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บรษิทั ดทิกัษ เทรดดิง้ จำกดั
- ผผูลติและจำหนายเทยีนพรรษา กลิน่ตะไคร ตราเทยีนทพิย
- รับผลิตเทียนในรูปแบบตางๆสำหรับใชในงานเทศกาล
และวันสำคัญ

- ผผูลิตและจำหนายสนิคาหตัถกรรมเรซิน่
- ผแูทนจำหนายวสัดอุปุกรณสำหรบัทำเทยีน
14 ซอยโชคชยัจงจำเรญิ  ถนนรชัดาภเิษก  แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 10120

โทร. 0 2294 8292-3 , 08 1988 4424   แฟกซ. 0 2294 4785

(คณุสวุรรณา  ธนวูฒันชยั)

๘๒ พรรษา พระสยามนิทราชาภมูพิล
ภมูพิลงัภมูใิจไทยทัง้ชาติ ธ มงุมาดผดงุไทยใหหรรษา

ทศพธิราชธรรมนำธารา ปวงประชาเปยมสุขไรทุกขภัย
ขอเทิดไทสดุดีศรีนพรัตน เฉลมิฉตัรฉลองพระชนมมงคลสมยั
ขอกศุลดลสวสัดิพ์พิฒันชยั รอยดวงใจถวายพระองคทรงพระเจรญิ.
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพทุธเจา ชมรมกระแสใจ วดัปาเจรญิราช

ประพนัธโดย นายวรีะ  ศรสีนทิ
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ปที ่๒ ฉบบัที ่๘ ฉบบัเฉลมิพระเกยีรติ
"ทำดเีพือ่พอ เทดิไทองคราชนัย"
ธนัวาคม ๒๕๕๒ - กมุภาพนัธ ๒๕๕๓

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

 e-mail:krasaejai@yahoo.com

ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
คณุดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

บรรณาธิการ คณุกมลาศ คชัชาพงษ
กองบรรณาธิการ คณุวรีะ ศรสีนทิ

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

ประสานงาน คณุศราวธุ คำเทพ
ภาพปก ภาพพระราชทาน
ภาพวาดโดย คณุวชิา นนทแกว
ภาพถายโดย คณุสนธชิยั ไชยจำรสั
พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ

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

วัตถุประสงค

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

สขุภาพจติ ประสบการณชวีติระหวางสมาชกิ
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชในชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรมอนัด ีตามหลกัพทุธธรรม

ใหแกครอบครัว

ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

สารบัญ
คอลัมนประจำฉบับ

คุยกับบอกอ กมลาศ คชัชาพงษ ๓
บทความเฉลมิพระเกยีรต ิ   รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม ๕
พระธรรมราชาแหงสยาม

บทความพิเศษ แพใจ ๗
ภาพที่มองไมเห็น

สรรหามาเลา กุลสิรา ๑๐
โครงการบุญ กองบอกอ ๑๒
ถามตอบปญหาสภาวธรรม พระครูปลัดวีระนนท ๑๔
รเูรือ่ง สมนุไพรเปนกษาย อญัชนั ๑๗
Yaga&Dharma Kate M. ๑๙
ใตรมเงาวัดปา ปฐวีเทพบุตร ๒๐
สืบเนื่องจากชาดก สัตตบุษย ๒๑
เรื่องเลาจากพระปา กัณหาชาลี ๒๒
รูรอบกรอบกฎหมาย พีห่นมุ ๒๔
เพราะเปนปจจัตตัง ขุนไกรลาส ๒๕
       ตอน สญัญาพญานาค ๒
ไดอารี่ธรรม สรุพนัธ พสิฐิวทิยา ๒๘
ธรรมบันดาลใจ โควนิทะ ๓๒
เหตุเกิดบนรอยพุทธ ฤทธิรงค ๓๓
โลกพุทธบุตร โคนัน ๓๕
สารธารบุญ นางฟาชาลี ๓๖
สะเก็ดขาวชาววัด เมาทซี่ ๓๘
กุศลกิจ สัจฉิกรณะ ๔๙
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“...น้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่รวมกัน
แสดงออกทั่วประเทศ รวมทั้งที่พรอมเพรียงกันมาในวันนี้
นาปลาบปลืม้ใจมาก เพราะแตละคนไดแสดงออกและตัง้ใจมา
ดวยความหวงัดจีากใจจรงิ. จงึขอขอบใจทกุ ๆ คน. จติใจที่
เปยมไปดวยความปรารถนาดแีละความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั
ของทกุคนทกุฝายนี ้ทำใหขาพเจาเหน็แลวมกีำลงัใจมากขึน้ นกึ
ถึงคุณธรรมซึ่งเปนที่ตั้งของความรักความสามัคคี ที่ทำให
คนไทยเราสามารถรวมมือรวมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ
บานเมือง ใหเจริญรุงเรืองสืบตอกันมาไดตลอดรอดฝง
ประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา
มุงดีมุงเจริญตอกัน  ประการที่สอง คือการที่แตละคนตาง
ชวยเหลอืเกือ้กลูกนั ประสานงานประสานประโยชนกนั ใหงาน
ทีท่ำสำเรจ็ผล ทัง้แกตน แกผอูืน่ และแกประเทศชาต ิ ประการ
ทีส่าม คอืการทีท่กุคนประพฤตปิฏบิตัตินอยใูนความสจุรติ ใน
กฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน
ประการทีส่ี ่คอืการทีต่างคนตางพยายามทำความคดิความเหน็
ของตนใหถกูตองเทีย่งตรง และมัน่คงอยใูนเหตใุนผล หากความ
คิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดี
ที่เจริญนี้ ยังมีพรอมมูลอยูในกายในใจของคนไทย ก็มั่นใจ
ไดวาประเทศชาตไิทยจะดำรงมัน่คงอยตูลอดไปได...”

พระราชดำรสั  ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพธิฉีลองสริริาชสมบตัคิรบ ๖๐ ป

ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม ในวนัศกุร ที ่๙ มถินุายน ๒๕๔๙

เนือ่งในวโรกาสมหามงคล ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ
ทรงเจรญิพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ในวนัที ่๕ ธนัวาคม
นี ้วารสารกระแสใจไดรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตเชญิ
พระบรมฉายาลกัษณ ภาพพระราชกรณยีกจิ และพระราชดำรสั
คัดตัดตอน เพื่อเทิดพระเกียรติดวยสำนึกในพระมหากรุณา
ธคิณุทีพ่ระองคทรงมตีอพสกนกิรชาวไทยอยางหาทีส่ดุมไิด

ดวยความซาบซึง้ใจของคณะทำงานวารสารกระแสใจ ที่
ไดรบัความอนเุคราะหเปนอยางดจีากพีช่ายใจด ีคอื คณุปรชีา
สงกติตสินุทร ผอูำนวยการกองขาว สำนกัราชเลขาธกิาร ทีไ่ด
ใหคำแนะนำและยงัชวยเขยีนบทความ เรือ่ง ภาพทีม่องไมเหน็
ลงวารสารกระแสใจในครั้งนี้ดวย รวมทั้งมอบเสื้อสำนัก
ราชเลขาธกิารใหเปนทีร่ะลกึ ซึง่สกรนีคำทีส่ือ่ความหมายลกึซึง้
วา “งานของในหลวง” คงไมตองอธบิายวา “งานของในหลวง”
คืออะไรบาง เพราะจากโครงการพระราชดำริกวา ๔,๐๐๐
โครงการ ยอมประจักษตอสายตาชาวไทยและชาวโลกไดเปน
อยางดี  นอกจากนี้วารสารกระแสใจยังไดรับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย ดร. สจุติรา ออนคอม  ซึง่ไดเขยีนบทความ
เฉลิมพระเกียรติ  เรื่อง พระธรรมราชาแหงสยาม  ในนาม
คณะทำงานวารสารกระแสใจตองกราบขอบพระคุณและ
ขออนโุมทนาบญุกบัทัง้สองทาน  ณ โอกาสนีด้วย

ทัง้นีโ้ครงการของวดัปาเจรญิราช อาท ิโครงการพฒันาจติ
เพือ่พอ โครงการคายพทุธบตุร และโครงการปฎบิตัธิรรมสญัจร
และงานบุญกุศลตางๆ ขอเปนหนึ่งในลานโครงการ ที่ได
ทำความดีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยหูวัฯ ขาพระพทุธเจาในนามคณะทำงานวารสารกระแสใจ
ขอนอมจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให
พระองคทรงพระเจริญเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พระพลานามยัสมบรูณแขง็แรง  เปนมิง่ขวญัรมบญุสวุรรณฉตัร
คมุเกลาคมุกระหมอมปวงชนชาวสยาม ตลอดกาลนานเทอญ

กมลาศ คชัชาพงษ
บรรณาธกิาร

คยุกบับอกอ
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พระธรรมราชาแหงสยาม เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตั ิ เปนพระมหากษตัรยิ เมือ่วนัที่
๙ มถินุายน พ.ศ.๒๔๘๙ โดยเฉลมิพระปรมาภไิธยวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิด ี จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก มขีึน้ในวนัศกุรที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๓ ณ พระทีน่ัง่ไพศาล
ทกัษณิ พระบรมมหาราชวงั พระธรรมราชาแหงสยามทรงมพีระราชดำรสัทามกลางมหาสมาคม
เปนพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการวา เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสขุแหงมหาชน ชาวสยาม

ในวนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก พระธรรมราชาแหงสยามทรงสถาปนาเฉลมิพระเกยีรตยิศ
สมเดจ็พระราชนิเีปนสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ นอกจากนีท้รงปฏญิาณพระองค
เปนพทุธมามกะ ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดารามในวนันีด้วย วนัที ่๕ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๓ จงึเปนวนัสำคญัวนัหนึง่ของประวตัศิาสตรชาตไิทย ซึง่ในเวลาตอมาคอื วนัฉตัรมงคล

บทความเฉลมิพระเกยีรติ

โดย รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

5
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พระธรรมราชาแหงสยามทรงปฏบิตัติามพระราชประเพณคีอืการผนวชในพระบวรพทุธศาสนา
เมือ่เดอืนตลุาคม พ.ศ.๒๔๙๙ และทรงมพีระราชดำรสัในโอกาสเสดจ็ออกทรงผนวชตอประชาราษฏร
ณ พระทีน่ัง่สทุไธสวรรยปราสาท  พระบรมมหาราชวงั วนัที ่๑๘ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๙๙ ความตอน
หนึง่วา

“...โดยทีพ่ระพทุธศาสนาเปนศาสนาประจำชาตขิองเรา ทัง้ตามความศรทัธาเชือ่มัน่ของขาพเจา
เอง กเ็หน็เปนศาสนาทีด่ศีาสนาหนึง่ เนือ่งในบรรดาสจัจธรรมคำสัง่สอนอนัชอบดวยเหตผุล จงึเคยคดิ
อยวูาถาโอกาสอำนวย ขาพเจาควรจกัไดบวชสกัเวลาหนึง่ตามราชประเพณ ีซึง่จกัเปนทางสนองพระเดช
พระคณุพระราชบรูพการ ีตามคตนิยิมดวย...”

พระธรรมราชาแหงสยาม ทรงมคีวามรคูวามเขาใจในพระพทุธศาสนาอยางลกึซึง้ ดงัจะเหน็ได
จากพระบรมราโชวาท พระราชทานในพธิเีปดการประชมุยวุพทุธกิสมาคมทัว่ประเทศ ครัง้ที ่๑๖ วนัที่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๔ ความตอนหนึง่วา

“...พระพทุธศาสนามธีรรมะอยมูากมายหลายชัน้อนัพอเหมาะพอดกีบัอธัยาศยัจติใจของบคุคล
ประเภทตางๆ สำหรบัเลอืกเฟนมาแนะนำสัง่สอนขดัเกลาความประพฤตปิฏบิตัขิองบคุคลใหดขีึน้เจรญิขึน้
ไดอยางมปีระสทิธภิาพ กลาวโดยหลกัใหญคอืสอนใหเปนคนด ีใหประพฤตปิระโยชน ไมเบยีดเบยีนตนเอง
และผอูืน่ใหลำบากเสยีหาย สอนใหรจูกัตนเอง รจูกัฐานะของตนพรอมทัง้รจูกัหนาทีท่ีจ่ะตองประพฤตปิฏบิตัิ
ในฐานะนัน้ๆ ซึง่เมือ่ปฏบิตัโิดยถกูตองครบถวนแลว ยอมจะนำความสขุ นำความเจรญิสวสัดมีาใหได
ทัว่ถงึกนัหมด หรอืกลาวอกีอยางหนึง่กค็อืนำความสขุ ความรมเยน็และความวฒันาถาวรใหเกดิแกสงัคม
มนษุย หนาทีข่องทานทัง้หลายอยทูีจ่ะตองพยายามศกึษาพจิารณาธรรมะ แตละขอแตละหมวดหม ูดวย
ความละเอยีดรอบคอบ ดวยความเทีย่งตรงเปนกลาง ใหเกดิความกระจางแจงลกึซึง้ถงึเหต ุถงึผล ถงึ
วตัถปุระสงค แลวนำไปปฏบิตัเิผยแพรใหพอเหมาะพอด ี โดยอบุายทีฉ่ลาดแยบคาย ธรรมะในพระพทุธ
ศาสนาจะสามารถคมุครองรกัษาและอมุชปูระคบัประคองสงัคมใหผาสกุรมเยน็ไดสมดงัทีต่องการ...”

พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาขางตนนี้แสดงใหเห็นความเปนพระธรรมราชาแหงสยามของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล อดลุยเดชฯ พระมหากษตัรยิ รชักาลที ่๙ แหงบรมราชจกัรวีงศ
ผทูรงพระคณุยิง่ใหญตอพสกนกิรชาวสยามมานานกวา ๖๐ ป

ในวโรกาสทีเ่จรญิพระชนมาย ุครบ ๘๒ พรรษาในป ๒๕๕๒ นี ้ขอเชญิปวงชนชาวไทยจงสราง
ความดถีวายพระธรรมราชาแหงสยาม ขอนอมจติอาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและพระบารมแีหงพระ
สยามเทวาธริาช  โปรดดลบนัดาลใหพระองคจงทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากโรคาพยาธแิผวพาน มี
พระชนมายยุิง่ยนืนาน ชัว่นรินัดรเทอญ
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เสยีงโทรศพัทโอนสายจากโอเปอเรเตอรดงัไมหยดุ ตามมาดวยคำขอรองแกมคาดคัน้  ใหเราตองเปนผรูบัสายดวน
สายนี ้ เพือ่ตอบคำถามจากผสูือ่ขาวตางประเทศ ทีย่งิคำถามมาเปนชดุ ในเนือ้หาสาระทีล่ะมายคลายคลงึกนั

“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 และเขาใจดวีา นอง ๆ  หรอืคนไทยทัว่ไปทีไ่ดรบัฟงคำถามเชนเดยีวกนั จากผสูือ่ขาวตางประเทศ คงทำความ

เขาใจในคำถามภาษาองักฤษไดไมยาก แตสิง่ทีย่ากยิง่กวา กค็อืการถายทอดความคดิ ความรสูกึ ทีฝ่งลกึอยใูนใจของ
พวกเรา ออกมาเปนคำตอบ คำพดู และถอดรหสัออกมาเปนภาษาตางประเทศ ใหเขาไดเขาใจในสิง่ทีเ่ขาไมอาจมองเหน็

ผเูขยีนกเ็ชนกนั หลงัจากไดฟงคำถามเหลานีท้ีพ่รัง่พรอูอกมา โดยไมเปดโอกาสใหใชเวลาในการเรยีบเรยีงคำตอบ
ไดนานนกั  เพราะผสูือ่ขาวตางประเทศคาดหวงัอยางเตม็ทีว่า เราจะสามารถตอบคำถามไดดกีวา นอง ๆ ทีส่งสายตอ ๆ
กนัมาหลายทอด

เราเริม่จากการบอกเลา ถงึความรกัทีค่นไทยสวนใหญมใีหกบัในหลวงตลอดมา หลายสบิป
Why ? เหตผุลคอือะไร ?
เราเลา และเปรยีบเทยีบใหเขาฟงถงึรากฐานของวฒันธรรมไทย ความรกัทีล่กูหลานคนไทย คดิคำนงึถงึความ

ทมุเทเสยีสละ ของ พอ แม อยางไมรจูกัเหนด็จกัเหนือ่ย เพือ่ใหลกูลกูไดเตบิโต เขมแขง็ สามารถพึง่พาตนเอง และเปน
คนดขีองสงัคม เฉกเชนเดยีวกบัความรกั ความปรารถนาด ีของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัทีท่รงมตีอพสกนกิรชาวไทย
ทัง้มวล โดยไมเลอืกชนชาต ิชนชัน้ ตอเนือ่งยาวนาน เทาเทยีมกนัทัว่ทัง้บานเมอืงหลงัใหญ ซึง่กค็อืประเทศไทยนัน่เอง

“ทำไมเมือ่คนไทยเหน็พระองค หรอื เพยีงเหน็ภาพพระองค มเีหตผุลอะไรทีพ่วกคณุคนไทยถงึตองแสดงความ
เคารพสงูสดุ และหลายคนตองรองไหหลัง่น้ำตาดวย ?”

บทความพเิศษ
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เราหยดุคดิเพือ่รวบรวมคำตอบ ประมวลผลเปน
ภาษาตางประเทศ ทีเ่ราเพิง่จะรซูึง้ถงึคณุคา ความหมายที่
แทจรงิ ของการเรยีนภาษาองักฤษมาแตเลก็แตนอย จนโต
วาจะไดใชประโยชนอยางมคีณุคาทีส่ดุกต็อนนีแ้หละ

“เวลาเราคนไทย ไดเหน็ภาพพระราชกรณยีกจิของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั เราไมไดแคมองเหน็เฉพาะ
พระองคในพระรูปเทานั้น แตภาพพระราชกรณียกิจของ
พระองคเปนเสมอืนพลงัทีย่ิง่ใหญใหเราไดซมึซบั และเปน
Keywords ทีเ่ชือ่มโยงใหเราไดระลกึถงึภาพการทรงงานของ
พระองคอกีนบัแสน นบัลานภาพ ทีผ่ดุขึน้ในความคดิคำนงึ
ของคนไทยทัง้มวล เชือ่มประสานเปนภาพตอ JIGSAW อนั
ยิง่ใหญทีม่องไมเหน็ดวยตา แตระลกึไดดวยใจ โดยไมตอง
สบืคนดวยเทคโนโลยสีารสนเทศใด ๆ   ภาพเพยีงภาพเดยีว
ทำใหพวกเราไดระลกึถงึพระราชกรณยีกจิ หรอื งานของ
ในหลวง ทีท่รงทมุเทเสยีสละ ทรงสัง่สอน แนะนำ พระราช
ทานแนวพระราชดำร ิแกหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครฐั และ
เอกชน ไดประสานความรวมมอืกนัพฒันาชวีติ ความเปน
อยขูองปวงชนชาวไทยทัว่ทกุภมูภิาค อยางตอเนือ่งมาตลอด
หลายสบิป กอใหเกดิโครงการ ฯ นบัพนัพนั โครงการ ฯ
ทัง้หมดคอืภาพ และพลงัทีไ่มมใีครสามารถมองเหน็ดวยตา
แตซมึแทรก และประทบัอยใูนสงัคม และจติใจของคนไทย
ทัง้ใน และตางประเทศตลอดมา คอื คำตอบถงึภาพทัง้หมด
ทีค่นไทยมองเหน็อยใูนจติใจ ทกุครัง้ทีไ่ดเหน็พระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวั หรอื แมแตเพยีงแคไดระลึกถงึพระองค

“แคเพยีงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั โบกพระหตัถ
กท็ำใหคนไทยตองตะโกน คำถวายพระพร “ทรงพระเจรญิ”
อยตูลอดเชยีวหรอื ?”

เราถามกลบัไปยงัผสูือ่ขาวตางประเทศ วา เคยเหน็
ภาพของพระองคเมือ่ประชาชนในชนบทของประเทศไทย เขา
เฝา ฯ รบัเสดจ็ และพระองคทรงลบูพระหตัถไปทีศ่รีษะของ
ลูกหลานชาวบานที่มารับเสด็จ ความรูสึกของชาวไทย
จะเหมอืนกบัไดรบัพลงัทีส่งูสง เปนความด ีเปนมงคลสงูสดุ
ของชวีติทีไ่ดรบัพระมหากรณุาธคิณุ คนไทยรบัรดูวยใจวา
เพราะพระหตัถของพระองคทีท่รงอมุช ู (ทำนบุำรงุ) บำบดั
ทกุขเขญ็ พสกนกิรของพระองคใหอยเูยน็เปนสขุ ทรงงาน
ทรงขดี ทรงเขยีนแผนที ่ และพระราชทานพระราชดำร ิที่
จะบำบดัทกุขเขญ็ของราษฎรทกุทองถิน่ แมเพยีงจดุเลก็ ๆ
กท็รงใหความสำคญัอยางทีไ่มมชีนชาตอิืน่ใดไดรบั  ใหพวก
เรารสูกึวาเปนบาน เปนครอบครวัไทย เปนราชอาณาจกัร
ไทย ทีต่องปกปกรกัษาไวดวยชวีติ

“ทำไมเมือ่พระองค ทรงฉลองพระองคสใีด คนไทย
จำนวนมากตองเปลีย่นสเีสือ้ตามพระองคดวย”

“I  will  follow him” เปนชือ่เพลงทีน่กึอยาก
รองตอบกลบัไปจรงิ ๆ  เพราะเปนความคดิรวบยอดทีค่นไทย
นึกออกตอนซื้อเสื้อหลากสีในชวงนั้น นี่เปนสัญลักษณที่
คนไทย พรอมใจกนัทีจ่ะแสดงออกเทาทีพ่วกเขาจะสามารถ
แสดงออกจากใจได ในความหมายทีจ่ะบอกเลามาเปนภาษาใจ
ภาษากายวา พวกเขาพรอมทีจ่ะเดนิตามพระองคในทกุ ๆ
เรือ่ง อยางไมมเีงือ่นไข เพราะพวกเราเชือ่มัน่อยางเตม็เปยม
จากจติใจวา พระองคจะทรงนำพวกเราชาวไทยใหอยรูวมกนั
อยางสขุสงบ และหลอมรวมใจกนัเปนปกแผนอยางมัน่คง ไม
มกีารแบงแยก  ดวยพระราชกรณยีกจินานปัการทีท่รงงาน
และพระราชทาน แกชาวไทยทกุชัน้ชน นบัเนือ่งมายาวนาน
กวา 60 ป
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ขอบอกขาวทีญ่าตโิยมทัง้หลายทกุทานทีเ่คยรวมทำบญุสรางอโุบสถหรอืรวมเปนเจาภาพจองเสา
เข็มอุโบสถ  ถามมาวาเมื่อไรจะลงมือสรางอุโบสถ ปจจัยก็ใหมาแลว ขอชี้แจงแกผูมีจิตศรัทธา
ทัง้หลายวา ขณะนีท้างวดัไดทำการตเีสาเขม็ไปแลว ๑๑๖ ตน ความยาว ๒๑ เมตร และทำฐาน
ขึน้มาแลว กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๒ เมตร จำนวนเงนิทีก่อสรางฐานอโุบสถไปทัง้สิน้ ๕,๕๐๐,๐๐๐
บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) โดยทางวดัจะจดัสรางพระประธานมาประดษิฐานภายในอโุบสถ
หนาตกั ๑๐๙ นิว้ ทำจากหนิสขีาวจากมนัดาเลย ประเทศพมา ฉะนัน้ทานผมูจีติศรทัธาทัง้หลาย
คอยตดิตามขาวและรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกนัตอไป โดยจะขอเชญิญาตโิยมทานทัง้หลายมารวม
สวดมนตเจริญจิตตภาวนาฉลององคพระประธานอุโบสถดวยกัน โปรดคอยติดตามขาวการ
อญัเชญิพระจากพมาและเตรยีมตวัเตรยีมใจไว  อนึง่ทางวดักำลงักอสรางสาธารณปูโภคทีจ่ำเปน
หลายๆอยางไปพรอมๆกนั เพือ่อำนวยความสะดวกใหกบัญาตโิยมทีจ่ะเขามาปฏบิตัธิรรม เชน หอง
น้ำ ทีพ่กัของโยมทัง้ชายและหญงิ  กฏุกิรรมฐานสำหรบัพระภกิษสุงฆ  ขอใหทานคอยตดิตามขาว
สารบญุจากวารสารกระแสใจ และฝากขาวประชาสมัพนัธบญุบอกตอๆกนัไปใหทราบโดยถวนหนา

ขาวฝาก
จากหลวงพอ

พระพทุธเศวตศลิามหามงคล
นอกจากนี้แลวขอแจงขาววา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผานมาไดมีมติจากมหาเถรสมาคมจัดตั้งให
วัดปาเจริญราชเปนสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๑๓ ดังนั้นขอเชิญญาติโยมเขามาปฏิบัติธรรม
ทีว่ดัปาเจรญิราชกนั ขออนโุมทนาบญุกบัญาตโิยมทกุทาน สาธุ
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เรือ่ง...กลุสริา
สรรหามาเลา

จากความรใูนพระไตรปฎก  ทำใหเรารวูา ในอดตีชาติ
ของทานพระสวีลเีถระไดเคยบำเพญ็กศุลมาแลวในพระพทุธเจา
พระองคกอน ๆ   ไดสัง่สมบญุอนัเปนอปุนสิยัแหงพระนพิพานไว
เปนอันมากในภพนั้น ๆ ความวา “กุลบุตรคนนั้นถือเอาหมอ
นมสมมาจากบานของตน    เดนิทางไปยงัเมอืง    ดวยคดิวา
เราจกัแลกนำอะไรบางอยางมา    ดงันี ้  มองไปเหน็สถานทีอ่นั
มคีวามผาสกุคดิวา    เราจกัลางหนา     ชำระ
ลางมือและเทาใหสะอาดกอนแลวจึงจักเขา
ไปดังนี้แลวไดมองเห็นรังผึ้งอันไมมีตัวผึ้ง
ประมาณเทาหวัไถ     คดิวาสิง่นีเ้กดิขึน้
แลวแกเราดวยบญุ    จงึถอืเอาแลว     เขา
ไปยงัพระนคร.    บรุษุทีช่าวพระนครมอบ
หมายหนาที่ให  เห็นเขาแลวจึงถามวา
“แนะเพือ่น  ทานนำน้ำผึง้เปนตนนีม้าเพือ่
ใคร”  เขาตอบวา  “นาย เรามไิดนำมาเพือ่
ใคร   สิง่นีเ้ราขาย”  บรุษุนัน้จงึพดูวา    “ถา
เชนนั้น  ทานจงถือเอากหาปณะนี้แลว
จงใหน้ำผึง้และนมสมนัน้เถดิ”

ในคราวที่แลวไดเลาถึงคุณประโยชนจากน้ำผึ้ง ไป
แลว คราวนีข้อเลาถงึคณุประโยชนจากนมสมบางนะคะ

นมสมคอื อะไร
นมสมหรือนมเปรี้ยว เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกการ

นำนม มาหมกัดวยจลุนิทรยีทีไ่มทำใหเกดิโรค หรอืจลุนิทรยีทีม่ี
ประโยชนตอรางกาย เชน เชือ้แลกโตบาซลิลสั ทีช่วยในการยอย
อาหารและผลติวติามนิเค และทำปฏกิริยิากบัน้ำตาลแลคโตส
ซึง่เปนน้ำตาลธรรมชาตใินน้ำนม เกดิกรดแลคตคิทีม่รีสเปรีย้ว
ขึน้และมจีลุนิทรยีทีย่งัมชีวีติหลงเหลอือยจูำนวนมาก  ไดนมที่
มลีกัษณะเปนครมีขนๆ เรยีกวา โยเกริตชนดิรสธรรมชาต ิแตใน
บานเรานยิมเตมิน้ำตาล น้ำเชือ่ม ผลไมเชือ่มลงไป หรอืทำให
เหลวแลวเตมิน้ำตาล และแตงรสผลไมเปนนมเปรีย้วชนดิดืม่ ซึง่
เปนชนดิทีน่ยิมกนัมาก

ดร.เอเลยีส เมทชนคิอฟ นกัวทิยาศาสตรผมูชีือ่ใน
ปลายศตวรรษที ่19 เพือ่นสนทิของหลยุส ปาสเตอร เปนผคูน
พบ “Phagocytes” เซลลที่ทำหนาที่เปนทหารประจำบาน
เคลื่อนที่ไปในกระแสเลือด คอยจับกินเชื้อโรคหรือสิ่งแปลก
ปลอมทีห่ลดุเขาไปในรางกาย ผลงานดานภมูคิมุกนัมนษุยทำให
เขาไดรางวลัโนเบลในป 1908 เมือ่เขาตายในป 1916 นติยสาร

เนเจอรไดสดดุ ีดร.เอเลยีสวาเปนนกัวทิยาศาสตรผยูิง่
ใหญคนหนึ่งของโลก และเปนนักวิทยาศาสตร

รางวลัโนเบลทีป่ระกาศวา “นมเปรี้ยวหรือ
โยเกิรตคือยาอายุวัฒนะสำหรับมนุษย”
ในหนงัสอื The Prolongation of life และ The

Nature of Man เมือ่ป 1907
ประเภทของนมเปรี้ยว นมเปรี้ยวที่วางขายใน
ทองตลาดมหีลายชนดิสามารถแบงได ดงันี้

1.นมเปรี้ยวชนิดผง ดัดแปลงมาจากน้ำนมวัว
ธรรมดา และคงคุณคาของสารอาหารในน้ำนมได
ทัง้ดานโปรตนี ไขมนั คารโบไฮเดรต วติามนิ และเกลอื
แรตางๆ แตผานกระบวนการหมักจนเกิดกรดที่มีรส

เปรี้ยวเสียกอน จึงนำมาทำใหแหงเปนผง นมเปรี้ยวชนิดนี้ใช
สำหรบัเดก็ โดยใชเปนสวนหนึง่ในการรกัษาโรคระบบทางเดนิ
อาหารของเดก็

2.นมเปรี้ยวที่เปนของเหลว มักจะทำมาจาก
นมขาดมนัเนย และมกีารเตมิน้ำตาลลงไป เพือ่ใหเชือ้จลุนิทรยี
เจริญเติบโตไดดี เชื้อจุลินทรีย ที่ใชมักจะเปนแลกโตบาซิลลัส
แลวปลอยใหเกดิการหมกัและยอยนมบางสวน จนกระทัง่มรีส
เปรีย้วจงึนำออกมาจำหนาย

3.นมเปรีย้วเทยีม คอื น้ำนมทีน่ำมาเตมิกรดแลคตกิ
หรอืกรดอืน่ๆ เพือ่ทำใหเกดิรสเปรีย้ว โดยไมผานการหมกัหรอื
เติมจุลินทรียใดๆ แลวปรุงแตงสี กลิ่น รส แลวนำออกมา
จำหนาย ซึง่ทำใหไมจำเปนตองเกบ็ในทีเ่ยน็ และสามารถเกบ็
ไดนานกวานมเปรีย้วธรรมดา

ตอนนมสมหรือนมเปรี้ยว
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4.โยเกิรต เปนผลิตภัณฑ
นมเปรี้ยวที่มีลักษณะกึ่งแข็ง กึ่งเหลว
ทำโดยการเตมิเชือ้จลุนิทรยี หรอืเชิอ้รา
บางชนดิตามธรรมชาต ิทีไ่มเปนโทษตอ
รางกายลงไปในนมและทิง้ไวใหเกดิการ
หมกั และเกดิรสเปรีย้ว

ในลำไสมนุษยเต็มไปดวย
จลุนิทรยีนานาพนัธ ุบางกเ็ปนประโยชน
เชน ชวยสรางวิตามินเค แตบางชนิด
กเ็ปนโทษ เชน ทำใหเกดิอาการทองเสยี
เชือ้โรคเหลานีจ้ะตัง้ฐานทพัคมุกำลงักนั
อยู เหมือนเปนสนามรบขนาดยักษ
สำหรบัคนสขุภาพแขง็แรงทัง้หมดจะอยู
ในสภาพสมดุล นี่คือระบบนิเวศนของ
ลำไส แตวนัใดกต็ามทีร่ะบบนเิวศนเสยี
สมดุล จุลินทรียที่ดีลดจำนวนลง เชื้อโรครายขยายตัวมากขึ้น
จนครอบครองลำไสสวนใหญไวได มนักจ็ะทำใหเกดิอาการทอง
เสียทันที  นมเปรี้ยวชวยคุณได นมเปรี้ยวชนิดที่มีจุลินทรีย
จะชวยเติมจุลินทรียชั้นดีกลับคืนมา เหมือนกองทัพไดทหาร
เสรมิกำลงั จลุนิทรยีในโยเกริตจะชวยปรบัสมดลุ อาการทองเสยี
จะหายไป

มงีานวจิยัในญีป่นุ อเมรกิา และประเทศแถบอาหรบั
หลายชิน้ แสดงใหเหน็วาโยเกริตสามารถปองกนัทองเดนิได โดย
เฉพาะอยางยิง่ในเดก็ทารก อติาลแีละรสัเซยีจายโยเกริตในหอ
ผูปวยเด็ก สำหรับอาการทองเสีย การศึกษาในป 1963 ที่
โรงพยาบาลนิวยอรกพบวาโยเกิรต 3 ออนซ หรือประมาณ
6 ชอนโตะตอวนั ชวยระงบัอาการทองเสยีในทารกเรว็กวายาแก
ทองเสยีเคโอเพคตนิ-นโีอมยัซนิถงึสองเทา

ในญีป่นุ ไดมกีารทดลองใหยาคลูทซึง่เปนโยเกริตชนดิ
หนึง่แกเจาหนาที ่ 500 นายทกุวนัเปนเวลา 6 เดอืน เทยีบกบั
อกีกลมุทีไ่มไดทานโยเกริต พบวากลมุทีท่านโยเกริตไมมใีครทอง
เสยีเลย ขณะทีอ่กีกลมุทองเสยีรอยละ 10

การทดลองในโปแลนดพบวาเด็กที่ทานโยเกิรตเปน
หวดันอยกวาเดก็ทัว่ไป

การศกึษาในญีป่นุ อติาล ีและสวติเซอรแลนดเมือ่เรว็ๆ
นี้พบแนวคิดใหมวา โยเกิรตไมเพียงปองกัน และรักษาโรคได
ดวยฤทธิเ์ปนยาฆาเชือ้เทานัน้ แตมนัยงัมคีณุสมบตักิระตนุภมูิ
คมุกนัในรางกายใหสงูขึน้ไดดวย

คนญีป่นุทกุวนันี ้ใชโยเกริตเปนสารกระตนุภมูคิมุกนั
อยแูลว การทดลองในป 1985 พบวา โยเกริตชวยกระตนุการ
สรางสารแอนตบิอดี ้และสารตานโรคอืน่ๆ เพิม่ปรมิาณอนิเตอร

เฟอรอนเปนสามเทา (อนิเตอรเฟอรอน
เปนสาร เคมีที่ ร า งกายสร าง โดย
ธรรมชาติ มันชวยตอสูกับโรคติดเชื้อ
หลายชนดิ) โยเกริตมฤีทธิแ์รงพอกบัยา
สังเคราะหในทองตลาดปจจุบันคือ
Lavaesole

โยเกิรตอุดมดวยสารไขมัน
ธรรมชาติที่มีฤทธิ์คลายฮอรโมนที่
เรียก พรอสตาแกนดิน อี 2
(Prostaglandin E3) ซึง่ทำหนาทีช่วย
ปกปองผนังกระเพาะจากสารกระตุน
หลายตวั เชน แอลกอฮอลและบหุรี ่ทกุ
วนันีพ้รอสตาแกลนดนิ อ ีถกูสงัเคราะห
จำหนายเปนยารักษาโรคแผลใน
กระเพาะอาหารและลำไส  แตโยเกริต

มสีารตวันีน้อยกวายาทีข่ายตามทองตลาด ยิง่โยเกริตทีท่ำจาก
นมพรองมันเนยยิ่งมีพรอสตาแกลนดินต่ำมาก อยางไรก็ตาม
โยเกิรตสักถวยขณะทองวางยอมเปนประโยชนสำหรับคนที่มี
แผลในกระเพาะกวาการไมทานอะไรเลย

การเลือกซื้อนมเปรี้ยวและโยเกิรต กอนซื้อควร
พิจารณาอานฉลาก ตรวจดูอายุนมเปรี้ยวกอนบริโภคทุกครั้ง
การอานดสูวนประกอบทีฉ่ลากจะรวูานมเปรีย้วทีค่ณุกนิหรอืดืม่
เปนนมเปรีย้วประเภทใด ถาเปนนมเปรีย้วแท ฉลากตองระบวุา
“มีจุลินทรียที่ยังมีชีวิต” หรือสังเกตงายๆ อีกประการคือ
นมเปรี้ยวเทียมที่ไมมีจุลินทรียสามารถเก็บหรือวางขายไดโดย
ไมตองแชเย็น และควรเก็บโยเกิรตไวที่อุณหภูมิ 1-8 องศา
เซลเซยีส ไมควรแชแขง็เพราะจะทำลายจลุนิทรยีทีม่ปีระโยชน
รคูณุคาสารพนัของนมสมแลวกอ็ยาลมื จดัหานมสมมาดืม่กนั
บอยๆ ดวยนะคะ  เพือ่สขุภาพทีด่ ีจะไดมเีรีย่วมแีรงมาชวยงาน
บญุทีว่ดักนัคะ
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ทานผมูจีติศรทัธาสนใจสัง่ซือ้ทางไปรษณยี โดยโอนเงนิผานบญัชี
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานพระปนเกลา เลขทีบ่ญัชี
๑๖๒-๔๐๐-๔๔๒๘ สงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่ทีอ่ยใูหชดัเจน พรอม
ระบจุำนวนชดุทีส่ัง่จอง แฟกซมาที ่เบอร ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙  (คาจดัสงชดุละ
๕๐ บาท) หรือ สนใจสั่งซื้อชุดธรรมบรรณาการนี้ไดที่วัดทุกวัน  พิเศษมี
จำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติมและโทรสั่งจองไดที่คุณน้ำทิพย ภูธนชัย
โทร. ๐๘๑-๘๒๘๘๒๙๘,๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖

สพพฺทน ํ ธมมฺทาน ํ ชนิาต ิ    "การใหธรรมะ ยอมชนะการใหทัง้ปวง"

โครงการบุญ เรื่อง...กองบอกอ

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

โครงการสรางกฏุกิรรมฐานสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม
ขอเชิญรวมเปนเจาภาพสรางกุฏิกรรมฐานสำหรับผูปฏิบัติธรรม เปนกุฏิ

เดีย่วมหีองน้ำภายในกฏุ ิจำนวน ๒๙ หลงั เจาภาพกฏุลิะ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้
สรางเสร็จไปแลวจำนวน  ๑๑ หลัง กุฏิดังกลาวเปนที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรมหญิง
สามารถพักไดไมเกิน ๓ ทาน นอกจากนี้แลวยังใชเปนที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรมใน
หลักสูตรอบรมวิปสสนากรรมฐานในขั้นอุกฤษฏขึ้นไป

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

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

ไดมเีจาภาพจองมาครบจำนวน ๕๙ ตนแลว แตทางวดัไดดำเนนิการตอกเสาเขม็ตรง
ฐานอุโบสถไปทั้งหมดจำนวน ๑๑๖ ตน จึงขอเชิญผูมีจิตศรัทธาจองเปนเจาภาพ
ตอไปอกีในปนีจ้นกวาจะครบ ๑๑๖ ตน

 ทานสามารถรวมจองเปนจาภาพเสาเขม็อโุบสถจำนวน ๑๑๖  ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
หรอืรวมสมทบตามกำลงัศรทัธา ขอใหผอูานทกุทานชวยประชาสมัพนัธบญุตอๆกนัไป

ผูมีจิตศรัทธาทานใดสนใจจองเปนเจาภาพเสาเข็ม ๑๑๖ ตน สามารถลงชื่อจองและถวายปจจัยไดที่วัด ระบุหนาซอง
"โครงการจองเสาเขม็ ๑๑๖ ตน" หรอืโอนปจจยัเขาบญัช ีพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขา
นมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่ 354-2-19782-4 พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ู เบอรโทรศพัท ระบรุายการ
ทำบญุ สงแฟกซมาที ่0-9952477 โทรสอบถามเพิม่เตมิไดทีว่ดั โทร 0-29952112
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โครงการซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เพือ่ถวายวดัปาเจรญิราช
วดัปาเจรญิราชไดรบัอนญุาตปรบัปรงุพืน้ที ่เพือ่ใชเปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรมตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๕  โดย มผีมูจีติศรทัธาถวาย

ปจจยัเพือ่ซือ้ทีด่นิมาตลอด ปจจบุนัมพีืน้ทีว่ดัทัง้หมด ๑๙ ไร แตอยางไรกต็ามทางวดัยงัมพีืน้ทีใ่ชสอยไมเพยีงพอทีจ่ะรองรบั
ผปูฏบิตัธิรรมทีม่จีำนวนมากขึน้ จงึจำเปนจะตองขยายพืน้ทีว่ดัอกีตอไป

ดงันัน้ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมทำบญุซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท ถวายวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ปัปายะ
สำหรบัพทุธบรษิทัใชเปนทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิทานสามารถโอนปจจยัผานบญัชี

พระธรรมธรวรีะนนท วรีนนโฺท ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม เพือ่อโุบสถ เลขทีบ่ญัช ี354-2-19782-4

สงหลกัฐานการโอนเงนิพรอมทัง้เขยีนชือ่ทีอ่ยแูละเบอรของทานใหชัดเจน สงแฟกซมาที ่ โทร 0-29952477

หรอืบรจิาคดวยตนเองทีว่ดัระบ ุ (เพือ่ซือ้ทีด่นิ) สอบถามและขอรบัใบอนโุมทนาบตัรไดทีว่ดั โทร.0-29952112

การบนิไทยใหหยอนใน Box 30970 คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู

 "ผใูดใหทีพ่กัอาศยั ผนูัน้ชือ่วาใหสิง่ทัง้ปวง"

ขอเชิญทานพุทธศาสนิกชนรวมพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนาและสวดมนตข ามป
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๒ พรรษา

“พธิสีบืชะตาหลวง” เปนประเพณขีองชาวลานนา ทีเ่ปนสริมิงคลตอผทูีเ่ขารวมพธิ ีเชือ่กนัวาเปนการตออายบุานเมอืงหรอื
ตอชวีติคนใหยนืยาว เปนการเสรมิบารม ีสะเดาะเคราะห พนจากโรคาพยาธ ิรบัโชคลาภและจะมคีวามสขุ ความเจรญิ ตลอดจนขจดัภยั
อนัตรายตางๆ ทีจ่ะบงัเกดิขึน้ วดัปาเจรญิราช ต.บงึทองหลาง อ.ลำลกูกา จ.ปทมุธาน ีไดจดัพธิ ี“การสบืชะตาหลวงแบบลานนา”
ขึน้ทกุป และทกุครัง้จะมพีทุธศาสนกิชนเขารวมพธิอียางมาก ในปใหมทีจ่ะถงึนีก้เ็ชนกนั วดัปาเจรญิราช กำหนดจดั “พธิสีบืชะตา
หลวง” ขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒ เวลา ๒๑.๐๐ น. ถงึ วนัศกุรที ่๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพือ่ถวายพระพรชยั
มงคลและถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา

กำหนดการ
วนัพฤหสับดทีี ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆทรงสมณศกัด เจรญิพระพทุธมนต
เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๕๙ น. เริม่พธิสีวดมนตขามป สวดรบันพเคราะห

วนัศกุรที ่๑ มกราคม ๒๕๕๓
เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๒.๐๐ น. พธิสีบืชะตาหลวงแบบลานนา
เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. ปลอยประทปีโคมลอย ๓๙๙ ดวง
เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๔.๓๐ น. สวดสงนพเคราะห
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. สวดมนตทำวตัรเชา พระสงฆใหพรเนือ่งในวนัขึน้ปใหม
เวลา ๐๖.๐๐ น. ตกับาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆ ๒๕ รปู
เวลา ๐๗.๐๐ น. พธิถีวายผาปามหากศุลเนือ่งในวนัปใหม

หมายเหตุ  แตงกายดวยชดุขาวเพือ่ความเปนสริมิงคล
สอบถามรายละเอยีดไดที ่วดัปาเจรญิราช (ศนูยวปิสสนากรรมฐาน)
โทร ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ โทรสาร ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
WWW.WATPACHAROENRAT.COM
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ถามตอบปญหาสภาวธรรม
โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท วธิปีฏบิตัอิยางไร จงึจะเกดิสมาธิ

คำถาม   เหตใุดจงึเรยีกผปูฏบิตัธิรรม
วาโยคี

ตอบ โยคีมาจากโยคาวจรแปลวา
ประกอบความเพียร   ผูเจริญภาวนา ผูหยั่งลงสู
ความเพียร หรืออาจหมายถึงผูเห็นภัยในวัฏฏะใน
การเวยีนวายตายเกดินัน่เอง โยคคีอืผปูฏบิตัเิปนอนั
เดยีวกนั ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจาประทบัอยใูน
กรุงโกสัมพีก็มีพระภิกษุนั่งฟงธรรมอยูดานขวา
อุบาสกอุบาสิกานั่งฟงธรรมอยูดานซาย พระ
พุทธเจาตรัสวาภิกษุทั้งหลายไมไดตรัสวาอุบาสก
อบุาสกิา  พระองคตรสัวา “ภกิษทุัง้หลาย” ถาพระ
กว็าพระภกิษทุัง้หลาย แตพระองคจะตรสัวาภกิษทุัง้
หลายในหลายๆ สูตรในพระไตรปฎก คือรวมทั้งผู
ปฏบิตัธิรรมอบุาสกอบุาสกิา พระพทุธเจาทานตรสั
เรือ่งจติ ไมไดตรสัเรือ่งรปูกาย จติของผมูศีลี สมาธิ
ปญญา นั่นคือผูเปนภิกษุ ผูปฏิบัติมีศีล สมาธิ
ปญญาบรสิทุธิ ์นัน่คอืผเูปนภกิษไุมตางกนั  คำวา
โยคกีค็อืผปูฏบิตั ิธรรม ผปูระกอบความเพยีร เปน
ผเูหน็ภยั เปนผอูอกจากทกุข

คำถาม   เวลานัง่สมาธจิะเกดิอาการ
ปวดขามากจนบางครั้งทนไมไหว จะเปลี่ยน
อริยิาบถไดหรอืไม

ตอบ หากทนไดก็ทนไปกอนสักระยะ
หนึ่ง ถาทนไมไหวจริงๆก็คอยขยับเปลี่ยนอิริยาบถ
แตตองเปลี่ยนอยางมีสติ ถาจริงๆ แลวควรลอง
ทนไปสักระยะหนึ่ง ทนไปดูวาอาการปวดนั่น มัน
จะขามไปไดหรอืไม มนัปวดมาตัง้แตอดตีชาตทิีเ่รา

ยังไมไดเกิด มันปวดขามภพขามชาติ ในคำสวด
มนตสาธยายวาขันธทั้ง  ๕ เปนของหนักเนอ
ขันธทั้ง ๕ เปนของหนัก มันหนักตรงไหนละ ยก
ตวัอยาง บางคนนัง่เลนไพกนัทัง้วนั ไมเหน็มนัปวด
อะไรเลย ผูปฏิบัติคนใดที่เคยเลนไพลองคิดดูวา
ทำไมนัง่ไดทัง้วนั โดยไมมอีาการปวดเกดิขึน้ นัง่ได
สบายมาก แตพอมานั่งสมาธิ มันรูสึกปวดทรมาน
เหลือเกิน ดังนั้นใหพิจารณาดูวาสังขารเปนของไม
เทีย่ง มนัเกดิขึน้แลวมนัจงึเกดิทกุข

ทุกขตัวนี้โยคีผูเห็นภัยจึงไมอยากเกิดเปน
มนุษย ถามวาเกิดเปนเทวดา ทุกขหรือไม ก็ทุกข
เหมอืนกนัไมวาเทวดาชัน้ไหน กย็งัมทีกุขอย ูฉะนัน้
ลองทนไปสักระยะหนึ่ง อดทนไปดูวามันจะเปน
อยางไร อาตมาบอกใหดูทุกขแลวเราจะออกจาก
ทุกขได เขาใจทุกขดูวามันปวดตรงไหน ปวด
จนกระดูกมันแตกหรือไม ใหดูลงไปสักระยะกอน
พิจารณาอาการปวด สูกับมันไปกอน จะรูวาปวด
แวบเดยีวกเ็ปลีย่นไปเลย แตความปวดยงัคงอยเูชน
เดมิ ถาเราทนปวดไดครัง้นี ้ได ๑ ชัว่โมง ครัง้ตอไป
ได ๒ ชัว่โมง ตามลำดบั ความปวดจะขยบัเลือ่นชัน้
ขึน้ไป มนักม็อีาการปวดอยตูลอดเวลา แตปวดแลว
ทนได  นีค่อืวธิกีารตอสแูละแกไข

คำถาม   คำวาอนุโมทนามิ แปลวา
อะไร

ตอบ คำวาอนโุมทนาม ิคำวาสาธ ุสาธุ
อะหงัเปนเอกวจนะ มะยงัเปนพหวุจนะ อนโุมทนา
แปลวายนิดดีวยเทานัน้เอง มเิปนภาษาบาล ีถา ๒
คนขึ้นไปเปน มะ  ถาคนเดียวก็เปนมิ  คำว า
อนุโมทนาแปลวายินดีดวยนะ

ถาม   เวลาเขาปฏบิตัธิรรมจะมอีาการ
ทองเสยี ถายมาก แตไมปวดทอง อาการเกดิ
เฉพาะวนัที ่๒ และวนัที ่๓ แกไขไดอยางไร

ตอบ  เปนเรื่องปกติธรรมดาของ
สภาวะธาตุแปรปรวน  ยกเวนคนที่ทองเสีย แต
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ลักษณะนี้อาการทองไมเสียและไมปวด เมื่อทำสมาธิ
หากมีสมาธิหรือมีจิตที่ละเอียดเบาขึ้นแลว การยอย
สลายของกากอาหาร ธาตุอาหาร กระเพาะอาหาร
จะทำงานละเอียดที่สุด ตั้งแตการเคี้ยว กำหนดเคี้ยว
หนอๆ ลงหนอๆ กลืนหนอๆ  กำหนดไปที่กระเพาะ
อาหาร มันจะเห็นแวบเลยลงมาที่กระเพาะอาหาร ซึ่ง
จะทำหนาทีบ่บีกากอาหารอยางละเอยีด ขณะเดยีวกนั
ธาตุภายนอกและธาตุภายใน มันจะกลมกลืนกัน มัน
กจ็ะขบับบีของสกปรกของเสยีนีอ้อกไป เขาจงึเรยีกวา
ผคูนกนิของบดูเนา พระอรยิเจากนิของบรสิทุธิ ์  สิง่ใด
ที่ไมเหมาะกับธาตุขันธ มันจะขจัดออกและสกัดออก
ทันที ถามวาดีหรือไม ตอบวาดี น้ำยอยก็จะดีขึ้น
กระเพาะ หวัใจ ปอด ทำงานสบูฉดีไดเตม็ที่

การที่ใหนั่งตัวตรงนั้น เพราะบางครั้งบาง
คนหายใจไมถึงปอด หายใจอยูแคนี้ แตเมื่อนั่งตัวตรง
ระบบการหายใจ ปอดจะสบูฉดีโลหติไปทัว่รางกาย เรา
สงัเกตดไูดวาเมือ่ผปูฏบิตัธิรรมปฏบิตัไิดดแีละไดสภาวะ
ดีแลว หนาตาจะผองใส ผิวพรรณผองใส นั่นคือผู
ปฏบิตัไิดถกูวธิ ีไมใชปฏบิตัธิรรม ๑๐ ป หนายงัดำเครง
เครยีด นัน่เปนวธิทีีป่ฏบิตัไิม ถกู มนัไมสกดัของสกปรก
ออก แตมนัเอาของสกปรกเขามา อาการทองเสยีนัน้ไม
เปนไรหรอก  มันเปนการขับกากเดนของเสียออก
จากรางกาย หากสภาวะใจและสภาวะกายมันปรับ
อณุหภมูไิด อาการตางๆ กจ็ะปกต ิรางกายกจ็ะเบา ผวิ
พรรณ วรรณะกจ็ะเปลีย่นและจะมองดเูนยีนไปหมด

นัน่เปนอานสิงสทีเ่ปนผลพลอยได แตไมใชสิง่
ทีเ่ราตองการ สิง่ทีเ่ราตองการไมใชตวันี ้เรยีกวาตกแตง
ทัง้ภายในและภายนอก ดวยศลี สมาธ ิ  สมาธเิปนตวั
อบอาบดวยศีลและดวยสมาธิ มันทั้งอาบและอบ อบ
แลวทำใหของสกปรกเลอะเทอะออกจากรางกาย สิ่ง
อะไรทีม่นัตกสะเกด็ มนักค็อยหลดุไป พอจติเปนสมาธิ
ผปูฏบิตักิส็บายใจมองอะไรกม็ชีวีติชวีา แตถามองอะไร
หอเหี่ยวไปหมด  มันเริ่มจะเห็นญาณพิเศษ  คือ
นพิพทิาญาณ คอืเบือ่ทัง้ตวัเอง เบือ่ทัง้คนอืน่ แตตอง
เหน็ดวยตวัเอง เหน็ดวยสต ิหากหลบไปนอนอยางเดยีว
ญาณพเิศษกลายเปนญาณผเีปรตไป

ประวตัโิดยยอของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
การศกึษา

- จบมัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ อำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

- จบปรญิญาตรศีลิปศาสตรบณัฑติ สาขาศาสนศกึษาศาสตร
มหาวทิยาลยัมหดิล

- จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบรุี

ศกึษาพระธรรมวนิยัและวปิสสนากรรมฐาน
บรรพชาเปนสามเณร ไดศกึษานกัธรรมตร ีโท เอก จนจบ และศกึษาภาษาบาลี
จบเปรียญธรรม ๔ ประโยค ตั้งแตเปนสามเณร และตอมาไดอุปสมบท
ป พ.ศ.๒๕๒๕ เปนลูกศิษยพิมพา โกวิโท   หลังจากนั้นไดจารึกธุดงคอยูใน
ปาและศึกษาวิชาวิปสสนากรรมฐานจากครูบาอาจารยสายพระปฏิบัติในปา
เปนเวลา ๑๑ ป
ผลงานดานเผยแพรพระพทุธศาสนา

• อดตีเจาอาวาสวดัปทมุคงคา จ.รอยเอด็
• อดตีรกัษาาการตำแหนงเจาอาวาสวดัธาต ุจ.รอยเอด็
• พระวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำศูนยวิปสสนาเคลื่อนที่แหง
ประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ ป ๒๕๓๐-๒๕๔๐

• พระวทิยากรอบรมกรรมฐานทีย่วุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย จนถงึปจจบุนั
• พระวทิยากรสอนภาคปรยิตัแิละภาคปฏบิตัทิีป่ระเทศสเปน
• พระสงฆไทยรปูเดยีวไดรบันมินตไปสวดมนตแผเมตตาและนัง่สมาธิ
ภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศทิเบต ในป พ.ศ.๒๕๔๙

• พระวปิสสนาจารยอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลกูกา จ.ปทมุธานี
ฯลฯ

ปจจบุนั

- เจาอาวาสวดัปาเจรญิราช จ.ปทมุธานี
- พระวปิสสนาจารยอบรมกรรมฐานทีว่ดัปาเจรญิราชตลอดทัง้ป

ผลงานดานหนงัสอื
- คสูรางคสูม (The happy Couple - พยากรณนอสตรานามสุ
- โลกลี้ลับในเมืองมนุษย - ธุดงคขามแดน
- วปิสสนาชวีติ - ธรรมทวนกระแส
- พทุธทำนาย ๑๖ ประการ - อิสระแหงจิต

พระคณาจารยผถูายทอดวชิาวปิสสนากรรมฐานแกหลวงพอวรีะนนท

หลวงปพูมิพา โกวโิท (ลกูศษิยหลวงปฝูน อาจาโร)

พระมหาสยีาดอ (โสภณมหาเถระ)
อดตีพระอาจารยใหญฝายวปิสสนาธรุะแหงประเทศพมา

สมเดจ็พระพฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ)
อดตีเจาอาวาสวดัมหาธาตยุวุราชรงัสกฤษฏ

พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(โชดก ญาณสทิธฺเิถระ ป.ธ.๙)
อดตีพระอาจารยใหญฝายวปิสสนาธรุะ

วดัมหาธาตยุวุราชรงัสกฤกฏ

พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
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คำถาม   ลมหายใจเขา ลมหายใจออกสั้น
การกำหนดพองหนอ ยบุหนอไมทนั เพยีงแตรวูาพอง
หรอืยบุเทานัน้ หากจะใหลมหายใจยาวกต็องฝน

ตอบ การทีเ่ราเหน็อาการทองพองหรอือาการ
ทองยบุไมสำคญั แตใหเหน็ไปกอนวามนัจะยาวจะสัน้อยาง
ไร มันเห็นสั้นก็ดูสั้นๆ ไมตองไปฝนใหมันยาว มันจะจัด
ระบบเอง เราอยาไปจัดระบบ  เหมือนการขับรถน้ำมัน
จะหมดไมใชอยูที่เรา แตขึ้นอยูกับเครื่องยนตที่กินน้ำมัน
มากหรอืนอย ยกตวัอยางเราขบัรถ ๑๐ วนั โดยหามไมให
รถกนิน้ำมนักไ็มได หนาทีข่องเครือ่งยนต มนัตองเผาผลาญ
น้ำมันใหหมดไป

หนาที่ของพองยุบก็เชนเดียวกัน มันจะสั้นหรือ
ยาวเปนเรือ่งของเขา หนาทีข่องเราดใูหมนัสัน้หรอืยาวเทา
นัน้ อยาไปเปนหวง อยาไปพะวงหรอืวติกกงัวล มนัจะเปน
ของมนัเองมนัจะจดักระบวนการของมนัเอง ใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ ไมตองไปตาม ไมตองฝน มันจะเปนไปเองตาม
อตัโนมตั ิพระพทุธเจาตรสัวา “อตตฺา ห ิอตฺตโน นาโถ,
โก ห ินาโถ ปโร สยิา” หมายถงึตนแลเปนทีพ่ึง่แหงตน ใคร
ไหนเลาจะเปนทีพ่ึง่ใหเราได เหมอืนกบัพระโพธสิตัวทีล่อย
คออยกูลางมหาสมทุร มนัตองพึง่ตนเองอยางอตัโนมตั ิเปน
ไปโดยธรรมชาติ มันตองดิ้นรนเอง  ทุกๆชีวิตเปนไปตาม
ธรรมชาติ เราไมตองเปนหวงกับสภาวะนั้น มันจะสั้นหรือ
จะยาว ใหดแูคนัน้กพ็อ และใหดไูปเรือ่ยๆ

คำถาม   เวลานัง่สมาธแิลว รสูกึเปนเหนบ็ชา
มวีธิแีกอยางไร

ตอบ ไมตองแกอะไร ปลอยใหมนัเหนบ็ชาไป
เลย มัน  เปนเรื่องธรรมดา ดูวาอาการชาเริ่มกินทีละนิด
ขยบัมาเขาเตม็ตวั พออาการชาเขาเตม็ตวัแลว เราจะไมรสูกึ
วาชา แตจะรูสึกวาตัวแข็ง พอรูสึกตัวแข็ง อาการปวดมัน
จะนอยลง บางทีสมาธิจะมากขึ้น นี่คือผลที่ไดจากอาการ
ชานี้ แตถาอาการปวดมากอน มันจะไมชาหรอก มัน
จะทรมาน  เราจะมเีวทนาเกดิขึน้ พอมนัชา ใหเราลองดดูีๆ
บางครัง้สมาธมินัจะได ฉะนัน้ไมตองกลวัวาเมือ่เกดิอาการ
ชาแลวจะเปนโรคเหนบ็ชาหรอืเปนอมัพาต เพราะมนัไมเปน
หรอก เมื่อออกจากสมาธิแลวอาการชามันก็จะหายเปน
ปกต ิไมตองแก แตใหดอูาการชาเฉยๆ เทานัน้เอง

ประสบการณการเดนิธดุงค
ตอน...ทำไมสัตวรุมกินน้ำกลางบอ
อาตมาขอเลาประสบการณการเดินธุดงคเรื่อง

หนึง่คอืมบีอน้ำบอหนึง่ทีอ่ยบูนภพูาน ตรงกลางภพูาน เขา
เรียกวาภูอธิษฐาน คือภูเขาตรงนั้นพอถึงเวลา ๕ โมงเย็น
จะมีชาง เสือ สัตวปา ลงมากินน้ำ และอาบน้ำ อยูกลาง
ภพูานนัน้ สตัวบางตวัเอาตวัเกลอืกกลิง้เอาขีโ้คลน สตัวบาง
ตวักเ็ดนิกนิน้ำอยขูางรมิบอ รมิตลิง่ สตัวบางตวักเ็ดนิไปกนิ
น้ำอยกูลางบอน้ำนัน้ หากตัง้คำถามวา หากชางตวัที ่๑ ยนื
อยรูมิบอ       เอางวงไปแหยดดูน้ำขึน้มากนิ ตวัที ่๒ ลงไป
กินน้ำเลยตลิ่งนิดหนึ่ง ชางตัวที่ ๓ กินน้ำถัดจากชางตัวที่
๒ อกีนดิหนึง่ ชางตวัที ่๔ กนิกลางบอน้ำ ชางตวัที ่๕ ดำไป
กินในน้ำ ถามวาชาง ๕ ตัววาไดรับรสชาติเหมือนกันหรือ
ไม คำตอบกค็อืวาไมเหมอืนกนั เพราะตัง้แตความคดิแรก
ก็ไมเหมือนกันแลว เขามีในคำพุทธทำนายอยูไววามีบอ
ใหญ ไดมสีตัวทัง้หลายตางกร็มุกนักนิน้ำตรงกลางบอ แต
ตรงขอบริมตลิ่งน้ำใสแจว การที่บอน้ำตรงกลางขุนเพราะ
อะไร  เพราะคนทั้งหลายตางก็ยื้อแยงไปสูจุดๆ เดียวกัน
เพราะอะไรเปนเชนนั้น ฝากไวกอน แตอยาไปคิดนะ  แค
ฝากไวเฉยๆ

ตรงนี้แหละการที่เรามาปฏิบัติธรรมสังเกตวา
คนอืน่นัง่ตวัตรงนิง่ นัง่ภาวนาดดู ีแตทำไมเรานัง่ไปกป็วด
และคดิโนนคดินีอ่ยตูลอดเวลา เรากม็ขีาและมรีางกายครบ
๓๒ ประการ เหมอืนกนั แตทำไมเราทำไมได เมือ่มองเขา
ไปดานในจะเหน็วามนัขนุ มนักข็นุอยทูีใ่จ ถามนัใส มนักใ็ส
อยทูีใ่จ เมือ่ใจอยขูางนอก มนัตองใสอยขูางใน คนดใีจกบั
คนใจดีนั้นมันจะตางกัน คนใจดีเขาจะดีตลอดเปนไปโดย
ธรรมชาต ิแตคนดใีจมนัไมใชธรรมชาตโิดยปกต ิพอเขาดา
หนาง้ำหนางอไปเลย ยกตวัอยางแมชคีนหนึง่ เรือ่งนีจ้ำครู
บาอาจารยมาเลานะ  แมชปีฏบิตัธิรรมมา ๒๐ กวาป  วนั
หนึง่เขามากราบหลวงพอ บอกวา “โยมปฏบิตัไิดแลว ไมมี
โกรธ ไมมเีกลยีด มนับรรลธุรรมแลว”  หลวงพอกบ็อกวา
อตีอแหลเทานัน้แหละ แมชโีกรธมาก วิง่กลบักฏุไิปเลย เรา
ลองคิดดูวาอะไรมันออกมา สิ่งที่ออกมาก็คือกิเลสนั่นเอง
พอโดนสอบอารมณโดยไมรตูวั สตมินัหายไป เราตองระวงั
ไวใหด ีมนัเปนหญาปากคอกรมิตลิง่นัน่เอง แครมิตลิง่ยงัไม
ได เราตองเขาใจรมิตลิง่เสยีกอน

อางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๑ หนา ๙๙

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
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เรื่อง....อัญชัน
รเูรือ่ง สมนุไพรเปนกษาย

ฟาทะลายโจร
ปองกนัโรคไขหวดั 2009

แกไข เปนหวัด ปวดหัวตัวรอน เจ็บคอ ตอม
ทอมซลิอกัเสบ
          ใชใบและกิง่ 1 กำมอื (แหงหนกั 3 กรมั สดหนกั 25 กรมั)
ตมน้ำดืม่กอนอาหารวนัละ 2ครัง้ เชา-เยน็ หรอืเวลามอีาการ หรอื
หากเปนฟาทะลายโจรผง ใหนำไปผสมน้ำผึ้งใชกวาดคอ หรือ
หากเปนยาเมด็ 250 มลิลกิรมั ใหรบัประทาน 3 เวลากอนอาหาร
และกอนนอน 3-5 วนั เมือ่อาการหาย กห็ยดุยา
กระเพาะอาหารอกัเสบจากเชือ้ไวรสั  
          ใหรบัประทานฟาทะลายโจร ครัง้ละ 3 เมด็ กอนอาหาร
3 เวลา
แกทองเสยี ทองเดนิ เปนบดิมไีข อาหารเปนพษิ
          ใชทัง้ตน หรอืสวนทัง้ 5 ของฟาทะลายโจร ผึง่ลมใหแหง
หัน่ชิน้เลก็ ๆ ประมาณ 1 กำมอื (หนกัประมาณ 3-9 กรมั) ตม
เอาน้ำดื่มตลอดวัน หรือใหรับประทานฟาทะลายโจร 2-3 เม็ด
กอนอาหาร 3 เวลา ฟาทะลายโจรจะเขาไปขบัเอาสารพษิในลำ
ไสออก และชวยลดการระคายเคอืงตอผนงัลำไส ลดการเคลือ่น
ไหวของลำไสลง ทำใหระบบขบัถายเปนปกต ิทัง้นี ้เนือ่งจากฟา
ทะลายโจร ไมใชยาหยุดอาการทองเสียโดยตรง ดังนั้นผูปวย
จะยงัคงถายเหลวตอไป หลงัจากใชยา หากตองการใหหยดุถาย
ควรใหสารทีม่รีสฝาดรวมดวย เชนใบฝรัง่ น้ำชา หรอืแปงกลวย
รกัษาโรคตบั
          รบัประทานฟาทะลายโจร 2-3 เมด็ กอนอาหาร 3 เวลา
และควร ใหยาบำรงุรวมดวย หลงัจากฟนไขแลว

  สถานการณการแพรระบาดของไขหวดัใหญสายพนัธุ
ใหม 2009 ทำเอาคนหวาดกลวัและตืน่ตระหนกกนั เนือ่งจากเชือ้
โรคตัวนี้ สามารถแพรกระจายไดเร็วมาก อีกทั้งยังไมมีวัคซีน
ปองกนัและรกัษา และลาสดุกระทรวงสาธารณสขุไดออกมาระบุ
วา สมนุไพรไทยหลายชนดิมฤีทธิต์านไขหวดัใหญได โดยเฉพาะ
“ฟาทะลายโจร” นั้นมีสรรพคุณดีเยี่ยม ทำใหคนจำนวนมาก
สรรหา “ฟาทะลายโจร” มารบัประทานเพือ่ปองกนัไขหวดัใหญ
กนั โดยองคการอนามยัโลก (WHO) ไดรบัรองวา ฟาทะลายโจร
เปนสมนุไพรทีช่วยบรรเทาอาการหวดัได เนือ่งจากมฤีทธิใ์นการ
สรางภมูคิมุกนัใหรางกาย ผทูีเ่ปนหวดั หรอืรอนในบอยๆ หากรบั
ประทานฟาทะลายโจร จะสามารถชวยกระตนุภมูคิมุกนัใหดขีึน้
จงึไมเปนหวดังาย อาการรอนในจะหายไป

ฉบับนี้ผูเขียนขอแนะนำใหผูอานมารูจักสมุนไพรพื้น
ฐานที่สามารถปลูกในครัวเรือน เปนกลุมสมุนไพรเพื่อรักษา
อาการไข คือ ฟาทะลายโจร ชื่อวิทยาศาสตร Andrographis
paniculata (Burm.f.)Nees.ชื่อทองถิ่น ฟาทะลาย น้ำลาย
พังพอน หญากันงู(สงขลา) ฟาสะทาน(พัทลุง) คีปงจี (จีน)
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร เปนไมลมลกุสงู 30-60 ซม.ลำตนมกั
เปนเหลีย่มแตกกิง่เลก็ดนขางจำนวนมาก ใบสเีขยีว ตวัใบเรยีว
ปลายแหลม ดอกขนาดเล็กสีขาว ประสีมวงแดง ฝกคลายฝก
ตอยติง่ เมลด็ในสนี้ำตาลออน

รสและสรรพคณุ

ฟาทะลายโจรมรีสขม เยน็ แกไขและอาการเจบ็คอ ทกุ
สวนของฟาทะลายโจร จงึมคีณุสมบตัเิปนยาไดด ีโดยสรรพคณุ
หลกัๆ ของฟาทะลายโจร ม ี4 ประการคอื 1.)แกไขทัว่ไป เชน
ไขหวดั ไขหวดัใหญ 2).ระงบัอาการอกัเสบ เชน อาการไอ เจบ็
คอ คออกัเสบ ตอมทอนซลิ หลอดลมอกัเสบ ขบัเสมหะ รกัษา
โรคผวิหนงัฝ ฯล  3).แกอาการตดิเชือ้ เชน ทองเสยี กระเพาะ
หรอืลำไสอกัเสบ 4).เปนยาขม ชวยใหเจรญิอาหาร

นอกจากนี้แลว ฟาทะลายโจรสามารถเสริมภูมิตาน
ทานดกีวาการใชยาปฏชิวีนะ อกีทัง้ไมทำใหเกดิอาการงวงนอน
หรอืดือ้ยา เหมอืนยาปฏชิวีนะ นอกจากนี ้ฟาทะลายโจร ยงัชวย
ปองกนัตบั จากสารพษิหลาย  ๆชนดิ เชน จากยาแกไขพาราเซตามอล
หรอืเครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลดวย ผเูขยีนขอแนะนำการเตรยีมยา
อยางงายและวธิใีชฟาทะลายโจรรกัษาโรคตางๆพอสงัเขปดงันี้
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โรคงสูวดั
          ใหรบัประทานฟาทะลายโจร 2-3 เมด็กอนอาหาร 3 เวลา
เปนเวลา 3 สปัดาห เนือ่งจากงสูวดัเปนเชือ้ไวรสัชนดิหนึง่ จะอยู
นาน 3 สปัดาห ถาใหฟาทะลายโจรครบตามเวลา งสูวดัจะไม
กลบัมาเปนอกี สวนตมุ แผลพพุอง ใชยาเสลดพงัพอนทา หรอื
ใชวานนาคราช หรอืใบจกัรนารายณ ตำใสสรุา ใชทาหรอืพอก
กไ็ด
แผลจากโรคเบาหวาน
          สามารถใชฟาทะลายโจร รกัษาแผลอกัเสบเนือ่งจากเบา
หวานได เพราะฟาทะลายโจร ทำไหระดบัน้ำตาลในเลอืดลดลง
ใชไดทัง้กนิ ทัง้ทา

รปูแบบการนำไปใช

1. ใชในรปูยาตม โดยใชใบและกิง่สดลางใหสะอาด
สบัเปนทอนสัน้ๆ ประมาณ 1 กำมอื ตมกบัน้ำ 10-15 นาท ีดืม่
กอนอาหารวนัละ 3 ครัง้ แกเจบ็คอได หากจะใชแกทองเสยี แก
บดิ ใหใช 2-3 กำมอื

2. ใชในรปูยาลกูกลอน โดยนำใบและกิง่มาลางให
สะอาด ผึ่งลมใหแหง บดใหเปนผง ปนผสมกับน้ำผึ้งเปนเม็ด
ขนาดเทาปลายนิว้กอย ผึง่ใหแหง รบัประทาน ครัง้ละ 3-6 เมด็
วนัละ 3-4 ครัง้ กอนอาหารและกอนนอน

3. ใชในรปูยาแคปซลู โดยใชผงใบและลำตนบรรจุ
ลงในแคปซูล ใชรับประทานกอนอาหารและกอนนอน เพื่อให
สะดวกในการรับประทาน เนื่องจากฟาทะลายโจรมีรสขมมาก
จงึนยิมใชในรปูยาลกูกลอนและรปูยาแคปซลู 

4. ใชในรปูยาดองเหลา นำใบฟาทะลายโจรแหงขยำ
ใหเปนชิ้นเล็กๆ ใสในขวดแกว แชดวยเหลาโรงพอทวมยา ปด
ฝาใหแนน เขยาขวดหรอืคนยาวนัละครัง้ เมือ่ครบ 7 วนั กรอง
เอาแตน้ำเกบ็ไวในขวดดทีม่ดิชดิและสะอาด รบัประทานครัง้ละ
1-2 ชอนโตะ วนัละ 3-4 ครัง้กอนอาหาร

5. ใชใบคอนขางแกประมาณ 1 กำมอื ตำผสมเกลอื
เลก็นอย เตมิเหลาครึง่ถวยยา น้ำครึง่ชอนชา คนใหเขากนัแลว
รินเอาน้ำดื่ม สวนกากที่เหลือนำไปใชพอกแผล-ฝ แลวใชผา
สะอาดพนัไว

บคุคลทีไ่มควรใชฟาทะลายโจร
         1. ผปูวยทีม่อีาการเจบ็คอเนือ่งจากตดิเชือ้

Streptococcus group A
         2. ผปูวยทีม่ปีระวตัเิปนโรคไตอกัเสบ เนือ่งจากเคยตดิเชือ้

Streptococcus group A
          3. ผปูวยทีม่ปีระวตัเิปนโรคหวัใจรหูมาตคิ
          4. ผปูวยทีม่อีาการเจบ็คอ เนือ่งจากมกีารตดิเชือ้แบคทเีรยี

และมอีาการรนุแรง เชน มตีมุหนองในคอ มไีขสงู หนาวสัน่
         5. ผทูีเ่ปนความดนัต่ำ เนือ่งจากฟาทะลายโจรมฤีทธิล์ด

ความดนัเลอืดได
         6. สตรมีคีรรภ

ขอควรระวงั 
1. ฟาทะลายโจรอาจทำใหเกิดอาการปวดทอง ทองเดิน

ปวดเอว หรอืวงิเวยีนศรีษะ ใจสัน่ ในผปูวยบางราย หากมอีาการ
ดงักลาว ควรหยดุใชฟาทะลายโจร
 2. หากใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจทำใหแขนขามี
อาการชาหรือออนแรง ดังนั้นจึงไมควรใชติดตอกันนานเกิน 3
สปัดาห

3. หากใชฟาทะลายโจรตดิตอกนั 3 วนั แลวไมหาย หรอื
มอีาการรนุแรงขึน้ระหวางใชยา ควรหยดุใช และไปพบแพทย

นอกจากนีแ้ลวขอควรระวงัอยางยิง่คอื ถาผทูีเ่ปนโรค
ความดนัต่ำ แลวใชฟาทะลายโจรจะทำใหเกดิอาการหนามดื วงิ
เวยีน มนึงง วธิแีกคอืหยดุยาทนัท ีภายใน 3-4 ชัว่โมง อาการจะดี
ขึน้ เพราะตวัยาสามารถถกูขบัออกไปไมมยีาตกคางในรางกาย
อกีทัง้ฟาทะลายโจรทีเ่หมาะสำหรบั “หวดั รอน” คอื อาการทีเ่หงือ่
ออก เจบ็คอ กระหายน้ำ ทองผกู ปสสาวะมสีเีขม แตฟาทะลาย
โจร จะไมเหมาะกบัผทูีม่อีาการของ “หวดัเยน็” คอื ไมมเีหงือ่ องุ
มอืองุเทาเยน็ ปสสาวะมาก รสูกึหนาวสะทาน ถาเปนหวดัเยน็
แลวกนิฟาทะลายโจร อาการจะกำเรบิขึน้ได เชน หนาวสัน่ คลืน่
ไส ดงันัน้กอนทีจ่ะกนิฟาทะลายโจรแกไข จงึควรพจิารณาในเรือ่ง
เหลานี้ ผเูขยีนขอแนะนำวาถาผอูานมทีีว่างบรเิวณบานกล็อง
หาฟาทะลายโจรมาปลกูกนั หรอืปลกูใสกระถางตนไมวางไวขาง
บานกไ็ด ฟาทะลายโจรเปนพชืทีข่ึน้ไดงายสามารถปลกูไดดทีกุ
สภาพแวดลอม ซึง่เราสามารถใชสวนใบของฟาทะลายโจรมากนิ
สดไดเลยก็จะยิ่งดี ผูเขียนมีประสบการณดวยการนำใบฟา
ทะลายโจรสดประมาณ 2-3ใบมาตำใหละเอยีด ผสมน้ำผึง้และ
น้ำมะนาว กินเมื่อมีอาการเริ่มเจ็บคอกอนนอน  พอตื่นเชามา
อาการดังกลาวก็หายไป หรือบางครั้งนำฟาทะลายโจรเปน
ผงชนดิแคปซลูสกั 2-3 เมด็ มาผสมน้ำผึง้และน้ำมะนาวจบิแทน
กไ็ด  แตมเีคลด็ลบัวากนิตอนเริม่อาการเจบ็คอหรอือาการไข และ
ขอแนะนำเพิม่วาไมควรกนิตดิตอกนันานเกนิ 3 วนั ถาสงัเกตแลว
อาการไมดขีึน้กค็วรไปพบแพทยทนัที

ขอขอบคุณขอมูลจาก – วิทยานิพนธ
เรือ่ง ความพงึพอใจในการใชยาสมนุไพร
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.

วธิเีขาทา
1. ยนืตรง ปลายเทาชดิกนั ลำตวัตรง หายใจเขาเบา ๆ และชาๆ จากนัน้ใหกาวขาขาง

หนึง่  เริม่ที ่ขาซาย โดยกาวไปขางหลงัใหกวางพอประมาณ  และ พยายามจดัลำตวั
เหนือเอว หนาอก หัวไหล และเทาขวา ที่อยูดานหนา ใหหันไปทางดานเดียวกับ
ลำตัว ชูแขนทั้งสองขางขึ้นเหนือศีรษะ พยายามเอาแขน แนบหูเอาไวจะทำให
แขนตรง หนาอกจะยกขึน้ และจะรสูกึเกรง็และ ตงึบรเิวณเนนิอก

2. งอเขาขวา บิดเทาซายที่อยูดานหลัง ใหเฉียงไปดานหนาตามเทาขวาเล็กนอย
(จะเฉียงไปดานหนาประมาณ 45 องศา) ถายน้ำหนักไปดานหนาของลำตัว แต
ลำตัวสวนบนยังคงตั้งตรงอยู หายใจออกใหชาและยาว จากนั้นใหนิ่งอยูในทา
ในระหวางนี ้ใหหายใจปกตปิระมาณ 4-5 รอบ ลมหายใจ

3. คอยสังเกตอยาใหเขาขวาที่งออยูดานหนาเลยปลายนิ้วเทาหรือเขางอในลักษณะ
เปนมมุเหลีย่มเพราะจะทำใหเขาเจบ็ได   เพราะฉะนัน้ขาขวาควรจะงอในลกัษณะ
มมุฉาก  หรอืมมุปานเทานัน้ หากทำถกูตอง จะรสูกึเกรง็บรเิวณตนขาขวา  ทำให
ขากระชบั และขาซายทีอ่ยดูานหลงั จะตองเหยยีดตรง สนเทาซายจะแนบตดิพืน้
ไมยกลอย

4. เวลากลบัคนืสทูาเริม่ตนใหเหยยีดเขาขวา ใหตรง วาดแขนทัง้สองขาง ลงดานขาง
ลำตวั ยกเทาซายกลบัทีเ่ดมิ

5. ทำซ้ำ โดยสลบัขาอกีขาง
6. สำหรบั Advance( ผทูีฝ่กโยคะมาบางแลว)  ในระหวางทีอ่ยใูนทานกัรบ 1 แขนที่

ยกขึน้แนบใบหใูหประกบมอืชดิกนั (หามเอานิว้โปงเกีย่วกนั เพราะจะทำใหกลาม
เนื้อบริเวณเนินอกไมเกร็ง อกจะไมยกขึ้น) จากนั้น ใหแหงนศีรษะไปดานหลัง
สายตามองทีน่ิว้โปง ถารสูกึปวดคอ ใหเลีย่ง โดยไมจำเปนตองแหงนคอ แตใหมอง
ตรงไปขางหนาแทน

Living Yoga
ถาใครรสูกึวา หมนูีป้วดขา หรอื ปวดเขาบอย ๆ ลองฝกโยคะทานีน้ะคะ
คอื ทา นกัรบ 1 (Warrior 1)  ซึง่จะชวยกระชบัตนขา
ทำใหหวัเขาแขง็แรง คะ

ประโยชน
จะชวยใหยืดเหยียดเสนเอ็น หลัง

ไหล จนกระทัง่ถงึขอเทา และ บรรเทา
อาการ ปวดหลงั ไหล คอ ปวดเอว ปวด
เขา ปวดนองและขอเทา รวมทั้งลด
ไขมันรอบ สะโพก  ที่สำคัญ จะทำให
หายใจ ไดลกึขึน้

การเลนโยคะ เหมือนกับการลด
อตัตานะคะ  เนือ่งจากบางคนพยายาม
ฝนตัวเองใหเลนทายากๆ เพื่อที่จะแขง
กบัคนอืน่   คำวา  โยคะ  หมายถงึ  การ
รวมเปนหนึง่เดยีว  ทัง้รางกายและ
จติใจ  เมือ่รางกายและจติใจ   รวมเปน
หนึง่เดยีวแลว  นัน้คอื  สมาธ ิคะ   สวน
การทำสมาธิ  เปาหมาย ก็คือ  ใหเรา
สงบอย ูกบัจติ ขณะฝก  ฝกอยางอิม่เอม
และ นำจติทีส่งบ  ไปใชในชวีติประจำวนั
โยคะ คอืการใชชวีติคะ

ขอใหอยกูบัโยคะอยางม ีความ
สขุนะคะ
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เรือ่ง...ปฐวเีทพบตุร
ใตรมเงาวดัปา

วดัปาเจรญิราชของเรา ไดมโีอกาสตอนรบั
พทุธศาสนกิชนมามากมายหลากหลาย  บางทานเปน
ผูมีชื่อเสียง บางทานก็เปนผูปฏิบัติดีปฎิบัติชอบ บาง
ทานกเ็ปนชาวบานไปจนถงึรฐัมนตร ี  ตางกม็าวดัดวย
เหตุผลที่แตกตางกันนานับประการ ฉบับนี้เรามีความ
ยนิดแีนะนำใหทกุทาน ไดรจูกัศษิยวดัปาเจรญิราชทาน
หนึง่ กลัยาณมติรทานนีก้ค็อืคณุบอบ ณฐัธรี  โกศล
พศิษิฐ

สบืทราบประวตัสิวนตวัมาแลวครบั คณุบอบ
จบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรปริญญาตรีและโท
จากจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยัครบั เคยเปนหนมุแพรวป
๒๐๐๐  ผปูระกาศขาว พธิกีร นายแบบ นกัแสดง และ
ปจจบุนัเปนพธิกีรรายการโทรทศันและผบูรหิารสถาบนั
กวดวชิา มไีอควิ (Me-iQ3) ทีช่ัน้ 7 ศนูยการคาเซน็ทรลั
พลาซา สาขาแจงวฒันะ ดวยครบั ไมธรรมดาเลยใชไหม
ละครบั

คณุบอบเลาวา รจูกัวดัปาจากการแนะนำของ คณุกฤษณา
สุยะมงคล หรือ คุณเอ เจาของหนังสือ สแกนกรรมที่เคยมานั่ง
วปิสสนาทีน่ีแ่ลวชอบ เพราะรสูกึสงบดี  ตอนแรกคณุบอบกม็าทำบญุ
กอนทัง้อาหารและน้ำดืม่ หลงัจากนัน้กไ็ดมาปฏบิตัธิรรมบวชเนกขมัมะ
ซึง่เปนครัง้แรกในชวีติ แมจะเคยไดปฏบิตัมิากอนในชวงทีบ่วชเรยีนทีว่ดั
ดอยธรรมเจดยี จงัหวดัสกลนครกต็าม  นอกจากนีย้งัไดมารวมงานบญุ
ใหญกบัทางวดัสองครัง้ นัน่คอื งานบญุเททองหลอพระสวีล ีและงาน
ทอดกฐนิสามคัค ีประจำป ๒๕๕๒ นอกจากนีค้ณุบอบไดใหเกยีรตเิปน
พธิกีรงานบญุเททองหลอพระสวีลทีีผ่านมาอกีดวย

ครั้นถามถึงความประทับใจในวัดปาเจริญราช คุณบอบ
กบ็อกวาประทบัใจทัง้วดัและหลวงพอวรีะนนท ซึง่คณุเอ บอกกบัคณุ
บอบวา หลวงพอเปนพระปฏบิตัทิีเ่กง    “ญาติๆ ของผมบอกวาทัง้หลวง
พอและหลวงปูเสารหา ทานใหคำแนะนำที่ดีกลับไปเสมอ ทำให
ผมอยากพบทานมาก และมีโอกาสไดกราบหลวงพอ ก็ตอนที่ไดมา
ปฎบิตันิัน่เอง  หลวงพอไดเมตตาแสดงความหวงใยในทกุขสขุ อกีทัง้
สอนการปฎบิตัวิปิสสนากรรมฐานทีถ่กูตอง  แมวาความสะดวกสบาย
กายจะไมเอือ้อำนวยแตกลบัไดความสบายใจอยางดเียีย่ม และเปนชวง
เวลาทีม่คีณุคากบัผมมาก”

 คุณบอบให
ทศันคตสิัน้ๆ เรือ่ง
การเปนชาวพุทธ
ที่ดีวา  เพียงแค
รักษาศีลหาให
ครบและจริงจัง
ก็ เพี ยงพอแล ว
และยังไดฝากทิ้ง
ท า ย ด ว ย ว า
“ห า ก นั บ ถื อ
ศาสนาพุทธแลว
กอ็ยาใหเปนเพยีง
แ ค ก า ร นั บ ถื อ
ตามทะเบยีนบาน
แต ใ ห เ ป นกา ร

นบัถอืทีใ่จ และนำไปปฏบิตัใินชวีติประจำวนั อยางนอยกศ็ลีหา ซึง่ทกุ
คนยอมทำไดอยแูลว”

ชาวกระแสใจตองขอขอบพระคณุ คณุบอบเปนอยางมากที่
ไดใหแงคดิดีๆ  และรวมแบงปนประสบการณบญุ ซึง่เปนตวัอยางทีด่กีบั
ชาวพทุธและเยาวชน และหวงัวาจะไดพบคณุบอบและมโีอกาสไดพดู
คุยกันอีกครั้ง  ที่ใตรมเงาชายคาของวัดปาเจริญราชนะครับ
อนโุมทนา…
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โดย..สัตตบุษย
สบืเนือ่งจากชาดก

ขอในสิ่งที่ไมควรขอ
ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจาประทับอยูอัคคาฬวเจดียเมือง

อาฬวี ทรงปรารภกุฏิการสิกขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอาฬวีพากัน
สรางกฏุดิวยการเทีย่วขอไมมขีดีจำกดั เปนเหตใุหชาวเมอืงอาฬวี
เดือดรอนเห็นพระภิกษุที่ไหนก็กลัวหลบหนีหนาไป หมด
พระองคจงึตรสัตเิตยีนพวกภกิษวุา “ภกิษทุัง้หลาย  ขึน้ชือ่วาการ
ขอ  อยาวาแตมนษุยเลย แมพวกนาคในนาคภภิพ กไ็มชอบใจ”
แลวทรงนำอดตีนทิานมาสาธก วา...
     กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว พระโพธิสัตวเกิดเปนพราหมณ
ในตระกลูมัง่คัง่มทีรพัยสมบตัมิากตระกลูหนึง่ ทานมนีองชายอยู
คนหนึง่รกักนัมาก ตอมาเมือ่มารดาบดิาเสยีชวีติแลว พราหมณ
สองพีน่องกพ็ากนัสละทรพัยสมบตับิรจิาคทานออกบวชเปนฤๅษี
บำเพ็ญพรตอยูฝงแมน้ำคงคา ฤๅษีพี่ชายอยูทางทิศเหนือของ
แมน้ำ สวนฤๅษนีองชายอยทูางทศิใตของแมน้ำ
     อยูมาวันหนึ่ง  พญานาคมณิกัฏฐะไดแปลงเพศเปน
ชายหนมุเทีย่วเลนไปตามฝงแมน้ำคงคา  ผานไปถงึอาศรมของ
ฤๅษผีนูอง  จงึแวะเขาไปสนทนาปราศรยัดวยเกดิความสนทิสนม
คนุเคยชอบพอกนักบัฤๅษผีนูองนัน้  จงึเทยีวมาเยีย่มเยอืนทกุวนั
มไิดเวน  เมือ่สนทนาเสรจ็กอนจะกลบักจ็ะคนืรางเปนพญานาค
เอาขนดหางตะหวดัรดัรอบฤๅษแีผพงัพานไวเหนอืหวัดวยความ
สเินหาในฤๅษนีัน้ นอนพกัอยหูนอยหนึง่แลวคอยคลายรางออก
ไหวฤๅษแีลวจงึกลบันาคพภิพ จะเปนเชนนีป้ระจำ
     ฤๅษนีัน้ทกุครัง้ทีถ่กูรดัตวัเกดิความกลวัจงึกนิไมไดนอนไม
หลบัจนรางกายซบูซดีผายผอมลงทกุวนั วนัหนึง่ ทานไดแวะไป
หาฤๅษีพี่ชาย เลาเรื่องใหฟงแลวปรับทุกขกับพี่ชายวา “ผมไม
อยากใหพญานาคมาหาผมเลย พีช่วยผมหนอยซ”ิ พีช่ายถามวา
“พญานาคเวลามา มีเครื่องประดับอะไรไหมละ” “ประดับแกว
มณีมาครับพี่” ทานตอบพี่ชาย ฤๅษีพี่ชายจึงแนะนำวา “เมื่อ
พญานาคมาถงึอาศรมของทาน ยงัไมทนัไดไหว ทานกข็อแกวมณี
ของมนัเลย มนักจ็ะหนไีป วนัทีส่องพอมนัมาถงึประตอูาศรมเทา

นั้น  ทานก็เอยปาก
ขอแกวมณขีองมนัอกี
พอถึงวันที่สาม ทาน
ไปยนืดกัรอทีฝ่งแมน้ำ
พอมันโผลหัวขึ้นจาก
ฝงแมน้ำเทานั้น ทาน
ก็เอยปากขอแกวมณี
อีก ทีนี้แหละมันก็จะ
ไมมารบกวนทานอีก
เลย”
     ฤๅษผีนูองไดทำตามนัน้ ในวนัทีส่าม พญานาคขณะยนือยู
ในน้ำเมือ่ถกูฤๅษขีอแกวมณอีกี จงึพดูวา “ทานฤๅษ ีขาวและ
น้ำอนัไพบลูยยิง่มแีกขาพเจากเ็พราะแกวมณดีวงนี ้ขาพเจา
จกัใหแกวมณแีกทานไดอยางไร ทานกย็ิง่ขอหนกัขึน้ ตอ
แตนี้ไปขาพเจาจักไมมาอาศรมของทานอีกแลวละ เมื่อ
ทานขอแกวมณดีวงนีท้ำใหขาพเจาหวาดเสยีวเหมอืนชาย
หนมุถอืดาบอนัคมกรบิ”

กลาวจบกด็ำน้ำลงไปนาคพภิพไมกลบัมาทีน่ัน้อกีเลย
     ฝายฤๅษ ีเมือ่พญานาคไปแลวไมมาหาอกีกลบัคดิถงึ เกดิ
ความเศราเสยีใจมากยิง่ขึน้กวาเดมิ จงึยิง่ซบูผอมลงไปมากกวา
เดมิอกี หลายวนัตอมาฤๅษพีีช่ายอยากจะทราบเรือ่ง  จงึแวะมา
ทีอ่าศรมนองชาย  เมือ่เหน็นองชายแลวยิง่ตกใจจงึถามถงึสาเหตุ
ฤๅษนีองชายจงึตอบเปนคาถาวา

“บุคคลไมควรขอสิ่งที่รูวาเปนที่รักของเขา  อนึ่ง
เพราะขอเกินไปยอมเปนที่เกลียดชัง  นาคราชถูกฤๅษี
ขอแกวมณ ีจงึไมหวนกลบัมาใหฤๅษเีหน็อกีเลย “
     ฤๅษีพี่ชายไดปลอบนองชายใหหายเศราเสียใจแลวจึง
กลับอาศรมของตน ฤๅษีสองพี่นองบำเพ็ญฌานสมาบัติไดไป
เกดิในพรหมโลกในทีส่ดุ

นทิานเรือ่งนีส้อนใหรวูา
โดยธรรมชาตขิองคนและสตัวไมชอบการขอ

ควรขอเทาทีจ่ำเปนและขอในสิง่ทีเ่ขาจะสามารถใหไดเทานัน้

เรื่องที่ ๓ ในสังกัปปวรรค หนา ๒๒ - ๒๙ พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกายชาดก เลมที่ ๓ ภาคที่ ๔
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก เลมที่ ๒ โดย พระมหาสุนทร สุนฺทรธฺมโม (เสนาซุย)
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เรื่อง...กัณหาชาลี
เรือ่งเลาจากพระปา ตอน

คำสาปเมืองลับแล
เลือกทางเดินดวยตัวเอง

พระภกิษหุนมุไดผานการเผชญิหนากบัพญาเสอื แลว
ไดแผเมตตาใหพญาเสอืนัน้  เพือ่ใหเดนิทางผานไดอยางราบรืน่
แตกม็ทีางเดนิแยกไปหลายทาง ทานจงึตองตดัสนิใจในการ
เลือกทางเอง คนเราบางคน เมื่อมีทางเลือกแลวบางทาน
สามารถตดัสนิใจไดเลย แตอกีหลายๆคนตดัสนิใจเองไมไดเลย
ก็เปนสิ่งที่นาคิด บางทานไมมีโอกาสที่จะเลือก เพราะถูกเขา
เลอืกหรอืคนอืน่เลอืกให เหมอืนถกูบงัคบัใหเลอืกกม็เีชนกนั

การตัดสินใจในการเลือกทางเดินไปตามคำบอกเลา
ของหลวงปสูามเณรคำผเูชีย่วชาญในการเดนิธดุงคในแถบภเูขา
ควายประเทศลาวนั้น  ซึ่งทานปูสามเณรคำมีอายุอยูมา
จนปจจุบันนี้ทานมีอายุไดสามรอยกวาปแลว แตดูรางกายของ
ทานยังเหมือนคนอายุ ๗๐ หรือ ๘๐ ป แตดูแข็งแรงเหมือน
คนอาย ุ๔๐-๕๐ ปซึง่นบัเปนเรือ่งประหลาดมากทเีดยีว  เมือ่พระ
หนุมตัดสินใจเดินทางตามคำบอกเลาของหลวงปูสามเณร
คำแลวก็มุงเดินหนาอยางเดียวเหมือนพระธุดงคทั่วไป เมื่อ
สมาทานธดุงคแลวกเ็หมอืนรถยนตทีเ่ตมิน้ำมนัอยางดวีิง่ไปขาง
หนาไมมีถอยหลัง ตั้งแตเวลาเขาจดเย็น ก็ยังไมพนจากปาทึบ
สกัท ีจนไดเวลา ๔-๕ ทมุ พระภกิษหุนมุกห็าทีป่กกลด บำเพญ็
สมณธรรม  สวดมนตนัง่สมาธ ิเจรญิจติภาวนาอยใูนปาสงดัทาม
กลางราตรกีาลทีม่ดืมดิสนทิ ไมมเีสยีงสตัวปารองเลยแมแตตวั
เดยีว พระภกิษหุนมุกก็ำหนดภาวนาตามกระแสสภาวจติทีก่ำลงั
สงบลงๆตามลำดบั จนเหน็การเกดิดบัของจติอยางตอเนือ่งและ
พระภกิษหุนมุจงึกำหนดอยางไมขาดสายเหมอืนดัง่เสนดาย จติ
ยิง่มกีำลงัมากขึน้ เหน็การเกดิดบัของรปูนามชดัเจน เหน็การเกดิ
ดบัของขนัธหา สตติามด ูตามรตูามเหน็อยตูลอดเวลา
จติกต็ัง้มัน่สงูขึน้ตามลำดบั สตลิะเอยีดมากขึน้ เมือ่สตลิะเอยีด
มากขึ้น สติก็เปรียบเสมือนเปนกำแพงปองกันไมใหจิตถูกสิ่ง
สกปรกโสโครกทำใหเนาเหมน็หรอืมวัหมองได นัน่กค็อืเมือ่สตดิี
สตแิกกลามากกจ็ะปองกนัอนัตรายใหแกจติได จติเมือ่ฝนุเขาไป
เกาะไมได จติกส็ะอาดบรสิทุธิ ์เมือ่จติสะอาดบรสิทุธิข์าวผองใส
จตินัน้กจ็ะเปลงรศัมเีปนพทุธจติได อนัเปนสภาวจติทีไ่มมกีเิลส
และทำใหเกดิปญญาทีเ่รยีกกนัวาภาวนามยปญญา เปนปญญา
ทีเ่กดิจาการภาวนานัน่เอง เมือ่พระภกิษหุนมุพจิารณาตามความ
เปนจริงที่ปรากฏขึ้นที่จิต โดยที่จิตไมไดปรุงแตงหรือคิดเอาเอง
ภาวะนีเ้รยีกวาการเหน็จติในจติแทๆ  หรอืเรยีกอกีอยางหนึง่วาจติ
ปรมตัถก็ได

สขุอืน่ยิง่กวาความสงบไมมี
การทีส่ตติามรตูามดตูามเหน็อยางตอเนือ่งไมขาดสาย กจ็ะ

ทำใหเหน็สภาวะ ทำในธรรม คำวาทำในทีน่ี ้ทำ ตวันีเ้ปนกริยิา คอื
การกระทำ  สวนคำวา ธรรม ตวันี ้เปนผลจากการกระทำใหเกดิความ
สขุและทกุขหรอืเรยีกอกีอยางหนึง่วา เวทนา  เวทนาในทีน่ีค้อื การรบั
เอาอารมณและแสดงอารมณออกมาทางกาย ทางวาจา ทางใจ เรยีก
วาการเสวยอารมณ ถาสุขก็เสวยอารมณสุขเวทนา คือมีอารมณ
สขุมากกวาอารมณทีเ่ปนเปนทกุข หรอืทกุขเวทนา คอืมอีารมณความ
ทกุขมากกวาสขุ หรอืเฉยๆกเ็รยีกวา อเุบกขาเวทนา แมจะมทีกุขอยแูต
กส็ามารถทนอยไูด การเหน็แบบนีเ้รยีกวาเหน็ตามแบบสตปิฏฐานสตูร
หรอืสตปิฏฐานสี ่เพราะการเหน็อยางนีม้ทีัง้รเูหน็ และเหน็ดวยนมิติจรงิ
พรอมทัง้เหน็สภาวกายและสภาวจติ ทีเ่ปนหทยัจติ ซึง่พระพทุธองคใช
คำวา รสูกึ รเูหน็ รแูจง รปูระจกัษเหน็แจงความจรงิ (เหน็อรยิสจัสี)่ โดย
ไมมีการปรุงแตงขึ้นของจิตใตสำนึก ที่เราบังคับบัญชาใหเปนไป ถา
เปนอยางนัน้เรยีกวาอารมณบญัญตั ิยงัไมถงึอารมณปรมตัถหรอืคดิ
เอาเอง ซึง่เปนการจนิตนาการ ฉะนัน้อารมณของการปฏบิตัทิีแ่ทจรงิ
ถูกตองตามหลักวิปสสนากรรมฐานตองเปนอารมณที่เหนือการปรุง
แตงเหนอืการบงัคบั แตไมมคีวามยนิดยีนิราย เพราะอารมณเหลานี้
เปนอารมณทีเ่ราศกึษาอยางมสีตริเูทาทนัปจจบุนัอารมณนัน้ๆ การเกดิ
ขึน้ของอารมณตางๆ เราเปนเพยีงผดู ูผรู ูผเูหน็ไมใชใหเราเปนผตูดัสนิ
อารมณเอง เพราะอารมณวิปสสนา เปนอารมณที่นอกเหตุเหนือ
ผลมากกวาอายตนะ คอื นอกเหนอืจากการรบัรทูางตา ห ูจมกู ลิน้ กาย
แตสมัผสัไดดวยจติทีล่ะเอยีดหรอืเรยีกอกีอยางหนึง่ คอืสภาวะภายใน
จติ หรอืจติในจติทีว่จิติร

เมือ่พระภกิษหุนมุเหน็การเกดิดบัของจติดงันัน้แลว กไ็มมจีติ
ทีห่วัน่ไหวตอสิง่ใดในชวีติ คนืนัน้เปนคนืแหงชวีติของพระภกิษหุนมุรปู
นีท้ีไ่มมคีำวาเหนด็เหนือ่ย แตเปนคนืทีร่างกายและจติใจของพระภกิษุ
หนมุมพีลงัเดนิ นัง่สมาธไิดตลอดสามวนัสามคนื เปนคนืทีม่คีวามสขุ
เหนือความสุขและเหนือคำบรรยายใดๆ เหมือนดังพุทธสุภาษิตที่วา
“นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุํ”  สขุอืน่ยิง่กวาความสงบไมมี

ครัน้รงุเชา พระอาทติยสองแสงลงมาบนผนืพภิพ แตกส็าด
สองไดบางแหงเทานัน้ เพราะตนไมใหญๆ มกีิง่กานสาขาปกคลมุไปทัว่
บรเิวณทีเ่ปนปา ใบไมหนาทบึ จงึทำใหแสงสวางทีจ่ะผานลงมาสพูืน้
ดนิยากนกั  สถานทีต่รงนัน้กเ็ปยกชืน้ไปหมด มตีวัทากอยลูอมกลดของ
พระภกิษหุนมุเตม็ไปหมด เหมอืนเขามารอรบัไออนุจากอณุหภมูขิอง
พระภกิษหุนมุ แตตวัทากทัง้หลายกไ็มสามารถเขาไปในกลดได   ครัน้
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เนนิดนิใตตนมะขามใหญนัน้ ขณะนัน้พวกโยมไดลาสตัวมาสาม
ตวัเปนกวางตวัผแูละตวัเมยี กม็าปรงุอาหารกนิแลวนำมาถวาย
ทาน พอโยมถวายทาน ทานกพ็ดูวา อาตมาขอบณิฑบาตไดไหม
โยมกบ็อกวาได  แลวกต็อบทานโดยไมไดตัง้ใจ ทานพดูตอวาอยา
ฆาสัตวอีกเลย พวกเราก็รับปากกันกับทาน ทานบอกวาถาเรา
ทำได แผนดนิตรงนีจ้ะเปนทองคำใหโยมนะ และจะเจรญิรงุเรอืง
มาก ผคูนจะเขามาศกึษาทองเทีย่วมากขึน้ ประโยชนกจ็ะตกไป
ถึงลูกหลานทั้งแผนดิน เพราะที่นี้เปนบอทองคำที่ใหญที่สุดใน
สวุรรณภมู ิถารบัคำสจัจะกบัอาตมาแลวอยาทำผดิอกีนะโยม ถา
ทำผดิจะทำใหไดรบักรรมตวัจะเตีย้ลงสามสวนแลวทานกห็ายไป
อยตูอมาพวกกช็วยกนัรกัษาสจัจะกวา ๕ ป วนัหนึง่กม็ลีกูหลาน
ไปลาสตัวไดกวางมาอกี ๑๐ ตวั พวกเรากน็ำมาเลีย้งฉลองกนัทัง้
หมบูาน กนิกนั ๓ วนั ปรากฏวาทกุคนกป็วยมอีาการผดิปกตทิาง
รางกาย แลวตวักค็อยๆเตีย้ลงๆ จนเหลอืแคทีเ่หน็อยนูี ่  พวกโยม
ไมมทีีพ่ึง่อืน่แลว พวกโยมรอพระคณุเจารปูเดยีวเทานัน้”

พอพระภิกษุหนุมฟงเรื่องราวจบ ก็ถามวา “อาตมา
จะชวยโยมไดอยางไร เพราะอาตมาไมรวูธิทีีจ่ะทำการแกคำสาป
ใหพวกโยมไดเลย อาตมาไมเคยรไูมเคยศกึษาเรือ่งเหลานี ้และ
ไมเคยเชือ่วาโลกนีจ้ะมสีิง่ประหลาดอยางนี ้แตถาชวยไดอาตมา
กจ็ะชวย พระภกิษหุนมุรบัปากแตกไ็มรวูธิจีะชวยพวกเขาไดอยาง
ไร” คดิหาอบุายวธิเีทาไรกค็ดิไมออก เลยตดัสนิใจทิง้ความคดิไว
กอน ทานกเ็ลยนัง่สมาธแิลวเหน็นมิติเปนภาพพระภกิษผุเูฒชรา
รปูหนึง่ปรากฏขึน้แลวเดนิเขามาบอกวธิแีกอาถรรพ คำสาบานนี้
วา “ใหเอาใบมะขามมา ๑๐๘ ใบแลวเขยีนอกัขรอติปิโสถอยหลงั
เขยีนเสรจ็แลวใหสวดอติปิโสเดนิหนา ๑๐๘ จบ สวดถอยหลงั
อีก ๑๐๘ จบ สวดแลวนำใบมะขามไปเผาไฟแลวสวดอิติปโส
แปดทิศและสวดบทกรวดน้ำบทใหญ เริ่มสวดตั้งแต อิมินา
ปญุญะกมัเมนะฯ”  พระภกิษหุนมุกก็มกราบหลวงปผูเูฒาและ
ถามทานวา “หลวงปอูยทูีไ่หน ขอรบั หลวงปตูอบวา อยหูางจาก
นี้ประมาณ ๓๐๐ กวากิโลเมตร ถาผมจะไปหาหลวงปูจะไป
ถามหาหลวงปูวาชื่ออะไรขอรับ” หลวงปตูอบวา “หลวงปูใหญ
เคยไดยินไหม หลวงปใูหญโลกอดุร”  พระภกิษหุนมุตอบวา
“ไมเคยไดยนิขอรบั เพราะกระผมเปนพระบวชใหมขอรบั เพิง่บวช
ได ๕ ปนีข้อรบั” แลวพระภกิษหุนมุกก็มลงกราบ พอเงยหนาขึน้
มาหลวงปกูห็ายไปแลว…

โปรดตดิตามตอนตอไป

แลวพระภิกษุหนุมก็เตรียมตัวออกบิณฑบาต เมื่อเดินทางออกไป
บณิฑบาต ซึง่เปนเรือ่งตามประเพณ ีตามหนาที ่โดยทีท่านไมไดหวงั
วาจะไดอะไร ทานอิม่แลวตลอดคนื  พระภกิษหุนมุออกบณิฑบาตดวย
จิตใจที่เบาสบาย เดินไปไดระยะทางประมาณสักหนึ่งรอยเมตร ก็มี
คนมายืนรอใสบาตรอยูสามสี่คนเปนสุภาพสตรี ผูมีผิวพรรณงาม
บรสิทุธิ ์ดวงตามปีระกายแวววาวเหมอืนตาพดูได เมือ่พระภกิษหุนมุ
รบับาตรแลวกเ็ดนิตอไปขางหนา หาทีฉ่นัภตัตาหาร ขณะกำลงันัง่ลง
ก็มีโยมประมาณ ๕ คนเขามาขอใสบาตรอีก แลวก็กราบลากลับไป
พอฉนัภตัตาหารเสรจ็กท็ำความสะอาดบาตร กม็โียม ๕ คนเดมิเขามา
ขอฟงธรรม พระภิกษุหนุมก็เลยแสดงธรรมใหฟง  หัวขอธรรมเรื่อง
อนปุพุพกิถา ๕ ไดแก  ๑ ทานกถา กลาวถงึทาน  ๒ สลีกถา กลาว
ถงึศลี  ๓ สคัคกถา กลาวถงึสวรรค  ๔ กามาทนีวกถา กลาวถงึโทษ
แหงกาม  ๕ เนกขมัมานสิงัสกถา กลาวถงึอานสิงสการออกจากกาม
เมื่อแสดงธรรมจบลง ทุกคนก็กราบพรอมกัน ขณะที่พระภิกษุหนุม
กำลังฉันน้ำพอมองไปที่คน ๕ คน ทานนึกวาผีหลอกแตเชาหรือนี่
เพราะโยม ๕ คนนัน้ไมรหูายไปไหนพรอมกนัหมดแคเพยีงเสีย้ววนิาที
เดยีว  พระภกิษหุนมุเมือ่ทำภตักจิเสรจ็ทกุอยางแลว  กเ็ริม่ปฏบิตั ิโดย
แผเมตตาจติใหกบัผนูำภตัตาหารมาถวาย ทานปฏบิตัเิชนนีเ้ปนปกติ
และแผเมตตาอทุศิสวนบญุสวนกศุลใหเจาปาเจาเขาอกีดวย

หลวงปใูหญสอนวชิาชวยชาวเมอืงลบัแล
ขณะทีแ่ผเมตตาอยนูัน้ ทานไดยนิเสยีงคนรองไหเปนเสยีง

ผหูญงิสลบักบัเสยีงผชูายทีเ่ปนเสยีงเดก็ พระภกิษหุนมุกล็มืตาขึน้มอง
หาเสยีงนัน้ ปรากฏเหน็เปนผหูญงิรปูรางเลก็ตวัสงูเทาหนึง่ศอก พระ
ภกิษหุนมุกไ็มแนใจวาสิง่ทีเ่หน็ประจกัษอยตูอหนา วานีค่อืคนจรงิหรอื
แลวทำไมคนตัวเตี้ย ตัวเล็กขนาดนี้ แลวก็มีอีกสองคนตามเขามา
สมทบอกี ขณะทีท่านกบัประหลาดใจกบัเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ กม็เีสยีง
พดูขึน้วา “พวกโยมเปนคนทีต่วัเลก็นี ้ เพราะเปนคนเมอืงลบัแล แตที่
จรงิไมไดตวัเลก็อยางนีห้รอก แตตวัเลก็เพราะถกูคำสาปของพระภกิษุ
รปูหนึง่ เพราะพวกคนเมอืงลบัแลผดิสจัจะกบัทาน ทีโ่ยมมานีม้าเพือ่
ขอความชวยเหลอืจากพระคณุเจา เพราะโยมเหน็แลววาพระคณุเจา
จะตองชวยพวกโยมได  พระภกิษหุนมุตอบแบบงงๆวา “มนัเปนกรรม
ของคุณโยมที่ไมรักษาคำพูดกับพระ  หลอกพระก็ถือวาเปนกรรม
อาตมาอยากรวูาโยมไปหลอกอะไรพระทานละ ทำไมโยมจงึตวัเตีย้กนั
ทกุคน” เขากเ็ลาวา “วนัหนึง่เมือ่ ๑๐๐ ปทีผ่านมา มพีระรปูหนึง่เดนิ
หลงเขามาในหมบูานหบุเขาของเรา พอดทีานมาปกกลดอยตูรงโนนที่
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เรือ่ง...พี่หนมุ
รรูอบกรอบกฎหมาย


อจเฺจนตฺ ิกาลา ตรยนตฺ ิรตตฺโิย

วโยคณุา อนปุพพฺ ํชหนตฺิ
เอต ํภย ํมรเณ เปกขฺมาโน
ปญฺาน ิกยริาถ สขุาวหานิ

กาลยอมลวงไป ราตรยีอมผานไป ชัน้แหงวยัยอมละลำดบัไป
ผเูลง็เหน็ภยัในมรณะนัน้ พงึทำบญุอนันำสขุมาให

(นนฺทเทวปุตฺต)      ส.ํส.๑๕/๙๘.

สวสัดคีรบัพบกนัอกีแลวนะครบั ฉบบันี้
ขอเขียนเกี่ยวกับเรื่องของผูสูงอายุ หลายคน
คงไมทราบวามีกฎหมายที่กำหนดในเรื่องของ
ผูสูงอายุไวดวย คือมีพระราชบัญญัติผูสูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใชเมือ่วนัที ่๓๑ ธนัวาคม
๒๕๔๖  เหตุผลในการตรากฎหมายมาจากมาตรา ๕๔ ของ
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ซึง่บญัญตัเิกีย่วกบัสทิธขิอง
ผูสูงอายุใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามที่
กฎหมายบัญญัติ ก็หมายความวารัฐตองออกกฎหมายมาเพื่อ
รองรบัการดำเนนิการตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ผูสูงอายุ
หมายความวา “บคุคลซึง่มอีายเุกนิหกสบิปบรบิรูณขึน้ไปและมี
สญัชาตไิทย”  ผสูงูอายมุสีทิธไิดรบัการคมุครอง การสงเสรมิและ
สนับสนุนในดานตาง ๆ  เชนการบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขที่จัดไวไดโดยสะดวกและรวดเร็ว การศึกษา การ
ศาสนา ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดำเนินชีวิต การ
ประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม การอำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุ การไดรับคายกเวนเขา
ชมสถานทีข่องรฐั การจดัทีพ่กัอาศยั อาหารและเครือ่งนงุหมให
ตามความจำเปนอยางทัว่ถงึ การสงเคราะหเบีย้ยงัชพี เปนตน ซึง่
ในเรือ่งตาง ๆ ทีก่ลาวนีส้ำนกันายกรฐัมนตรกีไ็ดมปีระกาศสำนกั
นายกรฐัมนตร ีกำหนดใหกระทรวงสาธารณะสขุรบัผดิชอบรวม
กบัหนวยงานของรฐัทีเ่กีย่วของดำเนนิการ ในการใหบรกิารทาง
การแพทยและสาธารณสุขไวโดยความสะดวกและรวดเร็วแกผู
สงูอายเุปนกรณพีเิศษ โดยกำหนดใหโรงพยาบาลของรฐัจดัใหมี
ชองทางเฉพาะสำหรับผูสูงอายุแยกจากผูรับบริการทั่วไปใน
แผนกผูปวยนอก และตองกำหนดขั้นตอนระยะเวลาในการให
บรกิารแกผสูงูอาย ุหรอืในเรือ่งทีพ่กัอาศยั อาหารและเครือ่งนงุ
หมทางกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยกม็ี
หนาทีร่บัชอบทีจ่ะตองดแูลในเรือ่งทีอ่ยอูาศยั อาหาร เครือ่งนงุหม
โดยใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของ เชนญาติหรือผูอุปการะ ผู
นำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานพยาบาล สถานี
ตำรวจ แจงหรือยื่นคำขอรับความชวยเหลือใหแกผูสูงอายุที่
ประสบปญหาเดือดรอนและมีความจำเปน ถาในกรุงเทพมหา
นครก็ยื่นขอไดที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถาในตาง
จังหวัดก็ยื่นตอสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุยจงัหวดั นอกจากทีก่ลาวมาแลวรฐัยงัจะตองดำเนนิการใน
เรือ่งอืน่ ๆ อกี เชนการจดัสถานทีเ่ฉพาะใหกบัผสูงูอาย ุการจดั

สทิธติามกฎหมายของผสูงูอายุ
สวสัดกิารตาง ๆ ในการสงเสรมิอาชพี เชน การให
เงนิกยูมืเพือ่เปนทนุประกอบอาชพีโดยใหกยูมืราย
บุคคลไดคนละไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทโดยมี
กำหนดระยะเวลาใชคืนไมเกิน ๓ ป และไมคิด
ดอกเบี้ย นอกจากนี้แลวยังมีในเรื่องของการ

ชวยเหลอืผสูงูอายทุีถ่กูทารณุกรรม คอืการกระทำใด ๆ จนเปน
เหตุใหผูสูงอายุเสื่อมเสียเสรีภาพ หรือเกิดอันตรายแกรางกาย
หรอืจติใจ หรอืการทอดทิง้ ละเลยไมเอาใจใสดแูล หรอืไมไดรบั
การดูแลเปนระยะเวลายาวนานอันอาจจะเกิดอันตรายตอราง
กายหรอืจติใจของผสูงูอาย ุผสูงูอายหุรอืผทูีพ่บเหน็กส็ามารถที่
จะแจงใหกรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร ถาในตางจงัหวดักแ็จง
สำนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั เพือ่
ขอรบัความชวยเหลอืได

ยังมีสิ่งที่รัฐจะตองดำเนินการเพื่อใหเปนสวัสดิการ
สำหรบัผสูงูอายอุกีมาก แตทางทีด่ทีีส่ดุเราควรทีจ่ะดแูลผสูงูอายุ
ที่เรารูจัก กอนที่ทานผูสูงอายุเหลานั้นจะตองไปขอความชวย
เหลอืจากรฐั เราทกุคนเกดิมาแลวไมอาจผานพนความชราไปได
อยางไรเราก็ตองไปถึงคำวาผูสูงอายุกันทุกคน ดังนั้นเราควรที่
จะเตรยีมความพรอมของเราไวเอง โดยใชหลกัธรรมของสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา ทีส่อนใหรจูกัประโยชนปจจบุนั ทฏิฐธมัมิ
กตัถะประโยชน คอื (๑) สอนใหรจูกัพึง่ตน (๒) สอนใหรจูกัตัง้
ตนได (๓) สอนใหฉลาดในการดแูลปกครองตนเอง (๔) สอนให
รจูกัคดัเลอืกบคุคล (๕) สอนใหรจูกัใชจาย (๖) สอนใหรจูกัดำเนนิ
ชีวิตไปตามแผนของชีวิตมี ๔ อยาง คือ อุฏฐานสัมปทาน ถึง
พรอมดวยความเพยีร ๑ อารกัขสมัปทา ถงึพรอมดวยการรกัษา
๑ กลัปยาณมติตตา ความมเีพือ่นเปนคนด ี๑ สมชวีติา เลีย้งชพี
ตามสมควร ๑ ครับฉบับนี้ก็ขอจบลงตรงนี้ของใหทานผูอาน
ทกุทานเจรญิในธรรมและมคีวามสขุ สวสัดคีรบั
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เรยีบเรยีง..ขนุไกรลาส
เพราะเปนปจจตัตงั

สญัญาพญานาค
ตอนที ่๒

ความตอนทีแ่ลว  ดฉินัไดกลาวถงึการทองเทีย่ว
ไปในนาคพภิพ  หลายทานอาจสงสยัวาการไปทองเทีย่ว
ไปรเูหน็นัน้ทำไดอยางไร แมวาดฉินัจะเคยปฏบิตัมิาหลาย
แนวทาง ไมวาจะเปนกสนิ  พทุโธ  วชิชาธรรมกาย เปน
ตน แตดฉินักถ็นดัในการทำมโนมยทิธ ิตามแบบของหลวง
พอพระราชพรหมยานเถระ (ฤๅษีลิงดำ) วัดทาซุง
จ.อทุยัธาน ี  และผทูีฝ่กไดสามารถใชอทสิมานกาย(กาย
ใน) ทองเทีย่วไปตามภพภมูติาง ๆ ได  พระเดชพระคณุ
หลวงพอฯ ทานสอนมโนมยทิธดิวยจดุประสงค เพือ่ใหได
พสิจูนพระธรรมคำสอนของพระพทุธเจา ใหเชือ่มัน่ในพระ
รตันตรยั เขาใจในเรือ่ง นรก สวรรค พรหม พระนพิพาน
เปนการพสิจูนวามจีรงิเปนจรงิ เปนการตดัวจิกิจิฉา หรอื
ความลงัเลสงสยัในพระธรรมคำสอนของพระพทุธองค ซึง่
เปนสงัโยชนขอที ่๒ ในสงัโยชน ๑๐ มใิชเพือ่ใหหลงอยใูน
ฤทธิ ์หรอืตดิอยใูนความเพลดิเพลนิสนกุสนาน

โดยปกตแิลว การฝกมโนมยทิธทิกุครัง้ จะมกีาร
ระลึกถึงองคพระปางจักรพรรดิ หรือปางพระวิสุทธิเทพ
เปนแกวใส หรือบางครั้งอาจจะนึกถึงดวงแกวกลมใสๆ
กอนเสมอ เมือ่จบัภาพพระใหใสจนเปนประกายพรกึแลว
อธษิฐานยกจติขึน้สพูระนพิพาน หรอืสถานทีจ่ะตองการ
ไป  ภาพของเรากจ็ะไปปรากฏ ณ. สถานทีแ่หงนัน้ทนัที

เพือ่แผเมตตาอทุศิบญุใหแกพญานาคราช และ
เหลาบรวิารทัง้หลาย  ชวงนัน้  ดฉินัไดสรางบญุหลายๆ
อยาง เชน  เปนเจาภาพกฐนิหลายวดั ถวายทองคำ เพือ่
บชูาพระบรมสารรีกิธาต ุถวายสรอยคอ เพือ่เปนพทุธบชูา
เปนตน  ทำใหทราบวา ผลของบญุทีเ่ราทำไมวาจะเปนบญุ
เล็กหรือใหญ ทุกอยางจะไปปรากฏที่วิมานของเรา
บนสวรรคเสมอ …

ยอนไปเมือ่กลางเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๐ เวลา
ประมาณ ๐๓.๐๐ น.  หลังจากที่ไดนั่งสมาธิถึงดวง
แกวกลมใสๆ ไปเรือ่ยๆ จนเปนประกายพรกึ จากนัน้ ได
เหน็ภาพตนเองเปนกายใสๆ จติเสมอืนดบัหายไป อยูๆ
กป็รากฏภาพตนเองอยสูถานทีแ่หงหนึง่  ซึง่ไมเคยรจูกัมา
กอน  ลกัษณะเปนหองโถงคลายทองพระโรงใหญ มเีสา
ตนใหญประกอบไปดวยรตันะทัง้ ๗  ตรงกลางหองมแีทนๆ
หนึง่ ลกัษณะคลายบษุราคมัทีเ่จยีระไนแลวกอนใหญมาก
ดานลางกเ็ปนรตันะทัง้ ๗ สวยงามมาก

ขณะทีร่สูกึงงๆ อยนูัน้ ไดเหน็เทพธดิา  ๒-๓ นาง
เขามาหา พรอมทำความเคารพดฉินั และทีแ่ปลกมาก คอื
นางนำมอืขวามาแตะทีเ่ทาของดฉินั แลวนำมอืนัน้ไปแตะ
ทีห่นาผากตนเอง จำไดวาดฉินัเคยเหน็วธิกีารแบบนีใ้น
ภาพยนตรอนิเดยี

จากนัน้นางไดกลาววา “พระแมเจา ทานไปอยู
ทีใ่ดมา พวกเรารอรบัใชทานอยตูัง้นาน”  ในใจนกึวา “อยุ
...ชกัจะไปกนัใหญแลว ..”  จงึถามเทพธดิาเหลานัน้วา
“สถานทีแ่หงนีเ้ปนทีใ่ด” นางผเูปนหวัหนากลาววา “ทีแ่หง
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นี ้คอื สวรรคชัน้ปรนมิมติวสวตัด”ี นางกลาวตอไปวา  “ทกุ
ครั้งที่พระแมเจาสรางบุญใหญคราใด ทิพยสมบัติมัก
ปรากฏใหพวกเราตืน่ตาตืน่ใจเสมอ   แตพวกเราไมเคย
เหน็พระแมเจา ขึน้มาใหพวกเราไดอนโุมทนาบญุเลย”

เสยีงของนางไดตดัพอตอวา ผเูขยีนจงึอธษิฐาน
จติรวบรวมบญุทัง้หมดใหเทพธดิาเหลานัน้ไดอนโุมทนา
สาธกุาร  ปรากฏวา มเีทพบตุร และเทพธดิามาจากทีใ่ด
ทีก่ท็ราบ ปรากฏขึน้เตม็สถานทีแ่หงนัน้ นบัเปนหมืน่ๆ
องค  แตเทพบตุรมอียเูปนจำนวนนอยกวาเมือ่เทยีบกบั
เทพธดิา ซึง่เทพบตุรจะอยดูานขวา เทพธดิาจะอยดูานซาย
มือ เมื่อเหลาเทพบุตรเทพธิดาไดอนุโมทนาบุญแลว
สงัเกตไดวา เทพบตุรเทพธดิาชัน้นี ้มรีศัมกีายสวางไสว
และรปูรางงดงามกวาชัน้อืน่ ๆ  มาก  เมือ่เสรจ็กจิแลวดฉินั
จงึไดตัง้จติออกจากสมาธิ

ตอมาทกุครัง้ทีม่กีารนัง่สมาธ ิดฉินัตองกำหนด
จติไป ๒ สถานทีท่ีข่าดไมได คอื สวรรคชัน้ปรนมิมติ -
วสวตัด ีและนาคพภิพ เพือ่ใหทานเหลานัน้ไดอนโุมทนา
บญุทีก่ระทำมา

มชีวงหนึง่ดฉินัไดใหธรรมทานในเวบ็ธรรมะเวบ็
หนึ่ง  เพื่อเผยแผพระธรรมคำสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาตามภูมิธรรมที่มีอยู  เมื่อถึงเวลานั่ง
สมาธ ิกไ็ดกำหนดจติไปสวรรคชัน้ปรนมิ ฯ  จากนัน้กม็า
ทีน่าคพภิพ  หลงัจากใหเหลานาคทัง้หลายอนโุมทนาบญุ
แลว ทานโภคะนาคราชไดกลาววา

“ขณะนีม้มีารศาสนามาก การเผยแผพระศาสนา
จะทำไดยากขึน้  พออยากใหลกูเขยีนเรือ่งของเราชาวนาค
พิภพ  และหนาที่ที่ที่เราพึงกระทำในการรักษาสมบัติ
จกัรพรรด ิจนกวาจะครบอายพุระศาสนา  ๕๐๐๐ ป และ
เพือ่รอการมาตรสัรขูองพระศรอีารยิเมตไตรย  ทานสนุนั
โทนาคราช  ผเูปนอนิทกะของทานทาววริปูกษ  มหีนาที่
รวบรวมเพือ่นพองและบรวิารทีก่ระจดักระจายมาชวยกนั
สบืตอพระศาสนา”

ครัง้นี ้ ทำใหผเูขยีนไดรจูกัพญานาค ผยูิง่ใหญอกี
ทานหนึง่นามวา “ทานสนุนัโทนาคราช”   สำหรบัทาน

สนุนัโทนัน้ ทานเปนจอมกษตัรยิผคูรองเมอืงนครบาดาล
ทัง้ ๗ โดยทานพอโภคะ นัน้ เปน ๑ ใน ๗ เมอืงทีท่าน
ทรงปกครองอย ู  ทานสนุนัโทเคยปรารถนาพระโพธญิาณ
(คือผูปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจาพระองคหนึ่งใน
อนาคต) และเคยเกดิเปนมนษุยไดเคยบวชเรยีนเปนพระ
ภกิษสุาวกแหงองคสมเดจ็สมัมาสมัพทุธเจาในอดตีกาล
ซึ่งไดตั้งจิตอธิษฐาน “จะขอทะนุบำรุงรักษาพระพุทธ
ศาสนา” กอนทีจ่ะละสงัขาร(ตาย)ลง

หลงัจากทีผ่เูขยีนไดไปอทุศิบญุ และใหพญานาค
ท้ังหลายอนโุมทนาบญุ  ไดทราบวา มชีาวนาคสวนหนึง่
ไดจตุไิปอยภูพภมูทิีส่งูขึน้ตามกำลงับญุ  บางพวกกไ็ปจตุิ
เปนมนุษย  บางพวกก็ไปจุติเปนเทวดาชั้นตางๆ  เชน
สวรรคชัน้ดาวดงึส สวนใหญเปนนาคกลัยา (นาคตวัเมยี)
จะมาเกดิในชัน้นี ้ และสวรรคชัน้ที ่๖ คอื ชัน้ปรนมิมติ -
วสวตัดี

เหตทุีท่ราบวามเีทวดาทีจ่ตุจิากภพพญานาคมา
นัน้ เนือ่งจาก วนัหนึง่ขณะทีข่ึน้ไปวมิานสวรรคชัน้ปรนมิฯ
พบวา มเีทพบตุรเพิม่ขึน้เปนจำนวนมากนบัไมถวน และ
วมิานในวนันัน้สวางไสวมาก เทพบตุรใหมแตละองคมรีศัมี
กายสวางไสวกวาทกุองคทีม่อียเูดมิ และเปธกาเทพธดิาได
เขามารายงานวา

“พระแมเจา ทานอุปปะมะเทพบุตรจะมาเปน
หัวหนาใหม ซึ่งเดิมทีเปนทานนรสีห แตวาคราวนี้
ทิพยสมบัติ และรัศมีกายของทานอุปปะมะนั้นรุงโรจน
สวางไสวกวาเทพบุตรองคใด พวกเราจึงยกใหทานเปน
หวัหนา” ดฉินัจงึไดกลาวอนโุมทนาบญุกบัเทพบตุรองค
ใหมทกุ ๆ  องคและใหทานเหลานัน้อนโุมทนาบญุของดฉินั
ดวย แลวจงึทราบวา ทานเหลานีม้าจากนาคพภิพ ลวน
แตเคยเปนพญานาค ผมูฤีทธิม์าก ทรงอภญิญา ซึง่ไดชวย
กจิพระศาสนาตลอดมาและจะชวยตอไป………

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

โทร 02-4626634 02-4627476 แฟกซ 02-4627492

เดอืนธนัวาคม ๒๕๕๒ - กมุภาพนัธ ๒๕๕๓ปฏทินิธรรม
วันที่ รายการกิจกรรม ผูเขารวมกิจกรรม

๑-๘ ธ.ค โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๖ สมคัรเขาโครงการไดทีว่ดัปา
๙-๑๖ ธ.ค โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจรครัง้ที ่๓ ขอเชญิรวมลงชือ่จอง รบั ๑๐๐ ทาน

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

๑๘ ธ.ค แสดงธรรมทีธ่นาคารอาคารสงเคราะห
๓๑-๑ ม.ค ๕๓ สวดมนตขามปสงทายปเกาตอนรบัปใหม ขอเชญิรวมสวดมนตขามปและทำบญุตอนรบัปใหม
๑๖ ม.ค ๕๓ มหาวทิยาลยัเซนตจอหน ทอดผาปา ทอดผาปาที่วัดปา
๑-๘ ก.พ ๕๓ โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๗ สมคัรเขาโครงการไดทีว่ดัปา
๑๐ ก.พ ๕๓ แสดงพระธรรมเทศนาทีม่หาวทิยาลยัเซนตจอหน มหาวทิยาลยัเซนตจอหน
๒๐-๒๗ ก.พ ๕๓ อมรมกรรมฐานเจาหนาทีก่รมปศสุตัว เจาหนาทีก่รมปศสุตัวมาอบรมกรรมฐาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทีว่ดัปาจำนวน ๕๐ คน
๑-๘ ม.ีค ๕๓ โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๘ สมคัรเขาโครงการไดทีว่ดัปา
๑๙-๒๖ ม.ีค ๕๓ อบรมกรรมฐานทีย่วุพทุธศนูย ๑ สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ
๑-๘ เม.ย ๕๓ โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๙ สมคัรเขาโครงการไดทีว่ดัปา
๒๑-๒๔ เม.ย ๕๔ โครงการคายพทุธบตุรรนุที ่๓ "เดก็ดขีองพอ" รบัเยาวชนพทุธบตุรอาย ุ๙-๑๒ ป จำนวน ๑๒๐ คน

จองไดทีค่ณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู โทร  085-1202005
หรอื คณุกมลาศ คชัชาพงษ โทร 086-3102566

๒ พ.ค ๕๓ พธิบีวงสรวงพระพทุธมหาจกัรพรรดศิรรีตันมงคล ขอเชญิรวมทำบญุและเจรญิจติตภาวนาทีว่ดัปา
๑๙-๒๖ พ.ค ๕๓ อบรมกรรมฐานทีย่วุพทุธศนูย ๒ สอบถามรายละเอียดที่ยุวพุทธฯ

หมายเหต ุ: ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง
โครงการพฒันาจติเพือ่พอ เปนโครงการปฏบิตัวิปิสสากรรมฐานสำหรบับคุคลทัว่ไปจดัขึน้ระหวางวนัที ่๑-๘ ของทกุเดอืน

สนใจปฏบิตัธิรรม
ทานสามารถเขามาปฏบิตัธิรรมไดทกุวนั พระอาจารยจะใหกรรมฐานผปูฏบิตัธิรรมใหม เวลา ๘.๐๐ น. เวลา ๑๓.๐๐ น.

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

พระวปิสสนาจารยทีส่อนกรรมฐานคอื พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท, พระอาจารยสชุาต ิตกิขฺวโีร
สนใจรวมปฏิบัติธรรมติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่วัด
โทรศพัท  ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ  ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรอืดรูะเบยีบการทัว่ไปไดที ่www.watpacharoenrat.com
e-mail : watpa11@.watpacharoenrat.com webboard : http//forums.212.com/watpa11, Krasaejai@yahoo.com

ขอเชญิฟงธรรมบรรยาย ในรายการธรรมประทปี ณ อาคารมหาเจษฎาบดนิทร
ชัน้ ๓  วดัยานนาวา ทกุวนัเสาร ตัง้แตเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ถายทอดสดทางสถานโีทรทศันโลกพระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกยีรต ิWBTV วดัยานนาวา

Krasaejai8.pmd 15/12/2552, 10:1827



28

ไดอารี่ธรรม
เรือ่ง สรุพนัธ พสิฐิพทิยา

ชวีติทีพ่ลกิผนั ดวย “กรรมฐานและคำสอนของหลวงพอ”
สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแลว คงไมมีใคร รูอนาคต

ของตนเองไดแนนอน วาจะตองประสบเคราะหกรรมเชนไร
จะเจอะเจอกบัสิง่ด-ีเลวแคไหน ตองตกทกุขไดยากหรอืจะพบ
กบัความสขุอยางไร

ผมเชือ่วาดวยเหตนุี ้ผทูีไ่มเชือ่ในกฏแหงกรรมสวนใหญ
จงึมกัตกอยใูนความประมาทตอการดำเนนิชวีติ  ตางตกัตวง
ขวนขวาย หาความสขุฉาบฉวยเฉพาะหนาไปวนัๆ  ตางเบยีด
เบยีน แกงแยง ชงิด ีชงิเดน เพือ่ใหไดมาซึง่ ลาภ ยศ สรรเสรญิ
รวมถงึปจจยัและทรพัยสนิ ทีเ่อือ้ตอการดำเนนิชวีติในปจจบุนั
ที ่ฟงุเฟอ หรหูรา ฟมุเฟอย สนกุสนาน สขุสบาย ไมเวนแมแต
การเบยีดเบยีนชวีติสตัวนอยใหญ เพือ่เปนไปแหงความเพลดิ
เพลิน บันเทิงเริงรมยชั่วครู ชั่วยาม    สิ่งเหลานี้ แมแตกับ
ตัวผมเองก็ไมละเวน โดยเฉพาะกอนที่จะไดรูจักกับ  การ
ปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปา...

หลงทางเดนิชวีติ
ผมเรียนในสถานบันชางที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งใน

ประเทศไทย การสอบเขาได-ไดเรยีน-ไดสงัคมกบัเพือ่นใหม
ทัง้รนุเดยีวกนัและรนุพี ่ประกอบกบัสภาพแวดลอมของวยัรนุ
แบบ นักเรียนชาง  ยอมทำใหรสูกึเหลงิลำพอง คกึคะนอง
อยากรอูยากลอง อยากใหเพือ่นฝงูยอมรบั อยากเปนจดุเดน
ตองการโออวด ชอบทาทาย หาสิง่แปลกใหมเขามาไวในชวีติ

การเริม่มรีายได จากการ ‘ฝกงาน’ หรอืทำ ‘งานฝน’
ประกอบกับการไดออกจากบานไปอยูหอพักบานเชากับ
เพือ่นๆใกลๆ สถาบนัอยางเปนอสิระ ทำใหภาคภมูใิจและรสูกึ
เหมอืนวาตวัเองไดเปนผใูหญ ทีไ่มจำเปนตองคอยขออนญุาต
พอ-แม-ผปูกครองในเรือ่งตางๆ  สิง่เหลานีท้ำใหผมหลงระเรงิ
และเปนสวนทำใหชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนแปลงจาก ‘เด็กเรียน’
เปน ‘เดก็เก’ และสิง่ทีไ่ดเปนรางวลั(เลวๆ)จากชวงนีข้องชวีติ
คอื  ผมสบูบหุรีแ่ละดืม่เหลา  จนตดิเปนนสิยั...

เปนเวลากวา 20 ป ทีผ่มสบูบหุรีต่ดิตอกนัมา แม
จะมบีางชวงเวลาของชวีติทีค่ดิและพยายามเลกิ แตสดุทาย
กห็วนกลบัไปหามนัใหมทกุครัง้ ถาจะนบักนัจรงิๆ จำนวนครัง้
ทีผ่มคดิและพยายามจะเลกิ  ไมนาจะต่ำกวาจำนวนปทีผ่มสบู
มา ...

วันแตงงาน/วันขึ้นปใหม/วันเกิดลูก/วันครบรอบ
แตงงาน/วนัเขาพรรษา/วนังดสบูบหุรีโ่ลก และวนัสำคญั
อืน่ๆอกีมากมาย ลวนเคยถกูผมอปุโลกน กำหนดใหเปน
วนัทีผ่มจะเลกิบหุรี ่และ/หรอื เลกิเหลามาแลวทัง้สิน้ ไม
เวนแมแต    วนัฌาปนกจิแมผม ...แตกไ็มเคยสำเรจ็

การใชเวลาพักผอนหยอนใจของผม ดวยที่มี
บานอยตูดิคลอง ทำใหการตกปลา หาเหยือ่ เปนเรือ่งทีแ่ทบ
จะอยใูนตารางกจิวตัรประจำวนัอยางหนึง่ ผมมกัจะถอืเบยีร
ออกไปนัง่หยอนเบด็หนาบาน หรอืบางวนักผ็กูเบด็ทิง้ไวตลอด
ทัง้คนื ตอนเชากต็ืน่มาเกบ็เบด็ ปลาทีไ่ดกม็สีารพดัชนดิ  ถา
คนืไหนปลากนิด ี ผมจะนัง่ตกปลาจนถงึเชาโดยไมไดหลบั ไม
ไดนอน  จนคนแถวๆบานมกัจะทกัทายผมดวยเรือ่งเกีย่วกบั
การตกปลาเสมอ อยางเชนวา  ...  - วนันีไ้มตก(ปลา)เหรอ
...  - เมือ่คนืไดเยอะมัย๊    - วนันีใ้ชเหยือ่อะไร

การเขาวดัเขาวา สำหรบัผมเปนเพยีงแคผใูหบรกิาร
ขับรถรับ-สง ครอบครัวไปวัด ในวันหยุดเทศกาลสำคัญทาง
ศาสนา และเปนไปตามประเพณทีี่ ‘ชาวบาน’ เขาทำตามๆกนั
มา ที่ไมไดชวยใหผมไดรับรู ซึมซับ เขาใจหลักธรรมคำสอน
ตางๆ ทีช่าวพทุธทีด่ ีทีพ่งึปฏบิตั ิ  แมแตการรบัศลีหา  กเ็ปน
เพยีงแคการทองสวดตามพระ  ยิง่ไปกวานัน้ การจบัผดิพระ
เพงโทษเดก็วดั จองอาบตัสิงฆ  ไมปลงของทำบญุ ไมเกือ้หนนุ
ศาสนา  ยงัเปนสิง่ทีผ่มมกัจะปฏบิตัเิสมอเมือ่ไดเขาวดั ...
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จดุเริม่ตนชวีติใหม
จดุเริม่ตนพลกิผนัจากการเขากรรมฐาน-ปฏบิตัธิรรม

ทีว่ดัปา  เมือ่วนัที ่6 - 12 สค. 51 เปนชวงทีท่างวดัจดัโครงการ
พฒันาจติเพือ่พอ ครัง้ที ่3 มผีเูขารวมปฏบิตัธิรรมทัง้สิน้ 90 คน
หนึง่ในนัน้มภีรรยาผมรวมอยดูวย ดวยเปนความตัง้ใจมานาน
ทีอ่ยากหาโอกาสเขาวดั ถอืศลีปฏบิตัธิรรมชวงวนัเกดิใหไดสกั
ครัง้หนึง่ในชวีติ  ซึง่ครัง้นีน้อกจากทีบ่รษิทัจะอนญุาตใหพนกั
งานสมัครเขารวมโดยไมถือเปนวันลา  จัดใหมีรถรับ-สง
จากบรษิทัถงึวดั เหมอืนในครัง้ที ่ 1 และ 2 แลว ยงัเปนวนัที่
ตรงกบัวนัเกดิพอด ีแถมทีว่ดัยงัเปนสถานที่ๆ คนุเคยของพวก
เรา เพราะไดเคยเขารวมตระเตรยีมงานหลอพระปางจกัรพรรดิ์
มากอน  ผมจึงสัญญากับภรรยาวาจะดูแลลูกๆเอง และ
จะเพลาๆ เรือ่งการดืม่เหลาและตกปลา

ลองปฏบิตัธิรรมดวยตวัเองครัง้แรก
เนือ่งดวยไดมเีพือ่นๆทีบ่รษิทัเขารวมโครงการมากอน

บางแลว  ดงันัน้ขอมลูการปฏบิตั ิกจิวตัรประจำวนั เอกสาร
หนงัสอื รวมถงึแผน CD ธรรมะของทางวดั  จงึมใีหหยบิยมื
และแจกจายแบงปน กนัไปศกึษาเตรยีมตวักนัลวงหนา   ทีบ่าน
ผมเองกไ็ดรบัไวอยหูลายชนดิดวยกนั และดวยทีม่เีวลาวางจาก
การ กินเหลาเมายาตกปลาจนดึก ผมจึงมีโอกาสไดอาน
หนงัสอืธรรมะของทางวดั ประกอบกบั ลกูๆมกัจะถามถงึแม
อยบูอยๆวา  “ตอนนี ้แมกำลงัทำอะไรอย”ูการจะตอบวา “กำลงั
นัง่สมาธ ิ /กำลงัปฏบิตัธิรรม /กำลงัเขากรรมฐาน” สำหรบั
ผมและลกูๆแลว มนัเปนเรือ่งไกลตวัเหลอืเกนิ(ในเวลานัน้) ดงั
นัน้คำตอบงายๆ ทีต่อบลกูไปคอื  แมกำลงั “อยทูีว่ดั ฟงพระ
สวดมนต” และเพือ่ทำใหสิง่นีเ้ปนเรือ่งใกลตวัทีส่ามารถจบั
ตองได

ผมจงึศกึษาวธิกีารปฏบิตัแิละลองทำตามดทูีบ่านในวนั
ถัดมา โดยการนั่งหลับตานิ่งๆ พรอมกับตามดูลมหายใจ

เขา-ออก ภาวนาพองหนอ-ยบุหนอ  ในใจตามอาการของทอง
ไปเรือ่ยๆ โดยไมขยบัรางกาย ... นัง่ไดเพยีงไมนาน ผมรสูกึ
ไดถงึความทรมานจากอาการ ปากคอแหงผาดอยางทีไ่มเคย
เปนมากอน  ผมพยายามอดทนและพจิารณาดอูาการทีเ่กดิขึน้
ไมขยับ ไมกลืนน้ำลาย และไมเลิกลมความตั้งใจในการนั่ง
ตอ สกัพกัอาการปากคอแหงคอยๆหายไป โดยทีห่วัไหลไลไป
จนถึงตนแขน กลับรูสึกปวดราวขึ้นมาแทน คลายกับวามัน
จะหลดุออกจากราง  ผมรสูกึตกใจจนตองลมืตา ขยบัตวัขยบั
แขนและลกุออกจากการนัง่    ผมไมทราบวาเกดิอะไรขึน้ รแูต
วาเมื่อเลิกนั่งแลว ทั้งอาการปากคอแหงและอาการปวดที่
แขน-หวัไหลกลบัหายไปเปนปลดิทิง้...

วนัตอมา ทัง้ๆทีเ่ปนเพยีงวนัและคนืที ่2 ของ “การ
ปฏบิตัธิรรม” ของเธอ แตผมกลบัรสูกึคดิถงึ เปนหวงและนกึ
ไปวา เธอคงจะลำบาก เจบ็ปวด ทกุขทรมานกบัการนัง่สมาธิ
และ/หรอืไมกค็งตองหวิจากการอดมือ้เยน็เพราะถอืศลี   เพือ่
ใหไดใกลชดิกบัอาการเหลานัน้ ผมจงึลองงดมือ้เยน็บาง ซึง่เปน
การเพิ่มเติมจากการ งดเบียรและงดตกปลา จากนั้นก็เอา
เวลามาลองนัง่สมาธเิหมอืนเมือ่วานนี ้เพยีงแตวนันี ้ผมดืม่น้ำ
และเตรยีมพรอมรางกายกอนการนัง่ ดวยคดิวานาจะชวยไมให
เกิดเวทนาจากอาการปากคอแหงและปวดเมื่อยแขนและ
หวัไหล เหมอืนเดมิ...

เพราะเปนปจจตัตงั
            ดวยความไมเคยเขาคอรส โครงการ และ/หรอืเคย
ปฏบิตัธิรรมมากอน ผมจงึมไิดใสใจกบัการสวดมนต เดนิจงกรม
แผเมตตาและ/หรอืสมาทานใดๆ   เริม่ตนกต็ัง้ทานัง่หลบัตา เฝา
ภาวนา ตามดลูมหายใจ เขา-ออก วธิกีารพจิารณาอาการตางๆ
และการปฏิบัติตนระหวางนั่งสมาธิ  ผมไดแตอาศัยจากการ
อาน การฟงซดีบีรรยายธรรม ตอบขอซกัถามของหลวงพอ
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ทีซ่ึง่เมือ่กอนหนานัน้ เรือ่งเหลานีไ้มเคยมอียใูนหวัเลยแม
แตนอย ครัน้ยิง่อาน ยิง่ฟง กย็ิง่อยากลองสมัผสัดวยตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ไดยนิวา ธรรมะของพระพทุธเจานัน้เปน
“ปจจตัตงั - รไูดเฉพาะตวั”

ผมนัง่เฝาตามลมหายใจ ดทูองพอง ทองยบุอยคูรู
ใหญๆ อาการปากแหงคอแหงก็เกิดขึ้นอีก ครั้งนี้ผมคอยๆ
พจิารณาดทูีอ่าการนัน้ๆ อยางละเอยีด ยายจากการดทูอง
พอง-ยุบ มาเปนที่ปากและคอแทนคอนขางแปลกที่อาการ
ปากคอแหงนัน้ เกดิขึน้แลวหายไปอยหูลายครัง้ สลบักบัการ
ปวดลาทีไ่หลและแขนทีไ่มรนุแรงเหมอืนวนัแรก  แตเนือ่งจาก
จติยงัคงกงัวล ขาดสมาธ ิรวมถงึความหวิ ประกอบกบัมเีสยีง
รบกวนจากการแกลงและทะเลาะกันเพื่อเรียกรองความ
สนใจของลูกๆ ทำใหนั่งอยูไดไมนานนัก ... นี่เองกระมังที่
นกับวชและนกัปฏบิตัทิีต่องการบรรลธุรรมจงึมกัออก
ธดุงคหรอืหาทีส่ปัปายะ

ในชวงเวลาเพียง 3-4 วันที่เขาโครงการของเธอ
ผมมคีวามรสูกึคดิถงึเธอมากอยางทีไ่มเคยเปนมากอน แมแต
หลายๆครัง้ ทีผ่มตองเดนิทางไปดงูานตางประเทศเปนเวลา
นานนบัสปัดาห กไ็มเคยเปนเชนนี ้ ผมรสูกึเหมอืนกบัวาเธอ
กำลงัจะตายจากไปหรอืไมกจ็ะไมกลบัมาเจอกนัอกี  ผมลอง
นัง่นิง่ๆปลอยใหใจคดิไปตางๆนาๆ   อยางเชน... ถาเธอไม
กลบัมา พวกเราจะอยกูนัไดมัย๊ จะอยกูนัอยางไร... และกลบั
กนั ถาผมไมอยแูละหรอืมอีนัเปนไป เธอกบัลกูๆ จะอยกูนั
แบบไหน พวกเขาจะลำบากกนัเพยีงใด...

ผมเขาใจเองวา อาจเปนเพราะการปฏิบัติธรรม
รกัษาศลีแปดของเธอ ทำใหชองวางระหวางเธอกบัผมผทูีศ่ลี
หายังไมเคยรักษาไดครบแมแตวันเดียว  มีมากขึ้น
จนเหมอืนกบัวาเรากำลงัอยกูนัคนละภพ โดยเฉพาะอยางยิง่
ถาเธอกลบัจากโครงการแลว ยงัคงถอืศลี 8 ตอไปและผมยงั
กนิเหลาเมายาและตกปลาเปนกจิวตัรอยเูชนเดมิหรอื ?
            จากการฝกนัง่สมาธ ิดวยตนเองทกุค่ำ หลงักลบัถงึ
บานในชวงทีเ่ธอเขาโครงการ  ผมมเีวลาพจิารณาถงึ “เวทนา”
ตางๆทีเ่กดิขึน้ระหวางการปฏบิตั ิเทยีบเคยีงกบัสิง่ตางๆทีเ่กดิ
ขึน้  ในชวีติประจำวนัอาการ “ปากคอแหง” เทยีบเคยีงได
กบัการ “อยากดืม่เบยีร สบูบหุรี”่   ถาเปนเวลาปกตผิมคง
‘สูบไปหลายมวน’ หรือไมก็คง ‘ดื่มหมดไปหลายแกว’
แลว เมือ่เกดิอาการเชนนัน้ เชนเดยีวกบัอาการปวดไหล ปวด
แขน นัน่คงเปนเพราะการ ยกมอืคบีบหุรีข่ึน้สบู หรอืไมก็

ยกแกวกระดกเบียรเขาปาก นับไมรูกี่ครั้งตอวัน ที่ซึ่ง
คนทัว่ๆไปเขาไมไดตองใชแรงงานแบบสญูเปลาเชนนัน้  การ
ปวดเมื่อยนาจะเกิดจากการฝนหยุด ใชงานที่ฟุมเฟอย ไร
ประโยชน ทีท่ำมาเปนกจิวตัรทกุวนันานนบั 10 ป ดวยการ
นำมาตรงึไวทีบ่นหนาตกัวางซอนทบักนัเพยีงไมกีน่าท ี !.

มอียบูางชวงทีภ่าพปาของผมโผลแวบเขามาในความ
คดิ แกนอนอยใูนหองไอซยีนูานหลายเดอืนแลว โดยมสีาย
ยางหอยระโยงระยางเตม็ไปหมด แถมทีม่อืและเทายงัถกูมดั
ตรงึแนนกบัเตยีง เพือ่ไมใหพลกิหรอืขยบัตวัทบัหรอืดงึสาย
ยางตางๆออกได  ภาพทีแ่กลมืตาจองหนาผมขณะทีน่้ำตา
ไหลซึมออกมา พรอมกับขยับปากพูดแบบไมมีเสียง(เนื่อง
จากคอถกูเจาะ) ผมพออานปากทีแ่กขยบัเรยีกชือ่ผม และพดู
ชาๆออกมาหลายๆครั้งไดวา…”ปลอยกู ปลอยกูตาย”
ผมหวนคิดถึงเวทนาที่เกิดขึ้นกับตัวเองขณะนั่งสมาธิ...
อาการปากและคอทีแ่หงผาด ดัง่ปราศจากน้ำผานเขาไปเปน
เดือนๆ  หัวไหลและแขนที่ปวดราว ดั่งจะแยกหลุดออก
จากราง  คงไมตางจากสิง่ทีป่าผมกำลงัประสพอยเูพยีงแต
ผมมโีอกาสพบกบัมนั ขณะทีย่งัมทีางเลอืกทีจ่ะไมตองเปน
เชนนัน้ และ/หรอืถาเปน ผมคงไมตองแสดงอาการทรุนทรุาย
ขอรองความตายจากผอูืน่เชนเดยีวกบัปาผมทีไ่มเคยนัง่สมาธิ
มากอนดวยอยางนอยทีส่ดุ ผมสามารถ-รวูธิใีชสตพิจิารณา
ถงึเวทนานัน้ๆจนรวูา มนัเกดิขึน้ตัง้อยแูละกด็บัไป หรอืถามนั
เกดิขึน้มนักเ็ปนเพราะกรรม ทีเ่ราจำตองรบัผลของมนั ไมวา
กรรมนัน้จะเกดิขึน้มาตัง้แตเมือ่ไร

พบทางสวางของชวีติใหมทีว่ดัปา
ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 2551

เปนวนัทีว่ดักำหนดใหเปนวนัหลอรปูเหมอืนหลวงปเูทพโลก
อดุร สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และพระอนิทร และเปนวนั
สดุทายของโครงการฯรนุที ่ 3 ผมไปทีว่ดัแตเชา โดยพาลกูๆ
และชวนเพือ่นบานไปดวยหลายคน ดวยตัง้ใจไปรวมทำบญุ
และกะวาจะรับภรรยาผมกลับดวย แตผิดคาดเพราะไม
สามารถลาศลีได ดวยหลวงพอและพระคณุเจาทัง้หมดลวน
ตดิภารกจิ ไมสะดวกตอการปดโครงการและทางวดัยงัตอง
การอาสาสมคัรรวมบญุ ชวยเกบ็งานหลงัเสรจ็พธิ ี ในระหวาง
งานผมไมไดเขารวมในพธิมีากนกั เพราะตองคอยดแูลเจาตวั
เลก็ทีก่ำลงัซนและผคูนในงานวนันัน้แนนขนดัไปหมด  ผมจงึ
ออกไปนั่งเลนอยูที่ศาลากลางน้ำกับลูก นั่งดูผูปฏิบัติธรรม
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และผรูวมงานเดนิผานไป ผานมา คนแลว คนเลา บางหนา
ตาสดใส บางคนคนุหนาคนุตา ตองเพงพจิารณาสกัครจูงึรวูา
เปนพนกังานของบรษิทั  แตกอ็ดสงสยัไมไดวาทำไมบางคน
หนาตากลับดูหมองคล้ำ แมจะมีรอยยิ้มใหเมื่อพบหนากัน
ผมเขาใจวาเธอคงยิม้เพราะดใีจทีไ่ดเหน็หนาคนรจูกั หรอืไม
กด็ใีจทีใ่กลจะไดกลบับานแลว  จนมาเขาใจภายหลงัเมือ่ไดฟง
ธรรมทีห่ลวงพอบรรยายและตอบคำถามโยค ีทีน่ัง่อยไูมนาน
แตบางคนสอบอารมณแลวบอกวาไปเจอพญานาคบาง
เทวดาบาง ไดเหน็พระพทุธเจาบาง บางคนกฟ็งุซานไปตางๆ
นานา ทานวาการนัง่แบบนัน้วาเปน “การนัง่วปิสสนกึ-ไมใช
วปิสสนา” และการนัง่ทีท่ำเพยีง เพือ่ใหผานพนๆจบๆไป ในแต
ละชวงคาบเวลาทีก่ำหนด เดีย๋วขยบั เดีย๋วเกา เดีย๋วลกุไปพกั
เดีย๋วสบัหงก นัง่คดิถงึนรก นกึถงึสวรรค นัง่คดิถงึบาน นัง่ฝน
หวาน นัง่ฟงุซาน  ยิม้นอยยิม้ใหญ ทานวาการนัง่สมาธแิบบนี้
เปน   “การนัง่สมาธหิวัตอ”

หลงัจากปดโครงการฯและกลบับานแลว เรามเีรือ่งพดู
คุย แลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณกันราวกับวา ไมได
พบเจอกันนานนับเดือนนับป   ผมจึงตัดสินใจวา ใน
โครงการครั้งตอไปจะตองมีผมเขารวมเปนหนึ่งในผูปฏิบัติ
ธรรมดวย    ผมมานัง่ครนุคดิวา  ไหนๆระเบยีบการของวดัเกีย่ว
กบัคณุสมบตัขิองผเูขาปฏบิตัธิรรมขอที ่3 กร็ะบไุวแลววา ไม
เปนผตูดิยาเสพตดิใหโทษทกุชนดิ เชน ยานตัถ ุบหุรี ่สรุา
ยาบา หรือยาเสพติดอื่นๆดังนั้นเพื่อทำใหไมตองผิด
คณุสมบตั ิและ/หรอืตองอาบตัไิปแอบซมุสบูบหุรีร่ะหวางถอื
ศลี 8 ทีว่ดั    ผมจงึตดัสนิใจ “หยดุสบูบหุรี”่ เดด็ขาดนบัจาก
ค่ำวันอาทิตยที่ 17 สิงหาคม 2551 เพื่อเตรียมตัวกอนเขา
ปฏบิตัธิรรม    ทีย่งัใชคำวา “หยดุ” แทนคำวา “เลกิ” เพราะ
ในชวงนั้นผมยังไมมั่นใจวาผมจะสามารถเลิกมันไดเด็ดขาด
เหมอืนกบัทีผ่มเคยพยายามมาจนนบัครัง้ไมถวน  แตหลงัจาก

ที่ผมผานการปฏิบัติธรรม ฟงคำเทศนสอนของหลวงพอใน
โครงการครัง้ที ่4 เมือ่เดอืนกนัยายน 2551แลว จนถงึปจจบุนั
ผมไมไดหนักลบัไปแตะตองมนัอกีเลย นบัเปนการหยดุที่
ยาวทีส่ดุในชวีติตัง้แตเคยหยดุมา...ชวีติทีพ่ลกิผนัจากการ
เขากรรมฐาน-ปฎิบัติธรรมของภรรยาที่เกิดกับตัวผม ที่
สามารถจบัตองและมองเหน็ไดชดัเจนอยางนอยทีส่ดุ ไดแก
การหยดุและเลกิสบูบหุรี ่  โดยไมมคีวามอาลยัอาวรณ (หกั
ดบิ) การเลกิดืม่เบยีรและเหลาแบบทนัท ีการพยายามรกัษา
ศีลหาใหบริสุทธิ์ทุกวัน อยางนอยที่สุดคือการเลิกพักผอน
หยอนใจดวยการตกปลา

แตโดยความเปนจรงิแลว หลงัการเขาปฏบิตัธิรรมเขา
ฝกกรรมฐานในโครงการพฒันาจติเพือ่พอดวยตนเองแลว ยงั
มคีวามพลกิผนัทีเ่กดิกบัชวีติผมอกีหลายประการ ซึง่ทกุเรือ่ง
ลวนเปนสิง่ทีท่ำใหผมและครอบครวัตองพงึระลกึถงึพระคณุ
ของหลวงพอวรีะนนทไปจนตลอดชวีติ  และพงึตองทดแทน
ดวยการปฏบิตัติามคำสอนของหลวงพอทีว่า

“ขอใหตั้งใจทำความดี อยางจริงๆจังๆ ไม
ทำความดีเพื่ออวดคนอื่น เพื่อชนะคนอื่น ขอให
ทำความดไีวทีจ่ติใจของเรา ไวทีก่ายของเรา ทำความ
ดเีปนสิง่ทีด่ ีถาทำความดแีลวไปโฆษณาเปนการแสดง
ตวัเองขึน้มา ใหคนอืน่เหน็ แลวมนัจะเปนสิง่ไมด ีเพราะ
เราคดิวาทำแลวจะใหคนยกยองสรรเสรญิเยนิยอวาเรา
ทำดี ฉะนั้นการทำงานทุกอยางเราทำเพื่องาน อยา
ทำเพือ่คน งานเพือ่พระศาสนา กท็ำเพือ่งานพระศาสนา
เราจะเปนสขุ และเราจะไดบญุ จติใจเราจะไมตกต่ำ แต
ถาเราทำเพือ่คนแลวเราจะตกต่ำผดิหวงั ถาเราทำเพือ่
งาน เพือ่ศาสนาแลว เราจะภมูใิจ แลวเราจะเจรญิและ
พฒันาจติวญิญานของเราสงูขึน้ดวย”...  สาธ ุ   สาธุ
สาธ ุ  อนโุมทาม ิ...
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เรือ่ง โควนิทะ
ธรรมบนัดาลใจ

สวดมนตเพื่อสิริมงคลแกชีวิต

เมือ่ตนเดอืนพย.ทีผ่านมาผเูขยีน ไดมโีอกาสไปรวมงาน
บญุทีบ่านอาจารย ดร.วลิเลยีม วมิกุตายนโดยมหีลวงพอวรีนนท
เมตตาเปนประธานในการทำบญุบานดร.วลิเลยีม ระหวางทีร่อฉนั
เพล หลวงพอมเีมตตาเลาประสบการณเกีย่วกบั อานสิงสของการ
สวดมนตของญาติโยมครอบครัวหนึ่งที่ไดจากการสวดมนต ผู
เขียนนั่งฟงหลวงพอเลาเรื่องครอบครัวนี้ ซึ่งมีลูกที่ปวยแลวหาย
จากการที่พอแมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรใหฟงทุกวัน

ผูเขียนมีความคิดเห็นสวนตัววา การหายจากการเจ็บ
ปวยดวยการฟงบทสวดมนตหรือการสวดมนตเปนเพราะ
บทสวดมนตแตละบทมผีลตอจติใจ เมือ่ฟงแลวหรอืสวดแลวจติใจ
เกิดกุศลเมื่อจิตใจเข็มแข็งก็ยอมทำใหรางกายเขมแข็งหายจาก
อาการเจ็บปวยไดเชนกัน ดังนั้นเมื่อผูเขียนไดฟงเรื่องเลาจาก
หลวงพอแลวก็เกิดแรงบันดาลใจวา กลับบานมาจะตั้งใจสวด
ธรรมจกัร หรอืการสวดมนตบทอืน่ๆ ซึง่โดยสวนใหญผเูขยีนกจ็ะ

สวดมนตเปนประจำกอนนอน เพราะอานิสงสจากการสวดมนต
ทำให  “ถาหากบคุคลใดไดสวดมนตเชาและเยน็ไมขาดแลว บคุคล
นั้นยอมเขาสูแดนพระอรหันตอยางแนนอนการสวดมนตนี้ ควร
สวดมนตใหมเีสยีงดงัพอสมควร ยอมกอใหเกดิประโยชนแกจติตน
และประโยชนแกจติอืน่  ทีว่าประโยชนแกจติตน คอื เสยีงในการ
สวดมนตจะกลบเสยีงภายนอกไมใหเขามารบกวนจติ กจ็ะทำให
เกิดความสงบอยูกับบทสวดมนตนั้น ๆ ทำใหเกิดสมาธิและ
ปญญา เขามาในจติใจของผสูวด”   (อางในหนงัสอืของทานเจา
พระยาสรรเพชรภกัด ีจางวางมหาดเลก็ในรชักาลที ่๔ ทีไ่ดนมินต
เจาประคุณสมเด็จโตมาเทศนที่บาน)

วารสารกระแสใจฉบบัสดุทายของป พ.ศ ๒๕๕๒ ฉบบั
นี ้ผเูขยีนเลยอยากจะเชญิชวนชาวพทุธทกุทาน รวมไปถงึสมาชกิ
วารสารกระแสใจ มารวมทำกจิกรรมสวดมนตขามปทีว่ดัปาเจรญิ
ราช โดยเปนกจิกรรมของวดัปาเจรญิราชทีถ่อืปฎบิตัมิาทกุป เมือ่
ถงึวนัสิน้ปคอื วนัที ่๓๑ ธนัวาคม จะมพีธิสีวดมนตขามป ตัง้แต
คืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ไปจนถึงเชาวันที่ ๑ มกราคม ระหวาง
สวดมนตจะมกีารสวดสะเดาะเคราะห สบืชะตาแบบชาวลานนา
ซึ่งถือเปนประเพณีเกาแกของชาวไทยทางภาคเหนือ หลังจาก
สวดมนตเสร็จ จะรวมกันตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ ถือวาเปน
สิริมงคลแกชีวิตในการเริ่มตนปใหม ซึ่งผูเขียนไดถือปฎิบัติมา
สวดมนตขามปที่วัดปา นับไดเวลาก็รวม ๕  ป แลว จึงอยาก
จะเชิญชวนใหมารวมกันสวดมนต โดยปนี้ จะเปนการสวดมนต
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงของพวกเราชาวไทยอีก
ดวย
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โดย ฤทธริงค
เหตุเกิดบนรอยพุทธ

พระพุทธศาสนาได
เผยแผเขามาในประเทศ
อัฟกานิสถานตั้งแตสมัย
พุทธกาล  โดยกลุมชาว
ศากยะที่หนีตายจากพระ
เจาวิฑูฑภะ  มีเจาชาย
พระองคหนึ่งไดสมรสกับ
พระธิดาพญานาคแลวตั้ง
รกรากอยูที่แควนอุทยาน
ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน และตอมาหลังการ
ทำสงัคายนาครัง้ทีส่องกม็พีระกลมุมหาสงัฆกิะไดมาเผยแผ
ในบรเิวณแควนนครหาร ซึง่อยใูกลแควนคนัธาระทางทศิ
เหนอื

ตอมาประมาณ พ.ศ. ๓๐๐ พระเจาอโศกไดสงพระ
ธรรมทตูไปเผยแผสองสาย คอืพระมชัฌนัตกิเถระเปนหวั
หนาเผยแผแควนแคชเมยีร และคนัธาระ ซึง่อยทูางทศิตะวนั
ตกเฉยีงเหนอืของอนิเดยี และพระมหาธมัมรกัขติเถระเปน
หวัหนา เผยแผในแควนโยนกบานเกดิของทานเอง ซึง่เปน
เขตแดนบคัเตรยี หรอือฟักานสิถานนัน่เอง  ซึง่อยใูนยคุการ
ปกครองของกรีก ตั้งแตพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช
เปนตนมา

พระพุทธรูปเกิดขึ้นครั้ งแรกในประเทศ

อฟักานสิถาน มอีายใุนชวงศตวรรษที ่๘ -๙  เนือ่งจากใน
ยุคพระเจากนิษกะสกุลคันธาระไดผลิตผลงานพุทธศิลป
เปนสกลุแรกทีส่รางรปูพระพทุธเจาเปนรปูมนษุย  กอนหนา
นี้นิยมสรางรูปสัญลักษณแทน ชางสกุลนี้ไดรับอิทธิพล

จากกรกีและโรมนั ดงันัน้พระ
พุทธรูปจึงมีลักษณะปฏิมา
กรรมเหมือนของกรีกและ
โรมนั แตคตกิารสรางยงัเปน
ความเชื่อของชาวอินเดีย ที่
สมัพนัธกบัลกัษณะมหาบรุษุ
๓๒ ประการ ดงันัน้พระพทุธ
รูปคันธาระจึงมีพระพักตร
คลายเทพอพอลโลของกรีก

มีพระเกศาหยิกสลวยไมขมวดเปนกนหอย และมีอิทธิพล
ของโรมนัในการทำจวีรเปนริว้ผาธรรมชาต ิแตกม็อีณุาโลม
(ขนระหวางคิว้) มอีษุณษีะศรรีณะ(กะโหลกศรษีะโปรงตอน
บน)  และมพีระกรรณยาว นอกจากนีย้งัรเิริม่ในการสรางรปู
พระโพธสิตัวอกีดวย

ในป พ.ศ. ๘๐๐ - ๑๐๐๐ไดมกีารสรางพระพทุธรปู
บามียัน องคใหญและองคเลก็ตรงหนาผาสงูชนั เพือ่เปน
ปชูนยีวตัถขุองพระสงฆ และชาวเมอืงตางๆระหวางอนิเดยี
และเอเชยีกลางยคุนัน้ ทัง้หมด๔ องค คอื ปางประทานพร
ขนาดใหญสงู ๕๓ เมตร ขนาดกลาง ๓๘ เมตร พระพทุธรปู
ขดัสมาธสิงู ๕ เมตร  และพระพทุธรปูยนืสงู ๗ เมตร โดยแต
ละองคใชเวลาสรางไมนอยกวา ๒๐๐ ปจงึสำเรจ็ แมหลวง
จนีฟาเหยีนและพระถงัซำจัง๋ ซึง่เดนิทางไปอนิเดยีกย็งับนัทกึ
เรือ่งพระพทุธรปูองคนีไ้วดวย  บรเิวณนัน้มกีารสรางวดัและ
ขดุเจาะถ้ำตามหนาผา เพือ่เปนทีพ่ำนกัของพระสงฆ มากถงึ
๒๐,๐๐๐ ถ้ำ ภายในถ้ำมีภาพพระพุทธรูปและพระสาวก
งดงามมาก สามารถทนตอดนิฟาอากาศมาจนถงึปจจบุนั

เชื่อหรือไมวาพระพุทธรูปองคแรกของโลกสรางขึ้นที่อัฟกานิสถาน
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ตอมากษตัรยิบามยินั หนัไปนบัถอืศาสนาอสิลาม
จนพระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอัฟกานิสถาน เหลือไวแต
พระพทุธรปูยนืองคใหญเทานัน้ ในป พ.ศ. ๑๖๙๒ โมฮมั
หมัด โฆรี ไดเขายึดครองอัฟกานิสถานและสถาปนากรุง
คาบลูเปนเมอืงหลวง แลวไดรกุรานอนิเดยี  เปนราชวงศ
มสุลมิครัง้แรกในอนิเดยี    ป พ.ศ. ๑๗๖๕ กองทพัเจงกสิ
ขาน ไดเขาโจมตหีบุเขาบามยินั และทำลายโบราณวตัถเุสยี
หายจำนวนมาก รวมถงึพระพทุธรปูองคใหญและภาพวาด
ฝาผนงัดานในดวย ตอมาในป พ.ศ. ๒๒๐๐ กองทพัอหิราน
ไดบุกเขามาแลวทำลายพระพักตรและพระบาทดานซาย
ของพระพทุธรปูองคใหญ  ตลอดจนโบราณสถานพระพทุธ
ศาสนาเสยีหายจำนวนมาก   แมวาในป พ.ศ. ๒๕๑๒ นาง
อินทิรา คานธี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ไดจัดงบประมาณ
บรูณะพระพทุธรปูสององคทีบ่ามยินั แตกต็องยตุลิงกลาง
คนั เพราะมสีงครามกลางเมอืงในอฟักานสิถาน

วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ กลมุทหารตาลบินั
ทีเ่ครงศาสนาจดั  ไดใชปนใหญยงิถลมพระพกัตรพระพทุธ
รปูองคใหญ  ตออมา วนัที ่๒๒ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๔
นายมลุเลาะห โมฮมัหมดั โอมาร ผนูำตาลบินั ไดมคีำสัง่ให
ทำลายพระพุทธรูปทั้งสององคและโบราณสถานใน
อฟักานสิถานใหหมดสิน้ ไมเวนแมพพิธิภณัฑในกรงุคาบลู
เพือ่ทำใหอฟักานสิถานเปนรฐัอสิลามบรสิทุธิ ์  การทำลาย
พระพุทธรูปครั้งใหญ ไดเริ่มขึ้นในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยใชระเบดิไดนาไมดเจาะเขาไปในสวนตางๆของ
พระพทุธรปูแลวกดระเบดิทำลายพรอมกนั เหตกุารณครัง้นี้
มผีตูอตานมากมายไมวาจะเปนชาตมิสุลมิหรอืตะวนัตก แม
องคการยเูนสโก รฐับาลไทย  ญีป่นุ อหิรานจะสงผแูทนไป
เจรจาก็ไมเปนผล  แตชาติที่มีการประทวงมากที่สุดคือ
อินเดีย  ตาลิบันใหเหตุผลวา พระพุทธรูปนี้เปนการดูถูก
ศาสนาอสิลาม ซึง่ไมถกูตอง เพราะวาพระพทุธรปูนีเ้กดิกอน
ศาสนาอสิลาม ๒๐๐ – ๓๐๐ป กลบัเปนพวกอสิลามตาง

หากทีด่ถูกูพระพทุธรปู  แมวาคำสอนของอสิลามจะไมให
เคารพรปูสกัการะ ดงันัน้การไมสกัการะรปูบชูาของศาสนา
อื่นยอมไมผิดหลักบัญญัติ  แตก็ไมควรเขาไปยุงเกี่ยวกับ
ความเชือ่หรอืศาสนาอืน่ นบัเปนการใหเกยีรตกินัและเปน
หลกัการอยรูวมกนัอยางมติรสหาย

และนีก่เ็ปนอกีหนึง่หนาประวตัศิาสตรของพระพทุธ
ศาสนา ทีเ่ราชาวพทุธควรศกึษาไวเพือ่เปนบทเรยีน และเพือ่
ใหรูซึ้งถึงสัจธรรมความเปนจริงตามคำสอนขององคพระ
สมัมาสมัพทุธเจาวา ทกุอยางในโลกนีไ้มมอีะไรยัง่ยนืเทีย่ง
แทเลย…

ทีม่า: ประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนาม, ดร.สชุาต ิ หงษา
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ติดตามรับชม รายการศีลธรรมศึกษา ทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ -
๑๕.๐๐ และรายการรตูืน่ เบกิบาน ทกุวนัเสารและวนัอาทติยตัง้แตเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จัดทำโดยศูนยพระสงฆนักเผยแผธรรมเพื่อพัฒนา ถายทอดทางสถานีโทรทัศนโลก
พระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกยีรต ิWBTV วดัยานนาวา โดยมพีระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
เจาอาวาสวดัปาเจรญิราช เปนพระวทิยากรประจำรายการ

ขอเชญิฟงธรรมบรรยาย ในรายการธรรมประทปี ณ อาคารมหาเจษฎาบดนิทร ชัน้ ๓
วดัยานนาวา ทกุวนัเสาร ตัง้แตเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ถายทอดสดทางสถานโีทรทศัน
โลกพระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกยีรต ิWBTV วดัยานนาวา

สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...ครเูกยีง

คำวา ปดทองหลงัพระ เปนสำนวนไทย ซึง่มกัเปนแงคดิใหบคุคลทำความดโีดยไมจำเปนใหคนอืน่เหน็
กไ็ด หมายถงึ ทำความดแีตไมไดรบัการยกยอง เพราะไมมใีครเหน็คณุคา หรอือาจจะกลาวไดวาทำความ
ดแีลวไมมคีนมองเหน็สิง่ทีต่นเปนผทูำ  จงึยอมจะไมไดรบัการยกยองชมเชยเทาทีค่วร  เปรยีบเหมอืน
การปดทองหลงัพระพทุธรปู  เพราะปรกตเิราจะเหน็แตดานหนาขององคพระและปดทองดานหนาองค
พระกอน สวนองคพระดานหลังจะไมมีใครเดินออมไปปดทอง จึงมองไมเห็นทองที่ปดอยูดานหลัง
สำนวนนี้มีไวใหขอคิดกับคนที่มุงหวังจะทำความดีวาอยาคิดแตเพียงวาทำความดีแลวจะตองมีคนชื่น
ชม ยกยองสรรเสรญิเสมอไป

เผลอแปบเดียวเวลาก็ผานไปแลวอีก  ๑  ปนะคะ
บรรยากาศของชาวคายพุทธบุตรในแบบฉบับวัดปา "สุข
สนกุ สงบ" กำลงัจะกลบัมาอกีครัง้แลวคะ สำหรบัโครงการ
คายพทุธบตุรรนุที ่๓ เปดรบัเยาวชนอาย ุ๙-๑๒ ป จำนวน
๑๒๐ คน จะจัดขึ้นระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน๒๕๕๓
เปดจองแลวคะ รับใบสมัครไดที่วัดหรือเขียนใบสมัครจาก
วารสารกระแสใจ สงไดทีว่ดัโดยตรงหรอืสงทางไปรษณยีได
คะ

โดยปนีใ้หชือ่วา โครงการคายพทุธบตุรรนุที ่๓ "เดก็
ดขีองพอ" ขอเชญิเยาวชนพทุธบตุรมารวมทำความดถีวาย
เปนพระราชกศุลแดในหลวงของเรากนันะคะ กจิกรรมปนีจ้งึ
ประกวดภาพวาดและเรียงความเรื่อง "เด็กดีของพอ"

ปดทองหลังพระ

ฝากขาวประชาสมัพนัธ

 การปดทองหลงัพระนัน้ถาปดบอยๆทองกจ็ะลนมาดานหนาองคพระ จนเปนพระพทุธรปูทีส่วยงามบรบิรูณ ฉะนัน้สำนวนไทยขอนีน้บัวาเปน
ขอคดิใหทกุคนทำความดหีรอืทำงานใดๆโดยไมตองหวงัใหคนอืน่มองเหน็ยกยองหรอืเหน็ความด ีแตใหทำเพือ่หนาทีด่วยใจสจุริต ตัง้มัน่ใน
ความด ี สกัวนัความดนีัน้จะประจกัษเปนผลงานใหทกุคนเหน็ในทีส่ดุ

นอกจากนีแ้ลวมกีจิกรรมความดอีืน่ๆรอเยาวชนพทุธบตุรอกี
มากมาย เชน กิจกรรมฐาน กิจกรรมประกวดสวดมนต
ทำนองสรภัญญะ โยคะ และปฏิบัติธรรมรวมกัน  เปนตน
พี่ๆชาวคายไดเตรียมรางวัลความดีไวรอเด็กๆเชน รางวัล
พทุธบตุรยอดเยีย่ม รางวลัพทุธบตุรดเีดน รางวลัปดทองหลงั
พระ รางวัลเรียงความและวาดภาพดีเดน รางวัลขวัญใจ
ชาวคาย เปนตน อีกทั้งแจกเสื้อคายพุทธบุตรฟรีเชนทุกป
เรามารวมสรางความดีกันที่วัดปากันนะคะ

ผูใหญใจดีทานใดสนใจเปนรวมเปนเจาภาพอาหาร
ขนม นม หรือเครื่องดื่ม ติดตอสอบถามไดที่พี่ปู บุษรัตน
มกรแกวเกยูร โทร 085-1202005 หรือ พี่ติ่ง กมลาศ
คชัชาพงษ 086 3102566 พบกนัในคายพทุธบตุรนะคะ
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เรือ่ง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ

ตนที่ ๗๙ คุณณัฐกมล พุฒซอน
๘๐ คณุอดุม จงด ีศรทีพิย
๘๑ คณุศรเีพญ็ ชณุหชชัวาลกลุ
๘๒ คณุสธุวีลัย เทวะผลนิ
๘๓ คุณชนารัสมิ์ แกววรรณฤทธิ์, พ.อ.ชนะ โกษะโยธิน

คณุสดุา กาญจนวนชิ, คณุชวพล ศริพิลนานนท
คุณภัทร

๘๔ คณุพชัรนิทร พนัธเสน
๘๕ คณุละเมยีด-คณุอษุานาฏ- คณุพรพมิล สตัยาภนินัท
๘๖ ดร.อินทรริตา นนทะวัชรศิริโชติ

รายชือ่เจาภาพเสาเขม็ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

รายชือ่ผบูรจิาคซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓๐๐๐ บาท
๘๘. คณุพณิทพิย คณุคทัรกิ คณุแฟรกิ ไคลน
๘๙. คณุพรทพิย ด.ช เอกสทิธิ ์สงศรอีนิทร
๙๐. คณุกญัญา คณุนพดล รกัษเมอืง
๙๑. คณุนลนิ เรอืงโรจน
๙๒. คณะคณุแมชบีญุมทีอดผาปา วนัที ่๑๗ สงิหาคม ๕๐

จำนวน ๕๒,๐๐๐ บาท
๙๓. คณะคณุแมช ีBrigritteทอดผาปาเมือ่ ๑๖ กนัยายน ๕๐

จำนวน ๗๙,๙๙๙ บาท
๙๔. คุณกบและคุณแมว
๙๕. บจก.สำรวจวศิว อนิเตอรเทค
๙๖. คณุจรีาพชัร ตาลทอง
๙๗. คณุศริลิกัษณ ไชยประพนัธและครอบครวั
๙๘. คุณพจนีย เอกอัคร
๙๙. คุณแพรนุช ลิมจิตติ
๑๐๐. คุณอุมาพร วิบูลยจันทร
๑๐๑. คุณกนกพร ชัยอนิรุทธิ์
๑๐๒. ผูปฏิบัติธรรมสัญจร เชียงใหมครั้งที่ ๑

จำนวน ๒๘,๗๐๐ บาท
๑๐๓. คณุพรชยั-ปทมุพร อมรทตั สนุทรสวสัดิ์
๑๐๔. คณุมาล ีสวุรตันชยัรกัษและครอบครวั

มีตอในฉบับหนา

สวัสดีคะ ผูอานทุกทาน วารสารฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๒ พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ นี ้นางฟาชาลี
กข็อใหทกุทานมารวมทำความด ีเพือ่เปนพระราชกศุลถวายแดในหลวงของ
เรา เพือ่ใหพระองคหายจากพระอาการประชวรกนันะคะ  และเนือ่งในโอกาส
วนัสงทายปเกาตอนรบัปใหม วดัปาเจรญิราชทีจ่ะจดักจิกรรมเพือ่แสดงความ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง จึงขอเชิญชวนผูอานทุกทานมา
รวมสวดมนตและเจริญจิตตภาวนาถวายแดในหลวงของเราที่วัดปา ตั้งแต
วนัที ่๓๑ ธ.ค ๒๕๕๒ จนถงึเชา วนัที ่๑ ม.ค ๒๕๕๓ ทานใดมจีติศรทัธาเปน
เจาภาพอาหาร ของวาง หรอืเครือ่งดืม่ สำหรบัพระภกิษสุงฆ ผปูฏบิตัธิรรม
และผเูขารวมพธิใีนงาน สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิทีว่ดัปาฯคะ

งานบญุใหญสดุทายของปนีค้อืงานพธิทีอดกฐนิสามคัคปีระจำปในวนัที่
๑๘ ตลุาคม ทีผ่านมา  มผีมูจีติศรทัธามารวมทอดกฐนิกนัเนอืงแนน บรเิวณ
งานตกแตงเปนซุมผลไม ดอกไม อาศัยวัสดุธรรมชาติเชน ตนกลวย ทาง
มะพราวสาน ตกแตงอยางสวยงาม ดวยความรวมดวยชวยกันคิด ชวยกัน
ทำของผมูจีติอาสาทกุทาน โดยเฉพาะอยางยิง่ซมุบายศรพีญานาค มทีัง้พระ
สงฆ แมช ีและฆราวาส ชวยกนัประดษิฐอยางสวยงาม เปนมมุถายรปูใหผู
รวมงานถายเก็บไวเปนที่ระลึกกันทีเดียว ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่มา
รวมสบืทอดอายพุระพทุธศาสนารวมกนั ขออนโุมทนาสาธคุะ

ฉบับนี้ขอแจงความคืบหนาของโครงการสรางกุฏิกรรมฐานสำหรับผู
ปฏบิตัธิรรมจำนวน ๒๙ หลงั ขณะนีส้รางแลวเสรจ็ไปแลว จำนวน ๑๑ หลงั
หลงัจากไดแจงใหผอูานทราบไปฉบบัทีแ่ลว กไ็ดมผีมูจีติศรทัธารวมเปนเจาภาพ
จำนวน ๑๑ หลงัแลวคะ นางฟาชาลกีข็ออนโุมทนากบัเจาภาพและผสูมทบ
ปจจยัทกุทาน ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจรวมเปนเจาภาพกฏุกิรรมฐานหลงั
ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรอืสมทบตามกำลงัศรทัธา กข็ออนโุมทนาบญุนะคะ

นอกจากนีแ้ลวมผีอูานไดโทรมาสอบถามวาไดบรจิาคปจจยัสรางหองน้ำ
แตทำไมทางวดัยงัไมไดเริม่สรางสกัท ี  จงึขอชีแ้จงวาทางวดัไดสรางหองน้ำ
ชัว่คราวดานตดิกบัศาลายาวไปแลววจำนวน ๒๐ หลงั  สวนทีด่นิแปลง ๒
ไร นัน้ ไดปรบัพืน้ทีส่รางกฏุกิรรมฐานจำนวน ๒๙ หลงั ซึง่มหีองน้ำในกฏุทิกุ
หลงั เพือ่รองรบัผปูฏบิตัธิรรมทีม่จีำนวนเพิม่มากขึน้  จงึจำเปนตองเลือ่นการ
สรางหองน้ำออกไป และขณะนีท้างวดัไดซือ้ทีด่นิเพิม่อกีจำนวน ๖ ไร จำนวน
เงนิ ๖,๙๘๐,๐๐๐ กำลงัอยรูะหวางการวางผงัวดัใหมเพือ่หาทีเ่หมาะสมเพือ่
สรางหองน้ำรวมตอไป ขออนโุมทนาบญุกบัเจาภาพซือ้ทีด่นิถวายวดัทกุทานคะ

สำหรบัโครงการในปหนาทางวดัมนีโยบายจะเริม่สรางอโุบสถตอไป ทัง้
นีก้ต็องอาศยัผมูจีติศรทัธาทีจ่ะมารวมสรางวดักนันะคะ พบกนัใหมฉบบัหนา
คะ ขออนโุมทนาบญุกบัผมูจีติศรทัธาทกุทานคะ

๑๑. คณุพนินา เหลาประดษิฐ    ๑๒. คณุสมศร ีประทมุสวุรรณ
รายชือ่เจาภาพเสาอโุบสถ ๑๖ ตน ตนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑. คณุวชัราภรณ เมฆานพุกัตร ๒. คณุสมภมู-ิคณุสมภมู ิสกลุรตันาคม
๓. คุณผกาวรรณ สามัตถิยดีกุล ๔. คณุสพุจน-คณุพรพลิาส สายอปุราช
๕. รานน้ำแข็งณัฐวสา

เจาภาพอาหารโครงการพฒันาจติเพือ่พอตลอดทัง้ป พ.ศ.๒๕๕๒

๑. คณุกรสริ ิชืน่เกษม ๒. คณุศศธิร แซเบ
รายชือ่เจาภาพเสาอโุบสถ ๒๔ ตน ตนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รายชือ่เจาภาพกฏุกิรรมฐานสำหรบัผปูฏบิตัธิรรม

จำนวน ๒๙ หลงั หลงัละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑. คุณอนงคนาฏ สิทธิโชติภูริพัฒน
๒. คณุกานตรว ีโกไศยกานนท
๓. คณุอดุมศกัดิ ์โกไศยกานนท
๔. คุณนิศากร ชรินทราวุฒิ
๕. คณุเพิม่พร เฟองสทิธโิชค
๖. คณุสมจติร แมคคลัแลน
๗. คณุยพุยง-ธนสิ เหมนิทร
๘. คณุแพรภทัร-คณุญาณภทัร ยอดแกว
๙. คุณพิราภรณ ดานสุนทรวงศ

๑๐. คณุพนัสรวง-รกักาญจน ฮอคนดพีรอมครอบครวั
และคณะ

๑๑. คณุเพญ็ศร ีคชสหี - คณุสมศรี
และคณุวงศร ีประทมุสวุรรณ
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- Weekday nursery
- Weekend play group Art/cooking/English/Neo play
- English Summer camp  Art/cooking/English/Neo play

อรอนงค  ปทมุเจรญิวฒันา
All Seasons Place Wireless Road  Tel. 0-2685-3443
Prasarmmit Plaza Building, Sukhumvit 23 Tel. 0-2664-1623www.neokids.co.th

KPN Ramkhamhaeng
186 Sport & Spa  Bld.,
Soi Ramkhamhaeng 190/1,
Sukhapiban 3 Road, Meanburi,
Bangkok 10510, Thailand
ปญฑารยี  ชวีสทุธานนท

Managing Director

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แนวนีโอฮิวแมนนิส
(รบัเดก็อาย ุ3 เดอืน - 6 ขวบ)

โรงเรียนสอนดนตรี
เคพีเอ็น

หมายเหต ุหากพมิพรายชือ่ผดิพลาดขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วยคะ

รายชื่อผูบริจาคปจจัยถมที่เพื่อสรางหองน้ำ

และกุฏิสำหรับผูปฏิบัติธรรม

๑๑. คณุพริม้ ชแูกว ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๒. คุณชยุต ทัชชกร เชฐบัณฑิตย ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๓. คณุบญุช ูไพฑรูย ๒๕,๐๐๐ บาท
๑๔. คณุจรนิพร แซลิม้และครอบครวั ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๕. คณุธนัยพรรษ เกตคุง     ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๖. คณุปทติตา ยลแยมและคณะ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๗. คณุสุจิตต เจริญสวัสดิ์    ๕๐,๐๐๐ บาท
๑๘. คณุเยาวภา ลิม้สวสัดิว์งศและคณะ ๖๗,๐๐๐ บาท

มีตอในฉบับหนาคะ

รายชือ่เจาภาพอาหารวนัละ ๓,๐๐๐ บาท

ในเทศกาลเขาพรรษา
๑. คณุสรญัญา ยศพงศมานนทและครอบครวั
๒. คณุน้ำฝน อรณุวาวและคณะ
๓. คุณธนเดช ปทิตตา ภิรญา พุฒิสิริภัทร
๔. คุณวิตราพัชร ภาณุสรชัยและครอบครัว
๕. คณุสกุญัญา บญุเลศิรบ
๖. คณุวไิลพร ตัง้พนัธ
๗. คณุรชัน ีสงิหอยวูงษและคณะ
๘. คณุสมษติ ขวาของ
๙. คุณบุณณญาณ อริยศรีวัฒนา
๑๐. คุณชญาดา กาญจนสาลักษณ
๑๑. คุณประเสริฐ มณีวัตร
๑๒. คุณเตือนใจ ธารีสาร
๑๓. คณุตฤณ แกนหริญั
๑๔. คณุสธุาสนิ ีเทยีนศรี
๑๕. คณุสายวสนัต คาลลาล
๑๖. คณุกรณุศร ีศรรีาษฏร
๑๗. คุณปาณิชา ปยะชินสร มีตอในฉบับหนา

ขอเชญิรวมบรจิาคปจจยัเขา “กองทนุอาหารสำหรบัพระภกิษ ุสามเณร แมช ีและผปูฏบิตัธิรรมวนัละ ๓,๐๐๐ บาท” ลงชือ่
จองวนัทีป่ระสงคเปนเจาภาพและสามารถสมทบตามกำลงัศรทัธากไ็ดคะ ถวายปจจยัทีห่ลวงพอระบหุนาซอง “กองทนุอาหาร” หรอื
โอนเขาบญัช ีวดัปาเจรญิราช ธนาคารออมสนิ สาขาลำลกูกา ประเภทบญัชเีผือ่เรยีก เลขทีบ่ญัช ี051 260 78212 6 คะ

ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจรวมสรางวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ำหรบัปฏบิตัธิรรม ทานสามารถโอนปจจยัเขาบญัชี

พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท เพือ่อโุบสถ ธนาคารไทยพาณชิย สาขานมิติใหม บญัชอีอมทรพัย เลขที ่354-2-19782-4

พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท ระบรุายการทำบญุ เชน “เพือ่ซือ้ทีด่นิ” “เพือ่สรางอโุบสถ” “เพือ่
สรางกฏุกิรรมฐาน” “เพือ่โครงการสือ่ธรรมะ” เปนตน สงแฟกซมาที ่0-29952477 มารวมอนโุมทนาบญุกนัใหมฉบบัหนานะคะ
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สะเกด็ขาวชาววดั
โดย เมาซี่

• ผานกนัไปอกีหนึง่ป สำหรบังานทอดกฐนิทีว่ดัปาเจรญิราชของเรา งาน
บญุนีไ้มทำใหใครๆ ผดิหวงัเหมอืนกบัอดตีนายกรฐัมนตรบีางทาน เอ มนั
เกีย่วกนัตรงไหนเอย เอาเปนวาเปนงานทอดกฐนิสามคัค ี ไมทำใหคนไทย
แตกความสามคัคลีะกนัเจาคะ ขออนโุมทนากบัเจาภาพใหญ  เจาภาพโรง
ทาน และผรูวมแรงกายแรงใจ และปจจยั ในมหากศุลครัง้นีด้วยเจาคะ สาธุ

• งานนีอ้ลงัการงานสราง ดวยปรมัพธิทีีส่วยอยางมคีณุคา เดนสงาไปดวย
บายศรพีญานาค ทีพ่ระคณศิร  ตกิขฺปโฺญหรอืหลวงพีอ่ารม จากวดั
คงคาราม อ.คลองขลงุ จ.กำแพงเพชร พรอมดวยแมชธีติกิานต แซจงึ แม
ชสีขุวะสา สวุรรณเพชรหรอืแมชกีบ จากวดัตาลเอน จ.อยธุยา และคณุ
พิมลพรรณ คำหลาหรือนานอง ไดมีจิตศรัทธารวมแรงรวมใจจัดทำ
พรอมทัง้พานพญานาคไตรเอก ๑ ชดุ เพือ่ใชในพธิถีวายผากฐนิสามคัค ีอกี
ดวย งานนีไ้พรฟาประชาช ีหลัง่ไหลกนัมาถายรปูบายศรพีญานาคกนัอยาง
เนอืงแนน อกีทัง้บายศรคีขูองคณุแมศศวิรรณและคณุธาดา สวยงามไม
แพทุกปเชนกัน

• ไอเดยีสรางสรรคสดุๆในงาน คอืสานทางมะพราวเปนรปูหวัใจ กข็อชมวา
สานสวยงามไดใจจรงิๆตองยกใหพีห่นเูลก็กบันองแหมว(คหูนูากบัหลาน)
สวนพี่ยาเจาเกาไมตองพูดถึงเพราะเธอปนปายสานทางมะพราวเปนซุม
หัวใจอยางมืออาชีพ และหลายคนในงานฝากชมวาใครนะชางจัดซุมได
สวยงาม กต็องขอยกนิว้ใหกบันองบมุ พีห่นเูลก็ และทมีงานมอือาชพีจาก
พีเ่จตยิา สกลุรตันาคม และมอืสมคัรเลนทัง้หลาย ทีจ่ดัซมุกลวยไมและ
ผลไม สวยแปลกตา จบงานปรากฏวาเหลือแตกรวยทางมะพราว
ขออนุโมทนาบุญดวยนะเจาคะ

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบริจาคปจจัย
"เพื่อโครงการพิมพหนังสือธรรมะและวารสารกระแสใจ"
ผานบญัชชีือ่ พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท  เพือ่ชมรมกระแสใจ

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

• อกีบญุใหญทีพ่ระเดชพระคณุหลวงพอพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดไปแสดงพระธรรมเทศนา และตอบปญหา
ธรรม ออกอากาศ ถายทอดสด ๑๒ ประเทศทัว่โลก  ทางสถาน ีWBTV (World Buddhist Television) ทีส่ถานวีดั
ยานนาวา นบัเปนธรรมทานอนัยิง่ใหญมากเจาคะ ศษิยานศุษิย ตองขออนโุมทนาดวยคะ สาธุ

• ดังกันใหญแลวเจาขาเอย นองบอม (ศราวุฒิ คำเทพ) อารามบอย อยูเบื้องหลังที่วัดมานานป คราวนี้ขอออกหนาบาง
ดวยการไปเปนพธิกีรนองใหม สมัภาษณหลวงพอ ตอบปญหาธรรมมะ ที ่สถาน ีWBTV  เกงไหมละ งานนีใ้ครอยากดตูอง
ไปซื้อจานดาวเทียมมาติดกอนนะเจาคะ

• ทายสุดนี้ขอเชิญชวนผูอานมารวมอนุโมทนาบุญกับเจาภาพพิมพวารสารฉบับเฉลิมพระเกียรตินี้ ซึ่งคุณปา
ใจดทีานนีโ้อนเงนิเขาบญัชโีดยไมประสงคออกนาม นีแ่หละคอืตวัอยางผทูำความดแีบบปดทองหลงัพระตวัจรงิ
เลยคะ ขออนโุมทนา สาธคุะ
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กลุมเปาหมาย

รบัเยาวชนพทุธบตุรทีม่อีาย ุ๙-๑๒ป (เกดิระหวาง ๑ มกราคม ๒๕๔๑ - ๑ เมษายน ๒๕๔๔) และสามารถดแูลตนเองได
วัตถุประสงค

โครงการคายพทุธบตุรหรอืคายคณุธรรม ทีจ่ดัขึน้เพือ่เรยีนรหูลกัคำสอนทางพระพทุธศาสนา ประพฤตปิฏบิตัติามหลกัธรรมและ
ศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา เชน ความกตัญูกตเวทีตอพอแม ครู อาจารย อีกทั้งฝกจิตใหรูจักเทาทันอารมณและควบคุม
อารมณใหเหมาะสมตามวัย สามารถนำธรรมะไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต
พระวิทยากร : พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
วิทยากร : อาจารยญาณภทัร ยอดแกว

  คณุวรีะ ศรสีนทิ
                อาจารยวทิรู วริยิะพพิฒัน

ผรูบัผดิชอบโครงการ      : ชมรมผปูฏบิตัธิรรม "กระแสใจ" วดัปาเจรญิราช
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. เสือ้ยดืสขีาวหรอืสอีอน  ๔  ตวั เพือ่ใสใหพอดกีบั  ๔  วนั
๒. กางเกงสอีอนสภุาพ (ไมจำเปนตองสขีาว) แบบทีน่ัง่ไดสบาย ขายาวเลยเขา หามสวมกางเกงขาสัน้ เวลานอนสามารถ

เปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได
๓. อปุกรณอาบน้ำ ผาเชด็ตวั ยาสฟีน แปรงสฟีน สบ ูหว ีตะกราพลาสตกิหรอืกระเปาสำหรบัใสอปุกรณอาบน้ำใหเดก็

ถือไปหองน้ำไดสะดวก
๔. กระเปาใสเสือ้ผา ใหตดิปายชือ่-นามสกลุของเดก็ไวดวย
๕. ยาประจำตวั (เขยีนวธิกีารใหยา และเวลารบัประทานใสถงุยาดวยเพือ่พีเ่ลีย้งดจูะไดทราบ)

โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

ระหวางวนัที ่๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๓
ณ ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราช

๏ เพือ่ถวายเปนพทุธบชุาแด         "องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา”
๏ เพือ่ถวายแดพอของแผนดนิ      "พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช”
๏ เพือ่ตอบแทนพระคณุ พอ-แม    "บดิา-มารดาของเยาวชนทกุคน”

ฝากข า วปร ะ ช าสั มพั นธ
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 ขอความรวมมือกับผูปกครอง

๑. ไมอนญุาตใหนำขนมและของรบัประทานตางๆ เพราะทางเจาหนาทีจ่ดัเตรยีมอาหารและ
ขนมใหเพียงพอแลว

๒. ไมอนญุาตใหนำเงนิ ของมคีาทกุชนดิ เชนเครือ่งมอืสือ่สาร เกมส ของเลน นำตดิตวัมาดวย
๓. ถาบตุรหลานของทานมโีรคประจำตวั หรอืมลีกัษณะทีแ่ตกตางไปจากปกต ิกรณุาแจงเจา

หนาที่ใหทราบลวงหนาเพื่อจะไดพิจารณาใหเหมาะสมตอไป
๔. ผปูกครองสามารถมาดกูารปฏบิตัธิรรมของบตุรหลานได แตไมควรรบกวนการปฏบิตัธิรรม

ของเดก็เพราะจะทำใหเสยีสมาธไิด  สามารถโทรตดิตอเจาหนาทีไ่ดตลอดเวลา
๕. ผปูกครองสามารถนำอาหาร ขนม เครือ่งดืม่มาบรจิาคได โดยอาหารเชาเริม่เวลา 07.00 น. และอาหารกลางวนั 11.00

น. และอาหารเยน็ 17.00 น. ควรมากอนเวลาอยางนอย 30 นาท ีเพือ่เตรยีมอาหารใหเดก็ หรอืถาผปูกครองทานใด
สนใจเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแตละวัน กรุณาติดตอเจาหนาที่ผูจัดลวงหนา

๖. รบัเฉพาะเดก็ทีส่ามารถอยรูวมโครงการไดตลอดทัง้ ๔ วนั เขารวมพธิเีปด-ปดโครงการพรอมกนั  ไมอนญุาตใหกลบั
กอนถาไมจำเปน

๗. กรอกใบสมคัรใหเรยีบรอย ครบถวน  และตองมลีายเซนตผปูกครองอนญุาต  ยนิยอมสงบตุรหลานเขาโครงการ
สงใบสมคัร ๑ มกราคม - ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๓  ทางชมรมอาจปดรบัสมคัรกอนเวลาทีก่ำหนด  ถาผสูมคัรเตม็จำนวน
๑๒๐ คน  (ไมรบัสมคัรในวนัเปดโครงการ)

วิธีสงใบสมัคร

- สงใบสมคัร ๑ มกราคม - ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๓  ทางชมรมอาจปดรบัสมคัรกอนเวลาทีก่ำหนด  ถา
ผสูมคัรเตม็จำนวน ๑๒๐ คน  (ไมรบัสมคัรในวนัเปดโครงการ)

- สงใบสมคัรใสแฟมโครงการคายพทุธบตุร ทีว่ดัปาเจรญิราช
- สงทางไปรษณียมาที่

คณุบษุรตัน  มกรแกวเกยรู (โครงการคายพทุธบตุร)

๓๒/๒๓  ม.ปารชิาต  ม.๑

คลองสี ่ คลองหลวง

ปทมุธาน ี ๑๒๑๒๐

ทางชมรมจะสงจดหมายตอบรบัเขารวมโครงการภายใน ๑ เดอืน หลงัจากไดรบัใบสมคัร
วนัที ่๒๑-๒๔  เมษายน ๒๕๕๓  ขอประกาศงดปฏบิตัธิรรมสำหรบับคุคลทัว่ไป

เนือ่งจากขอใชสถานทีภ่ายในวดัใหเดก็ ๆ ไดทำกจิกรรมอยางเตม็ที ่ และไมเปนการรบกวนผปูฏบิตัธิรรมทานอืน่ ๆ

ตองขอความกรุณาและขออภัยในความไมสะดวกนี้ดวย
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เอกสารประกอบการสมคัร  ๑.รปูถาย ๑ นิว้ (ตดิใบสมคัร)

๑. ด.ช/ด.ญ. ชือ่............................... นามสกลุ......................................... วนั/เดอืน/ป เกดิ..................................
อาย.ุ.................ป  ศาสนา....................... ชือ่สถานศกึษา......................................... ระดบัชัน้เรยีน ....................
ทีอ่ยทูีต่ดิตอได (สงจม.ตอบรบั) เลขที.่....................... หม.ู............. อาคาร/หมบูาน.................................................
ซอย............................................. ถนน......................................... แขวง/ตำบล..................................................
เขต/อำเภอ.................................. จงัหวดั...................................... รหสัไปรษณยี................................................
E-MAIL ADDRESS...........................................................................................................................................

สขุภาพรางกาย ............ แขง็แรง  ............ มโีรคประจำตวั คอื.................................................................
สขุภาพจติ .................   ปกต ิ  ................ มปีญหา      คอื....................................................................

๒. มารดาชือ่...................................... นามสกลุ............................................................... อาย.ุ.........................ป
สถานทีท่ำงาน.......................................................... ตำแหนง....................................... โทร..............................
๓. บดิาชือ่.......................................... นามสกลุ............................................................... อาย.ุ........................ป
สถานทีท่ำงาน.......................................................... ตำแหนง........................................ โทร.............................
๔. บคุคลทีต่ดิตอไดกรณฉกุเฉนิ ชือ่........................... นามสกลุ.................................. ความสมัพนัธ.....................
ทีอ่ยทูีต่ดิตอได  เลขที.่.................... หม.ู................. อาคาร/หมบุาน............................... ซอย..............................
ถนน...................................... แขวง/ตำบล.......................................... เขต/อำเภอ..............................................
จงัหวดั................................... รหสัไปรษณยี........................................ โทร.........................................................
๕. ขอมลูการเขาอบรมโครงการคายพทุธบตุร/อบรมโครงการจรยิธรรมตาง ๆ

............. เคย  เขาอบรมโครงการ.................................. จำนวน.....................ครัง้

.............. ไมเคย

ลงชื่อ..........................................................ผูสมัคร
    วนัที.่....................................................

โดยพระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท
๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๓

วัดปาเจริญราช  คลอง ๑๑ ปทุมธานี
ชือ่เลน..........................

ผูปกครองผูสมัครลงนามอนุญาต

     ขาพเจา...........................................................................ความสมัพนัธกบัผสูมคัรเปน.............................

อนญุาตใหผอูยใูนความปกครองของขาพเจารวมโครงการคายพทุธบตุร  ชมรมกระแสใจ วดัปาเจรญิราช ได

และหากเกดิปญหาหรอืสิง่ผดิปกตใิด ๆ กบัผอูยใูนปกครองของขาพเจาในระหวางเขารวมโครงการคายพทุธบตุร

ขาพเจาจะไมเรยีกรองเอาผดิกบัชมรมฯ  ไมวากรณใีด ๆ ทัง้สิน้

    ลงชือ่ผปูกครอง.............................................. วนัที.่............................................

รูปถาย

๑ นิว้
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วนัที่ เวลา กิจกรรม
22 เม.ย. 53

04.30 ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
05.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเชา  (15 นาท)ี
- ธรรมะสองใจ: รบัวนัใหมใจเบกิบาน  (15 นาท)ี
- ปฏบิตักิรรมฐาน  (30 นาท)ี

06.00 กิจกรรมโยคะสมาธิ
06.30 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
07.00 รับประทานอาหาร
07.30 พัก/ทำกิจสวนตัว
08.30 ธรรมนันทนาการ
09.00 ฝกกรรมฐานเบือ้งตน / ฝกทำความรสูกึตวั
11.00 รับประทานอาหาร
11.30 พักผอนอริยาบถตามอัธยาศัย
13.00 กจิกรรมฐานธรรมะ walk rally  ฐานละ 30 นาที
16.00 แขงขันตอบปญหาธรรมะ

(ประเมินความรูจากฐานธรรมะ)
16.30 เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
17.30 รับประทานอาหาร
19.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเยน็
- ปฏบิตักิรรมฐาน
- โยคะสมาธิ

20.00 กิจกรรมจุดเทียนแหงปญญา
21.00 กจิกรรมกระจกสองใจ (พบพีเ่ลีย้ง/ประเมนิกลมุ)
21.30 ธรรมะสนูทิรา (กราบพระกอนนอน : ราตรสีวสัดิ ์)

วนัที่ เวลา กิจกรรม
21 เม.ย. 53

09.00 ลงทะเบยีนรายงานตวั (09.00-13.00)
13.00 เขาศาลาเพื่อเตรียมความพรอม
14.00 พธิเีปดคายพทุธบตุร   โดย

- ประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั
- กลาวบชูาพระรตันตรยั
- หวัหนาโครงการกลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปดโครงการ
- กลาวสมัโมทนยีกถา

14.30 กิจกรรมตอนรับสูรมธรรม
- ปฐมนเิทศกจิกรรม
- แนะนำคณะวทิยากร / พีเ่ลีย้ง
- มารยาทชาวพทุธ

15.00 พิธีมอบตัวเปนศิษย/สูความเปนพุทธบุตร
- ผแูทนผปูกครองกลาวมอบลกูหลานแดพระอาจารย
- ผแูทนเยาวชนกลาวมอบตวัเปนศษิย
- ธรรมบรรยาย เรือ่ง "ความเปนพทุธบตุร"
- รบัปณธิานพทุธบตุรและกตกิาสญัญาใจ
- กจิกรรมกลมุสมัพนัธ (แบงกลมุ)

16.30 เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
17.30 รับประทานอาหาร
19.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเยน็
- ธรรมบรรยายเรือ่ง "กรรมฐาน"
- ฝกปฏบิตักิรรมฐานเบือ้งตน

20.30 โยคะสมาธิ
21.00 กจิกรรมกระจกสองใจ (พบพีเ่ลีย้ง/ประเมนิกลมุ)
21.30 ธรรมะสนูทิรา (กราบพระกอนนอน : ราตรสีวสัดิ)์

เรยีน  ทานผปูกครอง

เพือ่ประสทิธภิาพและประโยชนสงูสดุของบตุรหลานทานในการอบรมโครงการคายพทุธบตุรในครัง้นี ้ขอความรวมมอืจากทาน
ผปูกครองทกุทานโปรดไวใจเจาหนาทีแ่ละทมีงานพีเ่ลีย้ง(นกัศกึษาคณะครศุาสตร) ทีพ่รอมจะดแูลบตุรหลานของทานอยางเตม็
ความสามารถ  ถาทานมขีอสงสยัหรอืเปนหวงบตุรหลานสามารถตดิตอเจาหนาทีต่ามเบอรทีใ่หไวนี ้ขอความกรณุาอยาตดิตอ
กบับตุรหลานโดยตรงเพือ่ใหเดก็ มสีมาธใินการทำกจิกรรมและเรยีนรทูีจ่ะใชชวีติรวมกบัผอูืน่ได  ทางเจาหนาทีข่อขอบพระคณุ
ในความเขาใจและขออนุโมทนาบุญกับผูปกครองทุกทานที่ไดสงบุตรหลานเขารวมโครงการในครั้งนี้

หมายเหตุ  ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเห็นของพระอาจารยและเจาหนาที่

ตารางปฏบิตัโิครงการคายพทุธบตุร
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วนัที่ เวลา กิจกรรม
24 เม.ย. 53

04.30 ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
05.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รบัวนัใหมใจเบกิบาน
- ปฏบิตักิรรมฐาน

06.00 กิจกรรมโยคะสมาธิ
06.30 บำเพ็ญประโยชน
07.00 พัก/ทำกิจสวนตัว
07.30 รับประทานอาหาร
08.30 กิจกรรมประกวดเรียงความและวาดภาพ

- หวัขอ "เดก็ดขีองพอ"
10.00 กิจกรรมทอดผาปาความดี/เผาผีความชั่ว
11.00 รับประทานอาหาร
11.30 เก็บสัมภาระ/ทำความสะอาดที่พัก/เปลี่ยนเสื้อผา

(พุทธบุตร)
13.00 ฉายไสลยอนเวลากอนอำลา
14.00 พิธีปดโครงการ

- แสดงความรสูกึ
- ขอขมาคณะพระอาจารยและคณะวทิยากร
- มอบประกาศนยีบตัร/มอบรางวลั
- อำนวยอวยพร
- ถายรปูหมู
- ปดโครงการ

วนัที่ เวลา กิจกรรม
23 เม.ย. 53

04.30 ตื่นนอน/ทำกิจสวนตัว
05.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รบัวนัใหมใจเบกิบาน
- ปฏบิตักิรรมฐาน

06.00 กจิกรรมโยคะสมาธิ
06.30 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
07.00 รับประทานอาหาร
07.30 พัก/ทำกิจสวนตัว
08.30 กจิกรรมเยาวชนอยากร ู (ไขขอของใจ)
09.00 ธรรมบรรยายเรือ่ง "พทุธบตุรทีด่ตีองม ี 5 ด"ี
10.00 ปฏิบัติกรรมฐาน
11.00 รับประทานอาหาร
11.30 พักผอนอริยาบถตามอัธยาศัย
13.00 ธรรมะบรรยาย

- จรยิธรรมชาวพทุธ
15.00 ธรรมนันทนาการ/ผอนคลาย
16.00 แขงขันสวดมนตหมูทำนองสรภัญญะ
16.30 เขาที่พัก/ทำกิจสวนตัว
18.00 รับประทานอาหาร
19.00 กิจกรรมบำเพ็ญบุญภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเยน็
- ปฏบิตักิรรมฐาน
- ธรรมะสองใจ รบัวนัใหมใจเบกิบาน

20.00 กิจกรรมแสงเทียนสองธรรมรำลึกคุณพอแม"
21.00 กจิกรรมกระจกสองใจ (พบพีเ่ลีย้ง/ประเมนิกลมุ)
21.30 ธรรมะสนูทิรา (กราบพระกอนนอน : ราตรสีวสัดิ ์)

สามารถติดตอเจาหนาที่ไดทั้งวัน

• คุณติ่ง - กมลาศ  คชัชาพงษ 086 -3102566
• คุณปู - บษุรตัน  มกรแกวเกยรู 085 1202005
• คุณระ - อณริะ  โพธนิลิ 081 6223204
• คุณออ - สธุศีกัดิ ์ มะลกิลุ 081 9124040
• คุณปนปน - พนัลกึ  จนิายน 081 8115711

"เดก็ดขีองพอ" 21-24 เมษายน 2553

ถอยธรรมลำกวี
โดย ธรรมบตุร

หากจะร ูรอูะไร ใหประโยชน รวูาโกรธ รวูาโลภ รวูาหลง
รไูมยดึ รจูกัวาง รจูกัปลง รจูรงิตรง ตามใน พระไตรลกัษณ
เพยีงรตูวั รใูจ ในกายนี่ รอูรยิ สจัสี ่เปนศรศีกัดิ์
รวูธิ ีดำรง ในองคอรรค และรจูกั รปูนาม ตามเปนจรงิ
รสูภา วะธรรม แสนล้ำคา รกูระทบ อายาตนา พาสขุยิง่
รจูกัเพยีร เรยีนธรรม นำคณุคา รปูฏบิตั ิบชูา นำมาสอน
รเูพยีงหนึง่ จงึรคูรบ จบทกุตอน รจูกัตน เสยีกอน คอืพรชยั
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มุมนี้มีรางวัล
อิคิวซัง

แนะนำหนงัสอืนาอาน

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๑
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

ชดุ ธรรมปฏบิตัิ
อสิระแหงจติ ๒
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุเลมละ 199 บาท

วิปสสนาชีวิต
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

พทุธทำนาย 16 ประการ
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

คสูรางคสูม (The happy couple)
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
แจกเปนธรรมทาน

Mp 3 ชดุธรรมปฏบิตั ิจำนวน 9 แผน
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมบญุแผนละ 59 บาท

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

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ

หญงิมายนางหนึง่ฝนประหลาด และไมมใีครตคีวามฝนใหเธอ
ได ดวยความกังวลวาจะเปนลางไมดี เธอจึงเขาไปขอคำ
ปรึกษากับพระสงฆที่วัด
หญิงมาย : ทานเจาขา อชิัน้กลมุใจเพราะฝนประหลาดมาก

เจาคะ ไมเคยมใีครฝนแบบนีม้ากอน
พระ : ฝนอะไรละโยม ไหนเลาใหอาตมาฟงหนอย
หญิงมาย : ฝนเหน็งเูหาเจาคะ ตวัใหญมากสดีำทะมนึ นากลวั

มากเจาคะ
พระ : อมื ไมเหน็จะแปลกเลยโยม ฝนเหน็งเูหาตวัใหญ

โบราณวาโยมจะไดพบคูที่มีอำนาจวาสนา
หญิงมาย : แตทานเจาคะ… งตูวันัน้มนัเหา โฮงๆ เหมอืน

สนุขัไดดวยเจาคะ หมายความวายงัไงเจาคะ
พระ : ???###

เฉลยคำถามฉบับที่แลว ถามวา พระอริยะ พระโพธิสัตว ผูที่
ปรารถนาจะเปน พทุธบดิา พทุธมารดา พระปจเจกพทุธเจา และ
พระอคัรสาวก เปนตน จะมวีมิานอยสูวรรคชัน้ใด
คำตอบคอื สวรรคชัน้ดสุติ ซึง่เปนชัน้พเิศษ ใชวาใครจะมาอยู
ก็ได
ผโูชคดตีอบถกูไดรบัเสือ้ Mindfulness คอื ด.ญ.กรณชิา เหลอืดี
กรุงเทพฯ
คำถามฉบบันีถ้ามวา  พระโสดาบนั ซึง่เปนพระอรยิะขัน้แรก
นัน้ จะตองละสงัโยชนขอใดไดบาง
สงคำตอบของคณุมาไดที ่ โทรสาร ๐๒ ๘๘๑ ๘๖๑๙
หรอืทีอ่เีมล
krasaejaigames@yahoo.com
ผูโชคดีที่ตอบถูกจะไดรับเสื้อคอกลมปก
 I           Buddha
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การเขาปฏิบัติธรรมที่วัดปาเจริญราช
กอนทีจ่ะลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรม ตองศกึษาและยอมรบักฎระเบยีบของวดั ดงันี้

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

จะตองไดรบัความยนิยอมจาก บดิา มารดา หรอืผปูกครอง เปนลายลกัษณอกัษรในใบลงทะเบยีน  แตขอสงวนสทิธิพ์จิารณา
เปนรายๆไป เนือ่งจากหากเดก็ควบคมุดแูลตนเองไมได เปนการรบกวนผปูฏบิตัธิรรมรายอืน่ ทางวดัมสีทิธิข์อใหกลบับานไดทนัที

๖. ทางวัดไมอนุญาตใหมาปฏิบัติธรรมเพื่อแกบน
สิ่งที่ตองเตรียมมาเพื่อปฏิบัติธรรม

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

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

ชาย กางเกงขายาวสขีาว เสือ้แขนสัน้สขีาว
หญงิ เสือ้แขนยาวสขีาว ผาถงุสขีาว สไบสขีาว ควรสวมเสือ้ซบัใน รวบผม หวผีม ใหเรยีบรอย

กฎระเบียบสำหรับผูปฏิบัติธรรม
ผทูีเ่ขามาปฏบิตัธิรรม ตองปฏบิตัติามระเบยีบ ดงันี้

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

การลงทะเบียน
ผทูีม่คีวามประสงคจะปฏบิตัธิรรมใหแจงความจำนงคไดทีเ่จาหนาทีข่องวดั โดยสามารถลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรมไดทกุ

วนั ณ หองทะเบยีน (ไมตองจองหรอืโทรมาแจงลวงหนา)  และจะตองทำการลงทะเบยีนเปนลายลกัษณอกัษรในใบลงทะเบยีน โดย
ตองแจงใหเจาหนาทีท่ราบกอนวา จะอยปูฏบิตักิีว่นั

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

การลาศีล

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

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

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

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

ขอปฏิบัติในวันกลับบาน
เมือ่ครบกำหนดการปฏบิตัธิรรมตามทีแ่สดงความจำนงแลว ตองเกบ็ของใชสวนตวักลบัใหหมด หามทิง้ไวใหเปนภาระผอูืน่ หากทิง้
ไวทางวดัจะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และควรทำความสะอาดทีพ่กั ศาลาปฏบิตัธิรรม หองน้ำ และตดิตอเจาหนาทีเ่พือ่สงคนื กญุแจ
หองพกั เครือ่งนอน ชดุปฏบิตัธิรรม เครือ่งใชตางๆ หามนำกญุแจไปฝากกบัผปูฏบิตัธิรรม พระภกิษ ุแมช ีหรอืบคุคลอืน่ ตองนำมา
คืนกับเจาหนาที่เทานั้น
หมายเหตุ การเขาปฏบิตัธิรรม จะไมเสยีคาใชจายใดๆ ทัง้สิน้ และหากจะชำระหนีส้งฆ คาน้ำ คาไฟฟา รวมสรางถาวรวตัถตุางๆ
สามารถทำบญุไดตามตรูบับรจิาคตางๆ ทีท่างวดัไดจดัไว
ถาผปูฏบิตัธิรรมผใูด ไมทำตามระเบยีบของวดัทีก่ำหนดไว ทางวดัจะกลาวตกัเตอืนใหทราบกอน หากยงัไมสามารถปฏบิตัติามเงือ่นไข
ดงักลาว ทางวดัขออนญุาตใหทานกลบัไปปฏบิตัทิีบ่าน  ทัง้นี ้เพือ่ความผาสกุของทกุคนทีม่าตัง้ใจมาปฏบิตัธิรรมและความเปนระเบยีบ
เรียบรอยของวัด
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เลขที่...............................

โครงการพฒันาจติเพือ่พอ
ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราช

ครัง้ที.่......................
ระหวางวนัที.่................................................................ถงึวนัที.่..............................................................

ขอมูลสวนตัว

1. ชือ่ (นาย/นาง/น.ส./ด.ญ./ด.ช.)...............................................นามสกลุ......................................................................
ชือ่เลน......................เลขทีบ่ตัรประชาชน ...............................................เชือ้ชาต.ิ................... สญัชาต.ิ.........................
เกดิวนัที.่..................เดอืน.......................................พ.ศ. ........................อาย.ุ...................................ป
2. ทีอ่ยทูีส่ามารถตดิตอได : ชือ่หมบูาน/อาคาร............................................บานเลขที.่..........................หมทูี.่..................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................แขวง/ตำบล................................................
เขต/อำเภอ.............................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณยี........................................
หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอได : โทรศพัทบาน...................................โทรศพัทมอืถอื..............................................
โทรศพัททีท่ำงาน....................................................................e-mail.............................................................................
3. อาชพี........................................................................ตำแหนง...................................................................................
....................................................................................................................................................................................
สถานทีท่ำงาน..............................................................................................................................................................
4. สขุภาพรางกาย O แขง็แรง O มโีรคประจำตวั คอื........................................................................................................
กรุณาแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะไดไมเกิดปญหาระหวางการปฏิบัติธรรม
ทานทีม่โีรคประจำตวั กรณุา นำยามาทาน หามหยดุยา

5. กรณฉีกุเฉนิโปรดตดิตอคณุ................................................เกีย่วของเปน...................เบอรตดิตอ …............................
6. ทราบขาวโครงการหรือกิจกรรมจาก……………………...........……………………….……………………….…………
เคยมาปฏบิตัธิรรม ทีว่ดัปาเจรญิราช O ไมเคย O เคย............ครัง้  ครัง้ลาสดุเมือ่เดอืน............................ป....................
เคยปฏิบัติที่สำนักใดมาแลวบาง O ไมเคย O เคย โปรดระบ.ุ..................................................................................

ลงชื่อ……………………………….………………ผูสมัคร
      (……………………………….………………)
ลงชื่อ……………………………….………………ผูรับสมัคร

(เจาหนาที่ฝายทะเบียน)

บันทึกสำหรับเจาหนาที่
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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กำหนดการปฏิบัตธรรมในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ
ณ ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราช  วนัที ่๑ - ๘  ของทกุเดอืนตลอดทัง้ป

วนัที ่๑

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

โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท และพกัดืม่น้ำปานะ
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทำวตัรเยน็ นำโดย พระอาจารยสชุาต ิตกิขฺวโีร ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิโดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
วนัที ่๒

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

พธิสีมาทานปดวาจา
วนัที ่๓ - วนัที ่๗ ไมมกีารทำวตัรเชา - เยน็ และฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิตอบปญหาธรรม
วนัที ่๘

เวลา ๐๓.๓๐ น. สญัญาณระฆงั สรรีะกจิ
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๖.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. พธิเีปดวาจา ผปูฏบิตัธิรรมแสดงความรสูกึ
เวลา ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. พธิลีาศลี ๘ สมาทานศลี ๕  พธิมีาลาบชูาคร ูพระอาจารยใหโอวาทปดโครงการ

กำหนดการนีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม และมกีารบรรยายธรรม ภาคปฏบิตัทิกุวนั

และตอบปญหาธรรมหลงัจากการปฏบิตัธิรรม ๓ วนั สอบอารมณเฉพาะผทูีป่ฏบิตัธิรรมครบ ๘  วนั

กำหนดภาวนาวธิพีองหนอ-ยบุหนอ
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กศุลกจิ เรือ่ง..สจัฉ ิกรณะ  ภาพ...เดก็วดั

บุญกฐินสามัคคีประจำป
บญุกฐนิสามคัคปีระจำป ๒๕๕๒ ของวดัปาเจรญิ

ราช ไดจดัขึน้ในวนัที ่๑๘ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ในครัง้
ไดวัดปาเจริญราชไดรับความอนุเคราะหจากคุณวิรัช
เอี่ยมอิ่มจิตต คุณอริยวรรณ อาริยะปรัตน คุณสมภูมิ -
คุณเจติยา สกุลรัตนาคม และคุณวัชราภรณ เมฆา
นพุกัตร เปนประธานอปุถมัภในการถวายผากฐนิสามคัคี
ครัง้นี ้ซึง่ในปนีม้พีทุธศาสนกิชนทีม่ารวมพธิถีวายผากฐนิ
ใหกบัทางวดัปาเจรญิราช จำนวน ๒ พนักวาคน และได
รบัปจจยัจากพทุธศาสนกิชนทีม่ารวมพธิถีวายผากฐนิเปน
จำนวน ๕ ลานกวาบาท ซึ่งทางวัดปาเจริญราชจะนำ
ปจจยัทีไ่ดรบันีไ้ปใชในการสรางโรงอโุบสถสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณ ทีจ่ะมกีารกอสรางในป ๒๕๕๓ นี ้วดัปา
เจรญิราชจงึขออนโุมทนากบัพทุธศาสนกิชนทกุทานมาใน
โอกาสนีด้วย

โครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ที ่๑๔ ระหวางวนัที ่๑ - ๘ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และ ครัง้ที ่๑๕ ระหวางวนัที ่๑ - ๘
พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ มผีเูขารวมปฏบิตัธิรรมทัง้สิน้จำนวน ๑๖๘ คน และเมือ่วนัที ่๒ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ วดัปา
เจรญิราช ไดรบัความเมตตาจากพระเดชพระคณุพระราชปรยิตัยาภรณ เจาคณะจงัหวดัปทมุธาน ี เจาอาวาสวดัเขยีน
เขต ไดมาแสดงธรรมใหแกคณะผูปฏิบัติธรรมของวัดปาเจริญราช และทางวัดปาเจริญราชขอแจงงดการจัดโครงการ
พฒันาจติเพือ่ประจำเดอืนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ มา ณ ทีน่ีด้วย และจะจดัโครงการพฒันาจติเพือ่พอครัง้ตอไปในเดอืน
กมุภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๓

โครงการพฒันาจติเพือ่พอ

กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม "คายพุทธบุตร" ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วดัสขุใจ เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร นำนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่๕ และ ๖
จำนวน ๖๕ คน เขามาทำกจิกรรมคายพทุธบตุร ณ วดัปาเจรญิราช ระหวางวนัที ่๙ - ๑๑
ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ในกจิกรรมมกีารสวดมนต เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิและแบงกลมุออก
เปน ๔ กลมุ โดยใหชือ่ตามหลกัธรรมะ ในหวัขอธรรมพรหมวหิาร ๔ ชือ่วากลมุ เมตตา
กรณุา มทุติา และกลมุอเุบกขา และแตละกลมุไดทำกจิกรรมตามฐานตางๆ ทีใ่หความ
รทูางพระพทุธศานา โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท จะเนนใหสอนเรือ่งความกตญัู
กตเวทีต่อผมูพีระคณุ ในโครงการนีไ้ดจดัใหเยาวชนเขยีนเรยีงความเรือ่ง หนคูดิถงึแม
และหลวงพอไดบรรยายเรือ่งพระคณุแม ใหแกเดก็ๆ ฟง การบรรยายครัง้นีไ้ดเรยีกน้ำตา
และเสยีงรองไหจากนองๆ หนูๆ  ดงัทัว่หองปฏบิตัธิรรม
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หลวงพอแสดงธรรมทีว่ดัมหาธาตฯุและบนัทกึรายการโทรทศัน WBTV

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

วนัที ่๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ ทีผ่านมา พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ไดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง วิธีเอาทุกขออกจากใจเพื่อไป
นพิพาน ใหแกคณะผปูฏบิตัธิรรม ณ ศนูยศกึษาและปฏบิตัวิปิสสนา
กรรมฐาน พระพทุธศาสนานานาชาต ิเฉลมิพระเกยีรต ิวดัมหาธาตุ
ยวุราชรงัสฤษฎิ ์กรงุเทพมหานคร โดยไดรบัการอาราธนานมินตจาก
พระมหาไสว ธีรโสภโณ พระวิปสสนาจารยประจำศูนย ในครั้งนี้มี
ผปูฏบิตัธิรรมเขารวมโครงการนีจ้ำนวน ๖๐ ทาน

และในวนัเดยีวกนันี ้พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดแสดงพระธรรม เทศนา ในรายการธรรมประทปี
ณ อาคารมหาเจษฎาบดนิทร ชัน้ ๓  วดัยานนาวา ในหวัขอเรือ่งเสยีดาย คนตายไมไดฟง ซึ่งเปนการ
แสดงพระธรรมเทศนา ใหแกพุทธศาสนิกชนและผูปฏิบัติของวัด ยานนาวา ในการแสดงพระ
ธรรมเทศนาครัง้นีไ้ดมกีารถายทอดสดทางสถานโีทรทศันโลกพระพทุธ ศาสนาเฉลมิพระเกยีรต ิWBTV
วดัยานนาวา ซึง่รายการธรรมประทปี ของวดัยานนาวาจะถายทอดสด ทางสถานโีทรทศันโลกพระพทุธ
ศาสนาเฉลมิพระเกยีรต ิWBTV วดัยานนาวา ทกุๆ วนัเสาร ตัง้แตเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท จะไปแสดง
พระธรรมเทศนา ในรายการธรรมประทปีเปนประจำทกุเดอืน เดอืนละ ๑ ครัง้
พุทธศาสนิกชนทานใดสนใจฟงธรรมก็สามารถไปฟงธรรมบรรยายไดทุกวันเสาร ณ อาคาร   มหาเจษฎาบดินทร ชั้น ๓  วัดยานนาวา ตั้งแต
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาแลว พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดเขาไปกราบพระพรหม
วชริญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจาอาวาสวดัยานนาวา พระพรหมวชริญาณไดสนทนาในเรือ่ง
การเผยแผธรรมะผานทางสถานโีทรทศันในรปูแบบตางๆ ทีใ่หพทุธศาสนกิชนไดเขาถงึและเขาใจในธรรมะ
และฝากใหพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ทำหนาทีเ่ปนผปูระกาศธรรมะของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
ดวย

จากนัน้ในชวงค่ำ พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดทำการบนัทกึรายการศลีธรรมศกึษาและรายการ
รตูืน่ เบกิบาน ซึง่ทัง้ ๒ รายการนี ้จดัทำโดยศนูยพระสงฆนกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันาสงัคม ดำเนนิรายการ
โดย อ.ญาณภัทร และ อ.แพรภัทร ยอดแกว ซึ่งรายการศีลธรรมศึกษาจะถายทอดทางสถานีโทรทัศน
โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวาทุกวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา ๑๔.๐๐ -
๑๕.๐๐ น. และรายการรตูืน่ เบกิบาน จะถายทอดทางสถานโีทรทศันโลกพระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกยีรติ
WBTV  วดัยานนาวา ทกุวนัเสารและวนัอาทติยตัง้แตเวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
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ห.จ.ก. สริริตันการยาง, โดยนายอดุมศกัดิ ์ โกไศยกานนท
ผเูชีย่วชาญเรือ่งยางรถยนตมากกวา 20 ป
จำหนายยางรถบรรทกุ, รถกะบะ  และบรกิารรบัปะยาง  สตมียางทกุชนดิ ทกุขนาด
บรกิารดวยอปุกรณอนัทนัสมยั
56/2 ถ.รตันาธเิบศร  ต.บางรกัพฒันา  อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุี
โทร.02-594-0957
เปดบรกิาร วนัจนัทร - วนัเสาร

นักศึกษามหาวิทยาเซนตจอหนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนที่วัดปา
วนัที ่๘ - ๙ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ นกัศกึษาชัน้ปที ่๔ คณะบรหิาร
ธรุกจิ มหาวทิยาลยัเซนตจอหน จำนวน ๘๓ คน นำโดย อ.ดารณุ ีเหลอืง
วรกจิ ไดเขามาทำกจิกรรมบำเพญ็ประโยชนเพือ่สงัคม ณ วดัปาเจรญิ
ราช ซึง่กจิกรรมนีเ้ปนนโยบายของสถาบนัการอดุมศกึษาเอกชน ทีต่อง
การใหนกัศกึษาชัน้ปสดุทายทีจ่ะจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรไีดรจูกั
การบำเพญ็ประโยชนตอสงัคม เพือ่สรางจติสำนกึในการเสยีสละเพือ่ผู
อืน่และสงัคม ในกจิกรรมนีน้องๆ นกัศกึษาไดทำความสะอาด เกบ็ขยะ ทัว่บรเิวณวดั ทัง้ศาลาวปิสสนากรรมฐาน ทางเดนิ หองน้ำ รวมทัง้ลอกบอ
น้ำ  ดายหญา ทำใหวดัปาเจรญิราชดสูะอาดขึน้ทนัตา และในวนักลบัหลวงพอพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท และคณะสงฆ ไดทำพธิบีายศรสีขูวญั
เพือ่ความเปนมงคลและสรางขวญักำลงัใจใหแกนองๆ นกัศกึษาดวย

หลวงพอถวายพระพทุธรปูปางพทุธลลีา ทีจ่งัหวดัพะเยา
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดนำพระพุทธรูป
ปางพุทธลีลา ขนาดความสูง ๒.๕๐ เมตร ไปถวายใหแกวัดเกษตรสมบูรณ ต.รมเย็น
อ.เชยีงคำ จ.พะเยา เพือ่ประดษิฐานหนาพระวหิารประจำวดั  ไวเปนทีส่กัการะบชูาของ

ชาวบานเกษตรสมบรูณ ในครัง้นีห้ลวงพอพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท ไดกลาวสมัโมทนยีกถา ฝากวดัเกษตรสมบรูณ และพระพทุธศาสนาพรอม
ดวยประเพณขีองชาวพทุธ ใหชาวบานชวยกนัดแูลและสบืสานพทุธประเพณทีีด่งีามใหสบืเนือ่งตอไปนานเทานาน

หลวงพอและคณะศิษยานุศิษยรวมลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วนัที ่๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ วดัปาเจรญิราช นำโดยพระครปูลัดวรีะ
นนท วรีนนโฺท พรอมดวยคณะสงฆและศษิยานศุษิย จำนวน ๑๐๐ กวาทาน
ไดไปยงัศาลาศริริาช ๑๐๐ ป โรงพยาบาลศริริาช เพือ่ลงนามถวายพระพร
แดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ ใหทรงมพีระพลานามยัสมบรูณ ทรงพระ
เกษมสำราญ และมพีระชนมายยุิง่ยนืนาน นอกจากนีเ้พือ่ถวายเปนพระราช
กุศลทางวัดปาเจริญราชไดจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ ซึ่งเปนโครงการ
ปฏบิตัธิรรมทีจ่ดัขึน้ทกุวนัที ่๑ - ๘ ของเดอืนตลอดทัง้ป วตัถปุระสงคเพือ่
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พุทธศาสนิกชน
ทานใดสนใจเขารวมปฏบิตัธิรรมสามารถเขารวมโครงการได
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“เมทนดีล มนตเสนหแหงเขาคอ..ทีร่อใหคณุ
ไดมาสมัผสัการพกัผอนกบัธรรมชาตทิีแ่ทจรงิ”www.maethaneedolresort.com

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

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

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

www.maethaneedolresort.com

ถวายพระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ์
เมือ่วนัที ่๒๕ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ คณะนายทหารนำคณะโดย พล.อ.พรชยั กราน
เลิศ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วรวัฒน อินทรทัต อดีต
เลขานกุารรฐัมนตรวีาการกระทรวงกลาโหม พล.อ.เสรณ ีรตันชืน่ ผทูรงคณุวฒุพิเิศษ กอง
ทัพไทย พล.ท.สหชาติ พิพิธกุล ผูอำนวยการศูนยอำนวยการแพทยพระมงกุฎเกลา
พล.ต.จริะศกัดิ ์แกวฉมิ เสนาธกิารศนูยอำนวยการแพทยพระมงกฎุเกลา พรอมดวยคณะ
ไดนำพระพุทธปฏิมาปางจักรพรรดิ หนาตัก ๔๐ นิ้ว มาถวายใหแกวัดปาเจิญราช เพื่อ
ประดษิฐาน ณ ศาลาวปิสสนากรรมฐาน ชัน้ ๒ ซึง่พระพทุธปฏมิาปางจกัรพรรดอิงคนีม้ี
รูปลักษณะเชนเดียวกับ พระพุทธมหาจักรพรรดิศรีรัตนมงคล ของวัดปาเจริญราช ซึ่ง
ประดษิฐานเปนพระประธาน ณ ศาลาวปิสสนากรรมฐาน ชัน้ ๓ ทางวดัปาเจรญิราชจงึ
ขอ อนโุมทนาในกศุลและศรทัธาของคณะนายทหารทาน พล.อ.พรชยั กรานเลศิ มา ณ
ทีน่ีด้วย

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พมา
เมือ่วนัที ่๑๔ – ๑๗ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๒ ทีผ่านมา พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

พรอมดวยคณะสงฆและศษิยานศุษิย จำนวน ๔๘ ทาน ไดเดนิทางไปยงัประเทศพมาเพือ่
สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์๓ ใน ๕ ของประเทศ ในเมอืงยางกงุ สเิรยิม หงสาวดแีละพระธาตอุนิทร
แขวน โดยคณุณฏัฐวภิา เจรญิพทิย ทำหนาทีเ่ปนไกดนำเทีย่วชมสถานทีศ่กัดิส์ทิธิต์าง ๆ
ตลอดระยะ ๓ วนั ในครัง้นีค้ณะวดัปาเจรญิราช ไดมคีรบูานอย หรอืพระอนชุา อานาวโีล
วดัพยากดอนแกว อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม รวมเดนิทางไปกบัคณะดวย โดยสถานทีศ่กัดิ์
สทิธิท์ีท่างคณะไดไปสกัการะนีม้ ีพระพทุธไสยาสนเจาทตัย ีหรอืพระนอนตาหวาน เจดยี
กาบาเอทีส่รางขึน้เพือ่เปนสถานทีช่ำระพระไตรปฎกครัง้ที ่๖ พระเจดยีโบตะทาวนทีส่ราง
ขึน้เพือ่รบัพระเกศาธาตกุอนนำไปประดษิฐาน ณ พระมหาเจดยีชเวดากอง สกัการะนตัโบ
โบย ีหรอืเทพทนัใจ พระเจดยีเยเลพญาบนเกาะกลางน้ำอายนุบัพนัป พระเจดยีซเูลซึง่
เปนเจดยีทรงแปดเหลีย่มกลางเมอืงยางกงุ พระมหาเจดยีชเวดากอง พระมหาเจดยีคบูาน
คูเมืองของพมา ตักบาตรพระสงฆกวา ๘๐๐ รูปที่วัดไจคะวาย สักการะพระเจดีย
ชเวมอดอว หรอืพระธาตมุเุตา เปนเจดยีทีส่งูทีส่ดุในหงสาวด ีภายในบรรจพุระเกศาธาตุ
ของพระพทุธเจา ชมพระราชวงับเุรงนองแหงกรงุหงสาวด ีนมสัการพระพทุธไสยาสนชเว
ตาเลยีว พระนอนทีเ่กาแกและงดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีสกัการะพระธาตอุนิทรแขวน
ซึง่เปน ๑ ใน ๕ สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องพมา สกัการะพระเจดยีไจปนุ นมสัการพระพทุธรปู
ปางประทบันัง่ ๔ ทศิ สกัการะพระเจาดอจ ีพระพทุธรปูแกะสลกัจากหนิออนขนาดใหญ
และชมปางชางเผอืก ชางคบูานคเูมอืง ๓ เชอืก สขีาวเผอืกทัง้ตวัตรงตามลกัษณะคชลกัษณ
๗ ประการ โดยพระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท ไดนำสวดมนต อธษิฐานจติตภาวนาสกัการะ
ในทกุสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และไดตกับาตรใหแกพระสงฆจำนวนหลายรอยรปู สรางความอิม่เอบิ
และอิม่ในบญุกศุลแกคณะศษิยานศุษิยเปนอยางมาก
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ
โทร.๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙
๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
และสบืทอดอายขุองพทุธศาสนาใหยัง่ยนืถาวรสบืไป

๒. เพือ่เผยแผการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี่
อนัเปนทางสายเอกทางเดยีวทีน่ำทางใหพนทกุขคอืนพิพาน

๓. เพือ่นำหลกัพทุธธรรมมาใชในการใชชวีติอยรูวมกนัใน
สังคมอยางมีความสงบและสันติสุข

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

กจิกรรมพเิศษ
สมาชกิของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกจิกรรมของวดั
ในเทศกาลวนัสำคญัตางๆตามพทุธประเพณี

การจดัตัง้ชมรมนีไ้ดรบัการสนบัสนนุอปุถมัภจากสมาชกิชมรมทีอ่ทุศิตนไมวาแรงกาย แรงใจ รวมแลกเปลีย่นประสบการณ

การปฏิบัติธรรมและแนวคิดในอุดมการณเดียวกัน อีกทั้งเสียสละเวลาอันมีคาและสละปจจัยสนับสนุนกิจกรรมของชมรมเพื่อเปน

ธรรมทาน  โดยไมแสวงหารายไดและกำไรใดๆทัง้สิน้ แตตองการมงุหวงัพฒันาจติของคนในสงัคม โดยการใชหลกัพทุธธรรมในการดำเนนิ

ชวีติ เพือ่ใหสมาชกิผปูฏบิตัธิรรมทกุทานคนพบความสขุทีแ่ทจรงิของชวีติและใชชวีติอยรูวมกนัอยางมคีวามสขุในสงัคม  ตลอดจนจรรโลง

ไวซึง่หลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา เพือ่สบืทอดอายขุองพระพทุธศาสนาใหยัง่ยนืสบืไป

องคอปุถมัภ/ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

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

ประธานอปุถมัภ
คณุทนง เหลาโกเมนย
คณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ

คณะกรรมการชมรม
ประธาน คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
รองประธาน คณุอณริะ โพธนิลิ
เลขานุการ คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน

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

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ
ฝายวชิาการ คณุสภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายกฏหมาย คณุอนเุทพ อนิทรชติ

คณุวภิาพร พารกัษา
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

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

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

 ๑๒๖ บรมราชชนนี ซ.๖  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบำหรุ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ๑๐๗๐๐
โทร ๐๘๖-๓๑๐๒๕๖๖ แฟกซ ๐-๒๘๘๑๘๖๑๙  e-mail : krasaejai@yahoo.com

หมายเหต ุ: ทางชมรมกระแสใจจะจดัสงวารสารใหสมาชกิทกุ ๓ เดอืน หากไมไดรบัวารสาร ตดิตอ คณุกมลาศ คชัชาพงษ 086-3102566

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

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

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

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

๔. ขอสมัครเปนสมาชิกชมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ

๔.๑ รวมบุญสมัครเปนสมาชิกชมรมกระแสใจ/วารสารกระแสใจ จำนวน  ปละ    ๒๐๐ บาท
๔.๒ รวมบุญสมทบทุนพิมพวารสารกระแสใจ จำนวนเงนิ.........................................บาท
๔.๓ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ กองทุน ปละ ๒,๐๐๐ บาท

๔.๔ รวมบุญอุปถัมภการพิมพวารสารกระแสใจ* กองทุน ปละ ๕,๐๐๐ บาท

(*ประชาสมัพนัธบรษิทั/สนิคาบรกิาร/Logo แนบรายละเอยีดสงมาทีช่มรมดวย)

      ยอดรวมบญุรวมเปนเงนิ

๕. สมทบปจจัยเปน

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

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่0-28818619

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

ลงชือ่......................................................ผบูรจิาค ลงชือ่............................................ผรูบับรจิาค/เจาหนาที่

(...........................................................) (………………………………………………………………..)

บาท
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ประมวลภาพ บญุกฐนิสามคัคปีระจำป ๒๕๕๒
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