียนขอแนะนำวาถาผอู า นมีทวี่ า งบริเวณบานก็ลอง
หาฟาทะลายโจรมาปลูกกัน หรือปลูกใสกระถางตนไมวางไวขา ง
บานก็ได ฟาทะลายโจรเปนพืชทีข่ นึ้ ไดงา ยสามารถปลูกไดดที กุ
สภาพแวดลอม ซึง่ เราสามารถใชสว นใบของฟาทะลายโจรมากิน
สดไดเลยก็จะยิ่งดี ผูเขียนมีประสบการณดวยการนำใบฟา
ทะลายโจรสดประมาณ 2-3ใบมาตำใหละเอียด ผสมน้ำผึง้ และ
น้ำมะนาว กินเมื่อมีอาการเริ่มเจ็บคอกอนนอน พอตื่นเชามา
อาการดังกลาวก็หายไป หรือบางครั้งนำฟาทะลายโจรเปน
ผงชนิดแคปซูลสัก 2-3 เม็ด มาผสมน้ำผึง้ และน้ำมะนาวจิบแทน
ก็ได แตมเี คล็ดลับวากินตอนเริม่ อาการเจ็บคอหรืออาการไข และ
ขอแนะนำเพิม่ วาไมควรกินติดตอกันนานเกิน 3 วัน ถาสังเกตแลว
อาการไมดขี นึ้ ก็ควรไปพบแพทยทนั ที

ขอขอบคุณขอมูลจาก – วิทยานิพนธ
เรือ่ ง ความพึงพอใจในการใชยาสมุนไพร
ของประชาชนในตำบลทาวุง อำเภอ
ทาวุง จังหวัดลพบุรี ของ พระครูปลัด
วีระนนท วีรนนฺโท, www. rspq.or.th
,www.geocities.com
http://
thaiherbals.herbshealthbenefits.com
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Yoga & Dharma
By Kate M.

Living Yoga
ถาใครรสู กึ วา หมนู ปี้ วดขา หรือ ปวดเขาบอย ๆ ลองฝกโยคะทานีน้ ะคะ
คือ ทา นักรบ 1 (Warrior 1) ซึง่ จะชวยกระชับตนขา
ทำใหหวั เขาแข็งแรง คะ

วิธเี ขาทา

1. ยืนตรง ปลายเทาชิดกัน ลำตัวตรง หายใจเขาเบา ๆ และชาๆ จากนัน้ ใหกา วขาขาง
หนึง่ เริม่ ที่ ขาซาย โดยกาวไปขางหลังใหกวางพอประมาณ และ พยายามจัดลำตัว
เหนือเอว หนาอก หัวไหล และเทาขวา ที่อยูดานหนา ใหหันไปทางดานเดียวกับ
ลำตัว ชูแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ พยายามเอาแขน แนบหูเอาไวจะทำให
แขนตรง หนาอกจะยกขึน้ และจะรสู กึ เกร็งและ ตึงบริเวณเนินอก
2. งอเขาขวา บิดเทาซายที่อยูดานหลัง ใหเฉียงไปดานหนาตามเทาขวาเล็กนอย
(จะเฉียงไปดานหนาประมาณ 45 องศา) ถายน้ำหนักไปดานหนาของลำตัว แต
ลำตัวสวนบนยังคงตั้งตรงอยู หายใจออกใหชาและยาว จากนั้นใหนิ่งอยูในทา
ในระหวางนี้ ใหหายใจปกติประมาณ 4-5 รอบ ลมหายใจ
3. คอยสังเกตอยาใหเขาขวาที่งออยูดานหนาเลยปลายนิ้วเทาหรือเขางอในลักษณะ
เปนมุมเหลีย่ มเพราะจะทำใหเขาเจ็บได เพราะฉะนัน้ ขาขวาควรจะงอในลักษณะ
มุมฉาก หรือมุมปานเทานัน้ หากทำถูกตอง จะรสู กึ เกร็งบริเวณตนขาขวา ทำให
ขากระชับ และขาซายทีอ่ ยดู า นหลัง จะตองเหยียดตรง สนเทาซายจะแนบติดพืน้
ไมยกลอย
4. เวลากลับคืนสทู า เริม่ ตนใหเหยียดเขาขวา ใหตรง วาดแขนทัง้ สองขาง ลงดานขาง
ลำตัว ยกเทาซายกลับทีเ่ ดิม
5. ทำซ้ำ โดยสลับขาอีกขาง
6. สำหรับ Advance( ผทู ฝี่ ก โยคะมาบางแลว) ในระหวางทีอ่ ยใู นทานักรบ 1 แขนที่
ยกขึน้ แนบใบหูใหประกบมือชิดกัน (หามเอานิว้ โปงเกีย่ วกัน เพราะจะทำใหกลาม
เนื้อบริเวณเนินอกไมเกร็ง อกจะไมยกขึ้น) จากนั้น ใหแหงนศีรษะไปดานหลัง
สายตามองทีน่ วิ้ โปง ถารสู กึ ปวดคอ ใหเลีย่ ง โดยไมจำเปนตองแหงนคอ แตใหมอง
ตรงไปขางหนาแทน

ประโยชน

จะชวยใหยืดเหยียดเสนเอ็น หลัง
ไหล จนกระทัง่ ถึงขอเทา และ บรรเทา
อาการ ปวดหลัง ไหล คอ ปวดเอว ปวด
เข า ปวดน อ งและข อ เท า รวมทั้ ง ลด
ไขมันรอบ สะโพก ที่สำคัญ จะทำให
หายใจ ไดลกึ ขึน้
การเลนโยคะ เหมือนกับการลด
อัตตานะคะ เนือ่ งจากบางคนพยายาม
ฝนตัวเองใหเลนทายากๆ เพื่อที่จะแขง
กับคนอืน่ คำวา โยคะ หมายถึง การ
รวมเปนหนึง่ เดียว ทัง้ รางกายและ
จิตใจ เมือ่ รางกายและจิตใจ รวมเปน
หนึง่ เดียวแลว นัน้ คือ สมาธิ คะ สวน
การทำสมาธิ เปาหมาย ก็คือ ใหเรา
สงบอยู กับจิต ขณะฝก ฝกอยางอิม่ เอม
และ นำจิตทีส่ งบ ไปใชในชีวติ ประจำวัน
โยคะ คือการใชชวี ติ คะ
ขอใหอยกู บั โยคะอยางมี ความ
สุขนะคะ
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ใตรม เงาวัดปา

เรือ่ ง...ปฐวีเทพบุตร

วัดปาเจริญราชของเรา ไดมโี อกาสตอนรับ
พุทธศาสนิกชนมามากมายหลากหลาย บางทานเปน
ผูมีชื่อเสียง บางทานก็เปนผูปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ บาง
ทานก็เปนชาวบานไปจนถึงรัฐมนตรี ตางก็มาวัดดวย
เหตุผลที่แตกตางกันนานับประการ ฉบับนี้เรามีความ
ยินดีแนะนำใหทกุ ทาน ไดรจู กั ศิษยวดั ปาเจริญราชทาน
หนึง่ กัลยาณมิตรทานนีก้ ค็ อื คุณบอบ ณัฐธีร โกศล
พิศษิ ฐ
สืบทราบประวัตสิ ว นตัวมาแลวครับ คุณบอบ
จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรปริญญาตรีและโท
จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยครับ เคยเปนหนมุ แพรวป
๒๐๐๐ ผปู ระกาศขาว พิธกี ร นายแบบ นักแสดง และ
ปจจุบนั เปนพิธกี รรายการโทรทัศนและผบู ริหารสถาบัน
กวดวิชา มีไอคิว (Me-iQ3) ทีช่ นั้ 7 ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา สาขาแจงวัฒนะ ดวยครับ ไมธรรมดาเลยใชไหม
ละครับ

คุณบอบเลาวา รจู กั วัดปาจากการแนะนำของ คุณกฤษณา
สุยะมงคล หรือ คุณเอ เจาของหนังสือ สแกนกรรมที่เคยมานั่ง
วิปส สนาทีน่ แี่ ลวชอบ เพราะรสู กึ สงบดี ตอนแรกคุณบอบก็มาทำบุญ
กอนทัง้ อาหารและน้ำดืม่ หลังจากนัน้ ก็ไดมาปฏิบตั ธิ รรมบวชเนกขัมมะ
ซึง่ เปนครัง้ แรกในชีวติ แมจะเคยไดปฏิบตั มิ ากอนในชวงทีบ่ วชเรียนทีว่ ดั
ดอยธรรมเจดีย จังหวัดสกลนครก็ตาม นอกจากนีย้ งั ไดมารวมงานบุญ
ใหญกบั ทางวัดสองครัง้ นัน่ คือ งานบุญเททองหลอพระสีวลี และงาน
ุ บอบไดใหเกียรติเปน
ทอดกฐินสามัคคี ประจำป ๒๕๕๒ นอกจากนีค้ ณ
พิธกี รงานบุญเททองหลอพระสีวลีทผี่ า นมาอีกดวย
ครั้นถามถึงความประทับใจในวัดปาเจริญราช คุณบอบ
ก็บอกวาประทับใจทัง้ วัดและหลวงพอวีระนนท ซึง่ คุณเอ บอกกับคุณ
บอบวา หลวงพอเปนพระปฏิบตั ทิ เี่ กง “ญาติๆของผมบอกวาทัง้ หลวง
พอและหลวงปูเสารหา ทานใหคำแนะนำที่ดีกลับไปเสมอ ทำให
ผมอยากพบทานมาก และมีโอกาสไดกราบหลวงพอ ก็ตอนที่ไดมา
ปฎิบตั นิ นั่ เอง หลวงพอไดเมตตาแสดงความหวงใยในทุกขสขุ อีกทัง้
สอนการปฎิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานทีถ่ กู ตอง แมวา ความสะดวกสบาย
กายจะไมเอือ้ อำนวยแตกลับไดความสบายใจอยางดีเยีย่ ม และเปนชวง
เวลาทีม่ คี ณ
ุ คากับผมมาก”
คุ ณ บ อ บให
ทัศนคติสนั้ ๆ เรือ่ ง
การเปนชาวพุทธ
ที่ ดี ว า เพี ย งแค
รั ก ษาศี ล ห า ให
ครบและจริงจัง
ก็ เ พี ย งพอแล ว
และยังไดฝากทิ้ง
ท า ย ด ว ย ว า
“ ห า ก นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธแลว
ก็อยาใหเปนเพียง
แ ค ก า ร นั บ ถื อ
ตามทะเบียนบาน
แ ต ใ ห เ ป น ก า ร
นับถือทีใ่ จ และนำไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำวัน อยางนอยก็ศลี หา ซึง่ ทุก
คนยอมทำไดอยแู ลว”
ชาวกระแสใจตองขอขอบพระคุณ คุณบอบเปนอยางมากที่
ไดใหแงคดิ ดีๆ และรวมแบงปนประสบการณบญ
ุ ซึง่ เปนตัวอยางทีด่ กี บั
ชาวพุทธและเยาวชน และหวังวาจะไดพบคุณบอบและมีโอกาสไดพดู
คุ ย กั น อี ก ครั้ ง ที่ ใ ต ร ม เงาชายคาของวั ด ป า เจริ ญ ราชนะครั บ
อนุโมทนา…
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สืบเนือ่ งจากชาดก
โดย..สัตตบุษย

ขอในสิ่งที่ไมควรขอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูอัคคาฬวเจดียเมือง
อาฬวี ทรงปรารภกุฏิการสิกขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอาฬวีพากัน
สรางกุฏดิ ว ยการเทีย่ วขอไมมขี ดี จำกัด เปนเหตุใหชาวเมืองอาฬวี
เดื อ ดร อ นเห็ น พระภิ ก ษุ ที่ ไ หนก็ ก ลั ว หลบหนี ห น า ไป หมด
พระองคจงึ ตรัสติเตียนพวกภิกษุวา “ภิกษุทงั้ หลาย ขึน้ ชือ่ วาการ
ขอ อยาวาแตมนุษยเลย แมพวกนาคในนาคภิภพ ก็ไมชอบใจ”
แลวทรงนำอดีตนิทานมาสาธก วา...
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว พระโพธิสัตวเกิดเปนพราหมณ
ในตระกูลมัง่ คัง่ มีทรัพยสมบัตมิ ากตระกูลหนึง่ ทานมีนอ งชายอยู
คนหนึง่ รักกันมาก ตอมาเมือ่ มารดาบิดาเสียชีวติ แลว พราหมณ
สองพีน่ อ งก็พากันสละทรัพยสมบัตบิ ริจาคทานออกบวชเปนฤๅษี
บำเพ็ญพรตอยูฝงแมน้ำคงคา ฤๅษีพี่ชายอยูทางทิศเหนือของ
แมน้ำ สวนฤๅษีนอ งชายอยทู างทิศใตของแมน้ำ
อยู ม าวั น หนึ่ ง พญานาคมณิ กั ฏ ฐะได แ ปลงเพศเป น
ชายหนมุ เทีย่ วเลนไปตามฝง แมน้ำคงคา ผานไปถึงอาศรมของ
ฤๅษีผนู อ ง จึงแวะเขาไปสนทนาปราศรัยดวยเกิดความสนิทสนม
คนุ เคยชอบพอกันกับฤๅษีผนู อ งนัน้ จึงเทียวมาเยีย่ มเยือนทุกวัน
มิไดเวน เมือ่ สนทนาเสร็จกอนจะกลับก็จะคืนรางเปนพญานาค
เอาขนดหางตะหวัดรัดรอบฤๅษีแผพงั พานไวเหนือหัวดวยความ
สิเนหาในฤๅษีนนั้ นอนพักอยหู นอยหนึง่ แลวคอยคลายรางออก
ไหวฤๅษีแลวจึงกลับนาคพิภพ จะเปนเชนนีป้ ระจำ
ฤๅษีนนั้ ทุกครัง้ ทีถ่ กู รัดตัวเกิดความกลัวจึงกินไมไดนอนไม
หลับจนรางกายซูบซีดผายผอมลงทุกวัน วันหนึง่ ทานไดแวะไป
หาฤๅษีพี่ชาย เลาเรื่องใหฟงแลวปรับทุกขกับพี่ชายวา “ผมไม
อยากใหพญานาคมาหาผมเลย พีช่ ว ยผมหนอยซิ” พีช่ ายถามวา
“พญานาคเวลามา มีเครื่องประดับอะไรไหมละ” “ประดับแกว
มณีมาครับพี่” ทานตอบพี่ชาย ฤๅษีพี่ชายจึงแนะนำวา “เมื่อ
พญานาคมาถึงอาศรมของทาน ยังไมทนั ไดไหว ทานก็ขอแกวมณี
ของมันเลย มันก็จะหนีไป วันทีส่ องพอมันมาถึงประตูอาศรมเทา

นั้ น ท า นก็ เ อ ย ปาก
ขอแกวมณีของมันอีก
พอถึงวันที่สาม ทาน
ไปยืนดักรอทีฝ่ ง แมน้ำ
พอมันโผลหัวขึ้นจาก
ฝงแมน้ำเทานั้น ทาน
ก็เอยปากขอแกวมณี
อีก ทีนี้แหละมันก็จะ
ไมมารบกวนทานอีก
เลย”
ฤๅษีผนู อ งไดทำตามนัน้ ในวันทีส่ าม พญานาคขณะยืนอยู
ในน้ำเมือ่ ถูกฤๅษีขอแกวมณีอกี จึงพูดวา “ทานฤๅษี ขาวและ
น้ำอันไพบูลยยงิ่ มีแกขา พเจาก็เพราะแกวมณีดวงนี้ ขาพเจา
จักใหแกวมณีแกทา นไดอยางไร ทานก็ยงิ่ ขอหนักขึน้ ตอ
แตนี้ไปขาพเจาจักไมมาอาศรมของทานอีกแลวละ เมื่อ
ทานขอแกวมณีดวงนีท้ ำใหขา พเจาหวาดเสียวเหมือนชาย
หนมุ ถือดาบอันคมกริบ”
กลาวจบก็ดำน้ำลงไปนาคพิภพไมกลับมาทีน่ นั้ อีกเลย
ฝายฤๅษี เมือ่ พญานาคไปแลวไมมาหาอีกกลับคิดถึง เกิด
ความเศราเสียใจมากยิง่ ขึน้ กวาเดิม จึงยิง่ ซูบผอมลงไปมากกวา
เดิมอีก หลายวันตอมาฤๅษีพชี่ ายอยากจะทราบเรือ่ ง จึงแวะมา
ทีอ่ าศรมนองชาย เมือ่ เห็นนองชายแลวยิง่ ตกใจจึงถามถึงสาเหตุ
ฤๅษีนอ งชายจึงตอบเปนคาถาวา
“บุคคลไมควรขอสิ่งที่รูวาเปนที่รักของเขา อนึ่ง
เพราะขอเกินไปยอมเปนที่เกลียดชัง นาคราชถูกฤๅษี
ขอแกวมณี จึงไมหวนกลับมาใหฤๅษีเห็นอีกเลย “
ฤๅษีพี่ชายไดปลอบนองชายใหหายเศราเสียใจแลวจึง
กลับอาศรมของตน ฤๅษีสองพี่นองบำเพ็ญฌานสมาบัติไดไป
เกิดในพรหมโลกในทีส่ ดุ

นิทานเรือ่ งนีส้ อนใหรวู า
โดยธรรมชาติของคนและสัตวไมชอบการขอ
ควรขอเทาทีจ่ ำเปนและขอในสิง่ ทีเ่ ขาจะสามารถใหไดเทานัน
้
เรื่องที่ ๓ ในสังกัปปวรรค หนา ๒๒ - ๒๙ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกายชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๔
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เลมที่ ๒ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)
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เรือ่ งเลาจากพระปา
เรื่อง...กัณหาชาลี

ตอน

คำสาปเมืองลับแล

เลือกทางเดินดวยตัวเอง
พระภิกษุหนมุ ไดผา นการเผชิญหนากับพญาเสือ แลว
ไดแผเมตตาใหพญาเสือนัน้ เพือ่ ใหเดินทางผานไดอยางราบรืน่
แตกม็ ที างเดินแยกไปหลายทาง ทานจึงตองตัดสินใจในการ
เลือกทางเอง คนเราบางคน เมื่อมีทางเลือกแลวบางทาน
สามารถตัดสินใจไดเลย แตอกี หลายๆคนตัดสินใจเองไมไดเลย
ก็เปนสิ่งที่นาคิด บางทานไมมีโอกาสที่จะเลือก เพราะถูกเขา
เลือกหรือคนอืน่ เลือกให เหมือนถูกบังคับใหเลือกก็มเี ชนกัน
การตัดสินใจในการเลือกทางเดินไปตามคำบอกเลา
ของหลวงปสู ามเณรคำผเู ชีย่ วชาญในการเดินธุดงคในแถบภูเขา
ควายประเทศลาวนั้ น ซึ่ ง ท า นปู ส ามเณรคำมี อ ายุ อ ยู ม า
จนปจจุบันนี้ทานมีอายุไดสามรอยกวาปแลว แตดูรางกายของ
ทานยังเหมือนคนอายุ ๗๐ หรือ ๘๐ ป แตดูแข็งแรงเหมือน
คนอายุ ๔๐-๕๐ ปซงึ่ นับเปนเรือ่ งประหลาดมากทีเดียว เมือ่ พระ
หนุ ม ตั ด สิ น ใจเดิ น ทางตามคำบอกเล า ของหลวงปู ส ามเณร
คำแลวก็มุงเดินหนาอยางเดียวเหมือนพระธุดงคทั่วไป เมื่อ
สมาทานธุดงคแลวก็เหมือนรถยนตทเี่ ติมน้ำมันอยางดีวงิ่ ไปขาง
หนาไมมีถอยหลัง ตั้งแตเวลาเขาจดเย็น ก็ยังไมพนจากปาทึบ
สักที จนไดเวลา ๔-๕ ทมุ พระภิกษุหนมุ ก็หาทีป่ ก กลด บำเพ็ญ
สมณธรรม สวดมนตนงั่ สมาธิ เจริญจิตภาวนาอยใู นปาสงัดทาม
กลางราตรีกาลทีม่ ดื มิดสนิท ไมมเี สียงสัตวปา รองเลยแมแตตวั
เดียว พระภิกษุหนมุ ก็กำหนดภาวนาตามกระแสสภาวจิตทีก่ ำลัง
สงบลงๆตามลำดับ จนเห็นการเกิดดับของจิตอยางตอเนือ่ งและ
พระภิกษุหนมุ จึงกำหนดอยางไมขาดสายเหมือนดัง่ เสนดาย จิต
ยิง่ มีกำลังมากขึน้ เห็นการเกิดดับของรูปนามชัดเจน เห็นการเกิด
ดับของขันธหา สติตามดู ตามรตู ามเห็นอยตู ลอดเวลา
จิตก็ตงั้ มัน่ สูงขึน้ ตามลำดับ สติละเอียดมากขึน้ เมือ่ สติละเอียด
มากขึ้น สติก็เปรียบเสมือนเปนกำแพงปองกันไมใหจิตถูกสิ่ง
สกปรกโสโครกทำใหเนาเหม็นหรือมัวหมองได นัน่ ก็คอื เมือ่ สติดี
สติแกกลามากก็จะปองกันอันตรายใหแกจติ ได จิตเมือ่ ฝนุ เขาไป
เกาะไมได จิตก็สะอาดบริสทุ ธิ์ เมือ่ จิตสะอาดบริสทุ ธิข์ าวผองใส
จิตนัน้ ก็จะเปลงรัศมีเปนพุทธจิตได อันเปนสภาวจิตทีไ่ มมกี เิ ลส
และทำใหเกิดปญญาทีเ่ รียกกันวาภาวนามยปญญา เปนปญญา
ทีเ่ กิดจาการภาวนานัน่ เอง เมือ่ พระภิกษุหนมุ พิจารณาตามความ
เปนจริงที่ปรากฏขึ้นที่จิต โดยที่จิตไมไดปรุงแตงหรือคิดเอาเอง
ภาวะนีเ้ รียกวาการเห็นจิตในจิตแทๆ หรือเรียกอีกอยางหนึง่ วาจิต
ปรมัตถก็ได

สุขอืน่ ยิง่ กวาความสงบไมมี
การทีส่ ติตามรตู ามดูตามเห็นอยางตอเนือ่ งไมขาดสาย ก็จะ
ทำใหเห็นสภาวะ ทำในธรรม คำวาทำในทีน่ ี้ ทำ ตัวนีเ้ ปนกิรยิ า คือ
การกระทำ สวนคำวา ธรรม ตัวนี้ เปนผลจากการกระทำใหเกิดความ
สุขและทุกขหรือเรียกอีกอยางหนึง่ วา เวทนา เวทนาในทีน่ คี้ อื การรับ
เอาอารมณและแสดงอารมณออกมาทางกาย ทางวาจา ทางใจ เรียก
วาการเสวยอารมณ ถาสุขก็เสวยอารมณสุขเวทนา คือมีอารมณ
สุขมากกวาอารมณทเี่ ปนเปนทุกข หรือทุกขเวทนา คือมีอารมณความ
ทุกขมากกวาสุข หรือเฉยๆก็เรียกวา อุเบกขาเวทนา แมจะมีทกุ ขอยแู ต
ก็สามารถทนอยไู ด การเห็นแบบนีเ้ รียกวาเห็นตามแบบสติปฏ ฐานสูตร
หรือสติปฏ ฐานสี่ เพราะการเห็นอยางนีม้ ที งั้ รเู ห็น และเห็นดวยนิมติ จริง
พรอมทัง้ เห็นสภาวกายและสภาวจิต ทีเ่ ปนหทัยจิต ซึง่ พระพุทธองคใช
คำวา รสู กึ รเู ห็น รแู จง รปู ระจักษเห็นแจงความจริง (เห็นอริยสัจสี)่ โดย
ไมมีการปรุงแตงขึ้นของจิตใตสำนึก ที่เราบังคับบัญชาใหเปนไป ถา
เปนอยางนัน้ เรียกวาอารมณบญ
ั ญัติ ยังไมถงึ อารมณปรมัตถหรือคิด
เอาเอง ซึง่ เปนการจินตนาการ ฉะนัน้ อารมณของการปฏิบตั ทิ แี่ ทจริง
ถูกตองตามหลักวิปสสนากรรมฐานตองเปนอารมณที่เหนือการปรุง
แตงเหนือการบังคับ แตไมมคี วามยินดียนิ ราย เพราะอารมณเหลานี้
เปนอารมณทเี่ ราศึกษาอยางมีสติรเู ทาทันปจจุบนั อารมณนนั้ ๆ การเกิด
ขึน้ ของอารมณตา งๆ เราเปนเพียงผดู ู ผรู ู ผเู ห็นไมใชใหเราเปนผตู ดั สิน
อารมณเอง เพราะอารมณวิปสสนา เปนอารมณที่นอกเหตุเหนือ
ผลมากกวาอายตนะ คือ นอกเหนือจากการรับรทู างตา หู จมูก ลิน้ กาย
แตสมั ผัสไดดว ยจิตทีล่ ะเอียดหรือเรียกอีกอยางหนึง่ คือสภาวะภายใน
จิต หรือจิตในจิตทีว่ จิ ติ ร
เมือ่ พระภิกษุหนมุ เห็นการเกิดดับของจิตดังนัน้ แลว ก็ไมมจี ติ
ทีห่ วัน่ ไหวตอสิง่ ใดในชีวติ คืนนัน้ เปนคืนแหงชีวติ ของพระภิกษุหนมุ รูป
นีท้ ไี่ มมคี ำวาเหน็ดเหนือ่ ย แตเปนคืนทีร่ า งกายและจิตใจของพระภิกษุ
หนมุ มีพลังเดิน นัง่ สมาธิไดตลอดสามวันสามคืน เปนคืนทีม่ คี วามสุข
เหนือความสุขและเหนือคำบรรยายใดๆ เหมือนดังพุทธสุภาษิตที่วา
“นตฺถิ สนฺตปิ รํ สุขํ” สุขอืน่ ยิง่ กวาความสงบไมมี
ครัน้ รงุ เชา พระอาทิตยสอ งแสงลงมาบนผืนพิภพ แตกส็ าด
สองไดบางแหงเทานัน้ เพราะตนไมใหญๆมีกงิ่ กานสาขาปกคลุมไปทัว่
บริเวณทีเ่ ปนปา ใบไมหนาทึบ จึงทำใหแสงสวางทีจ่ ะผานลงมาสพู นื้
ดินยากนัก สถานทีต่ รงนัน้ ก็เปยกชืน้ ไปหมด มีตวั ทากอยลู อ มกลดของ
พระภิกษุหนมุ เต็มไปหมด เหมือนเขามารอรับไออนุ จากอุณหภูมขิ อง
พระภิกษุหนมุ แตตวั ทากทัง้ หลายก็ไมสามารถเขาไปในกลดได ครัน้

22
Krasaejai8.pmd

22

15/12/2552, 10:18

แลวพระภิกษุหนุมก็เตรียมตัวออกบิณฑบาต เมื่อเดินทางออกไป
บิณฑบาต ซึง่ เปนเรือ่ งตามประเพณี ตามหนาที่ โดยทีท่ า นไมไดหวัง
วาจะไดอะไร ทานอิม่ แลวตลอดคืน พระภิกษุหนมุ ออกบิณฑบาตดวย
จิตใจที่เบาสบาย เดินไปไดระยะทางประมาณสักหนึ่งรอยเมตร ก็มี
คนมายืนรอใสบาตรอยูสามสี่คนเปนสุภาพสตรี ผูมีผิวพรรณงาม
บริสทุ ธิ์ ดวงตามีประกายแวววาวเหมือนตาพูดได เมือ่ พระภิกษุหนมุ
รับบาตรแลวก็เดินตอไปขางหนา หาทีฉ่ นั ภัตตาหาร ขณะกำลังนัง่ ลง
ก็มีโยมประมาณ ๕ คนเขามาขอใสบาตรอีก แลวก็กราบลากลับไป
พอฉันภัตตาหารเสร็จก็ทำความสะอาดบาตร ก็มโี ยม ๕ คนเดิมเขามา
ขอฟงธรรม พระภิกษุหนุมก็เลยแสดงธรรมใหฟง หัวขอธรรมเรื่อง
อนุปพ
ุ พิกถา ๕ ไดแก ๑ ทานกถา กลาวถึงทาน ๒ สีลกถา กลาว
ถึงศีล ๓ สัคคกถา กลาวถึงสวรรค ๔ กามาทีนวกถา กลาวถึงโทษ
แหงกาม ๕ เนกขัมมานิสงั สกถา กลาวถึงอานิสงสการออกจากกาม
เมื่อแสดงธรรมจบลง ทุกคนก็กราบพรอมกัน ขณะที่พระภิกษุหนุม
กำลังฉันน้ำพอมองไปที่คน ๕ คน ทานนึกวาผีหลอกแตเชาหรือนี่
เพราะโยม ๕ คนนัน้ ไมรหู ายไปไหนพรอมกันหมดแคเพียงเสีย้ ววินาที
เดียว พระภิกษุหนมุ เมือ่ ทำภัตกิจเสร็จทุกอยางแลว ก็เริม่ ปฏิบตั ิ โดย
แผเมตตาจิตใหกบั ผนู ำภัตตาหารมาถวาย ทานปฏิบตั เิ ชนนีเ้ ปนปกติ
และแผเมตตาอุทศิ สวนบุญสวนกุศลใหเจาปาเจาเขาอีกดวย

เนินดินใตตน มะขามใหญนนั้ ขณะนัน้ พวกโยมไดลา สัตวมาสาม
ตัวเปนกวางตัวผแู ละตัวเมีย ก็มาปรุงอาหารกินแลวนำมาถวาย
ทาน พอโยมถวายทาน ทานก็พดู วา อาตมาขอบิณฑบาตไดไหม
โยมก็บอกวาได แลวก็ตอบทานโดยไมไดตงั้ ใจ ทานพูดตอวาอยา
ฆาสัตวอีกเลย พวกเราก็รับปากกันกับทาน ทานบอกวาถาเรา
ทำได แผนดินตรงนีจ้ ะเปนทองคำใหโยมนะ และจะเจริญรงุ เรือง
มาก ผคู นจะเขามาศึกษาทองเทีย่ วมากขึน้ ประโยชนกจ็ ะตกไป
ถึงลูกหลานทั้งแผนดิน เพราะที่นี้เปนบอทองคำที่ใหญที่สุดใน
สุวรรณภูมิ ถารับคำสัจจะกับอาตมาแลวอยาทำผิดอีกนะโยม ถา
ทำผิดจะทำใหไดรบั กรรมตัวจะเตีย้ ลงสามสวนแลวทานก็หายไป
อยตู อ มาพวกก็ชว ยกันรักษาสัจจะกวา ๕ ป วันหนึง่ ก็มลี กู หลาน
ไปลาสัตวไดกวางมาอีก ๑๐ ตัว พวกเราก็นำมาเลีย้ งฉลองกันทัง้
หมบู า น กินกัน ๓ วัน ปรากฏวาทุกคนก็ปว ยมีอาการผิดปกติทาง
รางกาย แลวตัวก็คอ ยๆเตีย้ ลงๆ จนเหลือแคทเี่ ห็นอยนู ี่ พวกโยม
ไมมที พี่ งึ่ อืน่ แลว พวกโยมรอพระคุณเจารูปเดียวเทานัน้ ”
พอพระภิกษุหนุมฟงเรื่องราวจบ ก็ถามวา “อาตมา
จะชวยโยมไดอยางไร เพราะอาตมาไมรวู ธิ ที จี่ ะทำการแกคำสาป
ใหพวกโยมไดเลย อาตมาไมเคยรไู มเคยศึกษาเรือ่ งเหลานี้ และ
ไมเคยเชือ่ วาโลกนีจ้ ะมีสงิ่ ประหลาดอยางนี้ แตถา ชวยไดอาตมา
ก็จะชวย พระภิกษุหนมุ รับปากแตกไ็ มรวู ธิ จี ะชวยพวกเขาไดอยาง
หลวงปใู หญสอนวิชาชวยชาวเมืองลับแล
ไร” คิดหาอุบายวิธเี ทาไรก็คดิ ไมออก เลยตัดสินใจทิง้ ความคิดไว
ขณะทีแ่ ผเมตตาอยนู นั้ ทานไดยนิ เสียงคนรองไหเปนเสียง กอน ทานก็เลยนัง่ สมาธิแลวเห็นนิมติ เปนภาพพระภิกษุผเู ฒชรา
ผหู ญิงสลับกับเสียงผชู ายทีเ่ ปนเสียงเด็ก พระภิกษุหนมุ ก็ลมื ตาขึน้ มอง รูปหนึง่ ปรากฏขึน้ แลวเดินเขามาบอกวิธแี กอาถรรพ คำสาบานนี้
หาเสียงนัน้ ปรากฏเห็นเปนผหู ญิงรูปรางเล็กตัวสูงเทาหนึง่ ศอก พระ วา “ใหเอาใบมะขามมา ๑๐๘ ใบแลวเขียนอักขรอิตปิ โ สถอยหลัง
ภิกษุหนมุ ก็ไมแนใจวาสิง่ ทีเ่ ห็นประจักษอยตู อ หนา วานีค่ อื คนจริงหรือ เขียนเสร็จแลวใหสวดอิตปิ โ สเดินหนา ๑๐๘ จบ สวดถอยหลัง
แลวทำไมคนตัวเตี้ย ตัวเล็กขนาดนี้ แลวก็มีอีกสองคนตามเขามา อีก ๑๐๘ จบ สวดแลวนำใบมะขามไปเผาไฟแลวสวดอิติปโส
สมทบอีก ขณะทีท่ า นกับประหลาดใจกับเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ก็มเี สียง แปดทิศและสวดบทกรวดน้ำบทใหญ เริ่มสวดตั้งแต อิมินา
พูดขึน้ วา “พวกโยมเปนคนทีต่ วั เล็กนี้ เพราะเปนคนเมืองลับแล แตที่ ปุญญะกัมเมนะฯ” พระภิกษุหนมุ ก็กม กราบหลวงปผู เู ฒาและ
จริงไมไดตวั เล็กอยางนีห้ รอก แตตวั เล็กเพราะถูกคำสาปของพระภิกษุ ถามทานวา “หลวงปอู ยทู ไี่ หน ขอรับ หลวงปตู อบวา อยหู า งจาก
รูปหนึง่ เพราะพวกคนเมืองลับแลผิดสัจจะกับทาน ทีโ่ ยมมานีม้ าเพือ่ นี้ประมาณ ๓๐๐ กวากิโลเมตร ถาผมจะไปหาหลวงปูจะไป
ขอความชวยเหลือจากพระคุณเจา เพราะโยมเห็นแลววาพระคุณเจา ถามหาหลวงปูวาชื่ออะไรขอรับ” หลวงปตู อบวา “หลวงปูใหญ
จะตองชวยพวกโยมได พระภิกษุหนมุ ตอบแบบงงๆวา “มันเปนกรรม เคยไดยินไหม หลวงปใู หญโลกอุดร” พระภิกษุหนมุ ตอบวา
ของคุณโยมที่ไมรักษาคำพูดกับพระ หลอกพระก็ถือวาเปนกรรม “ไมเคยไดยนิ ขอรับ เพราะกระผมเปนพระบวชใหมขอรับ เพิง่ บวช
อาตมาอยากรวู า โยมไปหลอกอะไรพระทานละ ทำไมโยมจึงตัวเตีย้ กัน ได ๕ ปนขี้ อรับ” แลวพระภิกษุหนมุ ก็กม ลงกราบ พอเงยหนาขึน้
ทุกคน” เขาก็เลาวา “วันหนึง่ เมือ่ ๑๐๐ ปทผี่ า นมา มีพระรูปหนึง่ เดิน มาหลวงปกู ห็ ายไปแลว…
หลงเขามาในหมบู า นหุบเขาของเรา พอดีทา นมาปกกลดอยตู รงโนนที่
โปรดติดตามตอนตอไป
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รรู อบกรอบกฎหมาย
เรือ่ ง...พีห่ นมุ

สิทธิตามกฎหมายของ

สวัสดีครับพบกันอีกแลวนะครับ ฉบับนี้
ขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องของผูสูงอายุ หลายคน
คงไมทราบวามีกฎหมายที่กำหนดในเรื่องของ
ผูสูงอายุไวดวย คือมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใชเมือ่ วันที่ ๓๑ ธันวาคม
๒๕๔๖ เหตุผลในการตรากฎหมายมาจากมาตรา ๕๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่ บัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิของ
ผู สู ง อายุ ใ ห มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ความช ว ยเหลื อ จากรั ฐ ทั้ ง นี้ ต ามที่
กฎหมายบัญญัติ ก็หมายความวารัฐตองออกกฎหมายมาเพื่อ
รองรับการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูสูงอายุ
หมายความวา “บุคคลซึง่ มีอายุเกินหกสิบปบริบรู ณขนึ้ ไปและมี
สัญชาติไทย” ผสู งู อายุมสี ทิ ธิไดรบั การคมุ ครอง การสงเสริมและ
สนับสนุนในดานตาง ๆ เชนการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่จัดไวไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การศึกษา การ
ศาสนา ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม การอำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุ การไดรับคายกเวนเขา
ชมสถานทีข่ องรัฐ การจัดทีพ่ กั อาศัย อาหารและเครือ่ งนงุ หมให
ตามความจำเปนอยางทัว่ ถึง การสงเคราะหเบีย้ ยังชีพ เปนตน ซึง่
ในเรือ่ งตาง ๆทีก่ ลาวนีส้ ำนักนายกรัฐมนตรีกไ็ ดมปี ระกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี กำหนดใหกระทรวงสาธารณะสุขรับผิดชอบรวม
กับหนวยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วของดำเนินการ ในการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุขไวโดยความสะดวกและรวดเร็วแกผู
สูงอายุเปนกรณีพเิ ศษ โดยกำหนดใหโรงพยาบาลของรัฐจัดใหมี
ชองทางเฉพาะสำหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไปใน
แผนกผูปวยนอก และตองกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการให
บริการแกผสู งู อายุ หรือในเรือ่ งทีพ่ กั อาศัย อาหารและเครือ่ งนงุ
หมทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยกม็ ี
หนาทีร่ บั ชอบทีจ่ ะตองดูแลในเรือ่ งทีอ่ ยอู าศัย อาหาร เครือ่ งนงุ หม
โดยใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชนญาติหรือผูอุปการะ ผู
นำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานพยาบาล สถานี
ตำรวจ แจงหรือยื่นคำขอรับความชวยเหลือใหแกผูสูงอายุที่
ประสบปญหาเดือดรอนและมีความจำเปน ถาในกรุงเทพมหา
นครก็ยื่นขอไดที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถาในตาง
จังหวัดก็ยื่นตอสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจงั หวัด นอกจากทีก่ ลาวมาแลวรัฐยังจะตองดำเนินการใน
เรือ่ งอืน่ ๆ อีก เชนการจัดสถานทีเ่ ฉพาะใหกบั ผสู งู อายุ การจัด

ผสู งู อายุ

สวัสดิการตาง ๆ ในการสงเสริมอาชีพ เชน การให
เงินกยู มื เพือ่ เปนทุนประกอบอาชีพโดยใหกยู มื ราย
บุ ค คลได ค นละไม เ กิ น ๑๕,๐๐๐ บาทโดยมี
กำหนดระยะเวลาใชคืนไมเกิน ๓ ป และไมคิด
ดอกเบี้ ย นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี ใ นเรื่ อ งของการ
ชวยเหลือผสู งู อายุทถี่ กู ทารุณกรรม คือการกระทำใด ๆ จนเปน
เหตุใหผูสูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจ หรือการทอดทิง้ ละเลยไมเอาใจใสดแู ล หรือไมไดรบั
การดูแลเปนระยะเวลายาวนานอันอาจจะเกิดอันตรายตอราง
กายหรือจิตใจของผสู งู อายุ ผสู งู อายุหรือผทู พี่ บเห็นก็สามารถที่
จะแจงใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถาในตางจังหวัดก็แจง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจงั หวัด เพือ่
ขอรับความชวยเหลือได
ยั ง มี สิ่ ง ที่ รั ฐ จะต อ งดำเนิ น การเพื่ อ ให เ ป น สวั ส ดิ ก าร
สำหรับผสู งู อายุอกี มาก แตทางทีด่ ที สี่ ดุ เราควรทีจ่ ะดูแลผสู งู อายุ
ที่เรารูจัก กอนที่ทานผูสูงอายุเหลานั้นจะตองไปขอความชวย
เหลือจากรัฐ เราทุกคนเกิดมาแลวไมอาจผานพนความชราไปได
อยางไรเราก็ตองไปถึงคำวาผูสูงอายุกันทุกคน ดังนั้นเราควรที่
จะเตรียมความพรอมของเราไวเอง โดยใชหลักธรรมของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทีส่ อนใหรจู กั ประโยชนปจ จุบนั ทิฏฐธัมมิ
กัตถะประโยชน คือ (๑) สอนใหรจู กั พึง่ ตน (๒) สอนใหรจู กั ตัง้
ตนได (๓) สอนใหฉลาดในการดูแลปกครองตนเอง (๔) สอนให
รจู กั คัดเลือกบุคคล (๕) สอนใหรจู กั ใชจา ย (๖) สอนใหรจู กั ดำเนิน
ชีวิตไปตามแผนของชีวิตมี ๔ อยาง คือ อุฏฐานสัมปทาน ถึง
พรอมดวยความเพียร ๑ อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา
๑ กัลปยาณมิตตตา ความมีเพือ่ นเปนคนดี ๑ สมชีวติ า เลีย้ งชีพ
ตามสมควร ๑ ครับฉบับนี้ก็ขอจบลงตรงนี้ของใหทานผูอาน
ทุกทานเจริญในธรรมและมีความสุข สวัสดีครับ



อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺตโิ ย
วโยคุณา อนุปพฺพํ ชหนฺติ
เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน
ปฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ
กาลยอมลวงไป ราตรียอ มผานไป ชัน้ แหงวัยยอมละลำดับไป
ผเู ล็งเห็นภัยในมรณะนัน้ พึงทำบุญอันนำสุขมาให
(นนฺทเทวปุตฺต)

สํ.ส.๑๕/๙๘.
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เพราะเปนปจจัตตัง
เรียบเรียง..ขุนไกรลาส

สัญญาพญานาค

ตอนที่ ๒

ความตอนทีแ่ ลว ดิฉนั ไดกลาวถึงการทองเทีย่ ว
ไปในนาคพิภพ หลายทานอาจสงสัยวาการไปทองเทีย่ ว
ไปรเู ห็นนัน้ ทำไดอยางไร แมวา ดิฉนั จะเคยปฏิบตั มิ าหลาย
แนวทาง ไมวา จะเปนกสิน พุทโธ วิชชาธรรมกาย เปน
ตน แตดฉิ นั ก็ถนัดในการทำมโนมยิทธิ ตามแบบของหลวง
พ อ พระราชพรหมยานเถระ (ฤๅษี ลิ ง ดำ) วั ด ท า ซุ ง
จ.อุทยั ธานี และผทู ฝี่ ก ไดสามารถใชอทิสมานกาย(กาย
ใน) ทองเทีย่ วไปตามภพภูมติ า ง ๆ ได พระเดชพระคุณ
หลวงพอฯ ทานสอนมโนมยิทธิดว ยจุดประสงค เพือ่ ใหได
พิสจู นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา ใหเชือ่ มัน่ ในพระ
รัตนตรัย เขาใจในเรือ่ ง นรก สวรรค พรหม พระนิพพาน
เปนการพิสจู นวา มีจริงเปนจริง เปนการตัดวิจกิ จิ ฉา หรือ
ความลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค ซึง่
เปนสังโยชนขอ ที่ ๒ ในสังโยชน ๑๐ มิใชเพือ่ ใหหลงอยใู น
ฤทธิ์ หรือติดอยใู นความเพลิดเพลินสนุกสนาน

ยอนไปเมือ่ กลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา
ประมาณ ๐๓.๐๐ น. หลังจากที่ไดนั่งสมาธิถึงดวง
แกวกลมใสๆ ไปเรือ่ ยๆ จนเปนประกายพรึก จากนัน้ ได
เห็นภาพตนเองเปนกายใสๆ จิตเสมือนดับหายไป อยๆู
ก็ปรากฏภาพตนเองอยสู ถานทีแ่ หงหนึง่ ซึง่ ไมเคยรจู กั มา
กอน ลักษณะเปนหองโถงคลายทองพระโรงใหญ มีเสา
โดยปกติแลว การฝกมโนมยิทธิทกุ ครัง้ จะมีการ ตนใหญประกอบไปดวยรัตนะทัง้ ๗ ตรงกลางหองมีแทนๆ
ระลึกถึงองคพระปางจักรพรรดิ หรือปางพระวิสุทธิเทพ หนึง่ ลักษณะคลายบุษราคัมทีเ่ จียระไนแลวกอนใหญมาก
เปนแกวใส หรือบางครั้งอาจจะนึกถึงดวงแกวกลมใสๆ ดานลางก็เปนรัตนะทัง้ ๗ สวยงามมาก
กอนเสมอ เมือ่ จับภาพพระใหใสจนเปนประกายพรึกแลว
ขณะทีร่ สู กึ งงๆ อยนู นั้ ไดเห็นเทพธิดา ๒-๓ นาง
อธิษฐานยกจิตขึน้ สพู ระนิพพาน หรือสถานทีจ่ ะตองการ
ไป ภาพของเราก็จะไปปรากฏ ณ. สถานทีแ่ หงนัน้ ทันที เขามาหา พรอมทำความเคารพดิฉนั และทีแ่ ปลกมาก คือ
นางนำมือขวามาแตะทีเ่ ทาของดิฉนั แลวนำมือนัน้ ไปแตะ
เพือ่ แผเมตตาอุทศิ บุญใหแกพญานาคราช และ ทีห่ นาผากตนเอง จำไดวา ดิฉนั เคยเห็นวิธกี ารแบบนีใ้ น
เหลาบริวารทัง้ หลาย ชวงนัน้ ดิฉนั ไดสรางบุญหลายๆ ภาพยนตรอนิ เดีย
อยาง เชน เปนเจาภาพกฐินหลายวัด ถวายทองคำ เพือ่
จากนัน้ นางไดกลาววา “พระแมเจา ทานไปอยู
บูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ ถวายสรอยคอ เพือ่ เปนพุทธบูชา
เปนตน ทำใหทราบวา ผลของบุญทีเ่ ราทำไมวา จะเปนบุญ ทีใ่ ดมา พวกเรารอรับใชทา นอยตู งั้ นาน” ในใจนึกวา “อยุ
เล็ ก หรื อ ใหญ ทุ ก อย า งจะไปปรากฏที่ วิ ม านของเรา ...ชักจะไปกันใหญแลว ..” จึงถามเทพธิดาเหลานัน้ วา
“สถานทีแ่ หงนีเ้ ปนทีใ่ ด” นางผเู ปนหัวหนากลาววา “ทีแ่ หง
บนสวรรคเสมอ …
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นี้ คือ สวรรคชนั้ ปรนิมมิตวสวัตดี” นางกลาวตอไปวา “ทุก
ครั้งที่พระแมเจาสรางบุญใหญคราใด ทิพยสมบัติมัก
ปรากฏใหพวกเราตืน่ ตาตืน่ ใจเสมอ แตพวกเราไมเคย
เห็นพระแมเจา ขึน้ มาใหพวกเราไดอนุโมทนาบุญเลย”

สุนนั โทนัน้ ทานเปนจอมกษัตริยผ คู รองเมืองนครบาดาล
ทัง้ ๗ โดยทานพอโภคะ นัน้ เปน ๑ ใน ๗ เมืองทีท่ า น
ทรงปกครองอยู ทานสุนนั โทเคยปรารถนาพระโพธิญาณ
(คือผูปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งใน
อนาคต) และเคยเกิดเปนมนุษยไดเคยบวชเรียนเปนพระ
เสียงของนางไดตดั พอตอวา ผเู ขียนจึงอธิษฐาน
ภิกษุสาวกแหงองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตกาล
จิตรวบรวมบุญทัง้ หมดใหเทพธิดาเหลานัน้ ไดอนุโมทนา
ซึ่งไดตั้งจิตอธิษฐาน “จะขอทะนุบำรุงรักษาพระพุทธ
สาธุการ ปรากฏวา มีเทพบุตร และเทพธิดามาจากทีใ่ ด
ศาสนา” กอนทีจ่ ะละสังขาร(ตาย)ลง
ทีก่ ท็ ราบ ปรากฏขึน้ เต็มสถานทีแ่ หงนัน้ นับเปนหมืน่ ๆ
หลังจากทีผ่ เู ขียนไดไปอุทศิ บุญ และใหพญานาค
องค แตเทพบุตรมีอยเู ปนจำนวนนอยกวาเมือ่ เทียบกับ
เทพธิดา ซึง่ เทพบุตรจะอยดู า นขวา เทพธิดาจะอยดู า นซาย ทัง้ หลายอนุโมทนาบุญ ไดทราบวา มีชาวนาคสวนหนึง่
มือ เมื่อเหลาเทพบุตรเทพธิดาไดอนุโมทนาบุญแลว ไดจตุ ไิ ปอยภู พภูมทิ สี่ งู ขึน้ ตามกำลังบุญ บางพวกก็ไปจุติ
สังเกตไดวา เทพบุตรเทพธิดาชัน้ นี้ มีรศั มีกายสวางไสว เปนมนุษย บางพวกก็ไปจุติเปนเทวดาชั้นตางๆ เชน
และรูปรางงดงามกวาชัน้ อืน่ ๆ มาก เมือ่ เสร็จกิจแลวดิฉนั สวรรคชนั้ ดาวดึงส สวนใหญเปนนาคกัลยา (นาคตัวเมีย)
จึงไดตงั้ จิตออกจากสมาธิ
จะมาเกิดในชัน้ นี้ และสวรรคชนั้ ที่ ๖ คือ ชัน้ ปรนิมมิตวสวัตดี
ตอมาทุกครัง้ ทีม่ กี ารนัง่ สมาธิ ดิฉนั ตองกำหนด
จิตไป ๒ สถานทีท่ ขี่ าดไมได คือ สวรรคชนั้ ปรนิมมิต เหตุทที่ ราบวามีเทวดาทีจ่ ตุ จิ ากภพพญานาคมา
วสวัตดี และนาคพิภพ เพือ่ ใหทา นเหลานัน้ ไดอนุโมทนา นัน้ เนือ่ งจาก วันหนึง่ ขณะทีข่ นึ้ ไปวิมานสวรรคชนั้ ปรนิมฯ
บุญทีก่ ระทำมา
พบวา มีเทพบุตรเพิม่ ขึน้ เปนจำนวนมากนับไมถว น และ
วิมานในวันนัน้ สวางไสวมาก เทพบุตรใหมแตละองคมรี ศั มี
มีชว งหนึง่ ดิฉนั ไดใหธรรมทานในเว็บธรรมะเว็บ
กายสวางไสวกวาทุกองคทมี่ อี ยเู ดิม และเปธกาเทพธิดาได
หนึ่ง เพื่อเผยแผพระธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระ
เขามารายงานวา
สัมมาสัมพุทธเจาตามภูมิธรรมที่มีอยู เมื่อถึงเวลานั่ง
สมาธิ ก็ไดกำหนดจิตไปสวรรคชน้ั ปรนิม ฯ จากนัน้ ก็มา
“พระแมเจา ทานอุปปะมะเทพบุตรจะมาเปน
ทีน่ าคพิภพ หลังจากใหเหลานาคทัง้ หลายอนุโมทนาบุญ หั ว หน า ใหม ซึ่ ง เดิ ม ที เ ป น ท า นนรสี ห แต ว า คราวนี้
แลว ทานโภคะนาคราชไดกลาววา
ทิพยสมบัติ และรัศมีกายของทานอุปปะมะนั้นรุงโรจน
สวางไสวกวาเทพบุตรองคใด พวกเราจึงยกใหทานเปน
“ขณะนีม้ มี ารศาสนามาก การเผยแผพระศาสนา
หัวหนา” ดิฉนั จึงไดกลาวอนุโมทนาบุญกับเทพบุตรองค
จะทำไดยากขึน้ พออยากใหลกู เขียนเรือ่ งของเราชาวนาค
ใหมทกุ ๆ องคและใหทา นเหลานัน้ อนุโมทนาบุญของดิฉนั
พิภพ และหนาที่ที่ที่เราพึงกระทำในการรักษาสมบัติ
ดวย แลวจึงทราบวา ทานเหลานีม้ าจากนาคพิภพ ลวน
จักรพรรดิ จนกวาจะครบอายุพระศาสนา ๕๐๐๐ ป และ
แตเคยเปนพญานาค ผมู ฤี ทธิม์ าก ทรงอภิญญา ซึง่ ไดชว ย
เพือ่ รอการมาตรัสรขู องพระศรีอาริยเมตไตรย ทานสุนนั
กิจพระศาสนาตลอดมาและจะชวยตอไป………
โทนาคราช ผเู ปนอินทกะของทานทาววิรปู ก ษ มีหนาที่
โปรดติดตาม สัญญาพญานาค ในตอนตอไป…
รวบรวมเพือ่ นพองและบริวารทีก่ ระจัดกระจายมาชวยกัน
สืบตอพระศาสนา”
ครัง้ นี้ ทำใหผเู ขียนไดรจู กั พญานาค ผยู งิ่ ใหญอกี
ทานหนึง่ นามวา “ทานสุนนั โทนาคราช” สำหรับทาน
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วันที่

ปฏิทนิ ธรรม

๑-๘ ธ.ค
๙-๑๖ ธ.ค

เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ - กุมภาพันธ ๒๕๕๓

รายการกิจกรรม

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๖
โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจรครัง้ ที่ ๓
ทีศ่ นู ยทรัพยากรมนุษยลา นนา จ.เชียงใหม

๑๘ ธ.ค
๓๑-๑ ม.ค ๕๓
๑๖ ม.ค ๕๓
๑-๘ ก.พ ๕๓
๑๐ ก.พ ๕๓
๒๐-๒๗ ก.พ ๕๓

แสดงธรรมทีธ่ นาคารอาคารสงเคราะห
สวดมนตขา มปสง ทายปเกาตอนรับปใหม
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ทอดผาปา
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๗
แสดงพระธรรมเทศนาทีม่ หาวิทยาลัยเซนตจอหน
อมรมกรรมฐานเจาหนาทีก่ รมปศุสตั ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑-๘ มี.ค ๕๓
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๘
๑๙-๒๖ มี.ค ๕๓ อบรมกรรมฐานทีย่ วุ พุทธศูนย ๑
๑-๘ เม.ย ๕๓
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๙
๒๑-๒๔ เม.ย ๕๔ โครงการคายพุทธบุตรรนุ ที่ ๓ "เด็กดีของพอ"

ผูเขารวมกิจกรรม

สมัครเขาโครงการไดทวี่ ดั ปา
ขอเชิญรวมลงชือ่ จอง รับ ๑๐๐ ทาน
สอบถามเพิม่ เติมไดทคี่ ณ
ุ บุษรัตน มกรแกวเกยูร
085-1202005 หรือ คุณกมลาศ คัชชาพงษ 086-3102566

ขอเชิญรวมสวดมนตขา มปและทำบุญตอนรับปใหม
ทอดผาปาที่วัดปา
สมัครเขาโครงการไดทวี่ ดั ปา
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
เจาหนาทีก่ รมปศุสตั วมาอบรมกรรมฐาน
ทีว่ ดั ปาจำนวน ๕๐ คน
สมัครเขาโครงการไดทวี่ ดั ปา
สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
สมัครเขาโครงการไดทวี่ ดั ปา
รับเยาวชนพุทธบุตรอายุ ๙-๑๒ ป จำนวน ๑๒๐ คน
จองไดทคี่ ณ
ุ บุษรัตน มกรแกวเกยูร โทร 085-1202005
หรือ คุณกมลาศ คัชชาพงษ โทร 086-3102566
๒ พ.ค ๕๓
พิธบี วงสรวงพระพุทธมหาจักรพรรดิศรีรตั นมงคล ขอเชิญรวมทำบุญและเจริญจิตตภาวนาทีว่ ดั ปา
๑๙-๒๖ พ.ค ๕๓ อบรมกรรมฐานทีย่ วุ พุทธศูนย ๒
สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
หมายเหตุ : ตารางปฏิทนิ ธรรมขางตน เปนตารางกิจกรรมทีแ่ จงไวลว งหนา ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลง
โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ เปนโครงการปฏิบตั วิ ปิ ส สากรรมฐานสำหรับบุคคลทัว่ ไปจัดขึน้ ระหวางวันที่ ๑-๘ ของทุกเดือน

สนใจปฏิบตั ธิ รรม

ทานสามารถเขามาปฏิบตั ธิ รรมไดทกุ วัน พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปู ฏิบตั ธิ รรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.
และ ๑๙.๐๐ น. ของทุกวัน หรือหากสนใจเขารวมปฏิบตั ใิ นโครงการปฏิบตั ธิ รรมของวัด กรุณาลงชือ่ จองลวงหนา โดยผปู ฏิบตั ธิ รรม
เตรียมดอกไม ธูป เทียน เพือ่ ขอกรรมฐานและรับศีล ๘ พรอมทัง้ ชุดขาวสำหรับปฏิบตั ธิ รรมตามจำนวนวันทีท่ า นเขาปฏิบตั ิ
พระวิปส สนาจารยทสี่ อนกรรมฐานคือ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท, พระอาจารยสชุ าติ ติกขฺ วีโร
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
โทรศัพท ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒
หรือดูระเบียบการทัว่ ไปไดที่
e-mail : watpa11@.watpacharoenrat.com webboard : http//forums.212.com/watpa11, Krasaejai@yahoo.com
ขอเชิญฟงธรรมบรรยาย ในรายการธรรมประทีป ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร
ชัน้ ๓ วัดยานนาวา ทุกวันเสาร ตัง้ แตเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวา

www.watpacharoenrat.com

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

เรือ่ ง สุรพันธ พิสฐิ พิทยา

ชีวติ ทีพ่ ลิกผัน ดวย “กรรมฐานและคำสอนของหลวงพอ”
สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแลว คงไมมีใคร รูอนาคต
ของตนเองไดแนนอน วาจะตองประสบเคราะหกรรมเชนไร
จะเจอะเจอกับสิง่ ดี-เลวแคไหน ตองตกทุกขไดยากหรือจะพบ
กับความสุขอยางไร
ผมเชือ่ วาดวยเหตุนี้ ผทู ไี่ มเชือ่ ในกฏแหงกรรมสวนใหญ
จึงมักตกอยใู นความประมาทตอการดำเนินชีวติ ตางตักตวง
ขวนขวาย หาความสุขฉาบฉวยเฉพาะหนาไปวันๆ ตางเบียด
เบียน แกงแยง ชิงดี ชิงเดน เพือ่ ใหไดมาซึง่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
รวมถึงปจจัยและทรัพยสนิ ทีเ่ อือ้ ตอการดำเนินชีวติ ในปจจุบนั
ที่ ฟงุ เฟอ หรูหรา ฟมุ เฟอย สนุกสนาน สุขสบาย ไมเวนแมแต
การเบียดเบียนชีวติ สัตวนอ ยใหญ เพือ่ เปนไปแหงความเพลิด
เพลิน บันเทิงเริงรมยชั่วครู ชั่วยาม สิ่งเหลานี้ แมแตกับ
ตัวผมเองก็ไมละเวน โดยเฉพาะกอนที่จะไดรูจักกับ การ
ปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั ปา...

เปนเวลากวา 20 ป ทีผ่ มสูบบุหรีต่ ดิ ตอกันมา แม
จะมีบางชวงเวลาของชีวติ ทีค่ ดิ และพยายามเลิก แตสดุ ทาย
ก็หวนกลับไปหามันใหมทกุ ครัง้ ถาจะนับกันจริงๆ จำนวนครัง้
ทีผ่ มคิดและพยายามจะเลิก ไมนา จะต่ำกวาจำนวนปทผี่ มสูบ
มา ...
วันแตงงาน/วันขึ้นปใหม/วันเกิดลูก/วันครบรอบ
แตงงาน/วันเขาพรรษา/วันงดสูบบุหรีโ่ ลก และวันสำคัญ
อืน่ ๆอีกมากมาย ลวนเคยถูกผมอุปโลกน กำหนดใหเปน
วันทีผ่ มจะเลิกบุหรี่ และ/หรือ เลิกเหลามาแลวทัง้ สิน้ ไม
เวนแมแต วันฌาปนกิจแมผม ...แตกไ็ มเคยสำเร็จ
การใช เ วลาพั ก ผ อ นหย อ นใจของผม ด ว ยที่ มี
บานอยตู ดิ คลอง ทำใหการตกปลา หาเหยือ่ เปนเรือ่ งทีแ่ ทบ
จะอยใู นตารางกิจวัตรประจำวันอยางหนึง่ ผมมักจะถือเบียร
ออกไปนัง่ หยอนเบ็ดหนาบาน หรือบางวันก็ผกู เบ็ดทิง้ ไวตลอด
ทัง้ คืน ตอนเชาก็ตนื่ มาเก็บเบ็ด ปลาทีไ่ ดกม็ สี ารพัดชนิด ถา
หลงทางเดินชีวติ
คืนไหนปลากินดี ผมจะนัง่ ตกปลาจนถึงเชาโดยไมไดหลับ ไม
ผมเรี ย นในสถานบั น ช า งที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห ง หนึ่ ง ใน ไดนอน จนคนแถวๆบานมักจะทักทายผมดวยเรือ่ งเกีย่ วกับ
ประเทศไทย การสอบเขาได-ไดเรียน-ไดสงั คมกับเพือ่ นใหม การตกปลาเสมอ อยางเชนวา ... - วันนีไ้ มตก(ปลา)เหรอ
ทัง้ รนุ เดียวกันและรนุ พี่ ประกอบกับสภาพแวดลอมของวัยรนุ ... - เมือ่ คืนไดเยอะมัย๊ - วันนีใ้ ชเหยือ่ อะไร
แบบ นักเรียนชาง ยอมทำใหรสู กึ เหลิงลำพอง คึกคะนอง
การเขาวัดเขาวา สำหรับผมเปนเพียงแคผใู หบริการ
อยากรอู ยากลอง อยากใหเพือ่ นฝูงยอมรับ อยากเปนจุดเดน
ตองการโออวด ชอบทาทาย หาสิง่ แปลกใหมเขามาไวในชีวติ ขับรถรับ-สง ครอบครัวไปวัด ในวันหยุดเทศกาลสำคัญทาง
การเริม่ มีรายได จากการ ‘ฝกงาน’ หรือทำ ‘งานฝน ’ ศาสนา และเปนไปตามประเพณีที่ ‘ชาวบาน’ เขาทำตามๆกัน
ประกอบกับการไดออกจากบานไปอยูหอพักบานเชากับ มา ที่ไมไดชวยใหผมไดรับรู ซึมซับ เขาใจหลักธรรมคำสอน
เพือ่ นๆใกลๆสถาบันอยางเปนอิสระ ทำใหภาคภูมใิ จและรสู กึ ตางๆ ทีช่ าวพุทธทีด่ ี ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ แมแตการรับศีลหา ก็เปน
เหมือนวาตัวเองไดเปนผใู หญ ทีไ่ มจำเปนตองคอยขออนุญาต เพียงแคการทองสวดตามพระ ยิง่ ไปกวานัน้ การจับผิดพระ
พอ-แม-ผปู กครองในเรือ่ งตางๆ สิง่ เหลานีท้ ำใหผมหลงระเริง เพงโทษเด็กวัด จองอาบัตสิ งฆ ไมปลงของทำบุญ ไมเกือ้ หนุน
และเปนสวนทำใหชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก ‘เด็กเรียน’ ศาสนา ยังเปนสิง่ ทีผ่ มมักจะปฏิบตั เิ สมอเมือ่ ไดเขาวัด ...
เปน ‘เด็กเก’ และสิง่ ทีไ่ ดเปนรางวัล(เลวๆ)จากชวงนีข้ องชีวติ
คือ ผมสูบบุหรีแ่ ละดืม่ เหลา จนติดเปนนิสยั ...
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จุดเริม่ ตนชีวติ ใหม
จุดเริม่ ตนพลิกผันจากการเขากรรมฐาน-ปฏิบตั ธิ รรม
ทีว่ ดั ปา เมือ่ วันที่ 6 - 12 สค. 51 เปนชวงทีท่ างวัดจัดโครงการ
พัฒนาจิตเพือ่ พอ ครัง้ ที่ 3 มีผเู ขารวมปฏิบตั ธิ รรมทัง้ สิน้ 90 คน
หนึง่ ในนัน้ มีภรรยาผมรวมอยดู ว ย ดวยเปนความตัง้ ใจมานาน
ทีอ่ ยากหาโอกาสเขาวัด ถือศีลปฏิบตั ธิ รรมชวงวันเกิดใหไดสกั
ครัง้ หนึง่ ในชีวติ ซึง่ ครัง้ นีน้ อกจากทีบ่ ริษทั จะอนุญาตใหพนัก
งานสมัครเขารวมโดยไมถือเปนวันลา จัดใหมีรถรับ-สง
จากบริษทั ถึงวัด เหมือนในครัง้ ที่ 1 และ 2 แลว ยังเปนวันที่
ตรงกับวันเกิดพอดี แถมทีว่ ดั ยังเปนสถานทีๆ่ คนุ เคยของพวก
เรา เพราะไดเคยเขารวมตระเตรียมงานหลอพระปางจักรพรรดิ์
มากอน ผมจึงสัญญากับภรรยาวาจะดูแลลูกๆเอง และ
จะเพลาๆ เรือ่ งการดืม่ เหลาและตกปลา
ลองปฏิบตั ธิ รรมดวยตัวเองครัง้ แรก
เนือ่ งดวยไดมเี พือ่ นๆทีบ่ ริษทั เขารวมโครงการมากอน
บางแลว ดังนัน้ ขอมูลการปฏิบตั ิ กิจวัตรประจำวัน เอกสาร
หนังสือ รวมถึงแผน CD ธรรมะของทางวัด จึงมีใหหยิบยืม
และแจกจายแบงปน กันไปศึกษาเตรียมตัวกันลวงหนา ทีบ่ า น
ผมเองก็ไดรบั ไวอยหู ลายชนิดดวยกัน และดวยทีม่ เี วลาวางจาก
การ กินเหลาเมายาตกปลาจนดึก ผมจึงมีโอกาสไดอาน
หนังสือธรรมะของทางวัด ประกอบกับ ลูกๆมักจะถามถึงแม
อยบู อ ยๆวา “ตอนนี้ แมกำลังทำอะไรอย”ู การจะตอบวา “กำลัง
นัง่ สมาธิ /กำลังปฏิบตั ธิ รรม /กำลังเขากรรมฐาน” สำหรับ
ผมและลูกๆแลว มันเปนเรือ่ งไกลตัวเหลือเกิน(ในเวลานัน้ ) ดัง
นัน้ คำตอบงายๆ ทีต่ อบลูกไปคือ แมกำลัง “อยทู วี่ ดั ฟงพระ
สวดมนต” และเพือ่ ทำใหสงิ่ นีเ้ ปนเรือ่ งใกลตวั ทีส่ ามารถจับ
ตองได
ผมจึงศึกษาวิธกี ารปฏิบตั แิ ละลองทำตามดูทบี่ า นในวัน
ถัดมา โดยการนั่งหลับตานิ่งๆ พรอมกับตามดูลมหายใจ

เขา-ออก ภาวนาพองหนอ-ยุบหนอ ในใจตามอาการของทอง
ไปเรือ่ ยๆ โดยไมขยับรางกาย ... นัง่ ไดเพียงไมนาน ผมรสู กึ
ไดถงึ ความทรมานจากอาการ ปากคอแหงผาดอยางทีไ่ มเคย
เปนมากอน ผมพยายามอดทนและพิจารณาดูอาการทีเ่ กิดขึน้
ไมขยับ ไมกลืนน้ำลาย และไมเลิกลมความตั้งใจในการนั่ง
ตอ สักพักอาการปากคอแหงคอยๆหายไป โดยทีห่ วั ไหลไลไป
จนถึงตนแขน กลับรูสึกปวดราวขึ้นมาแทน คลายกับวามัน
จะหลุดออกจากราง ผมรสู กึ ตกใจจนตองลืมตา ขยับตัวขยับ
แขนและลุกออกจากการนัง่ ผมไมทราบวาเกิดอะไรขึน้ รแู ต
วาเมื่อเลิกนั่งแลว ทั้งอาการปากคอแหงและอาการปวดที่
แขน-หัวไหลกลับหายไปเปนปลิดทิง้ ...
วันตอมา ทัง้ ๆทีเ่ ปนเพียงวันและคืนที่ 2 ของ “การ
ปฏิบตั ธิ รรม” ของเธอ แตผมกลับรสู กึ คิดถึง เปนหวงและนึก
ไปวา เธอคงจะลำบาก เจ็บปวด ทุกขทรมานกับการนัง่ สมาธิ
และ/หรือไมกค็ งตองหิวจากการอดมือ้ เย็นเพราะถือศีล เพือ่
ใหไดใกลชดิ กับอาการเหลานัน้ ผมจึงลองงดมือ้ เย็นบาง ซึง่ เปน
การเพิ่มเติมจากการ งดเบียรและงดตกปลา จากนั้นก็เอา
เวลามาลองนัง่ สมาธิเหมือนเมือ่ วานนี้ เพียงแตวนั นี้ ผมดืม่ น้ำ
และเตรียมพรอมรางกายกอนการนัง่ ดวยคิดวานาจะชวยไมให
เกิดเวทนาจากอาการปากคอแหงและปวดเมื่อยแขนและ
หัวไหล เหมือนเดิม...
เพราะเปนปจจัตตัง
ดวยความไมเคยเขาคอรส โครงการ และ/หรือเคย
ปฏิบตั ธิ รรมมากอน ผมจึงมิไดใสใจกับการสวดมนต เดินจงกรม
แผเมตตาและ/หรือสมาทานใดๆ เริม่ ตนก็ตงั้ ทานัง่ หลับตา เฝา
ภาวนา ตามดูลมหายใจ เขา-ออก วิธกี ารพิจารณาอาการตางๆ
และการปฏิบัติตนระหวางนั่งสมาธิ ผมไดแตอาศัยจากการ
อาน การฟงซีดบี รรยายธรรม ตอบขอซักถามของหลวงพอ
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ทีซ่ งึ่ เมือ่ กอนหนานัน้ เรือ่ งเหลานีไ้ มเคยมีอยใู นหัวเลยแม
แตนอ ย ครัน้ ยิง่ อาน ยิง่ ฟง ก็ยงิ่ อยากลองสัมผัสดวยตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ไดยนิ วา ธรรมะของพระพุทธเจานัน้ เปน
“ปจจัตตัง - รไู ดเฉพาะตัว”
ผมนัง่ เฝาตามลมหายใจ ดูทอ งพอง ทองยุบอยคู รู
ใหญๆ อาการปากแหงคอแหงก็เกิดขึ้นอีก ครั้งนี้ผมคอยๆ
พิจารณาดูทอี่ าการนัน้ ๆ อยางละเอียด ยายจากการดูทอ ง
พอง-ยุบ มาเปนที่ปากและคอแทนคอนขางแปลกที่อาการ
ปากคอแหงนัน้ เกิดขึน้ แลวหายไปอยหู ลายครัง้ สลับกับการ
ปวดลาทีไ่ หลและแขนทีไ่ มรนุ แรงเหมือนวันแรก แตเนือ่ งจาก
จิตยังคงกังวล ขาดสมาธิ รวมถึงความหิว ประกอบกับมีเสียง
รบกวนจากการแกลงและทะเลาะกันเพื่อเรียกรองความ
สนใจของลูกๆ ทำใหนั่งอยูไดไมนานนัก ... นี่เองกระมังที่
นักบวชและนักปฏิบตั ทิ ตี่ อ งการบรรลุธรรมจึงมักออก
ธุดงคหรือหาทีส่ ปั ปายะ
ในชวงเวลาเพียง 3-4 วันที่เขาโครงการของเธอ
ผมมีความรสู กึ คิดถึงเธอมากอยางทีไ่ มเคยเปนมากอน แมแต
หลายๆครัง้ ทีผ่ มตองเดินทางไปดูงานตางประเทศเปนเวลา
นานนับสัปดาห ก็ไมเคยเปนเชนนี้ ผมรสู กึ เหมือนกับวาเธอ
กำลังจะตายจากไปหรือไมกจ็ ะไมกลับมาเจอกันอีก ผมลอง
นัง่ นิง่ ๆปลอยใหใจคิดไปตางๆนาๆ อยางเชน... ถาเธอไม
กลับมา พวกเราจะอยกู นั ไดมยั๊ จะอยกู นั อยางไร... และกลับ
กัน ถาผมไมอยแู ละหรือมีอนั เปนไป เธอกับลูกๆ จะอยกู นั
แบบไหน พวกเขาจะลำบากกันเพียงใด...
ผมเขาใจเองวา อาจเปนเพราะการปฏิบัติธรรม
รักษาศีลแปดของเธอ ทำใหชอ งวางระหวางเธอกับผมผทู ศี่ ลี
หายังไมเคยรักษาไดครบแมแตวันเดียว มีมากขึ้น
จนเหมือนกับวาเรากำลังอยกู นั คนละภพ โดยเฉพาะอยางยิง่
ถาเธอกลับจากโครงการแลว ยังคงถือศีล 8 ตอไปและผมยัง
กินเหลาเมายาและตกปลาเปนกิจวัตรอยเู ชนเดิมหรือ ?
จากการฝกนัง่ สมาธิ ดวยตนเองทุกค่ำ หลังกลับถึง
บานในชวงทีเ่ ธอเขาโครงการ ผมมีเวลาพิจารณาถึง “เวทนา”
ตางๆทีเ่ กิดขึน้ ระหวางการปฏิบตั ิ เทียบเคียงกับสิง่ ตางๆทีเ่ กิด
ขึน้ ในชีวติ ประจำวันอาการ “ปากคอแหง” เทียบเคียงได
กับการ “อยากดืม่ เบียร สูบบุหรี”่ ถาเปนเวลาปกติผมคง
‘สูบไปหลายมวน’ หรือไมก็คง ‘ดื่มหมดไปหลายแกว’
แลว เมือ่ เกิดอาการเชนนัน้ เชนเดียวกับอาการปวดไหล ปวด
แขน นัน่ คงเปนเพราะการ ยกมือคีบบุหรีข่ นึ้ สูบ หรือไมก็

ยกแกวกระดกเบียรเขาปาก นับไมรูกี่ครั้งตอวัน ที่ซึ่ง
คนทัว่ ๆไปเขาไมไดตอ งใชแรงงานแบบสูญเปลาเชนนัน้ การ
ปวดเมื่อยนาจะเกิดจากการฝนหยุด ใชงานที่ฟุมเฟอย ไร
ประโยชน ทีท่ ำมาเปนกิจวัตรทุกวันนานนับ 10 ป ดวยการ
นำมาตรึงไวทบี่ นหนาตักวางซอนทับกันเพียงไมกนี่ าที !.
มีอยบู างชวงทีภ่ าพปาของผมโผลแวบเขามาในความ
คิด แกนอนอยใู นหองไอซียนู านหลายเดือนแลว โดยมีสาย
ยางหอยระโยงระยางเต็มไปหมด แถมทีม่ อื และเทายังถูกมัด
ตรึงแนนกับเตียง เพือ่ ไมใหพลิกหรือขยับตัวทับหรือดึงสาย
ยางตางๆออกได ภาพทีแ่ กลืมตาจองหนาผมขณะทีน่ ้ำตา
ไหลซึมออกมา พรอมกับขยับปากพูดแบบไมมีเสียง(เนื่อง
จากคอถูกเจาะ) ผมพออานปากทีแ่ กขยับเรียกชือ่ ผม และพูด
ชาๆออกมาหลายๆครั้งไดวา…”ปลอยกู ปลอยกูตาย”
ผมหวนคิดถึงเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวเองขณะนั่งสมาธิ...
อาการปากและคอทีแ่ หงผาด ดัง่ ปราศจากน้ำผานเขาไปเปน
เดือนๆ หัวไหลและแขนที่ปวดราว ดั่งจะแยกหลุดออก
จากราง คงไมตา งจากสิง่ ทีป่ า ผมกำลังประสพอยเู พียงแต
ผมมีโอกาสพบกับมัน ขณะทีย่ งั มีทางเลือกทีจ่ ะไมตอ งเปน
เชนนัน้ และ/หรือถาเปน ผมคงไมตอ งแสดงอาการทุรนทุราย
ขอรองความตายจากผอู นื่ เชนเดียวกับปาผมทีไ่ มเคยนัง่ สมาธิ
มากอนดวยอยางนอยทีส่ ดุ ผมสามารถ-รวู ธิ ใี ชสติพจิ ารณา
ถึงเวทนานัน้ ๆจนรวู า มันเกิดขึน้ ตัง้ อยแู ละก็ดบั ไป หรือถามัน
เกิดขึน้ มันก็เปนเพราะกรรม ทีเ่ ราจำตองรับผลของมัน ไมวา
กรรมนัน้ จะเกิดขึน้ มาตัง้ แตเมือ่ ไร
พบทางสวางของชีวติ ใหมทวี่ ดั ปา
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2551
เปนวันทีว่ ดั กำหนดใหเปนวันหลอรูปเหมือนหลวงปเู ทพโลก
อุดร สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพระอินทร และเปนวัน
สุดทายของโครงการฯรนุ ที่ 3 ผมไปทีว่ ดั แตเชา โดยพาลูกๆ
และชวนเพือ่ นบานไปดวยหลายคน ดวยตัง้ ใจไปรวมทำบุญ
และกะวาจะรับภรรยาผมกลับดวย แตผิดคาดเพราะไม
สามารถลาศีลได ดวยหลวงพอและพระคุณเจาทัง้ หมดลวน
ติดภารกิจ ไมสะดวกตอการปดโครงการและทางวัดยังตอง
การอาสาสมัครรวมบุญ ชวยเก็บงานหลังเสร็จพิธี ในระหวาง
งานผมไมไดเขารวมในพิธมี ากนัก เพราะตองคอยดูแลเจาตัว
เล็กทีก่ ำลังซนและผคู นในงานวันนัน้ แนนขนัดไปหมด ผมจึง
ออกไปนั่งเลนอยูที่ศาลากลางน้ำกับลูก นั่งดูผูปฏิบัติธรรม
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และผรู ว มงานเดินผานไป ผานมา คนแลว คนเลา บางหนา
ตาสดใส บางคนคนุ หนาคนุ ตา ตองเพงพิจารณาสักครจู งึ รวู า
เปนพนักงานของบริษทั แตกอ็ ดสงสัยไมไดวา ทำไมบางคน
หนาตากลับดูหมองคล้ำ แมจะมีรอยยิ้มใหเมื่อพบหนากัน
ผมเขาใจวาเธอคงยิม้ เพราะดีใจทีไ่ ดเห็นหนาคนรจู กั หรือไม
ก็ดใี จทีใ่ กลจะไดกลับบานแลว จนมาเขาใจภายหลังเมือ่ ไดฟง
ธรรมทีห่ ลวงพอบรรยายและตอบคำถามโยคี ทีน่ งั่ อยไู มนาน
แต บ างคนสอบอารมณ แ ล ว บอกว า ไปเจอพญานาคบ า ง
เทวดาบาง ไดเห็นพระพุทธเจาบาง บางคนก็ฟงุ ซานไปตางๆ
นานา ทานวาการนัง่ แบบนัน้ วาเปน “การนัง่ วิปส สนึก-ไมใช
วิปส สนา” และการนัง่ ทีท่ ำเพียง เพือ่ ใหผา นพนๆจบๆไป ในแต
ละชวงคาบเวลาทีก่ ำหนด เดีย๋ วขยับ เดีย๋ วเกา เดีย๋ วลุกไปพัก
เดีย๋ วสับหงก นัง่ คิดถึงนรก นึกถึงสวรรค นัง่ คิดถึงบาน นัง่ ฝน
หวาน นัง่ ฟงุ ซาน ยิม้ นอยยิม้ ใหญ ทานวาการนัง่ สมาธิแบบนี้
เปน “การนัง่ สมาธิหวั ตอ”
หลังจากปดโครงการฯและกลับบานแลว เรามีเรือ่ งพูด
คุย แลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณกันราวกับวา ไมได
พบเจอกันนานนับเดือนนับป ผมจึงตัดสินใจวา ใน
โครงการครั้งตอไปจะตองมีผมเขารวมเปนหนึ่งในผูปฏิบัติ
ธรรมดวย ผมมานัง่ ครนุ คิดวา ไหนๆระเบียบการของวัดเกีย่ ว
กับคุณสมบัตขิ องผเู ขาปฏิบตั ธิ รรมขอที่ 3 ก็ระบุไวแลววา ไม
เปนผตู ดิ ยาเสพติดใหโทษทุกชนิด เชน ยานัตถุ บุหรี่ สุรา
ยาบ า หรื อ ยาเสพติ ด อื่ น ๆดั ง นั้ น เพื่ อ ทำให ไ ม ต อ งผิ ด
คุณสมบัติ และ/หรือตองอาบัตไิ ปแอบซมุ สูบบุหรีร่ ะหวางถือ
ศีล 8 ทีว่ ดั ผมจึงตัดสินใจ “หยุดสูบบุหรี”่ เด็ดขาดนับจาก
ค่ำวันอาทิตยที่ 17 สิงหาคม 2551 เพื่อเตรียมตัวกอนเขา
ปฏิบตั ธิ รรม ทีย่ งั ใชคำวา “หยุด” แทนคำวา “เลิก” เพราะ
ในชวงนั้นผมยังไมมั่นใจวาผมจะสามารถเลิกมันไดเด็ดขาด
เหมือนกับทีผ่ มเคยพยายามมาจนนับครัง้ ไมถว น แตหลังจาก

ที่ผมผานการปฏิบัติธรรม ฟงคำเทศนสอนของหลวงพอใน
โครงการครัง้ ที่ 4 เมือ่ เดือนกันยายน 2551แลว จนถึงปจจุบนั
ผมไมไดหนั กลับไปแตะตองมันอีกเลย นับเปนการหยุดที่
ยาวทีส่ ดุ ในชีวติ ตัง้ แตเคยหยุดมา...ชีวติ ทีพ่ ลิกผันจากการ
เขากรรมฐาน-ปฎิบัติธรรมของภรรยาที่เกิดกับตัวผม ที่
สามารถจับตองและมองเห็นไดชดั เจนอยางนอยทีส่ ดุ ไดแก
การหยุดและเลิกสูบบุหรี่ โดยไมมคี วามอาลัยอาวรณ (หัก
ดิบ) การเลิกดืม่ เบียรและเหลาแบบทันที การพยายามรักษา
ศีลหาใหบริสุทธิ์ทุกวัน อยางนอยที่สุดคือการเลิกพักผอน
หยอนใจดวยการตกปลา
แตโดยความเปนจริงแลว หลังการเขาปฏิบตั ธิ รรมเขา
ฝกกรรมฐานในโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอดวยตนเองแลว ยัง
มีความพลิกผันทีเ่ กิดกับชีวติ ผมอีกหลายประการ ซึง่ ทุกเรือ่ ง
ลวนเปนสิง่ ทีท่ ำใหผมและครอบครัวตองพึงระลึกถึงพระคุณ
ของหลวงพอวีระนนทไปจนตลอดชีวติ และพึงตองทดแทน
ดวยการปฏิบตั ติ ามคำสอนของหลวงพอทีว่ า
“ขอให ตั้ ง ใจทำความดี อย า งจริ ง ๆจั ง ๆ ไม
ทำความดี เ พื่ อ อวดคนอื่ น เพื่ อ ชนะคนอื่ น ขอให
ทำความดีไวทจี่ ติ ใจของเรา ไวทกี่ ายของเรา ทำความ
ดีเปนสิง่ ทีด่ ี ถาทำความดีแลวไปโฆษณาเปนการแสดง
ตัวเองขึน้ มา ใหคนอืน่ เห็น แลวมันจะเปนสิง่ ไมดี เพราะ
เราคิดวาทำแลวจะใหคนยกยองสรรเสริญเยินยอวาเรา
ทำดี ฉะนั้นการทำงานทุกอยางเราทำเพื่องาน อยา
ทำเพือ่ คน งานเพือ่ พระศาสนา ก็ทำเพือ่ งานพระศาสนา
เราจะเปนสุข และเราจะไดบญ
ุ จิตใจเราจะไมตกต่ำ แต
ถาเราทำเพือ่ คนแลวเราจะตกต่ำผิดหวัง ถาเราทำเพือ่
งาน เพือ่ ศาสนาแลว เราจะภูมใิ จ แลวเราจะเจริญและ
พัฒนาจิตวิญญานของเราสูงขึน้ ดวย”... สาธุ สาธุ
สาธุ อนุโมทามิ ...
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ธรรมบันดาลใจ
เรือ่ ง โควินทะ

สวดมนตเพื่อสิริมงคลแกชีวิต

เมือ่ ตนเดือนพย.ทีผ่ า นมาผเู ขียน ไดมโี อกาสไปรวมงาน
บุญทีบ่ า นอาจารย ดร.วิลเลียม วิมกุ ตายนโดยมีหลวงพอวีรนนท
เมตตาเปนประธานในการทำบุญบานดร.วิลเลียม ระหวางทีร่ อฉัน
เพล หลวงพอมีเมตตาเลาประสบการณเกีย่ วกับ อานิสงสของการ
สวดมนตของญาติโยมครอบครัวหนึ่งที่ไดจากการสวดมนต ผู
เขียนนั่งฟงหลวงพอเลาเรื่องครอบครัวนี้ ซึ่งมีลูกที่ปวยแลวหาย
จากการที่พอแมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรใหฟงทุกวัน
ผูเขียนมีความคิดเห็นสวนตัววา การหายจากการเจ็บ
ป ว ยด ว ยการฟ ง บทสวดมนต ห รื อ การสวดมนต เ ป น เพราะ
บทสวดมนตแตละบทมีผลตอจิตใจ เมือ่ ฟงแลวหรือสวดแลวจิตใจ
เกิดกุศลเมื่อจิตใจเข็มแข็งก็ยอมทำใหรางกายเขมแข็งหายจาก
อาการเจ็บปวยไดเชนกัน ดังนั้นเมื่อผูเขียนไดฟงเรื่องเลาจาก
หลวงพอแลวก็เกิดแรงบันดาลใจวา กลับบานมาจะตั้งใจสวด
ธรรมจักร หรือการสวดมนตบทอืน่ ๆ ซึง่ โดยสวนใหญผเู ขียนก็จะ

สวดมนตเปนประจำกอนนอน เพราะอานิสงสจากการสวดมนต
ทำให “ถาหากบุคคลใดไดสวดมนตเชาและเย็นไมขาดแลว บุคคล
นั้นยอมเขาสูแดนพระอรหันตอยางแนนอนการสวดมนตนี้ ควร
สวดมนตใหมเี สียงดังพอสมควร ยอมกอใหเกิดประโยชนแกจติ ตน
และประโยชนแกจติ อืน่ ทีว่ า ประโยชนแกจติ ตน คือ เสียงในการ
สวดมนตจะกลบเสียงภายนอกไมใหเขามารบกวนจิต ก็จะทำให
เกิดความสงบอยูกับบทสวดมนตนั้น ๆ ทำใหเกิดสมาธิและ
ปญญา เขามาในจิตใจของผสู วด” (อางในหนังสือของทานเจา
พระยาสรรเพชรภักดี จางวางมหาดเล็กในรัชกาลที่ ๔ ทีไ่ ดนมิ นต
เจาประคุณสมเด็จโตมาเทศนที่บาน)
วารสารกระแสใจฉบับสุดทายของป พ.ศ ๒๕๕๒ ฉบับ
นี้ ผเู ขียนเลยอยากจะเชิญชวนชาวพุทธทุกทาน รวมไปถึงสมาชิก
วารสารกระแสใจ มารวมทำกิจกรรมสวดมนตขา มปทวี่ ดั ปาเจริญ
ราช โดยเปนกิจกรรมของวัดปาเจริญราชทีถ่ อื ปฎิบตั มิ าทุกป เมือ่
ถึงวันสิน้ ปคอื วันที่ ๓๑ ธันวาคม จะมีพธิ สี วดมนตขา มป ตัง้ แต
คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ไปจนถึงเชาวันที่ ๑ มกราคม ระหวาง
สวดมนตจะมีการสวดสะเดาะเคราะห สืบชะตาแบบชาวลานนา
ซึ่งถือเปนประเพณีเกาแกของชาวไทยทางภาคเหนือ หลังจาก
สวดมนตเสร็จ จะรวมกันตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ ถือวาเปน
สิริมงคลแกชีวิตในการเริ่มตนปใหม ซึ่งผูเขียนไดถือปฎิบัติมา
สวดมนตขามปที่วัดปา นับไดเวลาก็รวม ๕ ป แลว จึงอยาก
จะเชิญชวนใหมารวมกันสวดมนต โดยปนี้ จะเปนการสวดมนต
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงของพวกเราชาวไทยอีก
ดวย

32
Krasaejai8.pmd

32

15/12/2552, 10:18

เหตุเกิดบนรอยพุทธ
โดย ฤทธิรงค

เชื่อหรือไมวาพระพุทธรูปองคแรกของโลกสรางขึ้นที่อัฟกานิสถาน

พระพุทธศาสนาได
เผยแผ เ ข า มาในประเทศ
อั ฟ กานิ ส ถานตั้ ง แต ส มั ย
พุ ท ธกาล โดยกลุ ม ชาว
ศากยะที่ ห นี ต ายจากพระ
เจ า วิ ฑู ฑ ภะ มี เ จ า ชาย
พระองค ห นึ่ ง ได ส มรสกั บ
พระธิดาพญานาคแลวตั้ง
รกรากอยู ที่ แ คว น อุ ท ยาน
ทางตอนเหนื อ ของอั ฟ กานิ ส ถาน และต อ มาหลั ง การ
ทำสังคายนาครัง้ ทีส่ องก็มพี ระกลมุ มหาสังฆิกะไดมาเผยแผ
ในบริเวณแควนนครหาร ซึง่ อยใู กลแควนคันธาระทางทิศ
เหนือ
ตอมาประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ พระเจาอโศกไดสง พระ
ธรรมทูตไปเผยแผสองสาย คือพระมัชฌันติกเถระเปนหัว
หนาเผยแผแควนแคชเมียร และคันธาระ ซึง่ อยทู างทิศตะวัน
ตกเฉียงเหนือของอินเดีย และพระมหาธัมมรักขิตเถระเปน
หัวหนา เผยแผในแควนโยนกบานเกิดของทานเอง ซึง่ เปน
เขตแดนบัคเตรีย หรืออัฟกานิสถานนัน่ เอง ซึง่ อยใู นยุคการ
ปกครองของกรีก ตั้งแตพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช
เปนตนมา
พระพุ ท ธรู ป เกิ ด ขึ้ น ครั้ ง แรกในประเทศ
อัฟกานิสถาน มีอายุในชวงศตวรรษที่ ๘ -๙ เนือ่ งจากใน
ยุคพระเจากนิษกะสกุลคันธาระไดผลิตผลงานพุทธศิลป
เปนสกุลแรกทีส่ รางรูปพระพุทธเจาเปนรูปมนุษย กอนหนา
นี้นิยมสรางรูปสัญลักษณแทน ชางสกุลนี้ไดรับอิทธิพล

จากกรีกและโรมัน ดังนัน้ พระ
พุทธรูปจึงมีลักษณะปฏิมา
กรรมเหมื อ นของกรี ก และ
โรมัน แตคติการสรางยังเปน
ความเชื่อของชาวอินเดีย ที่
สัมพันธกบั ลักษณะมหาบุรษุ
๓๒ ประการ ดังนัน้ พระพุทธ
รู ป คั น ธาระจึ ง มี พ ระพั ก ตร
คลายเทพอพอลโลของกรีก
มีพระเกศาหยิกสลวยไมขมวดเปนกนหอย และมีอิทธิพล
ุ าโลม
ของโรมันในการทำจีวรเปนริว้ ผาธรรมชาติ แตกม็ อี ณ
(ขนระหวางคิว้ ) มีอษุ ณีษะศรีรณะ(กะโหลกศรีษะโปรงตอน
บน) และมีพระกรรณยาว นอกจากนีย้ งั ริเริม่ ในการสรางรูป
พระโพธิสตั วอกี ดวย
ในป พ.ศ. ๘๐๐ - ๑๐๐๐ไดมกี ารสรางพระพุทธรูป
บามียัน องคใหญและองคเล็กตรงหนาผาสูงชัน เพือ่ เปน
ปูชนียวัตถุของพระสงฆ และชาวเมืองตางๆระหวางอินเดีย
และเอเชียกลางยุคนัน้ ทัง้ หมด๔ องค คือ ปางประทานพร
ขนาดใหญสงู ๕๓ เมตร ขนาดกลาง ๓๘ เมตร พระพุทธรูป
ขัดสมาธิสงู ๕ เมตร และพระพุทธรูปยืนสูง ๗ เมตร โดยแต
ละองคใชเวลาสรางไมนอ ยกวา ๒๐๐ ปจงึ สำเร็จ แมหลวง
จีนฟาเหียนและพระถังซำจัง๋ ซึง่ เดินทางไปอินเดียก็ยงั บันทึก
เรือ่ งพระพุทธรูปองคนไี้ วดว ย บริเวณนัน้ มีการสรางวัดและ
ขุดเจาะถ้ำตามหนาผา เพือ่ เปนทีพ่ ำนักของพระสงฆ มากถึง
๒๐,๐๐๐ ถ้ำ ภายในถ้ำมีภาพพระพุทธรูปและพระสาวก
งดงามมาก สามารถทนตอดินฟาอากาศมาจนถึงปจจุบนั
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ตอมากษัตริยบ ามิยนั หันไปนับถือศาสนาอิสลาม
จนพระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอัฟกานิสถาน เหลือไวแต
พระพุทธรูปยืนองคใหญเทานัน้ ในป พ.ศ. ๑๖๙๒ โมฮัม
หมัด โฆรี ไดเขายึดครองอัฟกานิสถานและสถาปนากรุง
คาบูลเปนเมืองหลวง แลวไดรกุ รานอินเดีย เปนราชวงศ
มุสลิมครัง้ แรกในอินเดีย ป พ.ศ. ๑๗๖๕ กองทัพเจงกิส
ขาน ไดเขาโจมตีหบุ เขาบามิยนั และทำลายโบราณวัตถุเสีย
หายจำนวนมาก รวมถึงพระพุทธรูปองคใหญและภาพวาด
ฝาผนังดานในดวย ตอมาในป พ.ศ. ๒๒๐๐ กองทัพอิหราน
ไดบุกเขามาแลวทำลายพระพักตรและพระบาทดานซาย
ของพระพุทธรูปองคใหญ ตลอดจนโบราณสถานพระพุทธ
ศาสนาเสียหายจำนวนมาก แมวา ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ นาง
อินทิรา คานธี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ไดจัดงบประมาณ
บูรณะพระพุทธรูปสององคทบี่ ามิยนั แตกต็ อ งยุตลิ งกลาง
คัน เพราะมีสงครามกลางเมืองในอัฟกานิสถาน
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ กลมุ ทหารตาลิบนั
ทีเ่ ครงศาสนาจัด ไดใชปน ใหญยงิ ถลมพระพักตรพระพุทธ
รูปองคใหญ ตออมา วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔
นายมุลเลาะห โมฮัมหมัด โอมาร ผนู ำตาลิบนั ไดมคี ำสัง่ ให
ทำลายพระพุ ท ธรู ป ทั้ ง สององค แ ละโบราณสถานใน
อัฟกานิสถานใหหมดสิน้ ไมเวนแมพพิ ธิ ภัณฑในกรุงคาบูล
เพือ่ ทำใหอฟั กานิสถานเปนรัฐอิสลามบริสทุ ธิ์ การทำลาย
พระพุทธรูปครั้งใหญ ไดเริ่มขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยใชระเบิดไดนาไมดเจาะเขาไปในสวนตางๆของ
พระพุทธรูปแลวกดระเบิดทำลายพรอมกัน เหตุการณครัง้ นี้
มีผตู อ ตานมากมายไมวา จะเปนชาติมสุ ลิมหรือตะวันตก แม
องคการยูเนสโก รัฐบาลไทย ญีป่ นุ อิหรานจะสงผแู ทนไป
เจรจาก็ไมเปนผล แตชาติที่มีการประทวงมากที่สุดคือ
อินเดีย ตาลิบันใหเหตุผลวา พระพุทธรูปนี้เปนการดูถูก
ศาสนาอิสลาม ซึง่ ไมถกู ตอง เพราะวาพระพุทธรูปนีเ้ กิดกอน
ศาสนาอิสลาม ๒๐๐ – ๓๐๐ป กลับเปนพวกอิสลามตาง

หากทีด่ ถู กู พระพุทธรูป แมวา คำสอนของอิสลามจะไมให
เคารพรูปสักการะ ดังนัน้ การไมสกั การะรูปบูชาของศาสนา
อื่นยอมไมผิดหลักบัญญัติ แตก็ไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับ
ความเชือ่ หรือศาสนาอืน่ นับเปนการใหเกียรติกนั และเปน
หลักการอยรู ว มกันอยางมิตรสหาย
และนีก่ เ็ ปนอีกหนึง่ หนาประวัตศิ าสตรของพระพุทธ
ศาสนา ทีเ่ ราชาวพุทธควรศึกษาไวเพือ่ เปนบทเรียน และเพือ่
ใหรูซึ้งถึงสัจธรรมความเปนจริงตามคำสอนขององคพระ
สัมมาสัมพุทธเจาวา ทุกอยางในโลกนีไ้ มมอี ะไรยัง่ ยืนเทีย่ ง
แทเลย…
ทีม่ า: ประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาม, ดร.สุชาติ หงษา
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สุภาษิตสอนใจ เรือ่ ง...โคนัน ภาพ...ครูเกียง

ปดทองหลังพระ

คำวา ปดทองหลังพระ เปนสำนวนไทย ซึง่ มักเปนแงคดิ ใหบคุ คลทำความดีโดยไมจำเปนใหคนอืน่ เห็น
ก็ได หมายถึง ทำความดีแตไมไดรบั การยกยอง เพราะไมมใี ครเห็นคุณคา หรืออาจจะกลาวไดวา ทำความ
ดีแลวไมมคี นมองเห็นสิง่ ทีต่ นเปนผทู ำ จึงยอมจะไมไดรบั การยกยองชมเชยเทาทีค่ วร เปรียบเหมือน
การปดทองหลังพระพุทธรูป เพราะปรกติเราจะเห็นแตดา นหนาขององคพระและปดทองดานหนาองค
พระกอน สวนองคพระดานหลังจะไมมีใครเดินออมไปปดทอง จึงมองไมเห็นทองที่ปดอยูดานหลัง
สำนวนนี้มีไวใหขอคิดกับคนที่มุงหวังจะทำความดีวาอยาคิดแตเพียงวาทำความดีแลวจะตองมีคนชื่น
ชม ยกยองสรรเสริญเสมอไป
การปดทองหลังพระนัน้ ถาปดบอยๆทองก็จะลนมาดานหนาองคพระ จนเปนพระพุทธรูปทีส่ วยงามบริบรู ณ ฉะนัน้ สำนวนไทยขอนีน้ บั วาเปน
ขอคิดใหทกุ คนทำความดีหรือทำงานใดๆโดยไมตอ งหวังใหคนอืน่ มองเห็นยกยองหรือเห็นความดี แตใหทำเพือ่ หนาทีด่ ว ยใจสุจริต ตัง้ มัน่ ใน
ความดี สักวันความดีนนั้ จะประจักษเปนผลงานใหทกุ คนเห็นในทีส่ ดุ

เผลอแป บ เดี ย วเวลาก็ ผ า นไปแล ว อี ก ๑ ป น ะคะ
บรรยากาศของชาวคายพุทธบุตรในแบบฉบับวัดปา "สุข
สนุก สงบ" กำลังจะกลับมาอีกครัง้ แลวคะ สำหรับโครงการ
คายพุทธบุตรรนุ ที่ ๓ เปดรับเยาวชนอายุ ๙-๑๒ ป จำนวน
๑๒๐ คน จะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน๒๕๕๓
เปดจองแลวคะ รับใบสมัครไดที่วัดหรือเขียนใบสมัครจาก
วารสารกระแสใจ สงไดทวี่ ดั โดยตรงหรือสงทางไปรษณียไ ด
คะ
โดยปนใี้ หชอื่ วา โครงการคายพุทธบุตรรนุ ที่ ๓ "เด็ก
ดีของพอ" ขอเชิญเยาวชนพุทธบุตรมารวมทำความดีถวาย
เปนพระราชกุศลแดในหลวงของเรากันนะคะ กิจกรรมปนจี้ งึ
ประกวดภาพวาดและเรี ย งความเรื่ อ ง "เด็ ก ดี ข องพ อ "

ฝากขาวประชาสัมพันธ

นอกจากนีแ้ ลวมีกจิ กรรมความดีอนื่ ๆรอเยาวชนพุทธบุตรอีก
มากมาย เชน กิจกรรมฐาน กิจกรรมประกวดสวดมนต
ทำนองสรภัญญะ โยคะ และปฏิบัติธรรมรวมกัน เปนตน
พี่ๆชาวคายไดเตรียมรางวัลความดีไวรอเด็กๆเชน รางวัล
พุทธบุตรยอดเยีย่ ม รางวัลพุทธบุตรดีเดน รางวัลปดทองหลัง
พระ รางวัลเรียงความและวาดภาพดีเดน รางวัลขวัญใจ
ชาวคาย เปนตน อีกทั้งแจกเสื้อคายพุทธบุตรฟรีเชนทุกป
เรามารวมสรางความดีกันที่วัดปากันนะคะ
ผูใหญใจดีทานใดสนใจเปนรวมเปนเจาภาพอาหาร
ขนม นม หรือเครื่องดื่ม ติดตอสอบถามไดที่พี่ปู บุษรัตน
มกรแก ว เกยู ร โทร 085-1202005 หรื อ พี่ ติ่ ง กมลาศ
คัชชาพงษ 086 3102566 พบกันในคายพุทธบุตรนะคะ

ติดตามรับชม รายการศีลธรรมศึกษา ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ และรายการรตู นื่ เบิกบาน ทุกวันเสารและวันอาทิตยตงั้ แตเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
จัดทำโดยศูนยพระสงฆนักเผยแผธรรมเพื่อพัฒนา ถายทอดทางสถานีโทรทัศนโลก
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวา โดยมีพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
เจาอาวาสวัดปาเจริญราช เปนพระวิทยากรประจำรายการ
ขอเชิญฟงธรรมบรรยาย ในรายการธรรมประทีป ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชัน้ ๓
วัดยานนาวา ทุกวันเสาร ตัง้ แตเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ถายทอดสดทางสถานีโทรทัศน
โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวา
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สายธารบุญ

รายชือ่ เจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

เรือ่ ง...นางฟาชาลี

สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน วารสารฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๒ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ นี้ นางฟาชาลี
ก็ขอใหทกุ ทานมารวมทำความดี เพือ่ เปนพระราชกุศลถวายแดในหลวงของ
เรา เพือ่ ใหพระองคหายจากพระอาการประชวรกันนะคะ และเนือ่ งในโอกาส
วันสงทายปเกาตอนรับปใหม วัดปาเจริญราชทีจ่ ะจัดกิจกรรมเพือ่ แสดงความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง จึงขอเชิญชวนผูอานทุกทานมา
รวมสวดมนตและเจริญจิตตภาวนาถวายแดในหลวงของเราที่วัดปา ตั้งแต
วันที่ ๓๑ ธ.ค ๒๕๕๒ จนถึงเชา วันที่ ๑ ม.ค ๒๕๕๓ ทานใดมีจติ ศรัทธาเปน
เจาภาพอาหาร ของวาง หรือเครือ่ งดืม่ สำหรับพระภิกษุสงฆ ผปู ฏิบตั ธิ รรม
และผเู ขารวมพิธใี นงาน สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมทีว่ ดั ปาฯคะ
งานบุญใหญสดุ ทายของปนคี้ อื งานพิธที อดกฐินสามัคคีประจำปในวันที่
๑๘ ตุลาคม ทีผ่ า นมา มีผมู จี ติ ศรัทธามารวมทอดกฐินกันเนืองแนน บริเวณ
งานตกแตงเปนซุมผลไม ดอกไม อาศัยวัสดุธรรมชาติเชน ตนกลวย ทาง
มะพราวสาน ตกแตงอยางสวยงาม ดวยความรวมดวยชวยกันคิด ชวยกัน
ทำของผมู จี ติ อาสาทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ซมุ บายศรีพญานาค มีทงั้ พระ
สงฆ แมชี และฆราวาส ชวยกันประดิษฐอยางสวยงาม เปนมุมถายรูปใหผู
รวมงานถายเก็บไวเปนที่ระลึกกันทีเดียว ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่มา
รวมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมกัน ขออนุโมทนาสาธุคะ
ฉบับนี้ขอแจงความคืบหนาของโครงการสรางกุฏิกรรมฐานสำหรับผู
ปฏิบตั ธิ รรมจำนวน ๒๙ หลัง ขณะนีส้ รางแลวเสร็จไปแลว จำนวน ๑๑ หลัง
หลังจากไดแจงใหผอู า นทราบไปฉบับทีแ่ ลว ก็ไดมผี มู จี ติ ศรัทธารวมเปนเจาภาพ
จำนวน ๑๑ หลังแลวคะ นางฟาชาลีกข็ ออนุโมทนากับเจาภาพและผสู มทบ
ปจจัยทุกทาน ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดสนใจรวมเปนเจาภาพกุฏกิ รรมฐานหลัง
ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือสมทบตามกำลังศรัทธา ก็ขออนุโมทนาบุญนะคะ
นอกจากนีแ้ ลวมีผอู า นไดโทรมาสอบถามวาไดบริจาคปจจัยสรางหองน้ำ
แตทำไมทางวัดยังไมไดเริม่ สรางสักที จึงขอชีแ้ จงวาทางวัดไดสรางหองน้ำ
ชัว่ คราวดานติดกับศาลายาวไปแลววจำนวน ๒๐ หลัง สวนทีด่ นิ แปลง ๒
ไร นัน้ ไดปรับพืน้ ทีส่ รางกุฏกิ รรมฐานจำนวน ๒๙ หลัง ซึง่ มีหอ งน้ำในกุฏทิ กุ
หลัง เพือ่ รองรับผปู ฏิบตั ธิ รรมทีม่ จี ำนวนเพิม่ มากขึน้ จึงจำเปนตองเลือ่ นการ
สรางหองน้ำออกไป และขณะนีท้ างวัดไดซอื้ ทีด่ นิ เพิม่ อีกจำนวน ๖ ไร จำนวน
เงิน ๖,๙๘๐,๐๐๐ กำลังอยรู ะหวางการวางผังวัดใหมเพือ่ หาทีเ่ หมาะสมเพือ่
สรางหองน้ำรวมตอไป ขออนุโมทนาบุญกับเจาภาพซือ้ ทีด่ นิ ถวายวัดทุกทานคะ
สำหรับโครงการในปหนาทางวัดมีนโยบายจะเริม่ สรางอุโบสถตอไป ทัง้
นีก้ ต็ อ งอาศัยผมู จี ติ ศรัทธาทีจ่ ะมารวมสรางวัดกันนะคะ พบกันใหมฉบับหนา
คะ ขออนุโมทนาบุญกับผมู จี ติ ศรัทธาทุกทานคะ

เจาภาพอาหารโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอตลอดทัง้ ป พ.ศ.๒๕๕๒
๑. คุณวัชราภรณ เมฆานุพกั ตร
๓. คุณผกาวรรณ สามัตถิยดีกุล
๕. รานน้ำแข็งณัฐวสา

๒. คุณสมภูม-ิ คุณสมภูมิ สกุลรัตนาคม
๔. คุณสุพจน-คุณพรพิลาส สายอุปราช

รายชือ่ เจาภาพเสาอุโบสถ ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑. คุณพินนา เหลาประดิษฐ ๑๒. คุณสมศรี ประทุมสุวรรณ

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

ตนที่ ๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

คุณณัฐกมล พุฒซอน
คุณอุดม จงดี ศรีทพิ ย
คุณศรีเพ็ญ ชุณหชัชวาลกุล
คุณสุธวี ลั ย เทวะผลิน
คุณชนารัสมิ์ แกววรรณฤทธิ์, พ.อ.ชนะ โกษะโยธิน
คุณสุดา กาญจนวนิช, คุณชวพล ศิรพิ ลนานนท
คุณภัทร
๘๔ คุณพัชรินทร พันธเสน
๘๕ คุณละเมียด-คุณอุษานาฏ- คุณพรพิมล สัตยาภินนั ท
๘๖ ดร.อินทรริตา นนทะวัชรศิริโชติ

รายชือ่ เจาภาพกุฏกิ รรมฐานสำหรับผปู ฏิบตั ธิ รรม
จำนวน ๒๙ หลัง หลังละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

คุณอนงคนาฏ สิทธิโชติภูริพัฒน
คุณกานตรวี โกไศยกานนท
คุณอุดมศักดิ์ โกไศยกานนท
คุณนิศากร ชรินทราวุฒิ
คุณเพิม่ พร เฟอ งสิทธิโชค
คุณสมจิตร แมคคัลแลน
คุณยุพยง-ธนิส เหมินทร
คุณแพรภัทร-คุณญาณภัทร ยอดแกว
คุณพิราภรณ ดานสุนทรวงศ
คุณพันสรวง-รักกาญจน ฮอคนดีพรอมครอบครัว
และคณะ
๑๑. คุณเพ็ญศรี คชสีห - คุณสมศรี
และคุณวงศรี ประทุมสุวรรณ

รายชือ่ ผบู ริจาคซือ้ ทีด่ นิ ตารางวาละ ๓๐๐๐ บาท

๘๘.
๘๙.
๙๐.
๙๑.
๙๒.

คุณพิณทิพย คุณคัทริก คุณแฟริก ไคลน
คุณพรทิพย ด.ช เอกสิทธิ์ สงศรีอนิ ทร
คุณกัญญา คุณนพดล รักษเมือง
คุณนลิน เรืองโรจน
คณะคุณแมชบี ญ
ุ มีทอดผาปา วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๕๐
จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท
๙๓. คณะคุณแมชี Brigritteทอดผาปาเมือ่ ๑๖ กันยายน ๕๐
จำนวน ๗๙,๙๙๙ บาท
๙๔. คุณกบและคุณแมว
๙๕. บจก.สำรวจวิศว อินเตอรเทค
๙๖. คุณจีราพัชร ตาลทอง
๙๗. คุณศิรลิ กั ษณ ไชยประพันธและครอบครัว
๙๘. คุณพจนีย เอกอัคร
๙๙. คุณแพรนุช ลิมจิตติ
๑๐๐. คุณอุมาพร วิบูลยจันทร
๑๐๑. คุณกนกพร ชัยอนิรุทธิ์
๑๐๒. ผูปฏิบัติธรรมสัญจร เชียงใหมครั้งที่ ๑
จำนวน ๒๘,๗๐๐ บาท
๑๐๓. คุณพรชัย-ปทุมพร อมรทัต สุนทรสวัสดิ์
๑๐๔. คุณมาลี สุวรัตนชยั รักษและครอบครัว
มีตอในฉบับหนา

๒. คุณศศิธร แซเบ
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รายชือ่ เจาภาพอาหารวันละ ๓,๐๐๐ บาท
ในเทศกาลเขาพรรษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

คุณสรัญญา ยศพงศมานนทและครอบครัว
คุณน้ำฝน อรุณวาวและคณะ
คุณธนเดช ปทิตตา ภิรญา พุฒิสิริภัทร
คุณวิตราพัชร ภาณุสรชัยและครอบครัว
คุณสุกญ
ั ญา บุญเลิศรบ
คุณวิไลพร ตัง้ พันธ
คุณรัชนี สิงหอยวู งษและคณะ
คุณสมษิต ขวาของ
คุณบุณณญาณ อริยศรีวัฒนา
คุณชญาดา กาญจนสาลักษณ
คุณประเสริฐ มณีวัตร
คุณเตือนใจ ธารีสาร
คุณตฤณ แกนหิรญ
ั
คุณสุธาสินี เทียนศรี
คุณสายวสันต คาลลาล
คุณกรุณศรี ศรีราษฏร
คุณปาณิชา ปยะชินสร
มีตอในฉบับหนา

รายชื่อผูบริจาคปจจัยถมที่เพื่อสรางหองน้ำ
และกุฏิสำหรับผูปฏิบัติธรรม
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

คุณพริม้ ชูแกว
คุณชยุต ทัชชกร เชฐบัณฑิตย
คุณบุญชู ไพฑูรย
คุณจรินพร แซลมิ้ และครอบครัว
คุณธันยพรรษ เกตุคง
คุณปทิตตา ยลแยมและคณะ
คุณสุจิตต เจริญสวัสดิ์
คุณเยาวภา ลิม้ สวัสดิว์ งศและคณะ

๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๗,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มีตอในฉบับหนาคะ

หมายเหตุ หากพิมพรายชือ่ ผิดพลาดขออภัยมา ณ ทีน่ ดี้ ว ยคะ

ขอเชิญรวมบริจาคปจจัยเขา “กองทุนอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร แมชี และผปู ฏิบตั ธิ รรมวันละ ๓,๐๐๐ บาท” ลงชือ่
จองวันทีป่ ระสงคเปนเจาภาพและสามารถสมทบตามกำลังศรัทธาก็ไดคะ ถวายปจจัยทีห่ ลวงพอระบุหนาซอง “กองทุนอาหาร” หรือ
ั ชี 051 260 78212 6 คะ
โอนเขาบัญชี วัดปาเจริญราช ธนาคารออมสิน สาขาลำลูกกา ประเภทบัญชีเผือ่ เรียก เลขทีบ่ ญ
ผมู จี ติ ศรัทธาทานใดสนใจรวมสรางวัดปาเจริญราช เพือ่ เปนสถานทีส่ ำหรับปฏิบตั ธิ รรม ทานสามารถโอนปจจัยเขาบัญชี
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ อุโบสถ ธนาคารไทยพาณิชย สาขานิมติ ใหม บัญชีออมทรัพย เลขที่ 354-2-19782-4
พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ -สกุล ทีอ่ ยู เบอรโทรศัพท ระบุรายการทำบุญ เชน “เพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ ” “เพือ่ สรางอุโบสถ” “เพือ่
สรางกุฏกิ รรมฐาน” “เพือ่ โครงการสือ่ ธรรมะ” เปนตน สงแฟกซมาที่ 0-29952477 มารวมอนุโมทนาบุญกันใหมฉบับหนานะคะ

โรงเรียนสอนดนตรี
เคพีเอ็น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แนวนีโอฮิวแมนนิส
(รับเด็กอายุ 3 เดือน - 6 ขวบ)

KPN Ramkhamhaeng

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

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

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

www.neokids.co.th
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สะเก็ดขาวชาววัด
โดย เมาซี่

• ผานกันไปอีกหนึง่ ป สำหรับงานทอดกฐินทีว่ ด
ั ปาเจริญราชของเรา งาน

บุญนีไ้ มทำใหใครๆ ผิดหวังเหมือนกับอดีตนายกรัฐมนตรีบางทาน เอ มัน
เกีย่ วกันตรงไหนเอย เอาเปนวาเปนงานทอดกฐินสามัคคี ไมทำใหคนไทย
แตกความสามัคคีละกันเจาคะ ขออนุโมทนากับเจาภาพใหญ เจาภาพโรง
ทาน และผรู ว มแรงกายแรงใจ และปจจัย ในมหากุศลครัง้ นีด้ ว ยเจาคะ สาธุ
• งานนีอ้ ลังการงานสราง ดวยปรัมพิธที สี่ วยอยางมีคณ
ุ คา เดนสงาไปดวย
บายศรีพญานาค ทีพ
่ ระคณิศร ติกขฺ ปฺโญหรือหลวงพีอ่ ารม จากวัด
คงคาราม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร พรอมดวยแมชธี ติ กิ านต แซจงึ แม
ชีสขุ วะสา สุวรรณเพชรหรือแมชกี บ จากวัดตาลเอน จ.อยุธยา และคุณ
พิมลพรรณ คำหลาหรือนานอง ไดมีจิตศรัทธารวมแรงรวมใจจัดทำ
พรอมทัง้ พานพญานาคไตรเอก ๑ ชุด เพือ่ ใชในพิธถี วายผากฐินสามัคคี อีก
ดวย งานนีไ้ พรฟา ประชาชี หลัง่ ไหลกันมาถายรูปบายศรีพญานาคกันอยาง
เนืองแนน อีกทัง้ บายศรีคขู องคุณแมศศิวรรณและคุณธาดา สวยงามไม
แพทุกปเชนกัน
• ไอเดียสรางสรรคสดุ ๆในงาน คือสานทางมะพราวเปนรูปหัวใจ ก็ขอชมวา
สานสวยงามไดใจจริงๆตองยกใหพหี่ นูเล็กกับนองแหมว(คหู นู า กับหลาน)
สวนพี่ยาเจาเกาไมตองพูดถึงเพราะเธอปนปายสานทางมะพราวเปนซุม
หัวใจอยางมืออาชีพ และหลายคนในงานฝากชมวาใครนะชางจัดซุมได
สวยงาม ก็ตอ งขอยกนิว้ ใหกบั นองบมุ พีห่ นูเล็ก และทีมงานมืออาชีพจาก
พีเ่ จติยา สกุลรัตนาคม และมือสมัครเลนทัง้ หลาย ทีจ่ ดั ซมุ กลวยไมและ
ผลไม สวยแปลกตา จบงานปรากฏว า เหลื อ แต ก รวยทางมะพร า ว
ขออนุโมทนาบุญดวยนะเจาคะ
• อีกบุญใหญทพ
ี่ ระเดชพระคุณหลวงพอพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดไปแสดงพระธรรมเทศนา และตอบปญหา
ธรรม ออกอากาศ ถายทอดสด ๑๒ ประเทศทัว่ โลก ทางสถานี WBTV (World Buddhist Television) ทีส่ ถานีวดั
ยานนาวา นับเปนธรรมทานอันยิง่ ใหญมากเจาคะ ศิษยานุศษิ ย ตองขออนุโมทนาดวยคะ สาธุ
• ดังกันใหญแลวเจาขาเอย นองบอม (ศราวุฒิ คำเทพ) อารามบอย อยูเบื้องหลังที่วัดมานานป คราวนี้ขอออกหนาบาง
ดวยการไปเปนพิธกี รนองใหม สัมภาษณหลวงพอ ตอบปญหาธรรมมะ ที่ สถานี WBTV เกงไหมละ งานนีใ้ ครอยากดูตอ ง
ไปซื้อจานดาวเทียมมาติดกอนนะเจาคะ
• ทายสุดนี้ขอเชิญชวนผูอานมารวมอนุโมทนาบุญกับเจาภาพพิมพวารสารฉบับเฉลิมพระเกียรตินี้ ซึ่งคุณปา
ใจดีทา นนีโ้ อนเงินเขาบัญชีโดยไมประสงคออกนาม นีแ่ หละคือตัวอยางผทู ำความดีแบบปดทองหลังพระตัวจริง
เลยคะ ขออนุโมทนา สาธุคะ

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย

"เพื่อโครงการพิมพหนังสือธรรมะและวารสารกระแสใจ"
ผานบัญชีชอื่ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท เพือ่ ชมรมกระแสใจ
บัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขายอย บานฟาภิรมย(ลำลูกกา)
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 369-206943-4 และสงหลักฐานการโอนเงิน เขียนชือ่ ทีอ่ ยู แฟกซมาที่ 0-28818619 ,0-29952477
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ฝ า ก ข า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ
โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
ณ ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราช
๏ เพือ่ ถวายเปนพุทธบุชาแด
๏ เพือ่ ถวายแดพอ ของแผนดิน
๏ เพือ่ ตอบแทนพระคุณ พอ-แม

"องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา”
"พระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ภูมพิ ลอดุลยเดช”
"บิดา-มารดาของเยาวชนทุกคน”

กลุมเปาหมาย
รับเยาวชนพุทธบุตรทีม่ อี ายุ ๙-๑๒ป (เกิดระหวาง ๑ มกราคม ๒๕๔๑ - ๑ เมษายน ๒๕๔๔) และสามารถดูแลตนเองได
วัตถุประสงค
โครงการคายพุทธบุตรหรือคายคุณธรรม ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ เรียนรหู ลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรมและ
ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา เชน ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ครู อาจารย อีกทั้งฝกจิตใหรูจักเทาทันอารมณและควบคุม
อารมณใหเหมาะสมตามวัย สามารถนำธรรมะไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต
พระวิทยากร : พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
วิทยากร
: อาจารยญาณภัทร ยอดแกว
คุณวีระ ศรีสนิท
อาจารยวทิ รู วิรยิ ะพิพฒ
ั น
ผรู บั ผิดชอบโครงการ : ชมรมผปู ฏิบตั ธิ รรม "กระแสใจ" วัดปาเจริญราช
ติดตอสอบถามขอมูลเจาหนาที่ชมรม
• คุณกมลาศ คัชชาพงษ
โทร. 086-3102566
• คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร
โทร. 085 1202005
• คุณอณิระ โพธินิล
โทร. 081 6223204
• คุณศราวุฒิ คำเทพ
โทร. 02 9952112 (เบอรวดั )
โทร. 086-5254110
ระเบียบการโครงการคายพุทธบุตร "เด็กดีของพอ"
สิ่งที่ตองนำติดตัวมาดวย
๑. เสือ้ ยืดสีขาวหรือสีออ น ๔ ตัว เพือ่ ใสใหพอดีกบั ๔ วัน
๒. กางเกงสีออ นสุภาพ (ไมจำเปนตองสีขาว) แบบทีน่ งั่ ไดสบาย ขายาวเลยเขา หามสวมกางเกงขาสัน้ เวลานอนสามารถ
เปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได
๓. อุปกรณอาบน้ำ ผาเช็ดตัว ยาสีฟน แปรงสีฟน สบู หวี ตะกราพลาสติกหรือกระเปาสำหรับใสอปุ กรณอาบน้ำใหเด็ก
ถือไปหองน้ำไดสะดวก
๔. กระเปาใสเสือ้ ผา ใหตดิ ปายชือ่ -นามสกุลของเด็กไวดว ย
๕. ยาประจำตัว (เขียนวิธกี ารใหยา และเวลารับประทานใสถงุ ยาดวยเพือ่ พีเ่ ลีย้ งดูจะไดทราบ)
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ขอความรวมมือกับผูปกครอง
๑. ไมอนุญาตใหนำขนมและของรับประทานตางๆ เพราะทางเจาหนาทีจ่ ดั เตรียมอาหารและ
ขนมใหเพียงพอแลว
๒. ไมอนุญาตใหนำเงิน ของมีคา ทุกชนิด เชนเครือ่ งมือสือ่ สาร เกมส ของเลน นำติดตัวมาดวย
๓. ถาบุตรหลานของทานมีโรคประจำตัว หรือมีลกั ษณะทีแ่ ตกตางไปจากปกติ กรุณาแจงเจา
หนาที่ใหทราบลวงหนาเพื่อจะไดพิจารณาใหเหมาะสมตอไป
๔. ผปู กครองสามารถมาดูการปฏิบตั ธิ รรมของบุตรหลานได แตไมควรรบกวนการปฏิบตั ธิ รรม
ของเด็กเพราะจะทำใหเสียสมาธิได สามารถโทรติดตอเจาหนาทีไ่ ดตลอดเวลา
๕. ผปู กครองสามารถนำอาหาร ขนม เครือ่ งดืม่ มาบริจาคได โดยอาหารเชาเริม่ เวลา 07.00 น. และอาหารกลางวัน 11.00
น. และอาหารเย็น 17.00 น. ควรมากอนเวลาอยางนอย 30 นาที เพือ่ เตรียมอาหารใหเด็ก หรือถาผปู กครองทานใด
สนใจเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแตละวัน กรุณาติดตอเจาหนาที่ผูจัดลวงหนา
๖. รับเฉพาะเด็กทีส่ ามารถอยรู ว มโครงการไดตลอดทัง้ ๔ วัน เขารวมพิธเี ปด-ปดโครงการพรอมกัน ไมอนุญาตใหกลับ
กอนถาไมจำเปน
๗. กรอกใบสมัครใหเรียบรอย ครบถวน และตองมีลายเซนตผปู กครองอนุญาต ยินยอมสงบุตรหลานเขาโครงการ
สงใบสมัคร ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ทางชมรมอาจปดรับสมัครกอนเวลาทีก่ ำหนด ถาผสู มัครเต็มจำนวน
๑๒๐ คน (ไมรบั สมัครในวันเปดโครงการ)
วิธีสงใบสมัคร
- สงใบสมัคร ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ทางชมรมอาจปดรับสมัครกอนเวลาทีก่ ำหนด ถา
ผสู มัครเต็มจำนวน ๑๒๐ คน (ไมรบั สมัครในวันเปดโครงการ)
- สงใบสมัครใสแฟมโครงการคายพุทธบุตร ทีว่ ดั ปาเจริญราช
- สงทางไปรษณียมาที่
คุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร (โครงการคายพุทธบุตร)
๓๒/๒๓ ม.ปาริชาต ม.๑
คลองสี่ คลองหลวง
ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
ทางชมรมจะสงจดหมายตอบรับเขารวมโครงการภายใน ๑ เดือน หลังจากไดรบั ใบสมัคร
วันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๓ ขอประกาศงดปฏิบตั ธิ รรมสำหรับบุคคลทัว่ ไป
เนือ่ งจากขอใชสถานทีภ่ ายในวัดใหเด็ก ๆ ไดทำกิจกรรมอยางเต็มที่ และไมเปนการรบกวนผปู ฏิบตั ธิ รรมทานอืน่ ๆ
ตองขอความกรุณาและขออภัยในความไมสะดวกนี้ดวย
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โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
วัดปาเจริญราช คลอง ๑๑ ปทุมธานี
ชือ
่ เลน..........................

รูปถาย
๑ นิว้

เอกสารประกอบการสมัคร ๑.รูปถาย ๑ นิว้ (ติดใบสมัคร)
๑. ด.ช/ด.ญ. ชือ่ ............................... นามสกุล......................................... วัน/เดือน/ป เกิด..................................
อายุ..................ป ศาสนา....................... ชือ่ สถานศึกษา......................................... ระดับชัน้ เรียน ....................
ทีอ่ ยทู ตี่ ดิ ตอได (สงจม.ตอบรับ) เลขที.่ ....................... หม.ู ............. อาคาร/หมบู า น.................................................
ซอย............................................. ถนน......................................... แขวง/ตำบล..................................................
เขต/อำเภอ.................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย. ...............................................
E-MAIL ADDRESS...........................................................................................................................................
สุขภาพรางกาย ............ แข็งแรง ............ มีโรคประจำตัว คือ.................................................................
สุขภาพจิต ................. ปกติ ................ มีปญ
 หา คือ....................................................................
๒. มารดาชือ่ ...................................... นามสกุล............................................................... อายุ..........................ป
สถานทีท่ ำงาน.......................................................... ตำแหนง....................................... โทร..............................
๓. บิดาชือ่ .......................................... นามสกุล............................................................... อายุ.........................ป
สถานทีท่ ำงาน.......................................................... ตำแหนง........................................ โทร.............................
๔. บุคคลทีต่ ดิ ตอไดกรณฉกุ เฉิน ชือ่ ........................... นามสกุล.................................. ความสัมพันธ.....................
ทีอ่ ยทู ตี่ ดิ ตอได เลขที.่ .................... หม.ู ................. อาคาร/หมบุ า น............................... ซอย..............................
ถนน...................................... แขวง/ตำบล.......................................... เขต/อำเภอ..............................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย. ....................................... โทร.........................................................
๕. ขอมูลการเขาอบรมโครงการคายพุทธบุตร/อบรมโครงการจริยธรรมตาง ๆ
............. เคย เขาอบรมโครงการ.................................. จำนวน.....................ครัง้
.............. ไมเคย
ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
วันที.่ ....................................................
ผูปกครองผูสมัครลงนามอนุญาต
ขาพเจา...........................................................................ความสัมพันธกบั ผสู มัครเปน.............................
อนุญาตใหผอู ยใู นความปกครองของขาพเจารวมโครงการคายพุทธบุตร ชมรมกระแสใจ วัดปาเจริญราช ได
และหากเกิดปญหาหรือสิง่ ผิดปกติใด ๆ กับผอู ยใู นปกครองของขาพเจาในระหวางเขารวมโครงการคายพุทธบุตร
ขาพเจาจะไมเรียกรองเอาผิดกับชมรมฯ ไมวา กรณีใด ๆ ทัง้ สิน้
ลงชือ่ ผปู กครอง.............................................. วันที.่ ............................................
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ตารางปฏิบตั โิ ครงการคายพุทธบุตร
วันที่

เวลา

กิจกรรม

21 เม.ย. 53
09.00 ลงทะเบียนรายงานตัว (09.00-13.00)
13.00 เขาศาลาเพื่อเตรียมความพรอม
14.00 พิธเี ปดคายพุทธบุตร โดย
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กลาวบูชาพระรัตนตรัย
- หัวหนาโครงการกลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปดโครงการ
- กลาวสัมโมทนียกถา
14.30 กิจกรรมตอนรับสูรมธรรม
- ปฐมนิเทศกิจกรรม
- แนะนำคณะวิทยากร / พีเ่ ลีย้ ง
- มารยาทชาวพุทธ
15.00 พิธีมอบตัวเปนศิษย/สูความเปนพุทธบุตร
- ผแู ทนผปู กครองกลาวมอบลูกหลานแดพระอาจารย
- ผแู ทนเยาวชนกลาวมอบตัวเปนศิษย
- ธรรมบรรยาย เรือ่ ง "ความเปนพุทธบุตร"
- รับปณิธานพุทธบุตรและกติกาสัญญาใจ
- กิจกรรมกลมุ สัมพันธ (แบงกลมุ )
16.30 เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
17.30 รับประทานอาหาร
19.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเย็น
- ธรรมบรรยายเรือ่ ง "กรรมฐาน"
- ฝกปฏิบตั กิ รรมฐานเบือ้ งตน
20.30 โยคะสมาธิ
21.00 กิจกรรมกระจกสองใจ (พบพีเ่ ลีย้ ง/ประเมินกลมุ )
21.30 ธรรมะสนู ทิ รา (กราบพระกอนนอน : ราตรีสวัสดิ)์

วันที่

เวลา

กิจกรรม

22 เม.ย. 53
04.30 ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
05.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเชา (15 นาที)
- ธรรมะสองใจ: รับวันใหมใจเบิกบาน (15 นาที)
- ปฏิบตั กิ รรมฐาน (30 นาที)
06.00 กิจกรรมโยคะสมาธิ
06.30 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
07.00 รับประทานอาหาร
07.30 พัก/ทำกิจสวนตัว
08.30 ธรรมนันทนาการ
09.00 ฝกกรรมฐานเบือ้ งตน / ฝกทำความรสู กึ ตัว
11.00 รับประทานอาหาร
11.30 พักผอนอริยาบถตามอัธยาศัย
13.00 กิจกรรมฐานธรรมะ walk rally ฐานละ 30 นาที
16.00 แขงขันตอบปญหาธรรมะ
(ประเมินความรูจากฐานธรรมะ)
16.30 เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
17.30 รับประทานอาหาร
19.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเย็น
- ปฏิบตั กิ รรมฐาน
- โยคะสมาธิ
20.00 กิจกรรมจุดเทียนแหงปญญา
21.00 กิจกรรมกระจกสองใจ (พบพีเ่ ลีย้ ง/ประเมินกลมุ )
21.30 ธรรมะสนู ทิ รา (กราบพระกอนนอน : ราตรีสวัสดิ์ )

หมายเหตุ ตารางอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ต ามความเห็ น ของพระอาจารย แ ละเจ า หน า ที่
เรียน ทานผปู กครอง
เพือ่ ประสิทธิภาพและประโยชนสงู สุดของบุตรหลานทานในการอบรมโครงการคายพุทธบุตรในครัง้ นี้ ขอความรวมมือจากทาน
ผปู กครองทุกทานโปรดไวใจเจาหนาทีแ่ ละทีมงานพีเ่ ลีย้ ง(นักศึกษาคณะครุศาสตร) ทีพ่ รอมจะดูแลบุตรหลานของทานอยางเต็ม
ความสามารถ ถาทานมีขอ สงสัยหรือเปนหวงบุตรหลานสามารถติดตอเจาหนาทีต่ ามเบอรทใี่ หไวนี้ ขอความกรุณาอยาติดตอ
กับบุตรหลานโดยตรงเพือ่ ใหเด็ก มีสมาธิในการทำกิจกรรมและเรียนรทู จี่ ะใชชวี ติ รวมกับผอู นื่ ได ทางเจาหนาทีข่ อขอบพระคุณ
ในความเขาใจและขออนุโมทนาบุญกับผูปกครองทุกทานที่ไดสงบุตรหลานเขารวมโครงการในครั้งนี้
42
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"เด็กดีของพอ" 21-24 เมษายน 2553
วันที่
เวลา
กิจกรรม
23 เม.ย. 53
04.30 ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
05.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รับวันใหมใจเบิกบาน
- ปฏิบตั กิ รรมฐาน
06.00 กิจกรรมโยคะสมาธิ
06.30 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
07.00 รับประทานอาหาร
07.30 พัก/ทำกิจสวนตัว
08.30 กิจกรรมเยาวชนอยากรู (ไขขอของใจ)
09.00 ธรรมบรรยายเรือ่ ง "พุทธบุตรทีด่ ตี อ งมี 5 ดี"
10.00 ปฏิบัติกรรมฐาน
11.00 รับประทานอาหาร
11.30 พักผอนอริยาบถตามอัธยาศัย
13.00 ธรรมะบรรยาย
- จริยธรรมชาวพุทธ
15.00 ธรรมนันทนาการ/ผอนคลาย
16.00 แขงขันสวดมนตหมูทำนองสรภัญญะ
16.30 เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
18.00 รับประทานอาหาร
19.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเย็น
- ปฏิบตั กิ รรมฐาน
- ธรรมะสองใจ รับวันใหมใจเบิกบาน
20.00 กิจกรรมแสงเทียนสองธรรมรำลึกคุณพอแม"
21.00 กิจกรรมกระจกสองใจ (พบพีเ่ ลีย้ ง/ประเมินกลมุ )
21.30 ธรรมะสนู ทิ รา (กราบพระกอนนอน : ราตรีสวัสดิ์ )

สามารถติดตอเจาหนาที่ไดทั้งวัน
• คุณติ่ง
- กมลาศ คัชชาพงษ
• คุณปู
- บุษรัตน มกรแกวเกยูร
• คุณระ
- อณิระ โพธินลิ
• คุณออ
- สุธศี กั ดิ์ มะลิกลุ
• คุณปนปน - พันลึก จินายน

086 -3102566
085 1202005
081 6223204
081 9124040
081 8115711

วันที่
เวลา
กิจกรรม
24 เม.ย. 53
04.30 ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
05.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา
- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รับวันใหมใจเบิกบาน
- ปฏิบตั กิ รรมฐาน
06.00 กิจกรรมโยคะสมาธิ
06.30 บำเพ็ญประโยชน
07.00 พัก/ทำกิจสวนตัว
07.30 รับประทานอาหาร
08.30 กิจกรรมประกวดเรียงความและวาดภาพ
- หัวขอ "เด็กดีของพอ"
10.00 กิจกรรมทอดผาปาความดี/เผาผีความชั่ว
11.00 รับประทานอาหาร
11.30 เก็บสัมภาระ/ทำความสะอาดที่พัก/เปลี่ยนเสื้อผา
(พุทธบุตร)
13.00 ฉายไสลยอนเวลากอนอำลา
14.00 พิธีปดโครงการ
- แสดงความรสู กึ
- ขอขมาคณะพระอาจารยและคณะวิทยากร
- มอบประกาศนียบัตร/มอบรางวัล
- อำนวยอวยพร
- ถายรูปหมู
- ปดโครงการ

ถอยธรรมลำกวี
โดย ธรรมบุตร
หากจะรู รอู ะไร ใหประโยชน
รไู มยดึ รจู กั วาง รจู กั ปลง
เพียงรตู วั รใู จ ในกายนี่
รวู ธิ ี ดำรง ในองคอรรค
รสู ภา วะธรรม แสนล้ำคา
รจู กั เพียร เรียนธรรม นำคุณคา
รเู พียงหนึง่ จึงรคู รบ จบทุกตอน

รวู า โกรธ รวู า โลภ รวู า หลง
รจู ริงตรง ตามใน พระไตรลักษณ
รอู ริย สัจสี่ เปนศรีศกั ดิ์
และรจู กั รูปนาม ตามเปนจริง
รกู ระทบ อายาตนา พาสุขยิง่
รปู ฏิบตั ิ บูชา นำมาสอน
รจู กั ตน เสียกอน คือพรชัย
43
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แนะนำหนังสือนาอาน

มุมนี้มีรางวัล

อิคิวซัง
เฉลยคำถามฉบับที่แลว ถามวา พระอริยะ พระโพธิสัตว ผูที่
ปรารถนาจะเปน พุทธบิดา พุทธมารดา พระปจเจกพุทธเจา และ
พระอัครสาวก เปนตน จะมีวมิ านอยสู วรรคชนั้ ใด
คำตอบคือ สวรรคชนั้ ดุสติ ซึง่ เปนชัน้ พิเศษ ใชวา ใครจะมาอยู
ก็ได
ผโู ชคดีตอบถูกไดรบั เสือ้ Mindfulness คือ ด.ญ.กรณิชา เหลือดี
กรุงเทพฯ
คำถามฉบับนีถ้ ามวา พระโสดาบัน ซึง่ เปนพระอริยะขัน้ แรก
นัน้ จะตองละสังโยชนขอ ใดไดบา ง
สงคำตอบของคุณมาไดที่ โทรสาร ๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙
หรือทีอ่ เี มล
krasaejaigames@yahoo.com
ผูโชคดีที่ตอบถูกจะไดรับเสื้อคอกลมปก
I
Buddha

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

วิปสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
แจกเปนธรรมทาน

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

หญิงมายนางหนึง่ ฝนประหลาด และไมมใี ครตีความฝนใหเธอ
ได ดวยความกังวลวาจะเปนลางไมดี เธอจึงเขาไปขอคำ
ปรึกษากับพระสงฆที่วัด
หญิงมาย : ทานเจาขา อิชนั้ กลมุ ใจเพราะฝนประหลาดมาก
เจาคะ ไมเคยมีใครฝนแบบนีม้ ากอน
พระ
: ฝนอะไรละโยม ไหนเลาใหอาตมาฟงหนอย
หญิงมาย : ฝนเห็นงูเหาเจาคะ ตัวใหญมากสีดำทะมึน นากลัว
มากเจาคะ
พระ
: อืม ไมเห็นจะแปลกเลยโยม ฝนเห็นงูเหาตัวใหญ
โบราณวาโยมจะไดพบคูที่มีอำนาจวาสนา
หญิงมาย : แตทา นเจาคะ… งูตวั นัน้ มันเหา โฮงๆ เหมือน
สุนขั ไดดว ยเจาคะ หมายความวายังไงเจาคะ
พระ
: ???###

คสู รางคสู ม (The happy couple)
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
แจกเปนธรรมทาน
Mp 3 ชุดธรรมปฏิบตั ิ จำนวน 9 แผน
พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
รวมบุญแผนละ 59 บาท
ผู มี จิ ต ศรั ท ธาท า นใดสนใจ
สื่อธรรมะเปนธรรมทานหรือประสงคจะเปนเจาภาพผลิต
สื่อธรรมะของวัด ซึ่งทางวัดมีโครงการพิมพหนังสือธรรมะ
อี ก หลายเล ม คื อ วิ ป ส สนาชี วิ ต ธรรมะทวนกระแส
พุทธทำนาย และคสู รางคสู ม(The happy couple) เพือ่ แจก
เปนธรรมทาน ติดตอขอรับตนฉบับฟรีไดทวี่ ดั หรือสอบถาม
เพิม่ เติมไดที่ คุณกมลาศ คัชชาพงษ โทร 086-3102566
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การเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาเจริญราช

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



โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ
ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราช
ครัง้ ที.่ ......................
ระหวางวันที.่ ................................................................ถึงวันที.่ ..............................................................
ขอมูลสวนตัว
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หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอได : โทรศัพทบา น...................................โทรศัพทมอื ถือ..............................................
โทรศัพททที่ ำงาน....................................................................e-mail.............................................................................
3. อาชีพ........................................................................ตำแหนง...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สถานทีท่ ำงาน..............................................................................................................................................................
4. สุขภาพรางกาย O แข็งแรง O มีโรคประจำตัว คือ........................................................................................................
กรุณาแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะไดไมเกิดปญหาระหวางการปฏิบัติธรรม
ทานทีม่ โี รคประจำตัว กรุณา นำยามาทาน หามหยุดยา
5. กรณีฉกุ เฉินโปรดติดตอคุณ................................................เกีย่ วของเปน...................เบอรตดิ ตอ …............................
6. ทราบขาวโครงการหรือกิจกรรมจาก……………………...........……………………….……………………….…………
เคยมาปฏิบตั ธิ รรม ทีว่ ดั ปาเจริญราช O ไมเคย O เคย............ครัง้ ครัง้ ลาสุดเมือ่ เดือน............................ป....................
เคยปฏิบัติที่สำนักใดมาแลวบาง
O ไมเคย O เคย โปรดระบุ...................................................................................
ลงชื่อ……………………………….………………ผูสมัคร
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(เจาหนาที่ฝายทะเบียน)
บันทึกสำหรับเจาหนาที่
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กำหนดการปฏิบัตธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ณ ศูนยวปิ ส สนากรรมฐาน วัดปาเจริญราช วันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือนตลอดทัง้ ป
วันที่ ๑
เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เขาทีพ่ กั และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ชีแ้ จงระเบียบปฏิบตั ิ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธสี มาทานศีล ๘ สมาทานพระกรรมฐานและวิธปี ฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐานเบือ้ งตน
โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท และพักดืม่ น้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น นำโดย พระอาจารยสชุ าติ ติกขฺ วีโร ปฏิบตั วิ ปิ ส สนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ โดย พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
วันที่ ๒
เวลา ๐๓.๓๐ น.
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๖.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

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

วันที่ ๓ - วันที่ ๗

ไมมกี ารทำวัตรเชา - เย็น และฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ ตอบปญหาธรรม

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

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

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

เรือ่ ง..สัจฉิ กรณะ ภาพ...เด็กวัด

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอ

โครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๑ - ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ ครัง้ ที่ ๑๕ ระหวางวันที่ ๑ - ๘
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ มีผเู ขารวมปฏิบตั ธิ รรมทัง้ สิน้ จำนวน ๑๖๘ คน และเมือ่ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ วัดปา
เจริญราช ไดรบั ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยตั ยาภรณ เจาคณะจังหวัดปทุมธานี เจาอาวาสวัดเขียน
เขต ไดมาแสดงธรรมใหแกคณะผูปฏิบัติธรรมของวัดปาเจริญราช และทางวัดปาเจริญราชขอแจงงดการจัดโครงการ
พัฒนาจิตเพือ่ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ มา ณ ทีน่ ดี้ ว ย และจะจัดโครงการพัฒนาจิตเพือ่ พอครัง้ ตอไปในเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓

บุญกฐินสามัคคีประจำป
บุญกฐินสามัคคีประจำป ๒๕๕๒ ของวัดปาเจริญ
ราช ไดจดั ขึน้ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ ในครัง้
ไดวัดปาเจริญราชไดรับความอนุเคราะหจากคุณวิรัช
เอี่ยมอิ่มจิตต คุณอริยวรรณ อาริยะปรัตน คุณสมภูมิ คุ ณ เจติ ย า สกุ ล รั ต นาคม และคุ ณ วั ช ราภรณ เมฆา
นุพกั ตร เปนประธานอุปถัมภในการถวายผากฐินสามัคคี
ครัง้ นี้ ซึง่ ในปนมี้ พี ทุ ธศาสนิกชนทีม่ ารวมพิธถี วายผากฐิน
ใหกบั ทางวัดปาเจริญราช จำนวน ๒ พันกวาคน และได
รับปจจัยจากพุทธศาสนิกชนทีม่ ารวมพิธถี วายผากฐินเปน
จำนวน ๕ ลานกวาบาท ซึ่งทางวัดปาเจริญราชจะนำ
ปจจัยทีไ่ ดรบั นีไ้ ปใชในการสรางโรงอุโบสถสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณ ทีจ่ ะมีการกอสรางในป ๒๕๕๓ นี้ วัดปา
เจริญราชจึงขออนุโมทนากับพุทธศาสนิกชนทุกทานมาใน
โอกาสนีด้ ว ย

กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม "คายพุทธบุตร" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วัดสุขใจ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖
จำนวน ๖๕ คน เขามาทำกิจกรรมคายพุทธบุตร ณ วัดปาเจริญราช ระหวางวันที่ ๙ - ๑๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ในกิจกรรมมีการสวดมนต เดินจงกรม นัง่ สมาธิ และแบงกลมุ ออก
เปน ๔ กลมุ โดยใหชอื่ ตามหลักธรรมะ ในหัวขอธรรมพรหมวิหาร ๔ ชือ่ วากลมุ เมตตา
กรุณา มุทติ า และกลมุ อุเบกขา และแตละกลมุ ไดทำกิจกรรมตามฐานตางๆ ทีใ่ หความ
รทู างพระพุทธศานา โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท จะเนนใหสอนเรือ่ งความกตัญู
กตเวทีต่ อ ผมู พี ระคุณ ในโครงการนีไ้ ดจดั ใหเยาวชนเขียนเรียงความเรือ่ ง หนูคดิ ถึงแม
และหลวงพอไดบรรยายเรือ่ งพระคุณแม ใหแกเด็กๆ ฟง การบรรยายครัง้ นีไ้ ดเรียกน้ำตา
และเสียงรองไหจากนองๆ หนูๆ ดังทัว่ หองปฏิบตั ธิ รรม
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หลวงพอแสดงธรรมทีว่ ดั มหาธาตุฯและบันทึกรายการโทรทัศน WBTV
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ทีผ่ า นมา พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
ไดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง วิธีเอาทุกขออกจากใจเพื่อไป
นิพพาน ใหแกคณะผปู ฏิบตั ธิ รรม ณ ศูนยศกึ ษาและปฏิบตั วิ ปิ ส สนา
กรรมฐาน พระพุทธศาสนานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร โดยไดรบั การอาราธนานิมนตจาก
พระมหาไสว ธีรโสภโณ พระวิปสสนาจารยประจำศูนย ในครั้งนี้มี
ผปู ฏิบตั ธิ รรมเขารวมโครงการนีจ้ ำนวน ๖๐ ทาน
และในวันเดียวกันนี้ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดแสดงพระธรรม
เทศนา ในรายการธรรมประทีป
ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร ชัน้ ๓ วัดยานนาวา ในหัวขอเรือ่ งเสียดาย
คนตายไมไดฟง ซึ่งเปนการ
แสดงพระธรรมเทศนา ใหแกพุทธศาสนิกชนและผูปฏิบัติของวัด
ยานนาวา ในการแสดงพระ
ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV
ธรรมเทศนาครัง้ นีไ้ ดมกี ารถายทอดสดทางสถานีโทรทัศนโลกพระพุทธ
วัดยานนาวา ซึง่ รายการธรรมประทีป ของวัดยานนาวาจะถายทอดสด
ทางสถานีโทรทัศนโลกพระพุทธ
ศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวา ทุกๆ วันเสาร ตัง้ แตเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท จะไปแสดง
พระธรรมเทศนา ในรายการธรรมประทีปเปนประจำทุกเดือน เดือนละ ๑ ครัง้
พุทธศาสนิกชนทานใดสนใจฟงธรรมก็สามารถไปฟงธรรมบรรยายไดทุกวันเสาร ณ อาคาร มหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓ วัดยานนาวา ตั้งแต
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแลว พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดเขาไปกราบพระพรหม
วชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจาอาวาสวัดยานนาวา พระพรหมวชิรญาณไดสนทนาในเรือ่ ง
การเผยแผธรรมะผานทางสถานีโทรทัศนในรูปแบบตางๆ ทีใ่ หพทุ ธศาสนิกชนไดเขาถึงและเขาใจในธรรมะ
และฝากใหพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ทำหนาทีเ่ ปนผปู ระกาศธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดวย
จากนัน้ ในชวงค่ำ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดทำการบันทึกรายการศีลธรรมศึกษาและรายการ
รตู นื่ เบิกบาน ซึง่ ทัง้ ๒ รายการนี้ จัดทำโดยศูนยพระสงฆนกั เผยแผธรรมเพือ่ พัฒนาสังคม ดำเนินรายการ
โดย อ.ญาณภัทร และ อ.แพรภัทร ยอดแกว ซึ่งรายการศีลธรรมศึกษาจะถายทอดทางสถานีโทรทัศน
โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวาทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ ๑๕.๐๐ น. และรายการรตู นื่ เบิกบาน จะถายทอดทางสถานีโทรทัศนโลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ
WBTV วัดยานนาวา ทุกวันเสารและวันอาทิตยตงั้ แตเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

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

ถ. แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 จำหนายคอมพิวเตอรยหี่ อ
H/P, ACER, TOSHIBA, LENOVO, ASUS พรอมทัง้ เปดใหบริการ Service ครบวงจร
โทร.02-576-0272-5
Fax.02-576-0276
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นักศึกษามหาวิทยาเซนตจอหนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนที่วัดปา

วันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ นักศึกษาชัน้ ปที่ ๔ คณะบริหาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน จำนวน ๘๓ คน นำโดย อ.ดารุณี เหลือง
วรกิจ ไดเขามาทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนเพือ่ สังคม ณ วัดปาเจริญ
ราช ซึง่ กิจกรรมนีเ้ ปนนโยบายของสถาบันการอุดมศึกษาเอกชน ทีต่ อ ง
การใหนกั ศึกษาชัน้ ปสดุ ทายทีจ่ ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไดรจู กั
การบำเพ็ญประโยชนตอ สังคม เพือ่ สรางจิตสำนึกในการเสียสละเพือ่ ผู
อืน่ และสังคม ในกิจกรรมนีน้ อ งๆ นักศึกษาไดทำความสะอาด เก็บขยะ ทัว่ บริเวณวัด ทัง้ ศาลาวิปส สนากรรมฐาน ทางเดิน หองน้ำ รวมทัง้ ลอกบอ
น้ำ ดายหญา ทำใหวดั ปาเจริญราชดูสะอาดขึน้ ทันตา และในวันกลับหลวงพอพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท และคณะสงฆ ไดทำพิธบี ายศรีสขู วัญ
เพือ่ ความเปนมงคลและสรางขวัญกำลังใจใหแกนอ งๆ นักศึกษาดวย

หลวงพอถวายพระพุทธรูปปางพุทธลีลา ทีจ่ งั หวัดพะเยา
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดนำพระพุทธรูป
ปางพุทธลีลา ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร ไปถวายใหแกวัดเกษตรสมบูรณ ต.รมเย็น
อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพือ่ ประดิษฐานหนาพระวิหารประจำวัด ไวเปนทีส่ กั การะบูชาของ
ชาวบานเกษตรสมบูรณ ในครัง้ นีห้ ลวงพอพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดกลาวสัมโมทนียกถา ฝากวัดเกษตรสมบูรณ และพระพุทธศาสนาพรอม
ดวยประเพณีของชาวพุทธ ใหชาวบานชวยกันดูแลและสืบสานพุทธประเพณีทดี่ งี ามใหสบื เนือ่ งตอไปนานเทานาน

หลวงพอและคณะศิษยานุศิษยรวมลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ วัดปาเจริญราช นำโดยพระครูปลัดวีระ
นนท วีรนนฺโท พรอมดวยคณะสงฆและศิษยานุศษิ ย จำนวน ๑๐๐ กวาทาน
ไดไปยังศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ป โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่ ลงนามถวายพระพร
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั ฯ ใหทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ ทรงพระ
เกษมสำราญ และมีพระชนมายุยงิ่ ยืนนาน นอกจากนีเ้ พือ่ ถวายเปนพระราช
กุศลทางวัดปาเจริญราชไดจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ซึ่งเปนโครงการ
ปฏิบตั ธิ รรมทีจ่ ดั ขึน้ ทุกวันที่ ๑ - ๘ ของเดือนตลอดทัง้ ป วัตถุประสงคเพือ่
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พุทธศาสนิกชน
ทานใดสนใจเขารวมปฏิบตั ธิ รรมสามารถเขารวมโครงการได

ห.จ.ก. สิรริ ตั นการยาง, โดยนายอุดมศักดิ์ โกไศยกานนท
ผเู ชีย่ วชาญเรือ่ งยางรถยนตมากกวา 20 ป
จำหนายยางรถบรรทุก, รถกะบะ และบริการรับปะยาง สตีมยางทุกชนิด ทุกขนาด
บริการดวยอุปกรณอนั ทันสมัย
56/2 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร.02-594-0957

เปดบริการ วันจันทร - วันเสาร
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ถวายพระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ์

เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ คณะนายทหารนำคณะโดย พล.อ.พรชัย กราน
เลิศ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรวัฒน อินทรทัต อดีต
เลขานุการรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม พล.อ.เสรณี รัตนชืน่ ผทู รงคุณวุฒพิ เิ ศษ กอง
ทัพไทย พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล ผูอำนวยการศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
พล.ต.จิระศักดิ์ แกวฉิม เสนาธิการศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา พรอมดวยคณะ
ไดนำพระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ หนาตัก ๔๐ นิ้ว มาถวายใหแกวัดปาเจิญราช เพื่อ
ประดิษฐาน ณ ศาลาวิปส สนากรรมฐาน ชัน้ ๒ ซึง่ พระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิองคนมี้ ี
รูปลักษณะเชนเดียวกับ พระพุทธมหาจักรพรรดิศรีรัตนมงคล ของวัดปาเจริญราช ซึ่ง
ประดิษฐานเปนพระประธาน ณ ศาลาวิปส สนากรรมฐาน ชัน้ ๓ ทางวัดปาเจริญราชจึง
ขอ อนุโมทนาในกุศลและศรัทธาของคณะนายทหารทาน พล.อ.พรชัย กรานเลิศ มา ณ
ทีน่ ดี้ ว ย

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พมา

เมือ่ วันที่ ๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ ทีผ่ า นมา พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท
พรอมดวยคณะสงฆและศิษยานุศษิ ย จำนวน ๔๘ ทาน ไดเดินทางไปยังประเทศพมาเพือ่
สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ๓ ใน ๕ ของประเทศ ในเมืองยางกงุ สิเริยม หงสาวดีและพระธาตุอนิ ทร
แขวน โดยคุณณัฏฐวภิ า เจริญพิทย ทำหนาทีเ่ ปนไกดนำเทีย่ วชมสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ า ง ๆ
ตลอดระยะ ๓ วัน ในครัง้ นีค้ ณะวัดปาเจริญราช ไดมคี รูบานอย หรือพระอนุชา อานาวีโล
วัดพยากดอนแกว อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม รวมเดินทางไปกับคณะดวย โดยสถานทีศ่ กั ดิ์
สิทธิท์ ที่ างคณะไดไปสักการะนีม้ ี พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือพระนอนตาหวาน เจดีย
กาบาเอทีส่ รางขึน้ เพือ่ เปนสถานทีช่ ำระพระไตรปฎกครัง้ ที่ ๖ พระเจดียโ บตะทาวนทสี่ ราง
ขึน้ เพือ่ รับพระเกศาธาตุกอ นนำไปประดิษฐาน ณ พระมหาเจดียช เวดากอง สักการะนัตโบ
โบยี หรือเทพทันใจ พระเจดียเ ยเลพญาบนเกาะกลางน้ำอายุนบั พันป พระเจดียซ เู ลซึง่
เปนเจดียท รงแปดเหลีย่ มกลางเมืองยางกงุ พระมหาเจดียช เวดากอง พระมหาเจดียค บู า น
คูเมืองของพมา ตักบาตรพระสงฆกวา ๘๐๐ รูปที่วัดไจคะวาย สักการะพระเจดีย
ชเวมอดอว หรือพระธาตุมเุ ตา เปนเจดียท สี่ งู ทีส่ ดุ ในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา ชมพระราชวังบุเรงนองแหงกรุงหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสนชเว
ตาเลียว พระนอนทีเ่ กาแกและงดงามทีส่ ดุ ของเมืองหงสาวดี สักการะพระธาตุอนิ ทรแขวน
ซึง่ เปน ๑ ใน ๕ สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิข์ องพมา สักการะพระเจดียไ จปนุ นมัสการพระพุทธรูป
ปางประทับนัง่ ๔ ทิศ สักการะพระเจาดอจี พระพุทธรูปแกะสลักจากหินออนขนาดใหญ
และชมปางชางเผือก ชางคบู า นคเู มือง ๓ เชือก สีขาวเผือกทัง้ ตัวตรงตามลักษณะคชลักษณ
๗ ประการ โดยพระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดนำสวดมนต อธิษฐานจิตตภาวนาสักการะ
ในทุกสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ และไดตกั บาตรใหแกพระสงฆจำนวนหลายรอยรูป สรางความอิม่ เอิบ
และอิม่ ในบุญกุศลแกคณะศิษยานุศษิ ยเปนอยางมาก

www.maethaneedolresort.com

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

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

www.maethaneedolresort.com
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ชมรมกระแสใจ
สถานทีต่ งั้

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

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

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

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

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

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

ยอดรวมบุญรวมเปนเงิน

บาท

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

 ชือ่ -สกุล ผบู ริจาค

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

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

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

หมายเหตุ : ทางชมรมกระแสใจจะจัดสงวารสารใหสมาชิกทุก ๓ เดือน หากไมไดรบั วารสาร ติดตอ คุณกมลาศ คัชชาพงษ 086-3102566
การบินไทยติดตอคุณบุษรัตน มกรแกวเกยูร (30970) 085-1202005 คุณอณิระ โพธินิล (27755) 081-6223204
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วัดปาเจริญราช ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๐๑๕๐
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ , ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ บรมราชชนนี ซ.๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ๑๐๗๐๐
โทร ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙ e-mail : krasaejai@yahoo.com

ประมวลภาพ บุญกฐินสามัคคีประจำป ๒๕๕๒
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