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บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ

พระทรงธำรงรัฐ มัน่ในสตัย ธ มงุหมาย
เหนื่อยยากพระวรกาย มคิลางคลายเพือ่แผนดนิ
ทกุรอยยางพระบาท เพือ่ปวงราษฎรไทยทัง้สิน้
เทพไทไดยลยนิ องคภูมินทรมหาราชา

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพทุธเจา ชมรมกระแสใจ วดัปาเจรญิราช

ประพนัธโดย นายวรีะ  ศรสีนทิ

"...ความสขุสวสัดนีี ้ เปนสิง่ทีพ่งึปรารถนาอยางยิง่ของ
คนเรา แตจะสำเรจ็ผลเปนจรงิได มากนอยเพยีงใด ยอมขึน้อยู
กับความสามารถและสติปญญา ในการประพฤติตัวปฏิบัติงาน
ของแตละบคุคล. ในปใหมนี้ จึงขอใหชาวไทยทุกคน ไดตั้งจิต
ตัง้ใจใหเทีย่งตรงแนวแน ทีจ่ะประพฤตติวัปฏบิตังิานใหเตม็กำลงั
ความสามารถ โดยมสีตริตูวัและปญญารคูดิกำกบัอยตูลอดเวลา.
กลาวคอื จะคดิจะทำสิง่ใด ตองคดิหนาคดิหลงัใหด ีใหรอบคอบ
ทำใหดี ใหถูกตอง. ขอสำคัญ จะตองระลึกรูโดยตระหนักวา
ประโยชนสวนรวมนั้น เปนประโยชนที่แตละคนพึงยึดถือเปน
เปาหมายหลัก ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน เพราะเปน
ประโยชนที่ยั่งยืนแทจริง ซึ่งทุกคน มีสวนไดรับทั่วถึงกัน .
ความสุขความสวัสดีจักไดเกิดมีขึ้น ทั้งแกบุคคลทั้งแกชาติ
บานเมอืงไทย ดงัทีท่กุคนทกุฝายตัง้ใจปรารถนา..."

พระราชดำรสั พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึน้ปใหม
พทุธศกัราช ๒๕๕๓

วนัพฤหสับด ีที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๒
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ปที ่๓ ฉบบัที ่๙ ฉบบัพเิศษ
จัดพิมพโดย : ชมรมกระแสใจ

วัดปาเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บงึทองหลาง
อ.ลำลกูกา  จ.ปทมุธาน ี  12150
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
e-mail:krasaejai@yahoo.com
บรษิทับญุซซีัน่ จำกดั
๑๒๖ ซอยบรมราชชนน ี๖
ถนนบรมราชชนน ีแขวงบางบำหรุ
เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700
โทร. 086-3102566 ,
082-790-4978
โทรสาร 0-28818619
e-mail:punnaseason@hotmail.com

ทีป่รกึษากติติมศกัดิ ์พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม

ดร.อำนาจ  บวัศริิ
ดร.วลิเลยีม วมิกุตายน
อาจารยดรณุ ีพวัพนัธสกลุ
คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

บรรณาธกิารบรหิาร  คณุกมลาศ ภวูชนาธพิงศ
บรรณาธิการ คณุวรีะ ศรสีนทิ

ดร.สภุาพร ศรสีตัตรตัน
กองบรรณาธิการ
คณุวทิรู วริยะพพิฒัน คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
คณุญาณภทัร ยอดแกว คณุแพรภทัร  ยอดแกว
คณุอนเุทพ  อนิทรชติ คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
คณุภทัรนิทร สขุเกษม คณุแพรภทัร ยอดแกว
คณุภชุงค ทบัทมิงาม คณุศราวฒุ ิคำเทพ
คณุดลิดา สขุสมยั คณุสธุศีกัดิ ์มะลกิลุ
คณุชนารสัมิ ์ศวิศรณัพงศ
ภาพปก ภาพพระราชทาน
ภาพวาดโดย คณุวชิา นนทแกว
ภาพถายโดย คณุสนธชิยั ไชยจำรสั
พิมพที่ หอรัตนชัยการพิมพ

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

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

สขุภาพจติ ประสบการณชวีติระหวางสมาชกิ
๕. เพื่อกระตุนใหนำธรรมปฏิบัติไปปรับใชในชีวิตประจำวัน
๖. เพือ่ปลกูฝงจรยิธรรม คณุธรรม ศลีธรรมอนัด ีตามหลกัพทุธธรรม

ใหแกครอบครัว

สารบัญ
คอลัมนประจำสัปดาห
คุยกับบอกอ วรีะ  ศรสีนทิ ๔
โครงการบุญ กองบอกอ ๖
สวดมนตสรางบุญฤทธิ์ ดร.อำนาจ  บัวศิริ ๙
สรรหามาเลา Healthy ๑๕
เกร็ดนารูในพระไตรปฎก วิสาขา ๑๖
หลวงตาบวชมาทำไม พระภกิษรุปูหนึง่ ๑๘
รูเรื่องสมุนไพรเปนกษาย แพรภัทรา ๒๒
ธรรมบรรยาย พระครูปลัดวีระนนท ๒๔
บทความพิเศษ สัจฉิกรณะ ๒๗
ธรรมบันดาลใจ โควินทะ ๒๙
บทความพิเศษ กุลสิรา ๓๒
พระพุทธรูปปางเปดโลก อ.ญาณภัทร  ยอดแกว ๓๕
เรื่องเลาจากพระปา กัณหาชาลี ๓๘
เพราะเปนปจจัตตัง ขุนไกรลาส ๔๑
บทความพิเศษ ธรรมบุตร ๔๖
รูรอบกรอบกฎหมาย พีห่นมุ ๕๒
โลกพุทธบุตร โคนัน ๕๓
สืบเนื่องจากชาดก สัตตบุษย ๕๔
กุศลกิจ สัจฉิกรณะ ๕๕
Yoga & Dharma Kate M. ๕๙
ไดอารี่ธรรม ดร.ทนิรตัน  ศรสีวุรรณ ๖๐
แนะนำรายการธรรมะ แพร ๖๒
สายธารบุญ นางฟาชาลี ๖๔
เหตุเกิดบนรอยพุทธ ฤทธิรงค ๖๗

ตอน ลลีาพทุธปรนิพิพาน
สกูปพิเศษ กองบอกอ ๖๘
สกปูพเิศษ ควนัหลงจากงานโครงการคายพทุธบตุร

รนุ "เดก็ดขีองพอ" ทีมงานคายพุทธบุตร ๗๒
คุยสบายสไตลบอกอ ดร.สุภาพร  ศรีสัตตรัตน ๗๖
ฝากขาวประชาสัมพันธ พระครวูรีนนท ๗๗
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คยุกบับอกอคยุกบับอกอ
หากหางหายเงียบไปมิใชใจหางเหิน   กระแสบุญกระแสใจคงเดินตามรอยกรรมกระแส

ความมิแนแทคือสัจธรรมแหงชีวิต    ผูไมหลงยึดติดดุจบัณฑิตเปนผูชนะ    ดวยวาระแหงบุญกุศลสราง
จึงเปนใบเบิกปูทางแกวารสารนี้   ไดกำเนิดเกิดอีกทีใตรมเงาวัดปาฯ    มุมากลนศรัทธาทานงานกุศล
จึงแดดาลผลิผลใหวารสารลุลวง    กอประโยชนในชวงแหงงานกรานกฐิน
รวมกระแสธาราบุญรดรินพระศาสนา    ทั้งเทิดไทพระบุญญาพระมหากษัตริย   ดุจชี้ชัดในทศพิธราชธรรม
ประเสริฐล้ำนำผาสุขสูสยามชาติ นั้นแลฯ

(กาพยยานี ๑๑)
ขอเชิญทัศนา เรื่องวัดปาเจริญราช

งานบุญมิควรพลาด ทั้งงานราษฎรแลงานหลวง
สรางโบสถอีกสรางพระ คือนัยยะธรรมทั้งปวง
รวมบุญใจทุกดวง สืบสานสรางพระศาสนา

บทความเกาฤๅใหม แสดงใหพิจารณา
กอเกิดแหงปญญา ควรรูคาคะนึงธรรม
กวีแลนักเขียน ลุความเพียรกุศลกรรม
สรรคสรางสืบลำนำ แสนชุมฉ่ำธรรมทาน

(กลอนดอกสรอย)
วัดเอยวัดปา ควรคาปฏิบัติกัมมัฏฐาน

หลวงพอสอนพบพระนิพพาน อยาครานสานธรรมนำดวงจิต
เพียบพรอมทานศีลภาวนา กอเกิดปญญาบุญฤทธิ์
พุทธชนพึงใครพุทธกิจ ไพสิฐมรรคผลทุกคนเอย.

วรีะ  ศรสีนทิ
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ขอบอกขาวทีญ่าตโิยมทัง้หลายทกุทานทีเ่คยรวมทำบญุสรางอโุบสถหรอืรวมเปนเจาภาพ
จองเสาเขม็อโุบสถ  ถามมาวาเมือ่ไรจะลงมอืสรางอโุบสถ ปจจยักใ็หมาแลว ขอชีแ้จงแก
ผมูจีติศรทัธาทัง้หลายวา ขณะนีท้างวดัไดดำเนนิการกอสรางอโุบสถ โดยมกีารยกเสาเอก
เสาโทไปเรยีบรอยแลว ญาตโิยมกค็อยตดิตามขาวรวมสรางเปนเจาภาพสรางโบสถกนัตอ
ไป
นอกจากนี้ตามที่เคยไดแจงขาววาทางวัดจะจัดสรางพระประธานมาประดิษฐานภายใน
อุโบสถหนาตัก ๑๐๙ นิ้ว ทำจากหินสีขาวจากมันดาเลย ประเทศพมา นั้น ขณะนี้มีขาว
คบืหนา คอื ทางวดัจะนำเขาหนิหยกขาวมาแกะเปนองคพระทีเ่มอืงไทย สวนหนิหยกกอน
เลก็ๆ กจ็ะแกะเปนองคพระพทุธรปูหยกขาวเลก็ ใหญาตโิยมไดบชูากนั ฉะนัน้ทานผมูจีติ
ศรทัธาทัง้หลาย คอยตดิตามขาวและรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกนัตอไป โดยจะขอเชญิญาติ
โยมทานทั้งหลายมารวมสวดมนตเจริญจิตภาวนาฉลององคพระประธานอุโบสถดวยกัน
โปรดคอยติดตามขาวทางวารสารกระแสใจหรือทางเวบไซตของวัดกันตอไป

ขาวฝากจากหลวงพอ
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โครงการบุญ เรื่อง...กองบอกอ

โครงการจองเสาเขม็อโุบสถ ๑๑๖ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตามทีท่างวดัไดเปดโครงการจองเสาเขม็ ๕๙ ตน ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขณะนีไ้ดมี
เจาภาพจองมาครบจำนวน ๕๙ ตนแลว แตทางวดัไดดำเนนิการตอกเสาเขม็ตรงฐาน
อโุบสถไปทัง้หมดจำนวน ๑๑๖ ตน จงึขอเชญิผมูจีติศรทัธาจองเปนเจาภาพตอไปอกี
ในปนีจ้นกวาจะครบ ๑๑๖ ตน  ทานสามารถรวมจองเปนจาภาพเสาเขม็อโุบสถ
จำนวน ๑๑๖  ตนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรอืรวมสมทบตามกำลงัศรทัธา ขอใหผอูาน
ทกุทานชวยประชาสมัพนัธบญุตอๆกนัไป

ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจจองเปนเจาภาพเสาเขม็ ๑๑๖ ตน สามารถลงชือ่จองและถวายปจจยัไดทีว่ดั ระบหุนาซอง “โครงการ
จองเสาเขม็ ๑๑๖ ตน” หรอืโอนปจจยัเขาบญัช ีวดัปาเจรญิราช ธนาคารออมสนิ สาขาลำไทร บญัชอีอมทรพัย เลขที่
051-2-60782126 พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท ระบรุายการทำบญุ สงแฟกซมาที ่0-9952477
โทรสอบถามเพิม่เตมิไดทีว่ดั โทร 0-29952112

โครงการซือ้ทีด่นิตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท เพือ่ถวายวดัปาเจรญิราช
วดัปาเจรญิราชไดรบัอนญุาตปรบัปรงุพืน้ที ่เพือ่ใชเปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรมตัง้แตป พ.ศ.๒๕๔๕  โดย มผีมูจีติศรทัธาถวาย

ปจจัยเพื่อซื้อที่ดินมาตลอด ปจจุบันมีพื้นที่วัดทั้งหมด ๒๐ ไร แตอยางไรก็ตามทางวัดยังมีพื้นที่ใชสอยไมเพียงพอที่จะรองรับ
ผปูฏบิตัธิรรมทีม่จีำนวนมากขึน้ จงึจำเปนจะตองขยายพืน้ทีว่ดัอกีตอไป

ดงันัน้ขอเชญิผมูจีติศรทัธารวมทำบญุซือ้ทีด่นิตารางวาละ 3,000 บาท ถวายวดัปาเจรญิราช เพือ่เปนสถานทีส่ปัปายะสำหรบั
พุทธบริษัทใชเปนที่ประพฤติปฏิบัติ ทานสามารถโอนปจจัยผานบัญชี  วัดปาเจริญราช ธนาคารออมสิน สาขาลำไทร
บัญชีออมทรัพย เลขที่ 051-2-60782126  สงหลักฐานการโอนเงินพรอมทั้งเขียนชื่อที่อยูและเบอรของทานใหชัดเจน
สงแฟกซมาที ่โทร 0-29952477 หรอืบรจิาคดวยตนเองทีว่ดัระบ ุ (เพือ่ซือ้ทีด่นิ) สอบถามและขอรบัใบอนโุมทนาบตัรได
ทีว่ดั โทร.0-29952112
การบนิไทยใหหยอนใน Box 30970 คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู )  "ผใูดใหทีพ่กัอาศยั ผนูัน้ชือ่วาใหสิง่ทัง้ปวง"
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ขณะนี้ทางวัดไดปรับปรุงและขยายพื้นที่วัด อีกทั้งตองการแบงเขต
สงัฆาวาส แยกกบัผปูฏบิตัธิรรม ดงันัน้จงึสรางกฏุสิงฆบนพืน้ทีด่านหลงัวดัแยกเปน
สดัสวนใหชดัเจน  เพือ่เปนทีพ่กัสำหรบัพระภกิษสุงฆไดประพฤตปิฏบิตั ิจงึขอเชญิ
ผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพในโครงการกอสรางกุฏิสงฆดังรายละเอียดดังนี้

ขอเชญิรวมเปนเจาภาพสรางกฏุสิงฆ หอง/หลงัละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรอื
ตามกำลังศรัทธา

หลงัที ่๑          
เปนอาคาร ๒ ชัน้ หลงัคาทรงไทย       กวาง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
จำนวน ๙ หอง  ขนาดหอง ๔ x ๔ เมตร พรอมหองน้ำในตวั  
ราคากอสราง  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท    รวมเปนเจาภาพหองละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หลงัที ่๒         
เปนอาคาร ๑ ชัน้ ยกพืน้สงู หลงัคาทรงไทย กวาง ๑๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
ขนาดหอง ๙.๘ x ๑๕ เมตร พรอมหองน้ำในตวั  
และมรีะเบยีงรอบหอง หนากวาง ๑.๕ เมตร
ราคากอสราง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท         รวมเปนเจาภาพไดตามกศุลศรทัธา

โครงการกอสรางกฎุกิรรมฐานพระสงฆ (กฏุเิดีย่ว)
อาคาร ๑ ชัน้ ยกพืน้สงู หลงัคาทรงไทย กวาง ๕.๔ เมตร ยาว ๗.๒ เมตร
ขนาดหอง ๒.๕ x ๓ เมตร พรอมหองน้ำในตวั ขนาด ๒.๕ x ๑.๘ เมตร
และมรีะเบยีงรอบหองกวาง ๑.๒ เมตร
จำนวน ๗ หลงั            รวมเปนเจาภาพหลงัละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการกอสรางกฎุสิงฆ

ผูมีจิตศรัทธาสามารถโอนปจจัยเขาบัญชี
วดัปาเจรญิราช ธนาคารออมสนิ สาขาลำไทร บญัชอีอมทรพัย เลขที ่051-2-60782126

พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ เขยีนชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท ระบรุายการทำบญุ
สงแฟกซมาที ่0-9952477 โทรสอบถามเพิม่เตมิไดทีว่ดั โทร 0-29952112
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"พธิสีบืชะตาหลวง" เปนประเพณขีองชาวลานนา ทีเ่ปนสริมิงคลตอผทูีเ่ขารวมพธิ ีเชือ่กนัวาเปนการตออายบุานเมอืง
หรือตอชีวิตคนใหยืนยาว เปนการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห พนจากโรคาพยาธิ รับโชคลาภและจะมีความสุข ความเจริญ
ตลอดจนขจดัภยัอนัตรายตางๆ ทีจ่ะบงัเกดิขึน้ วดัปาเจรญิราช ต.บงึทองหลาง อ.ลำลกูกา จ.ปทมุธาน ีไดจดัพธิ ี"การสบืชะตาหลวง
แบบลานนา" ขึน้ทกุป และทกุครัง้จะมพีทุธศาสนกิชนเขารวมพธิอียางมาก ในปใหมทีจ่ะถงึนีก้เ็ชนกนั วดัปาเจรญิราช กำหนดจดั
"พธิสีบืชะตาหลวง" ขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๒๑.๐๐ น. ถงึ วนัศกุรที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ เพือ่ถวาย
พระพรชยัมงคลและถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัเนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

กำหนดการ
วนัพฤหสับดทีี ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆทรงสมณศกัด เจรญิพระพทุธมนต
เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๓.๕๙ น. เริม่พธิสีวดมนตขามป สวดสงนพเคราะห

วนัศกุรที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๐.๐๑ - ๐๒.๐๐ น. พธิสีบืชะตาหลวงแบบลานนา
เวลา ๐๒.๐๐ - ๐๓.๐๐ น. ปลอยประทปีโคมลอย ๒๙๙ ดวง
เวลา ๐๓.๐๐ - ๐๔.๓๐ น. สวดรบันพเคราะห
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.VEERANON.COM

ขอเชิญทานพุทธศาสนิกชนรวมพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนาและสวดมนตขามป
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
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        พระสงฆไทยใชพระไตรปฎกภาษาบาลเีปนหลกั  มาตัง้แตพระ
พุทธศาสนาเขามามีอิทธิพลในประเทศไทย   ดังนั้น  พระสงฆ
สามเณรที่บวชเขามาเพื่อศึกษาหลักธรรม  จึงตองเรียนรูภาษาบาลี
ใหอานออกเขยีนได จนสามารถศกึษาคนควาหลกัพระธรรมพระวนิยั
จากพระไตรปฎกไดอยางแตกฉาน  สำหรบัผบูวชระยะสัน้กใ็หเรยีน
รหูลกัการอานภาษาบาลใีหคลองเปนพอ เพือ่ยงัคงการสวดมนตดวย
ภาษาบาลเีอาไว   นอกจากนีพ้ระสงฆไดทำการสัง่สอนอบรมใหเดก็
เยาวชนและประชาชน สนใจและรจูกัการสวดมนตบทตางๆ อกีดวย
อานิสงสของการสวดมนต

การสวดมนตนอกจากจะเกิดความเปนสิริมงคลแกตนเอง
และครอบครวัแลว ยงัเกดิประโยชนอืน่ๆอกีมากมาย เชน

๑. ความจำด.ี ปญญาดี
เดก็ๆทีอ่ยใูนวยัเรยีน ถาไดสวดมนตกนั
เปนประจำทุกวัน จะทำใหเรียนเกงขึ้น
หลายทานอาจจะสงสัยวา สวดมนต
จะไปเกี่ยวกับการเรียนเกงอยางไร
เหตผุลคอื  การสวดมนตทกุวนัๆจะเปน
การพัฒนาสมองดานความจำใหเจริญ
งอกงามอยูตลอดเวลา ทำใหเปนคนมี
ความจำดี จำแมน  ในเวลาเดียวกัน

ขณะสวดมนตอยนูัน้ จติใจกำลงัจดจอ  ขณะทีใ่จจดจออยกูบัสิง่ใด
สิง่หนึง่อยจูะเปนระยะสัน้ๆหรอืยาวๆกแ็ลวแต  ชวงเวลานัน้จติจะมี
สมาธ ิ  ถาสมาธจิดจออยไูดสกัประมาณ ๒๐ นาท ีสมองสวนความ
คดิจะปรบัระบบภายใน  ใหมพีลงัแหงการคดิ เรยีกกนังายๆวา คดิเกง
คณุสมบตั ิ๒ ประการนี ้คอื จำแมน และ คดิเกง เปนคณุสมบตัขิอง
การเรยีนเกง   ดงันัน้ เดก็ๆทีอ่ยากเรยีนเกง ขอใหฝกสวดมนต และ
ทำการสวดมนตเปนประจำทกุวนั  เดก็ทีเ่รยีนไมเกง จะสามารถเรยีน
เกงไดสมความปรารถนา เดก็ทีเ่รยีนเกงอยแูลวกจ็ะเรยีนเกงยิง่ขึน้ไปอกี
สำหรบัผใูหญในวยัทำงาน  กจ็ะสงผลใหประสทิธภิาพในการทำงาน
ดขีึน้อยางชดัเจน จติใจแจมใส มคีวามกระตอืรอืรนตอการปฏบิตังิาน
สำหรบัผสูงูอายทุีม่กัจะมภีาวะความจำเสือ่มหรอืความจำเริม่ถดถอย
ถาไดทำการสวดมนตอยูเปนประจำ ความจำจะเกิดการฟนฟูขึ้นมา
ไดอยางอศัจรรยทเีดยีว  เรยีกวาเกดิผลดกีบัคนทกุเพศทกุวยั ไมจำกดั
อาชพี หรอืชนชัน้วรรณะ   เรือ่งนีส้ามารถทดสอบไดดวยตนเอง  โดย
ไมเสยีคาใชจายใดๆทัง้สิน้  เพยีงยอมสละเวลาลงมอืปฏบิตั ิแลวทกุ
คนจะเห็นผลดวยตนเอง

คนไทยสวนใหญเปนชาวพุทธมาแตกำเนิด  ชีวิตจึง
ผกูพนักบัพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนามาตัง้แตเลก็แตนอย  ไม
วาจะเปน ทำบญุบาน   ทำบญุวนัเกดิ  ทำบญุแตงงาน  วนัขึน้
ปใหม  หรอืวนัสงกรานต   สิง่ทีจ่ะขาดไมได คอื การนมินตพระ
มาสวดมนต      ผเูขยีนจงึขอนำเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการสวดมนต
มาเลาสูกันฟง  แตเนื่องจากเรื่องการสวดมนตนั้น มีความ
นาสนใจอยมูากมายหลายประเดน็  เชน  ประวตัคิวามเปนมา
ของการสวดมนต   ความหมายและทีม่าบทสวดมนตบทตางๆ
บทสวดสำหรับใชในงานพิธีแตละพิธี   วิธีการสวดมนต
อานสิงสของการสวดมนต  เปนตน   ซึง่ถาจะเขยีนทัง้หมดกค็ง
ใชเนือ้ทีม่ากหลายตอนอย ู   ผเูขยีนจงึขอเลอืกกลาวถงึเฉพาะ
อานสิงคของการสวดมนต ในลกัษณะการสรางบญุฤทธิ ์   ซึง่
จะเกิดประโยชนโดยตรงกับผูที่ไดอานบทความนี้และนำไป
ปฏบิตัิ

การสวดมนตมีอยูในทุกศาสนา
 ไมใชแตพทุธบรษิทัเทานัน้ทีส่วดมนต  ศาสนาอืน่ๆ เชน

ครสิต   อสิลาม  พราหมณ  ฮนิด ู  หรอื ซกิข  มกีารสวดมนต
เชนกนั    ศาสนาพราหมณ ทีน่บัเปนศาสนาทีเ่กาแกทีส่ดุ เครง
ครัดตอการสวดมนตอยางมาก   ศาสนาอิสลาม กำหนดให
ศาสนิกทุกคนทำการละหมาดทุกวัน วันละ ๕ ครั้ง สงผลให
ศาสนาอสิลาม มคีวามเขมแขง็มัน่คงและเจรญิกาวหนาขึน้เปน
ลำดบั    ชาวครสิตสวดระลกึถงึพระผเูปนเจาในหลายวาระ     จงึ
เปนหลักฐานที่นาเชื่อถือไดวา สาเหตุประการหนึ่งที่ทำให
ศาสนาแตละศาสนามีความมั่นคงและคงอยูมาไดนับพันป
เพราะศาสนกิชนในศาสนานัน้ๆ สวดมนตกนัเปนประจำ

ชาวพุทธสวดมนตกันมาตั้งแตพุทธกาล
สมยัทีพ่ระพทุธองคยงัทรงพระชนมชพีอย ู หลกัธรรมทัง้

หลายทีท่รงเผยแผจากพทุธโอษฐ  สัง่สอนแกพทุธสาวก ยงัไม
มกีารจดบนัทกึ  การถายทอดคำสอนใชวธิจีดจำ ดวยการทอง
กันเปนบทๆ สืบตอกันมาเรื่อยๆ จึงเปนจุดเริ่มตนของการ
สวดมนตบทตางๆ  แมวาในระยะหลังตอมาจะเริ่มมีการ
สังคายนาหลักพระธรรมและวินัย รวบรวมหมวดหมูจดบันทึก
ลงในใบลานบาง หนงัสตัวบาง  จารกึลงในแผนศลิา  หรอืวสัดุ
อืน่ๆ ตามยคุสมยัแลวกต็าม  แตการใชวธิทีองจำ สวดมนตยงั
เปนวธิทีีน่ยิมกนัอย ูสบืทอดมาถงึปจจบุนั

สวดมนตสรางบุญฤทธิ์
โดย ดร.อำนาจ บวัศริิ

ผูอำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
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๒. มจีติเมตตา กรณุา  เพิม่สงาราศ ีเปนบญุญาบารมี
การสวดมนตเปนประจำทุกวัน ทำใหจิตใจออนโยน

สงบเยน็  ไมมจีติคดิรายหรอืคดิเบยีดเบยีนตอตนเองหรอืตอผอูืน่
บางทานสงสัยวาคิดเบียดเบียนตนเองมีดวยหรือ  การคิดเบียด
เบียนตนเองมีหลายลักษณะ เปนการคิดในเชิงลบ  คิดนอยเนื้อ
ต่ำใจตนเอง เชน ทำไมเราเกดิมาไมสวย ไมหลอ ตวัดำเตีย้มอตอ
ไมหลอ ไมรวย  ไมเกง ไมไดทำงานด ีมรีายไดดีๆ    มแีฟนสวยๆ
เหมอืนคนอืน่เขา  ทำไมชวีติมแีตความอบัโชค แหงแลง ไมรงุเรอืง
สดใส    การคิดรายคิดเบียดเบียนผูอื่น  เชน มีใจอคติ   ใจคิด
อิจฉาตารอน เมื่อเห็นเขาไดดีมีโชควาสนา  จิตใจโกรธงาย คิด
อาฆาตมาดรายตอผอูืน่  คดิคดโกงเอารดัเอาเปรยีบผอูืน่ เปนตน
การสวดมนตทุกวันจะเปนการฝกใจใหสงบเย็น ไมมีอาการสอด
สายเรารอน  เพราะตองจดจอตอการสวดมนตอยูตลอดเวลา
ภาวการณสงบเยน็เชนนีเ้อง จะหลอหลอมใหจติมคีวามเมตตาเกดิ
ขึ้น มีความปรารถนาดีตอผูอื่นเกิดความกรุณาอยากชวยเหลือผู
ออนดอยกวา ผตูกทกุขไดยากมคีวามลำบากกวาเรา   ภาวะจติ
เชนนี้จะเกิดขึ้นมาเอง จากการปฏิบัติบูชาแบบที่เริ่มไดดวยการ
สวดมนต   จะหามไมใหเกดิกไ็มได  ความมจีติเมตตากรณุาเปน
ความดีที่ทุกคนสามารถสรางไดดวยตนเอง  เมื่อเกิดแลวทำให
จติใจเฟองฟกูระปรีก้ระเปรา มจีติคดิทางบวก  คดิทางสรางสรรค
อยตูลอดเวลา  จติแหงความเมตตากรณุานีจ้ะฉายออกมาเองทาง
สีหนาและแววตา  ทำใหเพิ่มพูนความมีสงาราศีแกตนเอง เปน
ลกัษณะทีใ่ครพบใครเหน็กส็มัผสัได  เปนบญุฤทธิท์ีส่ำเรจ็ไดดวย
ตนเอง ไมมใีครสามารถมาหยบิยืน่ใหเราได   นอกจากตองปฏบิตัเิอง
ดงัวลทีีช่อบกลาวกนัวา “ความดไีมมขีาย ถาอยากไดตองทำเอง”

๓. สรางความเชือ่มัน่ใหกบัตนเอง
บทสวดมนตแตละบทแมจะมีความหมายที่แตก

ตางกัน  แตเปนความหมายที่สงเสริมใหเกิดกำลังใจและ
สรางความมั่นใจใหกับตนเอง  ไมวาจะเปบบทสรรญเสริญ
คุณพระรัตนตรัย  นำคุณความดี  บารมีของพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ มาเปนที่พึ่งพายึดเหนี่ยวใจ   หรือบท
นมการสทิธคิาถา  ทีข่อใหชวยขจดัอนัตราย สิง่ไมเปนมงคลตางๆ
ใหหมดสิ้น  หรือบทพุทธชัยมงคลคาถา ที่กลาวถึงพระ
พทุธองคทีท่รงชนะมารทัง้หลาย ไดดวยเดชานภุาพแหงพระ
ธรรมอนัเปนมงคลทัง้หลาย  เมือ่ผสูวดมคีวามยดึมัน่ศรทัธาในพลงั
แหงคณุงามความดขีองพระพทุธเจา  กจ็ะบงัเกดิความเชือ่มัน่ในตนเอง
มพีลงัจติพลงัใจทีด่ ีทำการสิง่ใดกจ็ะสำเรจ็ลลุวงไปดวยดไีด

๔.องอาจแกลวกลา ทวงทาสงางาม
ดังไดกลาวแลววา การสวดมนตสรางความเชื่อมั่นให

กับตนเองได ทำใหเกิดความมั่นใจในการทำกิจการงานทั้งปวง
ความั่นใจนี้เองจะทำใหบุคคลไมเกรงกลัวตอภยันตรายทั้งหลาย
จิตใจไมหวาดหวั่น ความทรนงองอาจก็เกิด มีความอาจหาญ
บคุลกิผึง่ผายงดงาม  เปนทีย่อมรบัของบคุคลทัว่ไป

๕. สตแิจมใส จติใจไมขนุมวั
จิตที่มุงมั่น จดจอ เปนสมาธิในระหวางการสวดมนต

นัน้ จะมคีวามปลอดโปรงโลงใจจากเรือ่งกจิการงานทัง้ปวง   ทมุเท
อยกูบัการสวดมนต  เปนชวงเวลาทีป่ระกอบกรรมด ีซึง่เรารตูวัอยู
ตลอดเวลา  มีความปลื้มปติตอความดีที่เราไดปฏิบัติ  ความสด
ชื่นแจมใสก็จะเกิดขึ้นกับตัวเรา  จิตใจโปรงโลงสบาย จิตใจสงบ
ไมมคีวามขนุมวั ความรสูกึเปนสขุกจ็ะเกดิขึน้    นบัเปนสดุยอด
ความปรารถนาของสามัญชนทั่วไป
วิธีการสวดมนตใหไดผลดี

การสวดมนตทีด่นีัน้  กอนอืน่ตองศกึษาใหเขาใจเรือ่งราว
ที่ไปที่มา ตลอดจนความหมายของบทสวดที่จะสวดกอน  ทั้งนี้
เพือ่สรางความศรทัธาเชือ่มัน่ใหเกดิขึน้กบัตวัเรา      หดัอานคำสวด
ภาษาบาลีใหคลองไมติดขัด และออกเสียงอักขระใหชัดเจน หัด
อานสวดตามหนังสือไปบอยๆ อาจหาแผนซีดีมาเปดฟงแลวสวด
ตามไปกอน นานไปก็จะคลองขึ้น  เมื่อจำไดก็ไมจำเปนตองใชั
หนงัสอือกีตอไป   ใหสวดดวยเสยีงดงัฟงชดัพอสมควร  สวนจะสวด
กี่บทและบทใดบางก็สวดตามหนังสือสวดมนตที่มีอยูทั่วไป และ
สวดตามเวลาทีม่ ี แตขอแนะนำวาสมควรใชเวลาในการสวดแตละ
ครั้งไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง   เมื่อสวดมนตจบแตละครั้ง  ขอให
ปฏิบัติสมาธิสรางความสงบเพิ่มขึ้นแกจิตใจใหตอเนื่องไป  จะ
เสรมิสรางบญุฤทธิเ์พิม่พนูขึน้ไปอกี    ทกุทานสามารถหาหนงัสอื
สวดมนตไดตามวัดตางๆ หรือจะหาซื้อไดที่รานหนังสือทั่วไปทุก
แหง   นอกจากนีอ้าจขอไดจากสำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ
ตัง้อยทูีส่ำนกังานพทุธมณฑล  ถนนพทุธมณฑลสายสี ่ตำบลศาลายา
อำเภอพทุธมณฑล จ.นครปฐม    โทรศพัท  ๐๒ ๔๔๑๔๕๔๓  ใน
วันเวลาราชการ

จึงขอเชิญชวนใหทุกทานเห็น
ความสำคัญของการสวดมนต
และลงมือปฏิบัติอยางสม่ำ
เสมอ ทกุวนัอยาใหขาด  ภาย
ใน ๒ เดือน ทุกทานจะเห็น
ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจ
ของตนเองเกิดขึ้นอยางมาก

โดยเฉพาะถาสงเสริมสนับสนุนใหลูกหลานไดฝกสวดมนต
ตัง้แตยงัเลก็ๆอย ูเปนทีเ่ชือ่มัน่ไดวา ลกูหลานของเราจะเตบิ
โตขึ้นเปนคนดี เปนคนเกง และเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
ไดอยางแนนอน  จรงิๆแลว  อานสิงสของการสวดมนตยงั
มอีกีมาก  ถาหากทานสนใจและเหน็ประโยชนของการสวด
มนต  กจ็ะขออนญุาตเขยีนลงในตอนตอไปอกี     สำหรบั
คราวนีข้อยตุบิทความไวเพยีงเทานี ้ ขอขอบคณุทีไ่ดตดิตาม
อานมาจนถงึบรรทดัสดุทายนี ้ขอใหทกุทานมคีวามสขุและ
พบความสำเรจ็จากการสวดมนต       สวสัดคีรบั
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ถวายเปนพระราชกศุลและเฉลมิพระเกยีรตแิดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช
เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔

ประดษิฐาน ณ อาคารหอประชมุสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัปทมุธานแีหงที ่๑๓
วัดปาเจริญราช

พระพทุธรปูปางเปดโลก  มลีกัษณะเปนพระอริยิาบถยนือยเูหนอืดอกบวั
พระหัตถทั้งสองขนาบลงขางพระวรกายเหมือนปางประทับยืน
แบฝาพระหตัถทัง้สองออกไปขางหนา หลอดวยทองเหลอืง 

ความสงูจากฝาพระบาทถงึยอดรศัม ี๑๑ เมตร ใตฐานพระบรรจดุนิจาก๔ สงัเวชนยีสถาน
และสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ัว่ประเทศ ๗๗ จงัหวดั

ตลอดจนอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุจากประเทศอินเดียและศรีลังกาบรรจุตรงเศียรพระพุทธรูปปางเปดโลก

กำหนดพธิเีททองหลอพระประมาณเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ  มณฑลพธิวีดัปาเจรญิราช
  (กำหนดพธิปีนประมาณเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๓-เดอืนเมษายน ๒๕๕๔)

      หมายเหต ุงบประมาณสรางองคพระ เปนเงนิ ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดลานบาทถวน)

ผมูจีติศรทัธารวมเปนเจาภาพโอนปจจยัผานบญัชอีอมทรพัย ธนาคารไทยพาณชิย สาขาปนเกลา
ชือ่บญัช ีวดัปาเจรญิราชเพือ่สรางพระพทุธรปูปางเปดโลก   เลขทีบ่ญัช ี 094-231144-4

สงหลกัฐานการโอนเงนิพรอมเขยีนชือ่ ทีอ่ยใูหชดัเจน สงแฟกซมาที ่02-995-2477
ขอเชญิรวมจองเปนเจาภาพไดหรอืสอบถามเพิม่เตมิไดที ่0-2995-2112, 086-310-2566,
088-620-1299, 081-828-8298, 085-120-2005, 081-855-7071, 086-306-9873
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ผลิตและจำหนาย ชุดไตรจีวร ตัดเย็บถูกตองตามพระวินัย
เนือ้ผาคณุภาพอยางด ีฝมอืประณตี รบัสัง่ตดัเยบ็ขนาดพเิศษ
ราคาขายปลีกและสง

ศนูยลกูคาสมัพนัธ 080-629-4242,
081-311-5696, 082-790-4978

 นำกราบสงัเวชนยีสถาน ณ ประเทศอนิเดยี - เนปาล
 นำกราบพทุธสถาน ณ ประเทศพมา
 นำกราบพทุธสถาน ณ ประเทศศรลีงักา
 นำกราบพทุธสถาน ณ ประเทศอนิโดนเีซยี (บโุรพทุโธ)
 ลองเรอืไหวพระลำน้ำเจาพระยา
 นำสกัการะ(ทางรถยนต) "เพชรบรุเีมอืงพทุธ"

  ปฏบิตัธิรรม 9 วดั

สอบถามรายละเอยีดตารางการเดนิทางไดที่
คณุลลีาวดี โทร. 081-700-2510
คณุธนาชยั โทร. 081-811-2507

ธรรมสญัจร
รับจัดทัวรทางพระพุทธศาสนา
ในประเทศและตางประเทศ

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)
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CHINESE ABROAD STUDY CENTER
ตวัแทนมหาวทิยาลยัชัน้นำของประเทศจนี

คาเทอมและคาใชจายไมแพง
สอบถามไดที ่ โทร 086 310 2566,086 534 8273

   www.123tochina.com, www.chineseabroadstudycenter.com

“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

ศกึษาตอประเทศจนี สอูนาคตทีด่กีวา
เรียนหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน

การแพทยแผนปจจุบัน    วิศวกรรมการบิน   ฯลฯ
การแพทยแผนจีน
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หนงัสอืขายดไีปทัว่โลกชือ่ Fit for Life ของนกับรรยายเรือ่งโภชนาการ
ชาวอเมรกินั ฮารวยี และมารลินี ไดมอนด ไดเสนอแนวคดิทีน่าสนใจเกีย่ว
กับการกินผลไมวา ที่จริงแลวเมื่อสืบคนถึงประวัติศาสตรชาติพันธุมนุษย
อยางที ่ดร.อลนั วอลคเกอร นกัมานษุยวทิยาคนสำคญั ไดเผยผลการศกึษา
ในหนงัสอืพมิพนวิยอรคไทม เมือ่วนัที ่15 พ.ค. 2522 นัน้ ดร.วอลคเกอรได
ศึกษาอยางละเอียดทั้งจากหลักฐาน โครงกระดูก ฟนของมนุษย และซาก
ฟอสซลิตางๆ มหีลกัฐานยนืยนัชดัเจนวามนษุยนัน้ แตเดมิไมใชเปนพวกทีก่นิ
เนือ้ เมลด็พชื หรอืแมแตผกัหญาใดๆ หากแตดำรงชวีติอยดูวยการเกบ็ผลไม
มากิน ธรรมชาติไดสรางรางกายคนใหรองรับกับการกินผลไมเปนอาหาร
ตัง้แตไหนแตไรมา เพิง่มามชีวงศตวรรษทีผ่านมานีเ้องทีเ่ราหนัไปกนิเนือ้สตัว
กันมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งผลตามมาก็คือ รางกายตองปรับตัวอยางหนัก ซึ่ง
หากรางกายปรบัตวัไมไหวกก็ลายเปนพษิ  เปนทีม่าของการเกดิสารพดัโรค
ตางๆในปจจบุนั เชน โรคหลอดเลอืดหวัใจ โรคเบาหวาน โรคมะเรง็  โรคตบั
กระเพาะอาหาร เปนตน

คณุคาของผลไม
ผลไมทุกชนิดมีคุณคาสารอาหารทั้งคารโบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร

กรดอะมโิน กรดไขมนัตางๆ ทีจ่ำเปน ซึง่จะเปนกำลงัเสรมิใหระบบตางๆ ใน
รางกายทำงานไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ผลไมบางครั้งยังเปนเหมือนยา
บำบดัทีธ่รรมชาตสิรางใหมนษุย เชนในวนัทีอ่ากาศรอนๆ หากไดลิม้รสแตง
โมสักชิ้นก็ทำใหฉ่ำชื่นใจคลายรอนไปไดมาก หรือคุณอาจเคยไดยินวา กิน
กลวยน้ำวาแลวจะทำใหคลายจากทองผกู แถมยงัทำใหอารมณด ีเพราะเชือ่
วาในกลวยมสีาร Tryptophan เมือ่กนิเขาไปจะเปลีย่นเปน Serotonin ทีเ่ปน
สารสรางความสุขใหกับคนเรา ขณะที่การกินผลไมเปนวิธีสำคัญที่ชวยลาง
พษิ เพราะผลไมสวนใหญมนี้ำประกอบอย ูในปรมิาณ 80-90% ทัง้มกีากใย
จงึชวยกวาดลางพษิตางๆ ซึง่คัง่คางในรางกายใหออก ไปโดยการขบัถาย ดงั
นั้นเมื่อรวมกับสารอาหารที่เราไดจากผลไมแลว จึงนับวาเปนอาหารที่ให
ประโยชนกับรางกายสูงกวาอาหารอีกหลายชนิด

อยางไรกต็ามผลไมมคีณุคากจ็รงิ แตถากนิผดิเวลา คณุคาทีค่วรจะได
จากผลไมที่กินเขาไปก็เลยลดลงอยางนาเสียดาย

กนิผลไมตอนทองวาง...ไดประโยชนสงูสดุ
ไดมอนดเสนอแนวความคดิวาน้ำและกากใยในผลไมชวยในการขบัถาย

ของเสยีออกจากรางกาย จงึชวยลดน้ำหนกัได โดยปกตแิลวรางกายคนเรา
จะใชเวลาในการยอยและดูดซึมสารอาหารจากผลไมไปใชในรางกายเพียง
20-30 นาทเีทานัน้ แถมยงัใชพลงังานสำหรบัการยอยนอยมาก และรางกาย
จะใชประโยชนจากผลไมสงูสดุตอเมือ่คนนัน้ตองกนิผลไมอยางถกูวธิ ีคอืการ
กนิผลไมขณะทีท่องวาง ไมควรกนิผลไมพรอมกบัหรอืหลงัอาหารอืน่ๆ หรอื
หากกนิผลไมแลวจะกนิอาหารอืน่ตาม กค็วรรอเวลาอยางนอย 20-30 นาที
เพื่อใหผลไมที่กินเขาไปตกสูลำไสเล็กและดูดซึมสารอาหารจากผลไมเขาสู
รางกายไดอยางเต็มที่ การหามกินผลไมหลังอาหารนั้นเพราะเมื่ออาหาร
ตกถึงกระเพาะจะใชเวลายอยประมาณ 4 ชั่วโมง หากกินผลไมตามลงไป

แทนที่จะผานไปยังลำไสเล็กไดเลยก็จะตองถูกขัดขวางจากอาหารที่รอการ
ยอยเหลานั้น ระหวางนี้ทั้งอาหารและผลไมที่ผสมกันในกระเพาะจึงอาจ
ทำใหเกดิการหมกับดู เกดิแกส ซึง่มผีลใหเกดิอาการแนน จกุ หรอืไมสบาย
ทองได ทัง้นีส้อดคลองกบัแนวคดิของ ดร.เฮอรเบริต เอม็. เชลตนั ผเูชีย่วชาญ
เรือ่งโภชนาการของสหรฐัฯ ทีเ่นนวาคณุคาของผลไม จะใหประโยชนกบัเรา
เตม็ทีเ่มือ่กนิขณะทองวาง

แตโดยทัว่ไปเราจะมกักนิอาหารกอนกนิผลไม เปนความเคยชนิกนัอยู
แลว ซึง่ถาใครทีก่นิอาหารแลวตองการกนิผลไมตาม ควรรอเวลาใหอาหาร
ทีก่นิเขาไปกอนหนานัน้ยอยใหหมดเสยีกอน แลวจงึคอยกนิผลไมตาม มขีอ
แนะนำก็คือ หากเปนอาหารเบาๆ เชน สลัดผักสด ใชเวลารอประมาณ 2
ชัว่โมง หรอืหากคณุเพิง่กนิอาหารหนกัอยางเชน ขาว หรอืเนือ้สตัว จะใชเวลา
ยอยนานขึน้ กอ็าจตองรออยางนอย 4 ชัว่โมง หรอืถากนิอาหารหลายๆ อยาง
รวมกนั มกีากใยนอย ยอยยากขึน้ กอ็าจใชเวลามากถงึ 8 ชัว่โมง รางกายใช
พลังงานสำหรับการยอยมากขึ้น ผลก็คือ ทำใหเรารูสึกเพลีย งวงเหงาหาว
นอนหลงัอาหารมือ้นัน้  จงึไมแนะนำใหกนิผลไมตามไปในชวงเวลานัน้เลย

กนิผลไมชวงเชาทำใหรางกายสดชืน่
ตามแนวคดินีเ้วลาทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ทีค่วรจะกนิผลไมหรอืดืม่น้ำผลไม

คอื ชวงเชาของทกุวนั ตัง้แตตอนตืน่ จนถงึเทีย่ง เนือ่งจากเปนชวงทีร่างกาย
สะสมพลงังานไวเตม็เปยมตลอดคนื ดงันัน้เวลาตืน่จะเปนชวงทีร่างกายสด
ชื่นที่สุด จึงไมควรจะสูญเสียพลังงานที่มีคาของวันนี้ไปเปลาๆ กับการยอย
อาหารนานๆ แตการกินผลไมที่ใชพลังงานในการยอยต่ำ จะชวยใหเรามี
พลังงานเหลือเฟอไวใชประโยชนกับกิจกรรมอื่นๆ ของชีวิต และดูดซึมสาร
อาหารทีค่วรจะไดรบัอยางเตม็ที ่รวมทัง้ไดกากใยชวยชบัของเสยีทีส่ะสมมา
จากวันกอน ทั้งมีสวนชวยใหน้ำหนักลดลง โดยที่ในชวงเวลาดังกลาวเรา
สามารถกนิผลไมไดมากเทาทีอ่ยากกนิ และเวนระยะประมาณสกัครึง่ชัว่โมง
จงึคอยกนิอาหารมือ้กลางวนั หากทำแบบนีไ้ดเปนประจำ รางกายเรากจ็ะได
รบัสารอาหารสำคญัจากผลไมเตม็ที ่ชวยใหเราคงความเปนหนมุเปนสาวได
ดี มีอายุยืน สุขภาพดี กระชุมกระชวยอยูเสมอ

ผลไมสด 100% ไดคณุคามากทีส่ดุ
การกนิผลไมหรอืน้ำผลไม ไมวาจะชนดิไหน สิง่ทีส่ำคญัทีส่ดุคอื ตอง

" สด " 100% ไมไดผานความรอน การหมกัดอง เพราะรางกายเราจะนำไป
ใชประโยชนไดมากทีส่ดุ เมือ่มนัอยใูนสภาพธรรมชาตเิทานัน้ แตผลไมทีผ่าน
ความรอนปรงุเปนอาหาร จะสญูเสยีคณุคาในตวัเองไปหมดแลว หากเปนน้ำ
ผลไมกค็วรเลอืกดืม่ชนดิทีค่ัน้สด 100% จะดกีวาชนดิทีผ่านกระบวนการฆา
เชือ้ดวยความรอน หรอืน้ำผลไมทีผ่สมจากหวัเชือ้เขมขน นอกจากนกีารดืม่
น้ำผกัหรอืผลไมคัน้สดแทนการดืม่ชา กาแฟ ในยามเชา ทำใหอารมณแจม
ใส ก็เปนหนทางสูการมีสุขภาพดี ชีวีสดใส ถาใครสนใจดูแลสุขรางกายให
สอดคลองกบัธรรมชาตสิรางมา กล็องมากนิผลไมใหถกูวธิ ี จะไดหางไกลโรค
กันนะคะ
อางอิง : http://www.healthtoday.net,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงประเทศไทย (วว.) ฝายเทคโนโลยอีาหาร

สรรหามาเลา
Healthy

 กนิผลไมตอนไหนดทีีส่ดุ
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เรื่อง...วิสาขา
เกรด็นารใูนพระไตรปฏก

ผาจวีรเกดิขึน้ครัง้แรก
ฉบับนี้เปนชวงเทศกาลออกพรรษา

หลายคนคงจองเปนเจาภาพกฐินตามวัด
ตางๆ ซึง่ประเพณกีารทอดกฐนิ เปนประเพณี
สำคญัสำหรบัชาวพทุธ ถอืวาเปนกศุลประจำป
อันสำคัญอยางหนึ่ง  การทอดกฐิน มีเวลา
กำหนดทำไดเฉพาะแตวนัแรมค่ำ ๑ เดอืน ๑๑ ถงึ
วนัขึน้ ๑๕ ค่ำเดอืน ๑๒ หลงัวนัออกพรรษา นอก
จากกำหนดนี้จะทำไมได และเฉพาะในวัดหนึ่งๆ
กม็แีตหนเดยีว พระทีร่บัผากฐนิกร็บัไดแตหนเดยีว
เหมอืนกนั ชาวบานจงึนยิมทอดกฐนิมทีัว่ไปทกุวดั
วดัหลวงของพระเจาแผนดนิ พระองคทานจะเสดจ็ไปพระราชทานพระกฐนิ
เปนกระบวน ทัง้ทางน้ำและทางบกเปนทีร่ืน่เรงิของประชาชน พากนัมาคอย
ดูกระบวนเสด็จเปนการครึกครื้นมาก วัดที่มิไดเสด็จ ก็พระราชทานเครื่อง
พระกฐนิใหเชือ้พระวงศและเจานายนำไปทอดแทน 
            สวน เครือ่งกฐนิ ทีส่ำหรบัใหเปนกฐนิแทๆ  นัน้ กค็อื ผาผนื ๑ จะเปน
ผาสงัฆาฏหิรอืผาจวีร สบงกใ็ชได ไมใชตองใชทัง้ ๓ ผนื สมยักอนชาวบาน
ยงัทำสบงจวีรไมเปน พระทานตองชวยกนัทำเอง วธิทีำเอาไมแบบทีเ่รยีกวา
ไมสะดงึทาบลงบนผาใหไดกบัแบบแลวจงึตดัตามนัน้ จงึเรยีกผานัน้วา “ผากฐนิ”
หมายความวา “ผาทีท่าบไมสะดงึ” นัน้เอง คำวา “กฐนิ” นัน้แปลวา “ไมสะดงึ” 
ครัน้เมือ่ชาวบานรจูกัเยบ็ยอมผาสบงจวีรไดแลว กเ็ยบ็ยอมเสยีใหเสรจ็แลว
นำไปทอดบาง ที่นำเอาแตผาขาวพอทำสบงหรือจีวรไดผืนหนึ่ง ไปทอดให
พระทานเยบ็ยอมเองบาง จงึนยิมกนัวา ผาสำหรบัทอดกฐนิ จะเปนผาเหลอืง
หรอืผาขาวกไ็ด

ตอมาชาวบานมีศรัทธามากขึ้น จึงจัดหาผาใหมากขึ้นรวมเขาเปน
ผาไตร และมสีิง่ของตางๆ เชน บาตร ยาม ทีน่อน มงุ และเครือ่งใชอืน่ๆ เพิม่
เขา มขีองถวาย มกีารแหแหนกนัเปนการสนกุสนาน

ผาจวีรเกดิขึน้ครัง้แรกอยางไร
ปจจบุนัผาทีน่ยิมใชการถวายผากฐนิ  กค็อื ผาไตรจวีรนัน่เอง ดงั

นั้นฉบับนี้ขอกลาวทีมาของผาไตรจีวร ตั้งแตครั้งพุทธกาล ไดมี
พทุธบญัญตัอิยางไรเกีย่วกบัจวีรไดอยางไร  เพือ่ผอูานจะไดถวายผา
ไตรจีวรใหเหมาะสมกับพระภิกษุสงฆ ผูเขียนขอยกขอความในพระ
ไตรปฏก หมวดจีวรขันธกะ ซึ่งไดกลาวไวในพระไตรปฎก เลมที่ ๕
พระวนิยัปฎก เลมที ่๕ มหาวรรค ภาค ๒ เรือ่งการเกดิผาจวีรในพระพทุธ
ศาสนาครั้งแรก เนื่องจากคหบดีตองการถวายจีวรแดพระผูมีพระภาคเจา
ความวา           

“…ลำดบันัน้ พระผมูพีระภาคทรงทำธรรมกีถา ในเพราะเหตเุปนเคา
มลูนัน้ ในเพราะเหตแุรกเกดินัน้ แลวรบัสัง่กะภกิษทุัง้หลายวา ดกูรภกิษทุัง้
หลาย เราอนญุาตคหบดจีวีร รปูใดปรารถนา จงถอืผาบงัสกุลุ รปูใดปรารถนา
จงถอืผาบงัสกุลุ รปูใดปรารถนา จงยนิดคีหบดจีวีร แตเราสรรเสรญิการยนิดี
ดวยปจจยัตามมตีามได…”

“…ประชาชนในพระนครราชคฤหไดทราบขาววา พระผมูพีระภาคทรง
อนญุาตคหบดจีวีรแกภกิษทุัง้หลาย ตางพากนัยนิดรีาเรงิวา บดันีแ้ล พวก
เราจกัถวายทาน จกับำเพญ็บญุ เพราะพระผมูพีระภาคทรงอนญุาตคหบดี
จวีรแกภกิษทุัง้หลาย เพยีงวนัเดยีวเทานัน้ จวีรหลายพนัผนืไดเกดิขึน้ในพระ

นครราชคฤห ประชาชนชาวชนบทไดทราบขาววา พระผู
มีพระภาคทรงอนุญาตคหบดีจีวรแกภิกษุทั้งหลาย ตาง
พากันยินดีราเริงวา บัดนี้แล พวกเราจักถวายทาน จัก
บำเพญ็บญุ  เพราะพระผมูพีระภาคทรงอนญุาตคหบดี
จวีรแกภกิษทุัง้หลาย เพยีงวนัเดยีวเทานัน้ จวีรหลายพนั
ผืนไดเกิดขึ้นแมในชนบท…”

ผาชนดิใดทีน่ำมาตดัเยบ็จวีร
นบัตัง้แตพระองคมพีทุธานญุาต ิกม็ปีระชาชนทัว่ไปนำผาจวีรมาถวาย

ซึง่กอนหนานีพ้ระภกิษสุงฆในสมยันัน้นยิมนำผาบงัสกุลุมาตดัเยบ็จวีรเทา
นัน้ ตอมาพระองคทรงพระพทุธานญุาตผาปาวารและผาโกเชาว ผาปาวาร
แกมไหม ผากมัพล มาตดัเยบ็จวีร และทรงมพีระพทุธานญุาตผาทีน่ำมาตดั
จวีร ๖ ชนดิ ความวา

“...กโ็ดยสมยันัน้แล จวีรทัง้เนือ้ดแีละเลวเกดิขึน้แกสงฆ ครัง้นัน้ ภกิษุ
ทัง้หลายไดมคีวามปรวิติกดงันีว้า จวีรชนดิไรหนอแล พระผมูพีระภาคทรง
อนุญาต ชนิดไรไมทรงอนุญาต แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระผมูพีระภาคตรสัอนญุาตวา ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาตจวีร ๖ ชนดิ
คอืจวีรทำดวยเปลอืกไม ๑ ทำดวยฝาย ๑ ทำดวยไหม ๑ ทำดวยขนสตัว ๑
ทำดวยปาน ๑ ทำดวยของเจอืกนั ๑...”
             สมยัตอมา ภกิษทุัง้หลายทีย่นิดคีหบดจีวีรนัน้พากนัรงัเกยีจ ไมยนิดี
ผาบงัสกุลุ ดวยคดิวา พระผมูพีระภาคทรงอนญุาตจวีรอยางเดยีวเทานัน้ ไม
ใช ๒ อยาง จงึกราบทลูเรือ่งนัน้แดพระผมูพีระภาคเจา. พระผมูพีระภาคเจา
ตรสัอนญุาตความวา

 “... ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาตใหภกิษผุยูนิดคีหบดจีวีร ยนิดผีา
บงัสกุลุได แตเราสรรเสรญิความสนัโดษดวยจวีรทัง้สองนัน้...”

พระพทุธบญัญตัหิามใชจวีรทีไ่มตดั
พระพทุธเจาทรงบญัญตัหิามใชจวีรทีไ่มตดั ขอยกเนือ้ความตอนหนึง่

ความวา
“... กโ็ดยสมยันัน้แล พระฉพัพคัคยีใชจวีรทีไ่มไดตดั ใชจวีรทีย่อมน้ำ

ฝาด มสีเีหมอืนงาชาง ประชาชนจงึพากนัเพงโทษ ตเิตยีน โพนทะนา ภกิษุ
ทัง้หลายกราบทลูเรือ่งนัน้แดพระผมูพีระภาค. พระผมูพีระภาคตรสัหามวา
ดกูรภกิษทุัง้หลาย ภกิษไุมพงึใชจวีรทีม่ไิดตดั รปูใดใช ตองอาบตัทิกุกฏ..”

พระอานนทผอูอกแบบจวีร
ตอมาพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธ

พระองคทรงรบัสัง่ใหพระอานนทเปนผอูอกแบบจวีร พระพทุธบญัชาใหแตง
จวีร ความวา

“...ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยูในพระนครราชคฤหตามพระ
พทุธาภริมย แลวเสดจ็พระพทุธดำเนนิไปทางทกัขณิาคริชีนบท พระองคทอด
พระเนตรเหน็นาของชาวมคธ ซึง่เขาพนูดนิขึน้เปนคนันาสีเ่หลีย่ม พนูคนันา
ยาวทัง้ดานยาวและดานกวาง พนูคนันาคัน่ในระหวางๆ ดวยคนันาสัน้ๆ พนู
คนันาเชือ่มกนัดงัทาง ๔ แพรง ตามทีซ่ึง่คนันากบัคนันาผานตดักนัไป ครัน้
แลวรับสั่งกะทานพระอานนทวา อานนทเธอเห็นนาของชาวมคธ ซึ่งเขา
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พูนดินขึ้นเปนคันนาสี่เหลี่ยมพูนคันนายาวทั้งดานยาวและดานกวาง พูน
คนันาคัน่ในระหวางๆ ดวยคนันาสัน้ๆ พนูคนันาเชือ่มกนัทาง ๔ แพรง ตาม
ทีซ่ึง่คนันากบัคนันาผานตดักนัไปหรอืไม?

อา. เหน็ตามพระพทุธดำรสั พระพทุธเจาขา.
ภ. เธอสามารถแตงจวีรของภกิษทุัง้หลายใหมรีปูอยางนัน้ไดหรอืไม?
อา. สามารถ พระพทุธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ทักขิณาคิรีชนบทตามพระ

พทุธาภริมย แลวเสดจ็กลบัมาพระนครราชคฤหอกี ครัง้นัน้ทานพระอานนท
แตงจวีรสำหรบัภกิษหุลายรปู ครัน้แลวเขาไปเฝาพระผมูพีระภาคไดกราบทลู
วา ขอพระผมูพีระภาคจงทรงทอดพระเนตรจวีรทีข่าพระพทุธเจาแตงแลว พระ
พทุธเจาขา. ตรสัสรรเสรญิทานพระอานนท

ลำดบันัน้ พระผมูพีระภาคทรงทำธรรมกีถา ในเพราะเหตเุปนเคามลูนัน้
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อานนทเปนคนฉลาด อานนทไดซาบซึง้ถงึเนือ้ความแหงถอยคำทีเ่รากลาวยอ
ไดโดยกวางขวาง อานนททำผากสุกิไ็ด ทำผาชือ่อฑัฒกสุกิไ็ด ทำผาชือ่มณฑล
กไ็ด ทำผาชือ่อฑัฒมณฑลกไ็ด ทำผาชือ่ววิฏัฏะกไ็ด ทำผาชือ่อนวุวิฏัฏะกไ็ด
ทำผาชือ่คเีวยยกะกไ็ด ทำผาชือ่ชงัเฆยยกะกไ็ด และทำผาชือ่พาหนัตะกไ็ด
จวีรจกัเปนผาทีต่ดัแลว เศราหมองดวยศสัตรา สมควรแกสมณะ และพวกศตัรู
ไมตองการ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผาสังฆาฏิตัด ผาอุตราสงคตัด ผา
อนัตรวาสกตดั..”

จะเห็นไดมาการแตงจีวรในสมัยพุทธกาล ที่มาของการตัดจีวรเปน
ตารางสีเ่หลีย่ม เกดิจากการทอดพระเนตรคนันาของชาวมครนัน่เอง

ทำไมพระพทุธองคสัง่ออกแบบจวีรแบบตดัผาตอกนั
สาเหตุที่พระพุทธองคมีรับสั่งใหออกแบบจีวรเชนนั้น เพราะมีพระ

ประสงค ๓ ประการ คอื
๑. ผาทีม่รีาคาแพงๆ หากตดัเปนชิน้ๆ จะทำใหผาราคาตก แทบไมมี

ใครตองการ
๒. เมื่อนำเศษผาที่ตัดแลวมาเย็บติดกัน จะทำใหเกิดรอยตะเข็บ มี

ตำหนขิาดความสวยงาม
๓. เมือ่นำไปยอมเปลีย่นสพีรอมทัง้ทำเครือ่งหมาย (ทำพนิท ุใชปากกา

หรอืดนิสอทำเปนจดุทีผ่าจวีร) ทำใหสขีองผาเศราหมอง ไมมคีาไมมรีาคา ไม
เปนทีต่องการของใคร ไมนาปรารถนา ไมนาสนใจ ไมมปีระโยชนสำหรบัใครๆ
โจรผรูายไมแยงชงิ แบบจวีรทีถ่กูกำหนดตดัเยบ็มาแตโบราณ จงึถอืเปนแบบ
อยางใชมาจนถึงปจจุบัน

ผาไตรจวีรในปจจบุนั
ปจจบุนัชาวพทุธโดยทัว่ไปอาจไมเคยทราบ เรือ่งวนิยัของ

พระสงฆ ทีพ่ระพทุธเจาทานทรงบญัญตัไิว  จวีรทีพ่ระทานใชนัน้
เกดิจากการนำผาหลายชิน้หลายขนาดนำมาเยบ็ตอกนั (ภาษา
พระเรยีกวา “ขณัฑ”) จนเปนจวีรเตม็ผนื ถาลองสงัเกตจวีรใหดจีะ
เหน็เปนเสนแนวตะเขบ็อยทูัว่ผนื แนวตะเขบ็นัน้คอืรอยตอของผา
แตละชิน้ แตจวีรโดยทัว่ไปนัน้มกัจะใชวธิพีบัผาใหเปนแนวเลก็ๆ
แลวเย็บทับลงบนแนวผาที่พับไว ซึ่งมองดูแลวคลายกับรอยตอ

ของผา ซึง่วธิกีารแบบนีม้ช่ืีอเรยีกวา “ลมตะเขบ็” ดัง้นัน้อาจกลาวไดวา จวีร
โดยทั่วไปจึงไมถูกตองตามพระวินัย ดังนั้นเมื่อถวายพระสงฆไปแลว ทาน
ก็ตองปลงอาบัติ อยูเสมอๆ แตก็มีบางรานเย็บจีวรถูกตองตามพระพุทธ
บญัญตั ิมกีารตดัเยบ็จวีรแบบ 5 ขณัฑ หรอื  9 ขณัฑ ซึง่ราคาคอนขางสงู ซึง่
พระสงฆทีเ่ครงครดัพระวนิยั ทานจะไมหมผาจวีรทีไ่มตดัเยบ็ถกูตองตามพระ
วินัย

อานสิงสการถวายจวีร
อานสิงสการถวายจวีร ผถูวายตองตัง้เจตนาบรจิาคใหเปนทานบารมี

ทีบ่รสิทุธิจ์รงิๆ ไมใหเกดิการเสยีดาย จงึบงัเกดิเปนบญุมหาศาล แยกไดดงันี้
(๑) สามารถตดับาปออกไปจากจติใจไดเดด็ขาด
(๒) กำจดักเิลสขวางโลก คอื ความโลภ ความตระหนีถ่ีเ่หนยีว ใหบรรเทา

เบาบางจนจางหายไปในทีส่ดุ
(๓) ยนื เดนิ นัง่ นอน เปนสขุสดใสใจเบกิบาน
(๔) เกดิความภาคภมูใิจทีม่ัน่คงอยใูนบญุกศุล
(๕) พนจากความยากจน ความลำบากขดัสนทกุภพทกุชาติ
(๖) มคีวามอดุมสมบรูณดวยปจจยั ๔ ทกุภพทกุชาติ
(๗) เกดิชาตใิดภพใดจะเปนคนทีม่รีปูรางหนาตาสวยงาม ผวิพรรณผดุผอง

แจมใส
(๘) ทำใหบงัเกดิความอิม่บญุ เยน็ใจตลอดเวลาทกุครัง้ทีน่กึถงึ
 นอกจากนีก้ารเลอืกซือ้ชดุไตรจวีรไปถวายวดัไหน ใหสงัเกตวาพระวดั
นัน้ใชผาไตรจวีรสอีะไร เพราะแตละวดัใชผาไตรจวีรสแีตกตางกนั เชน สแีกน
ขนนุ สพีระราชทาน สหีลวงตา สเีหลอืงสม เปนตน ซึง่สวนใหญพระสายวดั
ปาจะใช สแีกนขนนุ และวดัทัว่ไปสทีีน่ยิมใชคอื สพีระราชทาน สวนเนือ้ผา
มใีหเลอืกแตกตางกนั คงตองเลอืกเนือ้ผาอยางด ีทนทาน เพือ่ถวายแดพระ
ภกิษสุงฆใชนงุหมไดจรงิ ไมใชถวายเพือ่เปน “พธิ”ี เทานัน้ ฉะนัน้ถวายผาจวีร
ครัง้ไปกข็อใหไดเกดิอานสิงสสงูสดุกนันะคะ

ฉบับหนาจะมาเลาเกรด็ความรใูนพระไตรปฏก เรือ่งสขีองจวีร การยอมผา
ในสมยัพทุธกาล ถาฉลาดทำบญุกจ็ะบงัเกดิบญุมหาศาล พวกเราชาวพทุธ
กม็ารวมกนัรกัษาพระวนิยัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาทรงบญัญตักินันะคะ

ทีม่า : ศนูยขอมลูเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั
เนือ้ความพระไตรปฎก เลมที ่๕  บรรทดัที ่๓๖๕๓ - ๓๖๙๘.  หนาที ่ ๑๔๙ - ๑๕๑.
เนือ้ความพระไตรปฎก เลมที ่๕  บรรทดัที ่๓๘๙๙ - ๓๙๔๕.  หนาที ่ ๑๕๙ - ๑๖๑.
http://www.84000.org/tipitaka/pitaka1/

ในพุทธศาสนา
“…ลำดบันัน้ พระผมูพีระภาคทรงทำธรรมกีถา ในเพราะเหตเุปนเคามลูนัน้ ในเพราะ

เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคหบดี
จวีร รปูใดปรารถนา จงถอืผาบงัสกุลุ รปูใดปรารถนา จงถอืผาบงัสกุลุ รปูใดปรารถนา
จงยนิดคีหบดจีวีร แตเราสรรเสรญิการยนิด ีดวยปจจยัตามมตีามได…”

Krasaejai9.pmd 16/11/2553, 8:5717



18

เรือ่ง พระภกิษรุปูหนึง่ หลวงตาบวชมาทำไม
ธรรมะนยิายเรือ่งนีเ้กดิจากการปรารภของสตรผีหูนึง่ ซึง่มบีดิา

บวชเปนพระภิกษุ แตทานไมไดศึกษา ไมไดปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย จึงทำใหประพฤติผิดศีลผิดธรรมอยูเนืองนิตย เมื่อสตรีผูนี้ได
เริ่มศึกษาพระธรรมวินัย ไดฟงพระธรรมและพระวินัยจากผูเรียบ
เรียง จึงทราบวา เพศภิกษุเปนเพศที่สูงสง ควรแกการรองรับ
คณุธรรม จนถงึความเปนอรหนัตเลยทเีดยีว เพราะฉะนัน้ ถาบวช
เปนพระภิกษุแลว สามารถประพฤติตามพระธรรมวินัยไดก็จะมี
ผลมอีานสิงสมาก แตถาประพฤตไิมถกูตองตามพระธรรมวนิยั หรอื
ไมเอือ้เฟอทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคำสอน กย็อมจะเปนโทษมาก
และไดรับโทษมากหาประมาณมิได

สตรีผูนี้เกิดความเปนหวงพระภิกษุผูเปนบิดาของตนวา
จะตองไดรบัโทษทีย่่ำยพีระธรรมวนิยั และกรณุาตอพระภกิษทุัว่ไป
ในปจจบุนัทีบ่วชเปนพระภกิษแุลว ไมไดทำหนาทีข่องตนเองใหถกู
ตอง ซึง่เปนการทำลายคำสอนของพระพทุธเจา อนัเปนแบบอยาง
ทีไ่มดตีออนชุนรนุหลงั สตรผีนูีจ้งึขอใหผเูรยีบเรยีงเขยีนหนงัสอืสกั
เลม เพื่อเปนอุบายใหพระภิกษุผูเปนบิดาของเธอตรวจทาน อาจ
จะเปนปจจยัใหพระภกิษผุเูปนบดิาของเธอเกดิความละอาย เกรง
กลัวตอบาปอกุศล และเริ่มศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยใหถูก
ตองยิง่ขึน้ หรอือาจเปนปจจยัใหลาสกิขามาเปนคฤหสัถกไ็ด สตรี
ผูนี้ก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูบิดาของเธอเปนการตอบแทนคุณในเพศของ
คฤหสัถ ซึง่ในขณะนีเ้ธอกย็งัดแูลอปุฏฐากพระภกิษผุเูปนบดิาของ
เธออยูเปนปกติ

เพราะฉะนั้น เนื้อเรื่องจึงเปนเหมือนนิยายอิงพระธรรมวินัย
โดยทีบ่คุคลตางๆในเนือ้เรือ่งเปนเพยีงตวัละครทีไ่ดสมมตขิึน้เพือ่ให
เนือ้หาเปนทีน่าตดิตามเทานัน้ ไมไดมอียจูรงิ สวนเนือ้หาเกีย่วกบั
พระธรรมวินัยนั้น เปนความจริงซึ่งมีปรากฏในคัมภีรตามที่อางไว
แลว

กำเนิดหลวงตา
ชายวยักลางคน อายเุกอืบ ๕๐ ป รปูรางสงูใหญผดิดำแดง มี

อาการเพิง่จะสรางเมา ประคองรางของตนเองเขาไปในวดัแหงหนึง่
ซึง่ตัง้อย ูชานเมอืงกรงุเทพฯ มงุตรงไปยงักฏุเิจาอาวาส เมือ่พบเจา
อาวาสวยั ๗๐ กวาแลว จงึกมลงกราบดวยความนอบนอม และเอย
ปากดวยสีหนาเศราๆมีนัยนตาแดงวา หลวงพอครับ ผมจะมา
ขอบวชครบั หลวงพอเจาอาวาสผเูปยมดวยเมตตาเอยปากถามวา
โยมชือ่อะไร บานอยไูหน นกึอยางไร จงึอยากจะบวชละ

นายสงบ ผมชือ่สงบครบั บานผมกอ็ยแูถบนีล้ะครบั ทีอ่ยากบวช
กเ็พราะเบือ่ชวีติครบั รสูกึวามนัชางมแีตความทกุข
หาความสุขไมคอยไดเลยครับ

หลวงพอ ถาโยมมคีวามสขุละ ยงัอยากจะมาบวชไหม
นายสงบ กไ็มแนหรอกครบั แตตอนนี ้ผมอยากจะบวชครบั
หลวงพอ มอีะไรทีเ่ปนทกุขนกัหนา เลาใหฟงบางไดไหม
นายสงบ ทกุขมนัมสีารพดั ทัง้ทะเลาะกบัเมยี เคลยีรหนีก้ย็งัไมสิน้

ทำมาหากนิกไ็มร่ำรวย ซือ้หวยกไ็มถกู เลีย้งลกูกไ็มได
ดงัใจ ชวีติมนัไมสมหวงัเอาเสยีเลย ผมบวชดกีวาครบั

หลวงพอ แลวโยมคดิวา บวชแลวจะทำใหหมดทกุขกระนัน้หรอื
นายสงบ ครบั ผมคดิวาอยางนัน้ อยางนอยกไ็มตองพบเหน็สิง่ที่

เปนตนเหตใุหเกดิทกุข อยใูตรมผากาสาวพสัตร นาจะมี
ความสุขมากกวานะครับ

หลวงพอ การบวชเปนพระภกิษ ุ ไมใชเปนของงายอยางทีค่ดิกนั
หรอกนะ ตองตดัทางโลก มงุทางธรรมศกึษาพระธรรม
คำสอน สวดมนต ไหวพระ เจรญิภาวนา ตองไมเหน็แต
กนิ ไมเหน็แกนอน ไมสะสมขาวของ ไมสะสมทรพัยสนิ
เงนิทอง โยมจะทำไดหรอื

นายสงบ ไมลองกไ็มรหูรอกครบั แตผมคดิวาคนอืน่ทำได ผมกต็อง
ทำได หลวงพอกรณุาบวชใหผมดวย นกึวาเอาบญุเถดิ
ครบั ผมอยากจะหาทางพนทกุขจรงิๆ

หลวงพอ ถาโยมมศีรทัธาตัง้ใจจะบวชแนนอน อาตมากไ็มขดัของ
เดี๋ยว จะไปขอใหอปุชฌายกำหนดวนับวช โยมเอา
ใบสมคัรอปุสมบทไปกรอกรายละเอยีด แลวกต็องเลกิ
ดืม่เหลา ตองใชหนีสิ้นใหหมดเสยีกอนดวย จงึจะบวชได

(มีขอสังเกตวา การบวชพระเณรในปจจุบันนี้ คอนขางจะ
งายดายเสยีเหลอืเกนิ มเีงนิซือ้บาตรจวีรและถวายปจจยัไทยธรรม
แกพระอปุชฌาย พระคสูวดและพระนัง่อนัดบั กบ็วชไดแลว ไมได
มคีวามพถิพีถินัตรวจสอบอะไรกนัมากมายนกั แตกม็บีางวดัทีเ่ปน
สำนักปฏิบัติ ถาจะมาบวชจะตองถูกซักถามอยางละเอียด และ
นุงขาวหมขาว อยูประพฤติขอวัตรเปนเดือนๆ กวาพระอาจารย
จะอนุญาตใหบวชได เปนการกลั่นกรองผูบวชใหมีคุณภาพใน
พระพทุธศาสนาขัน้ตนกอน ซึง่เปนสิง่ทีส่มควรอยางยิง่)

เปนธรรมดาของผทูีม่ทีกุข ยอมตองหาทางพนทกุข พระพทุธ
ศาสนาเปนทางออกทางหนึง่ของผมูทีกุข แตผมูทีกุขจะทำตนใหพน
ทางทกุไดหรอืไมนัน้ กต็องตดิตามดกูนัตอไป

Krasaejai9.pmd 16/11/2553, 8:5718



19

หลังจากที่นายสงบไดอุปสมบทเปนพระภิกษุ ก็เริ่มตนจาก
การสวดมนต ยถา สพัพฯี อนัเปนการใหพร เวลาโยมมาทำบญุ
ตามประเพณี พระพี่เลี้ยงที่บวชมากอนก็แนะนำขอประพฤติที่
สมควรแตสมณะ มกีารนงุหมจวีร การบณิฑบาต การขบฉนั เปน
ตน สอนใหสวดมนตเจด็ตำนาน สบิสองตำนาน ซึง่กค็อืพระปรติร
เพื่อเอาไวสวดในเวลาโยมนิมนตไปฉันที่บานหรือในงานมงคล
ตางๆ รวมทั้งเริ่มศึกษานักธรรมตรี โท เอก ซึ่งเปนหลักสูตรการ
ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุในยุคปจจุบันตามลำดับ

ชวีติความเปนอยขูองพระภกิษตุามชนบท หรอืตามชานเมอืง
หลวงก็ไมแตกตางกันนัก คือมีกิจกรรมตั้งแตเชามืด สวดมนต
ทำวัตรเชาแลวก็ไปบิณฑบาตกลับมาก็รวมกันฉันบาง แยกกันฉัน
สวนตวับาง พระใหมกต็องเรยีนนกัธรรมตร ีวนิยัมขุซึง่เปนหลกัสตูร
ที่แตงขึ้นมาตั้งรอยกวาปแลว ยังไมไดมีการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลกัสตูรเหมอืนวชิาการทางโลกเลย บางทานทีอ่ยากเปนพระมหา
กไ็ปเรยีนภาษาบาลตีามสำนกัใหญๆ  พระหลวงป ูหลวงตา ถามกีจิ
นมินตไปฉนัในหมบูานกไ็ปกจินมินตกนั ถาไมมกีจินมินต กพ็กัผอน
ตามอธัยาศยั ตามคำทีช่าวบานชอบลอเลยีนวา เชาเอน เพลนอน
บายพกัผอน เยน็จำวดั(ดกึชดัมามา) ถงึเวลาเพลกไ็ปฉนั โดย
ฉันวันละ ๒ มื้อ ไมใหเกินเที่ยงตรง ตกเย็นก็ทำวัตรสวดมนตไหว
พระ แลวกแ็ยกยายกนัไปทำกจิสวนตวั

เวลาและวารี ไมยินดีจะคอยใคร
รถเมลแลเรือไฟ มันก็ไปตามเวลา
ยืดยาดหรืออืดอาด มักจะพลาดปรารถนา
พลาดแลวจะโศกา อนิจจาเราชาไป
จากวนัเปนเดอืน  จากเดอืนเลือ่นไปเปนป  จากปเปนหลายๆ

ป    กาลเวลาผานไปไวเหมือนโกหก พระภิกษุสงบก็ดำเนินชีวิต
เหมอืนพระบานทัว่ไป ศกึษาพระธรรมวนิยัจนจบหลกัสตูรนกัธรรม
เอก พรรษามากขึน้จนเปนพระเถระไดรบัตำแหนงพระครชูัน้ฐานา
(พระระดับเจาคุณซึ่งเปนผูมีอำนาจแตงตั้งให ถาเปนพระครูชั้น
สญัญาบตัร พระเจาอยหูวัทรงแตงตัง้ใหตามผเูสนอ) แตพระหนมุ
เณรนอยกเ็รยีกทานวา หลวงตา เพราะวยักป็าเขาไปตัง้ ๖๐ กวา
เจาอาวาสรูปเกาก็เขาถึงความเปนอนิจจัง มรณังจุติไปไดหลาย
ปแลว มผีเูสนอใหพระครหูลวงตาสงบเปนเจาอาวาสแตหลวงตารกั
สงบ จึงขออยูอยางสงบคือเปนลูกวัดดีกวาการรับผิดชอบเปนเจา
อาวาส แตเพราะความมพีรรษามาก จงึไดเปนหวัหนาในกจิกรรม
ตางๆ เชน การทำวตัรสวดมนต การรบักจินมินตไปฉนัในงานทัว่ไป
การเทศนาสั่งสอนญาติ โยมตามกาละ จนมีปจจัยบริขารและ

บรวิารมากขึน้เรือ่ยๆ มทีีอ่ยอูาศยั มปีจจยัสีพ่รัง่พรอมบรบิรูณ  มี
คนเคารพ นบนอบบชูา เขาตำราทีว่า บานกไ็มตองเชา ขาวกไ็ม
ตองซือ้ แถมมมีอืถอืใชอกีตางหาก มผีคูนมากราบไหวเคารพ
บชูาสกัการะ มาใหรดน้ำมนตบาง มาใหดหูมอบาง มาใหตอดวง
ชะตาบาง ก็ทำใหเพลิดเพลินไปในความเปนพระภิกษุผูหลงเปา
หมายไดเหมือนกัน

เวลาผานลวงเลยไปหลายปตั้งแตบวช หลวงตาสงบลืมสนิท
แลวแลววา บวชเขามาทำไม เพราะสิง่แวดลอมไมไดเปนปจจยัให
มีความทุกขเหมือนตอนที่เปนคฤหัสถ จึงไมไดคิดที่จะหาทางพน
ทางทุกข และถึงแมอยากจะพนจากทุกขจริงๆ ก็ไมรูจะหาวิธีไหน
และหาจากใคร วัดทั้งวัดก็ไมมีใครที่อยากจะหาทางพนทางทุกข
เพราะพระภิกษุแตละรูปทานก็ไมรูสึกวาตนเองเปนทุกข รวมทั้ง
หลวงตาสงบซึ่งลืมความทุกขกอนบวชไปเสียแลวจนสิ้น
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ลูกสาวหลวงตา
เหตุการณจึงสงบตามชื่อของหลวงตาเรื่อยมา จนกระทั่ง

ความไมสงบเริ่มเกิดขึ้นแกหลวงตาสงบ ดวยเหตุวาลูกสาวของ
หลวงตา วยัเกอืบ ๔๐ นามของเธอคอื ไฉไล ผทูีม่าคอยอปุฏฐาก
และดูแลคาหยูกคายาใหหลวงตาสงบเปนประจำไดปรารภขึ้นวา

“โยมจะไมถวายเงนิเงนิทองแกหลวงพอแลว และไมอยากให
หลวงพอรับเงินทองจากใครๆดวย เพราะรูวาพระพุทธเจาทรง
บญัญตัหิามพระภกิษรุบัเงนิทอง ถาโยมยงัขนืถวายอยกูจ็ะทำให
หลวงพอผิดพระวินัยบัญญัติ”

จากคำพดูของโยมลกูสาว ทำใหหลวงตาไมคอยจะพอใจนกั
สอบถามไดความวา โยมลูกสาวชื่อไฉไลนี้ไดเริ่มศึกษาพระธรรม
วนิยัสกัพกัใหญ จงึอยากใหหลวงพอปฏบิตัใิหถกูตองดวย

หลวงตาสงบคดิในใจวา อยูๆ กเ็กดิจะมาปฏบิตัเิครงครดั ไม
ถวายเงนิหลวงพอ อยางนีเ้รยีกวาอกตญั ูจะชือ่วาปฏบิตัธิรรมได
อยางไร แตกไ็มไดพดูอะไร เพราะยงัตองขอใหโยมลกูสาวถวายเงนิ
คาน้ำคาไฟ คารกัษาพยาบาล คายาคราวเจบ็ปวยไมสบายอยู

ตอมาวนัหนึง่ ลกูสาวผกูตญักูไ็ดมาสนทนาเรือ่งพระธรรม
วนิยักบัพระภกิษผุเูปนพอดวยความหวงัด ีหวงัประโยชนเกือ้กลู

โยมไฉไล ผเูปนลกูสาวคนเดยีวของหลวงตาไดเริม่ตนกลาว
ขึ้นวา โยมไดศึกษาพระธรรมวินัยจากพระภิกษุรูปหนึ่ง ทานได
แนะนำใหอานพระไตรปฏก โยมยังไมรูอะไรมากหรอก แตก็พอ
จะเขาใจชวีติความเปนอยขูองพระภกิษบุาง เปนพระภกิษผุเูหน็
ภยัในวฏัฏสงสาร จะตองเปนผมูกันอย สนัโดษ ขดัเกลา ชอบสงดั
ไมสั่งสมกิเลส

โยมเหน็วา พระภกิษใุนยคุนีจ้ะรกัษาศลี ประพฤตพิรหมจรรย
ใหบรสิทุธิห์มดจด เปนสิง่ทีท่ำไดยากจรงิๆ และถาประพฤตปิฏบิตัิ
ไมด ีคอืยงัทำผดิตอพระธรรมวนิยัอย ูกจ็ะมโีทษมาก โยมจงึอยาก
ใหหลวงพอปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัย จะไดไมมีโทษ
เพราะโยมเปนหวงหลวงพอมาก ถาปฏิบัติไมไดจริงๆ ก็เปน
คฤหสัถจะดกีวา ถงึแมทำบาปกรรม ผดิศลี ผดิธรรมไปบาง กม็ี
โทษนอยกวาการเปนพระภกิษทุีไ่มรกัษาศลี ไมปฏบิตัติาพระธรรม
วินัย

หลวงตาสงบกลาวตอบวา อาตมาก็ปฏิบัติตามพระธรรม
วนิยัอยนูี ่โยมไมตองเปนหวงหรอก อาตมารกัษาตวัของอาตมาได

โยมไฉไลกลาวขึ้นวา จะไมใหเปนหวงไดอยางไรเจาคะ
ในกฏุขิองหลวงพอ โยมเหน็มแีตจวีร ถงัสงัฆทาน ปจจยัไทยธรรม
ตางๆ ขาวของสมัภาระเตม็ไปหมด จะหาทีน่ัง่ทีน่อนกย็งัยาก ทำไม
หลวงพอไมนำไปถวายตามวดัตางจงัหวดัทีก่นัดารและขาดแคลน
ปจจยัตางๆ จะไดเปนบญุอกีตอหนึง่

โยมปรับอาบัติพระ
และทีส่ำคญั หลวงพอกย็งัรบัและใชเงนิทองเอง มเีกบ็สะสม

ไวอีกตางหาก โยมทราบวาพระภิกษุรับหรือใชใหผูอื่นรับ หรือแม
ยนิดเีงนิทองทีเ่ขาเกบ็ไวใหกเ็ปนอาบตั ินสิสคัคยิปาจติตยี ถาไม
สละเงินทองใหหมดเสียกอนก็แสดงอาบัติไมตก คือยังไมพนจาก
อาบตันิัน่เอง ใชใหมเจาคะ? (หลวงตาสงบพยกัหนารบัอยางงวย
งงสงสยัเลก็นอยวา ไปรมูาไดอยางไร?)

พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหพระภิกษุยินดีในปจจัย ๔ ที่มี
ไวยาวจักรหรอืคนวดัเปนคนดแูล เกบ็เงนิทองไวใหแตไมใหยนิดใีน
ตวัเงนิทอง ถายนิดใีนเงนิทองกต็องอาบตัเิหมอืนกนั ไมใชหรอืเจา
คะ? ทำไมหลวงพอจงึไมใหไวยาวจักรดแูลเงนิทองให ถาตองการ
สิง่ใด กใ็หไวยาวจักรไปจดัหามาให ไมดกีวาหรอืเจาคะ? โยมกจ็ะ
ไดเอาเงนิทองไปฝากไวกบัไวยาวจักร ดไีหมเจาคะ?

หลวงตาสงบ สั่นหัว พรอมกับโตแยงวา จะมีไวยาวัจกร
คนไหนทีเ่ขาใจธรรมวนิยั ยอมเสยีสละมาดแูลพระภกิษ ุคอยจดัหา
สิ่งของใหละ? ถาจะไปธุระหรือไปโรงพยาบาล จะมีไวยาวัจกร
คนไหนที่จะเสียสละเวลา คอยติดตามพระภิกษุไปอำนวยความ
สะดวก จายเงินทองคารถ คายา คารักษาพยาบาลใหละ? จะมี
ไวยาวจักรคนไหนทีไ่วใจได ในเรือ่งเงนิทอง โยมไมเคยไดยนิบางหรอื?
ทีเ่ขาวา วดัครึง่หนึง่ กรรมการครึง่หนึง่! รสูกึวามนัจะยงุยาก

อีกอยางหนึ่ง ไมอยากจะไปทะเลาะเรื่องเงินทองกับคนวัดที่
คอยมาเกบ็เงนิให เงนิทองมนัไมเขาใครออกใครไมใชหรอื? สเูกบ็
เอง จบัจายใชสอยเองจะสะดวกกวาจรงิไหม?

โยมลกูสาวกลาวตอบวา มนักจ็รงิอยลูะเจาคะ แตโยมคดิวา
หลวงพอนาจะเอือ้เฟอตอพระวนิยั ยอมลำบากหนอยเพือ่ความถกู
ตอง เพือ่พระศาสนาและเพือ่รกัษาตนเองดวยนะเจาคะ แทนทีบ่วช
มาเปนพระภิกษุ ไดศึกษาเรียนรูสิ่งที่ถูก สิ่งที่ผิดตามพระธรรม
คำสอนแลว จะไดสอนญาตโิยมใหประพฤตปิฏบิตัไิดถกูตอง และ
ละเวนสิ่งที่ผิด แตถาพระภิกษุยังปฏิบัติผิดตอพระธรรมวินัยอยู
แลวจะไปสอนใหญาติโยมประพฤติถูกตองไดอยางไรเลาเจาคะ

ซื้อขายของตองอาบัติ
แลกเปลี่ยนสิ่งของกับคฤหัสถก็ตองอาบัติ

นอกจากพระพุทธเจาไมทรงอนุญาตใหพระภิกษุรับเงินทอง
เองหรือใชใหผูอื่นแทน หรือยินดีในเงินทองที่มีผูอื่นเก็บไวใหแลว
ก็ยังไมทรงอนุญาตใหซื้อขายดวยเงินทอง ไมทรงอนุญาติใหแลก
เปลีย่นสิง่ของทีไ่มใชเงนิทองกบัคฤหสัถดวยไมใชหรอืเจาคะ? พระ
ภกิษใุชเงนิทองซือ้ขายดวยตนเองกต็องอาบตั ินสิสคัคยิปาจติตยี
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แมใชผูอื่นไปซื้อขายดวยวาจาที่ไมสมควร นับเปนการจัดแจงเงิน
ทองเหมือนกัน ก็ใชไมได ขาวของที่ไดมาก็ไมควรใชสอยสำหรับ
สหธรรมกิทัง้ ๕ (ภกิษ ุภกิษณุ ีสกิขมานา สามเณร สามเณร)ี

ถาแลกเปลีย่นสิง่ของทีไ่มใชเงนิทอง ไมใชพวกรตันะ มเีพชร
นิล จินดาอันมีคาทั้งหลาย เชน บาตร จีวร เภสัช บริขารตางๆ
ก็อนุญาตใหแลกเปลี่ยนเฉพาะกับสหธรรมิกทั้ง ๕ เทานั้น ถาไป
แลกเปลี่ยนกับคฤหัสถก็ตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียอีก

โยมไดฟงมาวา พระภกิษทุีม่อีาบตัติดิตวั ถามรณภาพกม็คีติ
๒ อยางเทานัน้ คอื ไมไปเกดิในนรก กเ็กดิเปนสตัวดริจัฉาน
โยมไมอยากใหหลวงพอไปเกดิในคตทิัง้ ๒ นัน้

ประเพณีที่ไมเปนธรรม
หลวงตาสงบ ถกูโยมปรบัอาบตัซิึง่หนา กใ็หรสูกึหงดุหงดิ จงึ

พดูเสยีงกราวขึน้วา โยมนี ่จะรมูากเกนิไปแลว ศกึษาธรรมะประสา
อะไร จึงทำใหผิดแปลกกวาคนอื่นเขา พระภิกษุทั่วทั้งประเทศ
กป็ฏบิตักินัอยางนีท้ัง้นัน้ ไมเหน็มใีครเขาวนุวายเดอืดรอนอะไร เขา
ก็ปฏิบัติกันอยางนี้มาเปนรอยปพันปแลว

ยคุสมยันีต้างจากสมยักอน มนัตองมกีารปรบัปรงุพฒันากนั
บางสิ คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพทก็ตองจายเอง คารักษาพยาบาล
เวลาปวยไขละ ถาไมมโียมอปุฏฐากทีม่ฐีานะใครจะมาออกให

ขอเชญิเขารวมปฏบิตัธิรรมใน
“โครงการพัฒนาจิตเพื่อพอ”

ระหวางวนัที ่๑-๘ ของทกุเดอืน
รบัผปูฏบิตัธิรรมอาย ุ๑๕ ขึน้ไป

(รบัเฉพาะผปูฏบิตัธิรรมอยคูรบ ๗ คนื ๘ วนั เทานัน้)

ผสูนใจสามารถดรูะเบยีบในวารสารกระแสใจ
หรอื เวปไซต WWW.VEERANON.COM

สอบถามเพิม่เตมิไดทีว่ดัปาเจรญิราช
(สถานทีป่ฏบิตัธิรรมแหงที ่๑๓ ของจงัหวดัปทมุธาน)ี

  โทร 02 9952112 แฟกซ 02 9952477

อาตมาจะบอกใหวา เวลาทำวตัรสวดมนตตอนเยน็พระ
ภกิษกุม็กีารแสดงอาบตักินัทกุวนั บอกแลววาโยมไมตองเปน
หวงหรอก เปนพระภกิษสุวดมนต ไหวพระใหพร ยถา สพัพฯี
ไดทำบญุกศุลตัง้มากมาย ถาจะตกนรก เพราะเหตนุีก้ไ็มเปนไร
หรอก เพราะก็คงจะตกนรกกันทั้งประเทศละ และไมใช
ประเทศไทยเราประเทศเดยีวเทานัน้ ประเทศทีน่บัถอืพระพทุธ
ศาสนา ไมวาจะเปนพมา ลงักา ลาว เขมร เวยีดนาม จนี ญีป่นุ
ไตหวนั มากมายในโลก กป็ฏบิตักินัอยางนีท้ัง้นัน้

โยมไฉไลเหน็หลวงพอเริม่ขนุใจ จงึกลาวขอขมาโทษวา
โยมตองขออภัยเจาคะ โยมก็ไมอยากใหหลวงพอไมสบายใจ
หรอกเจาคะ แตเมื่อกอนไมไดเรียนรูพระธรรมวินัยจึงปฏิบัติ
ผดิๆ ตอหลวงพอและพระภกิษทุัว่ไป เมือ่ไดศกึษาพอเขาใจสิง่
ที่เปนธรรมวินัยและสิ่งที่ไมใชธรรมวินัยแลว ก็อยากจะทำให
ถกูตอง หลวงพออยาไปถอืตามคนสวนมากสเิจาคะ ควรจะถอื
ตามพระธรรมวนิยั คำสัง่สอนของพระพทุธเจาไมขึน้อยกูบักาล
ไมขึน้กบัยคุสมยั ไมวาจะเปนสมยัไหนกต็าม ธรรมทีเ่ปนโทษ
กต็องมโีทษทกุยคุสมยั สวนธรรมทีเ่ปนคณุประโยชนกต็องเปน
ประโยชนทุกเมื่อไป

โปรดตดิตามตอนตอไป
อางองิ หลวงตาบวชมาทำไม เลม ๑

ตอนกำเนิดหลวงตาในพระพุทธศาสนา
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วานหางจระเข
เรือ่ง....แพรภทัรา

รเูรือ่ง สมนุไพรเปนกษาย

ลูกสาวคนดีของดิฉันไมคอยสบาย เปนโรคเกี่ยว
กบัระบบกระเพาะอาหารและลำไสมาตัง้แตเลก็ๆ  หลวงพอ
วรีะนนททานเมตตาแนะนำใหเอาวนุของวานหางจระเข มา
บดละเอียดผสมกับน้ำแดงใหทานรักษาโรค ทำใหอาการ
ดขีึน้มาก  ดงันัน้ในฉบบันีเ้รามาทำความรจูกัพชืมหศัจรรย
ที่รักษาโรคไดหลายชนิดกันนะคะ

วานหางจระเขเปนพืชจัดอยูในกลุมตะบองเพชร
เขตรอน เปนพชืทีช่าวบานไดนำมารกัษาเกีย่วกบับาดแผล
ตาง ๆ มาเปนเวลานานเปนพันป เชน แผลจากไฟไหม,
น้ำรอนลวก, แผลจากกำมันตภาพรังสี, แผลเรื้อรังตางๆ
บาดแผลจากความเย็นของหิมะ ปรากฏวาใชไดผลดีมาก
สามารถลบรอยแผลเปนลงไดดวยคะ

วานหางจระเขเปนพชือศัจรรยทีม่สีรรพคณุในการ
รกัษาบาดแผล โรคกระเพาะอาหาร และลางพษิ  เปนตน
พชืทีม่เีนือ้อิม่อวบ จดัอยใูนตระกลูลเิลีย่ม (Lilium) แหลง
กำเนิดดั้งเดิมอยูในชายฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนและ
บรเิวณตอนใตของทวปีอาฟรกิา พนัธขุองวานหางจระเขมี
มากมายกวา 300 ชนดิ

คำวา “อะโล” (Aloe) เปนภาษากรซีโบราณ หมาย
ถึง วานหางจระเข ซึ่งแผลงมาจากคำวา “Allal” มีความ
หมายวา ฝาดหรอืขม ในภาษายวิ ฉะนัน้เมือ่ผคูนไดยนิชือ่
นี ้กจ็ะทำใหนกึถงึวานหางจระเข วานหางจระเขเดมิเปนพชื
ที่ขึ้นในเขตรอน  ตอมาไดถูกนำไปแพรพันธุในยุโรปและ
เอเชยี กลายเปนพชืทีป่ลกูกนัทัว่โลกและทกุวนันีก้ำลงัเกดิ
กระแสนิยมวานหางจระเขเปนจำนวนมาก

เหตุที่ไดรับความนิยมเพราะอุดมดวยสารอาหาร
มากมาย ไดแก วติามนิเอ บ1ี บ2ี บ6ี บ1ี2 ซ ีและอ ีขณะที่
แรธาตุที่พบไดแก โซเดียม แมกนีเซียม และเซเลเนียม
น้ำตาลทีม่สีรรพคณุในการบำบดั โปรตนี และกรดอะมโิน

วุนและเมือกจากใบ มีสารพวกไกลโคโปรตีน
(glycoprotein) ชื่อ อะลอคทินเอ (aloctin A) และ
อะลอคทนิบ ี (aloctin B) ซึง่เปนสารทีอ่อกฤทธิล์ดอาการ
อักเสบและชวยสมานแผลโดยไปสงเสริมการจับตัวและ
การเจรญิเตบิโตของเซลสทีบ่าดแผล ทำใหแผลหายเรว็ขึน้

ยางสีเหลืองในสวนของเปลือกใบ มีสารจำพวก
แอนทราควนิดนน ซึง่มฤีทธิเ์ปนยาระบายหลายชนดิ

วานหางจระเขเปนเสมือนโรงงานอุตสาหกรรม
จากธรรมชาติที่เต็มไปดวยสารเคมีที่เปนประโยชนตอราง
กาย โดยเฉพาะจากวุนใสๆ ที่อยูภายในใบอันยาวหนา
ปลายแหลม ซึ่งเต็มไปดวยสารอล็อคติน อโลอิโมดิน
อโลซนิ อโลอนิ ไกลโคโปรตนี และโพลซีคัคาไรด ทีม่ฤีทธิ์
เรงการจับตัวของเลือดและเรงการเจริญเติบโตของเซลล
รางกาย ใชทาเพื่อสมานบาดแผลไฟไหม แผลที่เกิดจาก
ความรอน รงัสเีอกซ รงัสจีากสารกมัมนัตรงัส ีน้ำรอนลวก
แมลงสตัวกดัตอย ฟกช้ำ หรอืผวิหนงัไหมทีเ่กดิจากถกูแดด
เผา และยังมีสารที่ชวยดูดพิษเพื่อลดการอักเสบของบาด
แผลไดดียิ่ง

จากเอกสารทางประวัติศาสตรของอียิปต โรมัน
กรกี แอลจเีรยี ตนูเีซยี อาหรบั อนิเดยีและจนี มกีารรายงาน
ใชพืชนี้เปนเครื่องสำอางและ ทั้งยา ในการรักษาแผลไฟ
ลวก รกัษาแผลทัว่ไปและระงบัความเจบ็ปวด รวมทัง้รกัษา
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โรคเรือ้นกวาง โรคนอนไมหลบั กระเพาะอาหารทำงานไม
ปกติ ทองผูก ริดสีดวงทวาร อาการคันที่ผิวหนัง ปวดหัว
ผมรวง โรคเหงือกและฟน โรคไต ผิวหนังพอง ผิวถูกแดด
เผา ผวิดางดำ แผลมดีบาด ผืน่คนั สวิ ผวิหนงัเปนดางดำ
ชวยบำรุงผิวหนังในกรณีของโรคเรื้อน หรือแมแตพระนาง
คลโีอพตัรากร็กัษาความงามและความมเีสนหของพระองค
ดวยวุนของวานหางจระเขดวยคะ

ตนวานหางจระเขทีจ่ะนำมาใชรกัษาโรค ควรเปน
ตนทีป่ลกูนานหนึง่ปขึน้ไปคะ ตนเลก็ๆ กม็สีรรพคณุในการ
รักษาเหมือนกัน แตตนที่มีอายมุากสรรพคุณในการรักษา
โรคกจ็ะมมีากขึน้ดวยคะ ปกตคิวรใชใบลางสดุ เพราะเปน
ใบที่แกและใหญกวาใบอื่น ซึ่งจึงมีเมือกมากและมีคุณคา
ทางยามากกวา เมือ่เราปอกเปลอืกวานหางจระเขจนหมด
จะเหลือสวนที่เปนเนื้อใสๆ ที่เรียกวาวุน และเมื่อขูดวุนนี้
ออกจะมนี้ำไหลออกมาเรยีกวา เมอืก

กอนนำใบวานหางจระเขมาใช ตองลางใหสะอาด
เสยีกอนนะคะ ใบวานทีน่ำมาใช ยิง่สดจากตนเทาไหรยิง่ดี
ทัง้นีเ้พราะใบทีถ่กูตดัจากตนแลวสรรพคณุจะลดลงเรือ่ยๆ

วิธีประหยัดตนวานหางจระเขและทำใหมี
สรรพคุณดีที่สุด คือตัดใบเอามาใชเทาที่จำเปนและพอใช
ในหนึง่วนั วนัรงุขึน้หากตองการใช กไ็ปตดัจากตนมาใหม
หากตองการใชเพยีงเลก็นอย แตตดัเอามาใชทัง้ใบ สวนที่
เหลือเก็บไว วิธีนี้จะทำใหสิ้นเปลืองและใบวานหางจระเข
จะมีสรรพคุณลดลง ควรตัดใบออกมาเพียงบางสวนก็พอ
เพราะวุนจากวานหางจระเขที่แมจะนำไปแชตูเย็น ก็ยัง
ทำใหเสื่อมสรรพคุณเร็วเชนกันคะ

เปนยังไงบางคะ  ไดรูจักกับพลังบำบัดโรค
ของวานหางจระเขกนัแลว  ลองเอาไปใชดนูะคะ  แลว
จะประทบัใจกบัความมหศัจรรยของพชืสมนุไพรคะ

วานหางจระเขเปนพชืจดัอยใูนกลมุตะบอง
เพชรเขตรอน เปนพืชที่ชาวบานไดนำมารักษา
เกีย่วกบับาดแผลตาง ๆ  มาเปนเวลานานเปนพนัป
เชน แผลจากไฟไหม, น้ำรอนลวก, แผลจาก
กำมนัตภาพรงัส,ี แผลเรือ้รงัตาง ๆ  บาดแผลจาก
ความเย็นของหิมะ ปรากฏวาใชไดผลดีมาก
สามารถลบรอยแผลเปนลงไดดวย

“

”

พุทธศาสนาสุภาษิต
นทิทฺ ํน พหลุกีเรยยฺ

ชาครยิ ํภเชยยฺ อาตาป
ตนทฺ ึมาย ํหสสฺ ํขฑิฑฺํ
เมถนุ ํวปิปฺชเห สวภิสฺู

ผมูคีวามเพยีรไมพงึนอนมาก พงึเสพ
ธรรมเครือ่งตืน่ พงึละความเกยีจคราน
มายา ความราเรงิ การเลน และเมถนุ
พรอมทัง้เครือ่งประดบัเสยี

(พทุธฺ) ข.ุส.ุ๒๕/๕๑๕ ข.ุ มหา.๒๕/๔๕๗,๔๖๐
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ญาณที่เกิดแกผูบำเพ็ญวิปสสนา
ญาณ คอื ความร ูปรชีาหยัง่ร ู ญาณ ๑๖ คอื

ญาณที่เกิดแกผูบำเพ็ญวิปสสนาโดยลำดับตั้งแตตน
จนถงึจดุคอืมรรค ผล นพิพาน เริม่จากญาณที ่๑ นาม
รูปปริจเฉทญาณ คือ ญาณกำหนดแยกนามและรูป
ญาณที ่๒ ปจจยปรคิคหญาณ คอื ญาณกำหนดจบัปจจยั
แหงนามและรูป ญาณที่ ๓ สัมมสนญาณ คือ ญาณ
กำหนดรเูหน็นามและรปูโดยไตรลกัษณ ญาณที ่๔ อุท
ยพัพยานปุสสนาญาณ คอื ญาณตามเหน็ความเกดิและ
ความดบัแหงเบญจขนัธ โดยวนันีจ้ะกลาวเฉพาะญาณที่
๔ คอื อทุยพัพยานปุสสนาญาณ แตตรวจสอบดแูลว ผู
ปฏบิตัสิวนใหญในทีน่ีส้ภาวะอารมณนาจะอยใูนญาณ
ที่ ๒ หรือญาณที่ ๓  แตก็มีผูปฏิบัติบางทานสามารถ
ปฏบิตัไิดไวถงึขัน้ญาณที ่๔ ถาพดูถงึเรือ่งของญาณ ๔
ผปูฏบิตับิางทานยงัไมไดญาณเลย มนัรสูกึตงึ ๆ กต็อง
ปรบัตวัเองใหทนั จะไดไมเสยีเวลาทีเ่หลอือกี แค ๕ วนั

ดังนั้นผูปฏิบัติตองรีบปฏิบัติใหไดชิมรส
ชาตขิองวปิสสนากรรมฐาน ถาเราทำไมไดครัง้นี ้ครัง้
ตอไปอยาคดิวาเราจะทำได มนัไมไดหรอก หากตราบ
ใดทีเ่ราทำไมไดขณะนี ้ชัว่โมงนี ้หรอืปจจบุนันี ้เมือ่เรา
ปฏิบัติในชั่วโมงหนา ก็เกิดอาการปวดเวทนาแลวรอง
บน “ฉันตองตายอยางแนนอน” สุดทายไมมีอะไร
จะกำหนด จงึรสูกึหมดแรง เมือ่หมดแรงกข็ึน้ไปนอน
ดีกวา เอาเสื่อเอาหมอนเปนสรณะ จึงกลายเปนมา
ปฏบิตัเิสยีเวลาเปลาๆ ซึง่บางคนตองเสยีเวลามาสมคัร
เขาปฏิบัติธรรมลวงหนาเปนเดือน เราตองใหไดของ
ดกีลบัไป ถงึไมไดเพชรทีเ่จยีระไนกย็งัดกีวาไมไดอะไร
ตดิตวักลบัไป

สภาวธรรมโลดโผน
ชดใชกรรมเปนพญานาค

วนันีอ้าตมาตัง้ใจอยากฝกโยคะและลมปราณไปดวย แตพจิารณาดแูลวสวน
ใหญยงักำหนดสภาวะไมได จงึตองหยดุการฝกโยคะและลมปราณไวกอน อกีทัง้ตอง
หยดุการเพิม่จงัหวะการเดนิจงกรมไวกอนเชนกนั เพราะทานปฏบิตัไิปไดไมพรอมกนั
เหมอืนพายเรอืลำเดยีวกนั แตพายคนละขาง ไมรใูครชกัเยอกนั หากโยคคีนใดปฏบิตัิ
ไดแลวกใ็หปฏบิตัติอไป ไมตองวติกกงัวล แตใหรวูาทานปฏบิตั ิแบบไหน อาตมา
จะสอบและยกสภาวะอารมณให โดยไมตองหวงสภาวะตางๆทีเ่กดิขึน้ เพราะสภาวะ
อารมณสามารถเกดิขึน้ไดสารพดัอยาง ซึง่มนัจะหกคะเมนตลีงักาอยางไร  เราไมตอง
สนใจมัน ถาเรามีสติรูเทาทัน มันจะไมมีอันตราย ไมตองกังวลใจ ยกตัวอยางเชน
ผปูฏบิตัทิานหนึง่ทีว่ดัของอาตมา พอเขาปฏบิตัไิปสกัพกั ปรากฏวาสภาวธรรมโลด
โผนเปนพญานาคนอนกระดิกขา ขณะเดินจงกรม สามารถเดินไดนิ่ง หากใหเดิน
บนไมกระดานแผนเดยีว กค็งเดนิได แตพอนัง่สมาธ ิเขากอ็อกอาการพญานาค นัง่โงก
และสายหวัไปมา ซึง่ตองชดใชกรรมกนัไป

แตผลสุดทายเขาสามารถชดใชกรรมไปไดบางสวน  ครั้งนั้นโยมทานนี้
ปฏบิตัเิปนเวลาหาวนั โดยไมตองทานขาว แตนอนตขีาเปนพญานาคกำลงัเลนน้ำอยู
ในอาการเดยีวในกฏุ ิ ไมมใีครสามารถเรยีกใหมสีตไิด เพราะอาจจะถกูพญานาคฟาด
หาง แตเมือ่อาตมาไปเรยีกสตคินืมา เขากลบัมาเปนปกตไิด โดยลกุขึน้มาอาบน้ำและ
ทานอาหารได ซึง่บางครัง้เมือ่เวลาเดนิกลบัไปกฏุ ิยงัไมถงึกฏุกิล็มตวัลงนอนขางรอง
น้ำ นัน่คอืสภาวธรรมทีโ่ลดโผนโจนทะยาน มนัอยเูหนอืความคาดหมายของเรา บาง
คนนัง่สมาธแิลวกระโดดยกตวัลอย คดิวาตวัเองสำเรจ็แลว ถามวาอาการอยางนีม้หีรอื
ไม  มนักม็โีอกาสเกดิขึน้เชนกนั แตเมือ่เกดิขึน้แลว เราตองมวีธิแีกอารมณใหเขากลบั
มาเปนปกตไิด

ปติ...ความอิ่มใจ
บางครัง้เมือ่สภาวะสมาธแิกกลา จงึเกดิปติขึน้ ปต ิคอืความอิม่ใจตออารมณ

กรรมฐาน ม ี๕ ประเภทเริม่จาก ๑) ขทุทกาปติ คอื ปตเิลก็นอย พอใหขนพองชขูนั
๒) ขณกิาปติ คอืปตชิัว่ขณะ รสูกึแปลบๆดจุฟาแลบ  ๓) โอกกนัตกิาปติ คอื ปตเิปน
ระลอกรสูกึซูๆ  ดจุคลืน่ซดักระทบฝง  ๔) อพุเพคาปติ หรอือเุพงคาปต ิคอื ปตโิลด
ลอย ทำใหรสูกึใจพอง ตวัเบา รอนวบูวาบ   ๕) ผรณาปต ิคอื ปตซิาบซานเอบิอาบ ไป
ทัว่สรรพางคกาย อาการปตเิปนเรือ่งธรรมชาตขิองอารมณกรรมฐาน ใหผปูฏบิตัมิสีตริู
เทาทนัอารมณ โดยกำหนดรหูนอเทานัน้กพ็อแลว

กลาวโดยสรปุคอื พออาการอะไรเกดิขึน้ ใหกำหนดอาการนัน้ทนัท ีเชน เรา
ไดยนิเสยีงกใ็หกำหนดวาเสยีงหนอ ๆ  พอเสยีงหายไปแลวเกดิความรำคาญ ใหกำหนด
วารำคาญหนอๆ  มันปวดก็ใหกำหนดวาปวดหนอๆ เมื่ออาการเหลานี้ดับไป ให
กำหนดพองหนอยุบหนอตอเนื่องกันไป หรือกำหนดรูหนอตอกันเปนลูกโซ โดย
กำหนดไมใหขาดชวง แตกำหนดใหเปนหวงโซอยางนัน้ไปตลอด นัน่คอืการเรยีกสติ
และเพิม่สตขิองเรา ถาเราไมเรยีกสตแิละไมเสรมิสตขิึน้มา เราจะรสูกึหงอยเหมอืนเดมิ

ธรรมบรรยาย
โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

ตามรูอารมณกรรมฐาน
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เรื่อง...พระนางสามาวดี
บพุกรรมของพระนางสามาวดี

ในสมยัพทุธกาล พระปจเจกพทุธเจานัง่เขาสมาบตั ิพระนางสามาวดี
กบัพรรคพวกบรวิารลงไปเลนน้ำในแมน้ำ เมือ่ขึน้จากน้ำพวกรสูกึหนาวสัน่
จึงกอไฟผิงไฟ เพื่อใหรางกายอบอุน ขณะที่นั่งผิงไฟ  พอไฟเริ่มไหมและ
กอหญายุบลง จึงเห็นตอดำๆโผลออกมา ปรากฏวาเห็นพระปจเจกพุทธเจา
กำลังนั่งเขาสมาบัติอยู เมื่อเห็นแลวก็ตกใจกลัว พระนางรองขึ้นวา “เรา
ทำกรรมหนกัแลว พระปจเจกพทุธเจาถกูไฟคลอก พระราชาทรงทราบจกัลง
โทษพวกเราอยางหนกั”  พระนางคดิหาวธิทีำลายหลกัฐาน  โดยใหบรวิารชวย
กันหาฟนมาสุมแลวเผาพระปจเจกพุทธเจา เมื่อพระนางกับบริวารเผาเสร็จ
กร็บีหนไีป พอวนัที ่๗ พระปจเจกพทุธเจาออกจากสมาบตัลิกุไปอยางสบาย
โดยปกติแลวขณะที่พระปจเจกพุทธเจาเขาสมาบัติ ไฟไหมอยางไร ก็ไม
สามารถเผาสรีระของทานได

จากผลกรรมนัน้ทำใหพระนางสามาวดแีละบรวิารถกูเผาหมกไหม
ในนรกหลายพันป เมื่อมาเกิดเปนมนุษยก็ถูกไฟคลอกตายมาหลายรอยชาติ
เพราะเศษกรรมทีเ่หลอื ในกาลตอมาพระนางสามาวดพีรอมกบับรวิาร ๕๐๐
กถ็กูพระนางมาคนัทยิาเผาทัง้เปนในปราสาทของพระนางเชนกนั ในครัง้นัน้
พระนางสามาวดทีรงทราบวาจะถกูเผาทัง้เปน จงึใหโอวาทแกหญงิบรวิารวา
“เมือ่พวกเราทองเทีย่วอยสูงัสารวฏัอนัยาวนานนีเ้คยถกูไฟเผามาแลวนบัครัง้
ไมถวน แมพทุธญาณกก็ำหนดไดยาก ทานทัง้หลายจงเปนผไูมประมาทเถดิ” ซึง่
นางเหลานั้นไดกำหนดเวทนา บางพวกไดบรรลุโสดาบัน บางพวกบรรลุ
สกทาคามี บางพวกเปนอนาคามี พระศาสดาทรงแสดงธรรมตอนหนึ่งวา
“สัตวที่ทองเที่ยวอยูในสังสารที่ไมประมาท ทำบุญกรรมอยูเปนนิตยก็มี ที่
ประมาททำบาปกรรมอยเูนอืงๆกม็ ีเพราะฉะนัน้สตัวทัง้หลายจงึเสวยสขุบาง
ทุกขบาง”

ทีก่ลาวเรือ่งนีเ้ปนเพราะผลกรรมตามทนัอยางปจจบุนัทนัดวนของ
ทัง้พระนางสามาวดแีละพระนางมาคนัทยิาเอง เพราะหลงัจากนัน้   พระราชา
สัง่ขดุหลมุและจดุไฟเผาพระนางมาคนัทยิากบับรวิารถงึแกความตายอยางนา
สงัเวชอยางยิง่ สวนพระปจเจกพทุธเจา ทานอยใูนสมาบตั ิตอใหเอาฟน ๖,๐๐๐
เลมเกวยีนมาเผา ไมสามารถจะทำใหรางกายของทานรอนได

วธิกีำหนดรสูภาวะอารมณ
ใหละเอียด

สภาวจิตก็ เชนเดียวกัน
หากเราตัง้ใจและพยายามกำหนด มนั
ตองทำได มนัไดผลขึน้มาทนัท ี  เมือ่
มันไดผลแลวเราตองรักษาผลที่เกิด
ขึ้นมานั้นไว เชน เรามีความสุขก็ให
เรากำหนดสุขหนอ ๆ มันสบายก็ให
กำหนดสบายหนอ ๆ  ดคูวามสขุ ดตูวั
ทีม่นัสบาย อารมณสบายเปนอยางไร
มันเย็นหรือมันรอน  นั่นคือการ
กำหนดใหรูลักษณะของอารมณ

ก็นั่งหนาดำคร่ำเครียดคิ้วชนกันเหมือนโจโฉ เพราะยิ่งนั่งสมาธิ
กย็ิง่สรางความเครยีดใหตวัเอง

สวนผปูฏบิตับิางทานทีน่ัง่สมาธแิลวเกดิปติออกมา นัน่
คอืปติยงัคางอย ูเพราะเราไมไดคลายสมาธ ิวธิกีารคลายสมาธ ิคอื
เราตองพยายามหายใจเขาลกึๆยาวๆ ขยบัมอื ขยบัเทา ใชลิน้ตวดั
ในปากไปมา เปนวธิคีลายสมาธชินดิหนึง่ เพราะมนัเกรง็ มนัแขง็
เปนลักษณะของสมาธิแข็งกลาขึ้นมา  บางครั้งสมาธิเกิดปติ มัน
ปลืม้อยขูางใน พอออกจากสมาธนิ้ำตาไหลหยดติง๋ๆออกมา นัน่คอื
อาการยงัไมคลายสมาธ ิแตเปนการทรงสมาธ ิทรงปต ิทรงปลืม้ใจ
ไว ฉะนัน้เราคอย ๆ  คลายและคอยขยบัเคลือ่นไหวสภาวะกายออก
เอามือออกจากกัน ขยับตา อาปาก กลืนน้ำลาย ใหคอย ๆ ขยับ
เหมอืนปมุคลายเชอืกออกมา นัน่แหละคอืการคลายสมาธิ

ตามรูอารมณกรรมฐาน
สวนการเขาสมาธิก็คอย ๆ เขาลึกลงไปดิ่งลงไป

ดสูภาวะทีม่นัดิง่กด็ไูป หากมนัจะแยกไป เรากด็ทูีม่นัแยกสภาวะ
โดยใหดูสภาวะที่มันมีอยู ที่มันเกิดขึ้นอยู เชน หายใจเขาออก
ดูอาการพองยุบ อาการพองมันยาว แตพออาการยุบ มันไมเห็น
อะไรเลย ก็ใหกำหนดรูหนอ ถามันกำหนดสภาวะไมทัน เรา
กก็ำหนดรหูนออยางเดยีว นัน่คอืวธิกีารทีจ่ะตามอารมณ รอูารมณ
ปลอยอารมณ เมื่อรูแลว ใหเราปลอยวาง คือการปลง นี่คือการ
ทำกรรมฐาน ตามรอูารมณของกรรมฐาน  สวนตามรอูารมณของ
การหายใจเขาออก คืออานาปานสติ หากเราจับจุดแลวมันไมรู
อะไรเลย หายใจสูบเขาสูบออกอยางเดียว นั่นแหละกลายเปน
สมาธหิวัตอไป เราจะตองมสีตริอูารมณเขาลกึถงึไหน ทีส่ดุของลม
มนัสดุถงึไหน ลมมนัออกยาวไปสดุตรงไหน เขาใหทำอยางนี ้การ
กำหนดอานาปานสติจะถึงชองกระบังลมและลางตับได ดูลมมัน
เริ่มตนเขาไปยาวถึงไหน ออกไปถึงไหนใหเราจับยาวสั้น นี่คือ
อานาปานสต ิคอืมสีตริอูยเูสมอวาลมเขาออกตลอดเวลา

เมือ่ลมมนัถงึทอง เราจะมองเหน็พองยบุชดัเจน ตรงนี้
คอืการกำหนดรสูภาวะทางกาย คอื กายานปุสสนาสตปิฏฐาน  รู
กายในกาย คือฐานลม ซึ่งการกำหนดตองกำหนดที่ฐานจิต แต
อาศัยลมเปนจุดกำหนด  ลมมันเริ่มตนตรงไหน ลมมันออกตรง
ไหน โดยมอีงคบรกิรรมเปนจดุพจิารณา มนัปวดทีข่าใหกำหนดที่
ขา  ไมใชปวดทีข่า แตกำหนดทีห่วั มนักผ็ดิวธิกีาร เพราะถามนัเกดิ
ตรงไหนกใ็หกำหนดตรงนัน้ เชน มนัคนัหกูใ็หกำหนดคนัหนอ แต
อยาไปเกา มนัไมตองเกา คนัทีห่นาผากกไ็มเกา นัน่คอืเปนสภาวะ
การเขาสมาธิ การขยายตัวของเซลลผิวหนัง มันจะขยายออกมา
บางครัง้ถาไมนัง่ในหองปรบัอากาศ เหงือ่ไหลซมึออกมา รขูมุขน
จะเปดคลายออกมา เหมือนกับพระเขาสมาบัติเปนเดือนๆ พระ
หายใจทางไหนละ  เพราะไมใชหายใจทางจมกู ไมไดหายใจทาง
ตวัหรอืหายใจทางทอง แตเปนการคลายออกตามรขูมุขนทกุสวน
นั่นคือการเขาสมาบัติเปนเดือนได โดยไมตายเหมือนกับพระ
ปจเจกพทุธเจา
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อาตมาใชภาษาธรรมดางายๆไมใชภาษาธรรมะ  เปนภาษาทีฟ่ง
งาย ๆ อารมณทีม่นัสบาย มนัเยน็ ใหกำหนดเยน็หนอ เมือ่ใจมนั
เย็นก็ใหรูวาอาการลักษณะเย็นเปนอยางนี้ เหมือนเราไปทาน
อาหารอรอย ใหเรารวูารสอรอยเปนอยางนี ้สิง่นีอ้รอยหรอืสิง่นี้
ไมอรอย การดสูภาวะของกายกเ็ชนกนั กายมนัปวดกด็ลูกัษณะ
อาการของปวดเปนอยางไร อันนี้คงรูกันไมตองบอกลักษณะ
ของมนั อาการนิง่เปนอยางไร เรากำหนดอยางไร หากมนันิง่กใ็ห
กำหนดนิง่หนอ ๆ

หากสภาวะมนัเควงควางเวิง้วางเหมอืนทะเลไมมคีลืน่
เหมือนอยูในปาไมไมมีลมพัด อยาเพิ่งไปถอนอารมณนั้น ก็ดู
สภาวะทีม่นัเควงควาง มนัอดึอดัอยางไร กก็ำหนดรหูนอ ๆ   รวูา
มันอึดอัดอยู กำหนดอึดอัดหนอ ๆ อึดอัดแคไหน เราตองดูให
ละเอยีดวาอดึอดัแคคอ หรอืมนัอดึอดัไปถงึขางลาง พอพนตวันี้
แลวมนัหายไป เรากำหนดอะไรตอไป ถามลีมกด็ลูมตอ ถาไมมี
ลม ใหดทูีพ่องยบุตอ ถาไมมอีะไรใหด ูใหกำหนดนิง่หนอๆตอ
เนือ่งกนัไป  กำหนดอยาใหจติวาง อยาไปหยดุชะงกั ถาเราหยดุ
ชะงกั กเิลสจะมาแทรกทนัท ี มนัจะกระซบิขาง ๆ หวูา “เราไป
นอนดีกวา” ญาณพิเศษ คือ นิพพิทาญาณ คือความเบื่อหนาย
จะเกดิขึน้ ซึง่ความเปนจรงิแลวมนัไมเบือ่หรอก แตอารมณอดึอดั
เกิดขึ้น เมื่อกลับไปนอนที่กุฏิ กลายเปนนอนไมหลับ ลืมตาใส
แปวขึน้มา แตพอกลบัมานัง่กรรมฐานความงวงเริม่มาแลว เพราะ
อากาศขางนอกรอนอบอาว เมื่อเขาหองปรับอากาศ สภาวะ
อากาศมันเปลี่ยน อุณหภูมิในรางกายมันเริ่มคอยๆเย็น เหมือน
อากาศเยน็แทรกซมึเขาไปในผวิกาย พอเยน็ปบหนมุานกห็าวกนิ
ดาวกนิเดอืน มนักเ็ริม่สปัหงก เพราะ ถนีมทิธะ เขามา คอืตวังวง
นอน นีค่อืระบบการถายเทของธาตภุายในและธาตภุายนอก มนั
ซมึซบัแทรกเขาหลอมรวมเปนหนึง่เดยีว

แตผปูฏบิตัทิีน่ัง่ไดสมาธแิกกลา รางกายดดีตวัตรงปบุ
ขึน้มา มนัรสูกึโปรงโลงทัง้หมดเลย มนัเปนสมาธติัง้มัน่ คอืจติ
ตัง้มัน่แนวแน ทกุสวนในรางกายตัง้ตรงหมด สภาวะทัง้หมดมนั
มองเหน็ทะลกุาย พองหนอยบุหนอชดั กำหนดอะไรชดัเจนทีส่ดุ
ไมวาจะกำหนดอะไร กส็ามารถกำหนดไดหมด บอกใหหยดุ มนั
กห็ยดุ เราสัง่ไดเชนนี ้นีค่อืสภาวะทีม่นัเหน็ พอมนัเหน็อยางนี ้เรา
ก็กำหนดสภาวะนั้นชัด พอชัดเราก็สามารถกำหนดตามอารมณ
ตามสภาวะทุกอยางไมขาดสาย มันมีสิ่งที่ใหเราดูใหเรากำหนด
อยตูลอดเวลา นัน่เปนการฝกสตติามแนวมหาสตปิฏฐานสตูร  ถา
เรานัง่เฉย มนักไ็มไดสต ิมนัไดแตความเฉยอยางเดยีว หากไมเอา
ตวับรกิรรมภาวนามากำหนด มนัจะรสูกึเฉยๆไปเรือ่ย ๆ

ประวตัโิดยยอของพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
การศกึษา

- จบมธัยมศกึษาปที ่๕ โรงเรยีนจนัทรเุบกษานสุรณ อำเภอเกษตรวสิยั
จังหวัดรอยเอ็ด

- จบปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษาศาสตร
มหาวทิยาลยัมหดิล

- จบปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบรุี

ศกึษาพระธรรมวนิยัและวปิสสนากรรมฐาน
บรรพชาเปนสามเณร ไดศกึษานกัธรรมตร ีโท เอก จนจบ และศกึษาภาษาบาลี
จบเปรียญธรรม ๔ ประโยค ตั้งแตเปนสามเณร และตอมาไดอุปสมบท
ป พ.ศ.๒๕๒๕ เปนลกูศษิยหลวงปพูมิพา โกวโิท   หลงัจากนัน้ไดจารกึธดุงค
อยใูนปาและศกึษาวชิาวปิสสนากรรมฐานจากครบูาอาจารยสายพระปฏบิตัใินปา
เปนเวลา ๑๑ ป
ผลงานดานเผยแพรพระพทุธศาสนา

• อดีตเจาอาวาสวัดปทุมคงคา จ.รอยเอ็ด
• อดตีรกัษาาการตำแหนงเจาอาวาสวดัธาต ุจ.รอยเอด็
• พระวทิยากรโครงการโรงเรยีนสขีาวประจำศนูยวปิสสนาเคลือ่นทีแ่หง
ประเทศไทยวัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ ป ๒๕๓๐-๒๕๔๐

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

• พระวปิสสนาจารยอบรมพระนวกะประจำอำเภอลำลกูกา จ.ปทมุธานี
ฯลฯ

ปจจบุนั
- เจาอาวาสวดัปาเจรญิราช จ.ปทมุธานี
- พระวปิสสนาจารยอบรมกรรมฐานทีว่ดัปาเจรญิราชตลอดทัง้ป

ผลงานดานหนงัสอื
- คูสรางคูสม (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 วรีนนโฺทอางอิง หนังสืออิสระแหงจิต ๒ หนา ๒๔-๓๓
พระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท
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บทความพิเศษ
เรือ่ง สจัฉกิรณะ

โครงการกอสรางโรงอุโบสถ สถาปตยกรรมแบบไทย
โบราณ ของวัดปาเจริญราช ดำเนินการกอสรางโดยใชไมชนิด
เดยีวกนัทัง้หลงั เปนไมทีก่รมปาไม วจิยัวาเปนไมประเภทเดยีวกบั
พกิลุปา จะขึน้ตามภเูขาหนิเทานัน้ ภาษาลาว เรยีกวา ไมเกลด็
ลิน้ สวนภาษาญีป่นุเรยีกวา ไมเหลก็ วธิสีรางจะสรางดวยการสลกั
เดอืย ( ไมใชตะป ู) ลกัษณะเปนโรงอโุบสถไมมฝีาผนงั
( สมิโปรง ) แบบไทยโบราณ เปดตลอด ๒๔ ชัว่โมง

วตัถปุระสงคและเปาหมาย
๑. เพือ่ถวายเปนพทุธบชูา  ธรรมบชูา  สงัฆบชูา
๒. เพือ่ใชในการทำสงัฆกรรมของพระภกิษสุงฆ
๓. เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยหูวัฯ
๔. เพื่อใชเปนที่ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตามแนว

สตปิฏฐานสี ่ สำหรบัพทุธศาสนกิชนทัง้ชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ

๕. เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานรูปแบบและวิธีการกอ
สรางสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ

การออกแบบโรงอุโบสถในครั้งนี้มีความประสงคที่
จะสบืทอดวธิคีดิ  ระบบคดิ  กรรมวธิกีารกอสรางรวมทัง้ความงาม
ทีเ่กดิจากรปูทรงและรปูอากาศ  กลาวคอืกระบวนการทางความ
คดิของชางในอดตีนัน้เขาคดิอะไร  มกีารกำหนดความหมายให
สมัพนัธกบัระบบคดิอยางไร  การใชเครือ่งมอืทีม่อียอูยางจำกดัใน
ขณะนั้นปรับใชกับวัสดุคือไมที่มีอยูมากมายเปนโครงสรางหลัก
จนเกิดความงามและยังประโยชนทั้งทางกายภาพและจิตใจ
อยางไร

โรงอโุบสถ สถาปตยกรรมไทยโบราณ ของวดัปาเจรญิ
ราช เปนอาคารครึง่ไมครึง่ตกึ ๒ ชัน้ สนี้ำตาลแดง ตัง้โดดเดนเปน
สงา พืน้ทีป่ระมาณ ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลกัษณะตวัอาคารชัน้ลาง
จะใชการกออฐิถอืปนูเปนฐาน สวนพืน้ทีช่ัน้บนจะใชไมเหลก็ หรอืไม
เกลด็ลิน้ เปนองคประกอบหลกั สำหรบัจดุเดนและเปนเอกลกัษณ
ของสถาปตยกรรมไทยโบราณ หลงันีค้อื ไดแก

วหิารซด (หลงัคา) ซึง่จะซอนเกยกนัตามลกัษณะของการ
กอสรางในอดตี นอกจากนี ้วหิารซด ยงัเปนสิง่ปลกูสรางทีบ่งบอกถงึ
ความเปนที่ประทับของกษัตริยผูปกครองเมืองชาวบานทั่วไปไม
สามารถปลกูสรางเรอืนเชนนีไ้ด คอื มหีนา ๓ หลงั ๓ โดยทีโ่ครงสราง
ของโรงอโุบสถ จะไมใชตะปใูนการยดึตดิ แตจะใชลิม่สลกัใหไมเชือ่ม
ตดิกนัโดยทีไ่มหลดุ เรยีกวาขึน้ มาตางไหม การขึน้ มาตางไหม นัน้
ชางจะนำทอนไมมาเรยีงซอนตอตวักนัสามระดบั (รปูทรงคลายปรา
มดิ) และจดัวางใหสมดลุกนั โดยมกีารลดหลัน่ของหลงัคาจากหอง
ประธานลงมาทางดานหนาและดานหลงั เปนชัน้เชงิทีส่วยงาม มเีสา
ไมขนาดใหญเปนขารองรบัน้ำหนกั ซึง่เสาไมนีก้ม็ชีือ่เรยีกในภาษา
ทองถิน่วา เสาหลวง  เสาหลวง นัน้มลีกัษณะทรงกลม ทาพืน้สดีำ

โครงการกอสรางโรงอโุบสถ
สถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ
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และเขยีนลวดลายรดน้ำปดทองตลอดทัง้ตน สวนทีเ่ปนหลงัคากใ็ช
ดนิขอ (กระเบือ้งดนิเผา) มามงุ ซึง่ทัง้หมดนีส้ามารถรือ้ถอนนำไป
ประกอบใหมได ชอฟา ซึ่งอยูเหนือจั่วของวิหารจะมีรูปแกะสลัก
ลวดลายประดบัอย ู นาคทณัฑ หรอื คนัทวย ซึง่เปนไมค้ำยนั แกะ
สลกัเปนรปูนกหสัดลีงิค

หนาบนั และ เสาซมุประตทูางเขา เปนสวนทีง่ดงาม
โดดเดนที่สุด ดวยลวดลายการแกะสลักและปดทอง บริเวณ
หนาบัน (หนาแหนบ) ของโรงอุโบสถนั้นจะมีการตกแตงที่สวย
งามเปนพิเศษ

ซึ่งในสวนนี้จะแตกตางจาก เรือนไทยภาคกลาง คือ
บรเิวณทีต่่ำลงมาจากหนาบนั จะเปนแผงเรยีกวา คอกดี ซึง่ชาง
จะแกะสลักลวดลายตาง ๆ อยางสวยงามประดับประดาไว มีทั้ง
ลวดลายดอกไม ลายประจำยาม รูปสัตวตาง ๆ สุดแทแต
จนิตนาการของชาง โกงคิว้ คอื สวนทีต่่ำจากคอกดีลงมา เรยีกวา
มีลักษณะคลายกับสาหรายรวงผึ้งของภาคกลาง สวนดานขางที่
เปนปกนก กม็กีารแกะสลกัลวดลายไวอยางสวยงามเชนเดยีวกบั
บรเิวณหนาบนั

การลดสวนหรือยอมุมผังอาคารสัมพันธกับการลดชั้น
หลงัคา  นอกจากจะทำใหเกดิรปูทรงสามมติทิีส่มบรูณแลว  เนือ่ง
จากระบบแปคอสองแยกหางจากกัน เวลาถูกแสงเกิดเงาระนาบ
หลงัคาจงึแยกเปนอสิระ ประกอบกบัไมมผีนงัโดยรอบอาคาร ระบบ
หลงัคาทัง้หมดจงึรสูกึลอยเบาไปดวย

นอกจากนีภ้ายในอาคารไมมฝีาเพดานเปดใหเหน็กรอบ
โครง  ซึง่เปนตวัรบัน้ำหนกั  ขณะเดยีวกนักท็ำหนาทีแ่บงรปูอากาศ
ภายในรวมกบัชวงเสา  ทำใหเกดิโครงสรางรปูอากาศทีเ่ลือ่นไหลไม
หยดุนิง่

การเพิ่มชายคาดานขางชวงกลางอาคารอีกหนึ่งระนาบ
นอกจากมุขดานหนา-หลังประกอบกับการลดระดับพื้นในแนวใต
ระนาบหลงัคาทีส่ามดงักลาว เปดใหลานทรายยืน่เขามาจนถงึแนว
เสาทีส่องแลวเชือ่มตอดวยแนวตัง้ของระนาบหนิทรายสมัพนัธกบั
ระนาบพืน้ไม  ลกัษณะดงักลาวนอกจากเปนการเปดใหอากาศเยน็
จากรมไมโดยรอบไหลถายเทสะดวกไมรอนอบ อนัเหมาะกบัเมอืง
ไทยซึง่มอีากาศรอนชืน้แลว โอกาสทีแ่สงแดดสองเขาในอาคารกจ็ะ
มาไดเพยีงแนวลานทรายใตชายคาเทานัน้  ดวยวาอาคารหนัดาน
ขางขวางตะวนัอยทูัง้เชาและบาย แดดกจ็ะชวยไลความชืน้บรเิวณ
ลานทรายใตชายคาในฤดฝูนไปในตวั  ดานทศิเหนอื-ใต ของอาคาร
มีผนังกั้นจนถึงอกไก แสงจากดานขางกวาจะเขาถึงกลางอาคาร
บริเวณมณฑปพระประธาน ก็จะเหลือเพียงแสงที่สลัวสบาย
ตาตลอดวัน แสงเรืองๆสลัวทอดกระทบพื้นไมและแนวเสาสีเขม
จะเนนความเรืองรองวาววับของมณฑปสีทองที่ประดิษฐาน พระ
ประธานกลางอาคาร ดวยวาสทีองจะดดูรบัแสงไดมากในทีม่ดืสลวั

งานในพระศาสนาลวนเปนสื่อเชิงสัญลักษณ  ไมวา
จะเปนศลิปะหรอืสถาปตยกรรม  หากเปรยีบรปูทีป่รากฎเปนกาย
การกำหนด ความหมายกเ็ปนเสมอืนใจ ถงึแมวากาย คอืตวัรปูทรง
และรปูอากาศจะเสือ่มสลายพงัไปกต็าม  แตใจคอืความหมายทีถ่กู
กำหนดขึน้  อยางเชน พระอโุบสถในเขตเสมาลกึลงไปแปดหมืน่สี่
พนัโยชนและสงูขึน้ไปในอากาศแปดหมืน่สีพ่นัโยชน  ตราบใดยงัไม
มกีารสวดถอนกย็งัคงสภาพเปนพระอโุบสถอยเูหมอืนเดมิ ในการ
นี้หากจะอนุรักษเพื่อสืบทอดหรือสรางขึ้นใหมสมควรอยางยิ่งที่
จะตองตดิตามวธิคีดิอนัเปนตวักำหนดการกอรปูทัง้หมดวาเขาคดิ
อะไร คิดอยางไร และเพื่ออะไร  ซึ่งมีผลตอการจัดการสื่อที่นอก
เหนือจากประเด็นที่ เกี่ยวกับ ความพึงพอใจและประโยชน
ทางกายภาพ

Krasaejai9.pmd 16/11/2553, 8:5728



29

เมื่อปลายเดือนกันยายน 2553 ที่ผานมาผูเขียนไดมี
โอกาสไดไปเยีย่มชม "พพิธิภณัฑกรรมฐานวดัพลบั" (วดัราชสทิธาราม
ราชวรวิหาร) ภายในพิพิธภัณฑมีหุนขี้ผึ้งจำลองสมเด็จพระ
สงัฆราช (สกุ ไกเถือ่น) เพือ่ใหผทูีเ่ขาเยีย่มชมพพิธิภณัฑไดกราบ
นมสัการ อกีทัง้ ภายในพพิธิภณัฑกรรมฐาน ยงัไดรวบรวมสิง่ของ
สำคญัมากมาย อาท ิธารพระกรของสมเดจ็พระสงัฆราช (สกุ ไก
เถือ่น) ภาพปพูระฤๅษปีญจะโภคทรพัย ภาพยนัตพระฤๅษโีภค
ทรพัย 5 พระองค ภาพพระฤๅษตีาไฟ และตำราใบลานวชิาพระ
กรรมฐานมชัฌมิาของสมเดจ็พระสงัฆราช (สกุ ไกเถือ่น) เปนตน

พระประวตัสิมเดจ็พระสงัฆราชสกุ ไกเถือ่นทรงมพีระ
นามเดมิวา สกุ ประสตูเิมือ่วนัพฤหสับด ีขึน้ 10 ค่ำ เดอืน 2 ปฉลู
จลุศกัราช 1095 นบัวนัเดอืนปตามคมัภรีจนัทรคต ิประสตูเิวลา
ไกขนั(ชวง ไกกำลงัอาปาก) การนบัเวลาในสมยักรงุศรอียธุยา ตรง
กบัวนัศกุรที ่4 มกราคม พ.ศ. 2276 นบัวนัเดอืนปตามคมัภรีสรุิ
ยะยาตร ภายนอกกำแพงนอกคเูมอืง ดานเหนอืของกรงุศรอียธุยา
ในรชัสมยัสมเดจ็พระเจาอยหูวับรมโกศ ณ. ตำบล บานขอย

กลาวอกีวา ขณะทีพ่ระองคทานประสตูนิัน้ ไกปา ไก
บาน ไกวดั พอถงึเวลาใกลยามไกขนั(ประมาณ 05.10) ไดโบยบนิ
มาในตนไมใหญทีใ่กลบานมารดา-บดิา ของพระอาจารย พอถงึ
เวลายามไกขนั ไกปา ไกวัด ไกบานทัง้สิน้ ไดพากนัรองขนัขาน กนั
เซงแซ กลบเสยีงพระสงฆสวดมนตเวลาเชามดื แตวนันี ้ไกทัง้สิน้
พากนัรอง ขานขนั กนันานกวาทกุวนั ทีเ่คยไดยนิมาแตกอน นบั
เปนทีน่าอศัจรรยยิง่นกั

ชีวิตวัยบวชเรียน
สมยักรงุศรอียธุยานัน้ วดั คอืทีอ่บรมสัง่สอนกลุบตุร ครู

ที่อบรมสั่งสอน คือพระสงฆ, พระสงฆในสมัยกรุงศรีอยุธยามี
ความรมูากมายหลายดาน เดก็ทีไ่ดเลาเรยีนหนงัสอืกจ็ะมแีตเดก็
ผชูายเทานัน้ ไมนยิมใหเดก็ผหูญงิไปเรยีนหนงัสอืทีว่ดัเพราะครทูี่
สอนหนงัสอื เปนพระสงฆ จงึไมเหมาะทีเ่ดก็ผหูญงิจะไปเรยีนครัน้
เวลาแมแลง (การนับเวลากรุงศรีอยุธยา) มารดาบิดา ได
นำดอกไมธปูเทยีน ตามประเพณไีทย นำพระองคทานไปฝากตวั
กบั ทานขรวัตาทอง ณ วดัทาขอย ตอมาพระองคทานกไ็ดบรรพชา
เปนสามเณร อยทูีว่ดัทาขอย รมิคลองบานขอย ทานขรวัตาทอง
วัดทาขอย(ทาหอย) เปนพระอุปชฌาย ซึ่งนับเปนพระอาจารย
พระองคแรก ของพระองคทาน

พระขรวัตา คอืพระสงฆทีค่งแกเรยีน เรยีนรวูชิาการทกุอยางไว
มาก มพีรรษายกุาลมาก เชีย่วชาญสมถะวปิสสนากมัมฏัฐานมชัฌมิา แบบ
ลำดบั มคีวามรคูวามสามารถในการสอน อาน-เขยีน อกัขระขอม-ไทย ใน
การบอกหนงัสอืจนิดามณ ีในการบอกหนงัสอืคมัภรีมลูกจัจายน (หนงัสอื
เรยีนไวยากรณบาล)ี เปนตน เปนพระสงฆทีม่กันอย สนัโดดไมมสีมณะศกัดิ์
จงึเรยีกขานกนัวา พระขรวัตา พระสงฆในสมยัอยธุยาทานมคีวามรทูัง้ทาง
ปรยิตั ิและปฏบิตั ิสม่ำเสมอกนั สมยันัน้นยิมเลาเรยีนศกึษาทัง้ปรยิตั ิและ
ปฏบิตั ิควบคกูนัไป โดยไมแยกศกึษาอยางใดอยางหนึง่กอน

ทานขรวัตาทอง ทางการคณะสงฆเรยีกขานทานวา พระอธกิาร
ทอง สถติวดัทาขอย(ทาหอย) ทานขรวัตาทองมชีนมายอุยมูาถงึในรชัสมยั
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวับรมโกศ แหงกรงุศรอียธุยา ทานขรวัตาทอง
ทานเปนพระอปุชฌาย และพระอาจารยบอกพระกมัมฏัฐานมชัฌมิา แบบ
ลำดบัพระองคแรก ของพระอาจารยสกุ ครัง้บรรพชาเปนสามเณร อย ูณ
วดัทาขอย(ทาหอย)ทานขรวัตาทอง ทานบรรพชา-อปุสมบทอยวูดัโรงชาง
ตอมายายมาเปนเจาอาวาสวดัทาหอย ทานศกึษาพระกมัมฏัฐานมชัฌมิา
แบบลำดบั สบืตอมาจากพระครวูนิยัธรรมจอย วดัทาเกวยีน กรงุศรอียธุยา
พระครูวินัยธรรมจอย ทานเปนศิษยศึกษาพระกัมมัฏฐานมัชฌิมา แบบ
ลำดบั มาจากพระพนรตั(แปร) วดัปาแกว กรงุศรอียธุยา พระพนรตั(แปร)
ทานมีพระชนชีพอยูในรัชสมัยพระเจาเสือ อยูมาจนถึงพระเจาอยูหัวทาย
สระ ทานขรวัตาทอง ทานเปนพระอานาคามบีคุคลพระอรยิบคุคลในพระ
พทุธศาสนาวดัทาขอย (วดัทาหอย) เปนวดัประจำตระกลูของพระอาจารย
สกุ คณุทวดของพระองคทาน สรางไวในสมยัสมเดจ็พระนารายณมหาราช
เปนวดัทีม่แีตเขตสงัฆาวาส ไมมเีขตพทุธาวาส วดัทาขอยเปนวดับรวิารของ
วดัพทุไธศวรรย วดัทาขอย มพีระเจดยีทีเ่กบ็อฎัฐธิาตขุองบรรพบรุษุตระกลู
ของพระองคทาน ซึ่งเปนประเพณีนิยมในสมัยนั้น นิยมสรางวัดประจำ

ธรรมบนัดาลใจ
เรือ่ง โควนิทะ

พิพิธภัณฑกรรมฐานวัดพลับ

หนุขีผ้ึง้สมดจ็พระสงัฆราชสกุ ไกเถือ่น
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ตระกลู เพือ่เกบ็อฎัฐขิองบรรพบรุษุ และไวใหลกูหลานวิง่เลน อยไูกลวดัหลวง วดั
ไหนก็เปนบริวารของวัดหลวงนั้น วัดบริวารของวัดหลวงจะไมสรางพระอุโบสถ
(ปจจบุนัวดัทาหอย เปนวดัราง)วดัทาขอย อยหูลงัวดัพทุไธศวรรย เยือ้งไปทางทศิ
ตะวนัตกประมาณ 3 เสน  และวดัทาขอยนี ้อยหูลงัวดัโรงชางเยือ้งไปทางทศิตะวนั
ออกประมาณ 3 เสน ถามาจากแมน้ำหนาวดัพทุไธศวรรย ลองเรอืมาทางทศิตะวนั
ตกประมาณ ๑ เสน เลีย้วขวาเขาคลองบานขอย(คลองคจูาม) ไปประมาณ 2 เสน
กถึ็งทาน้ำ วดัทาขอย (ทาหอย)ถามาจากแมน้ำหนาหนาวดัโรงชาง ลองเรอืขึน้มา
ทางทิศตะวันออกประมาณ 1 เสน เลี้ยวซายเขาคลองบานขอย(คลองคูจาม)
ไปประมาณ 2 เสน ก็ถึงทาน้ำ วัดทาขอย(ทาหอย)วัดทาขอย อยูหางจาก วัด
พุทไธศวรรย และวัดโรงชาง ระยะเทาๆกัน สองวัดนี้อยูริมแมน้ำทั้งสองวัด พระ
อาจารยสกุบรรพชาเปนสามเณร อยวูดัทาขอย เพราะเปนวดัประจำตระกลู    อยู
ไกลละแวกบาน และทานขรวัตาทอง กส็นทิคนุเคยกนั

ตอมาภายหลังพระองคทาน ทรงอุปสมบท ไปอุปสมบทที่วัดโรงชาง
เพราะ เจาอาวาส วดัโรงชาง องคปจจบุนั เคยเปนพระอปุฌาย-อาจารย ของคณุ
ป ูและพระบดิาของพระองคทาน ซึง่บวชศกึษาพระกมัมฎัฐานมชัฌมิา อยวูดัโรง
ชาง มาแตกอนวดัทาขอย เปนชือ่เดมิของวดั ทาหอย วดัทาขอย - วดัทาหอย จงึ
เปนวดัเดยีวกนั แตสมยักาลนานมา หลงักรงุศรอียธุยาลมสลายแลว จนกระทัง้พระ
เจาตากสนิ มาสรางกรงุธนบรุ ีคนไทยทีเ่คยตัง้บานเรอืนอยอูาศยัใกลบรเิวณวดัทา

ขอยครั้งกรุงศรีอยุธยามาแต
เดิมนั้น ไดลมหายตายจากไป
สวนมาก ไมมใีครไดกลบัมาตัง้
ถิน่ฐานในทีเ่ดมินีอ้กี มแีตคนรนุ
ใหมที่ยายมาตั้งบานเรือนใน
บรเิวณวดัทาขอย ตอมาครัง้กรงุ
ธนบุรีผูคนแถบนี้ไดยายไปตั้ง
บานเรือนอยูทางฝงกรุงเกากัน
หมด ผูคนทั้งหลายจึงเริ่มลืม
เลือนชื่อเดิมของวัดทาหอย(ทา
ขอย) เพราะเปนวดัราษฎรเลก็ๆ
ไมมีชื่อเสียง ตอมาบริเวณใกล
วัดทาขอยกลายเปนที่ตั้งบาน
เรอืนของพวกแขกจาม กลาววา
พวกแขกจาม  เปนเชลยศึก
ครัง้กรงุธนบรุ ีสำเนยีงพวกแขก
จาม ทีเ่รยีกขาน วดัทาขอย จงึ

เพีย้น เปนวดัทาหอย แตนัน้มาวดัทาขอย จงึเรยีกขานนามกนั
ใหมวา วดัทาหอย ตัง้แตนัน้มา วดัทาขอยนี ้เปนทีเ่รยีนหนงัสอื
ครัง้แรกของพระอาจารยสกุ ทีบ่รรพชาเปนสามเณร ครัง้แรก
ของพระอาจารยสุก เปนที่ฝกเจริญสมาธิครั้งแรก ของพระ
อาจารยสกุ และเปนวดัทีพ่ระอาจารยสกุ ทรงดำรงตำแหนง
เจาอาวาสครั้งแรก วัดทาหอย ครั้งกรุงศรีอยุธยา มีแต
สงัฆาวาส คอืมกีฏุสิงฆ 5-6 หลงั กบัศาลาบำเพญ็กศุลขนาด
ยอมๆ 1 หลงัเทานัน้ กอนนัน้เวลาทำสงัฆกรรม เชน อปุสมบท
ลงปาฏิโมกข ตองไปลง ไปทำวัดใหญๆ เชน วัดโรงชาง วัด
พทุไธศวรรยวดัราชาวาส เปนตน สวนเขตพทุธาวาส เชน พระ
อโุบสถ มาสรางขึน้ภายหลงั เมือ่พระอาจารยสกุมาเปนพระ
อธกิาร ณ วดัทาหอย ครัง้ทีส่อง ครัง้กรงุธนบรุ ีคลองบานขอย
เปนชือ่เดมิของ คลองคจูาม สมยักรงุธนบรุเีปนราชธาน ีคลอง
บานขอยเกดิตืน้เขนิ เรอื แพลองไปมาไมสะดวก พวกแขกจาม
ทีต่ัง้บานเรอืนอยใูนบรเิวณนัน้ใชเรอื แพ สญัจรทางน้ำไปมา
ไมสะดวก จงึเกณฑพวกพองแขกจามดวยกนั ชวยกนัขดุลอก
คลองบานขอยขึน้ใหม ใหลกึกวาเกา แตนัน้มาคลองบานขอย
จงึไดใชสญัจรไปมา ไดโดยสะดวกแตนัน้มา คลองบานขอย
จงึไดเรยีกขานนามกนัใหมวา คลองคจูาม สวนคลองตะเคยีน
นัน้ อยเูหนอืคลองคจูามขึน้ไปอกีคงุหนึง่ สมยันัน้คลองเดยีว
กันตลอดสาย เรียกชื่อตางๆกันไปตามชื่อหมูบาน ตามชื่อ
ตำบล คลองผานหมบูานไหนตำบลไหน กเ็รยีกคลองทีผ่านหมู
บานนัน้ตำบลนัน้ ตามชือ่หมบูานนัน้ ตามชือ่ตำบลนัน้ เชน
ผาน วดัตะเคยีน กเ็รยีก คลองตะเคยีน เปนตน

กลาววา เมื่อทานขรัวตาทองกลับมาจากรุกขมูล
ครัง้นัน้ อกีเหลอืเวลาอกีเกอืบเดอืนกจ็ะเขาพรรษาแลว ทาน
ขรวัตาทองดำรวิาสงัขารชราภาพมากแลว จะไมออกธดุงคอกี
เมื่อเด็กชายสุกมาอยูปรนนิบัติรับใชทานขรัวตาทองครั้งนั้น
ทานขรัวตาทองมักเลาเรื่องราวใหเด็กชายสุกฟง ตอมาเด็ก
ชายสกุอยากจะออกไปธดุงบางโดยจะขอตามพระอาจารยไป
แตทานขรัวตาทองไมคิดออกธุดงคแลว แตทานเมตตา
ตาสงสารเด็กชายสุก อยากออกธุดงคบาง ทานขรัวตาทอง
ทานเล็งเห็นอุปนิสัยเด็กชายสุก มีอัฌยาสัยทางนี้ อยูมาวัน
หนึง่กอนเขาพรรษาประมาณ ๑๐วนั ทานขรวัตาทองเรยีกพระ
อาจารยแยมมา บอกฝากวดัไวสาม-สีว่นั แลวเรยีกเดก็ชายสกุ
มา บอกวาจะพาออกธดุงคไปปาเขาสามสีว่นั ทานขรวัตาทอง
ทานมอีภญิญาจติ ชัว่เวลาไมเทาไร ทานกพ็าพระอาจารยสกุ
มาถงึกลางปาแหงหนึง่ พกัปกกลด และออกเดนิอยสูามสีว่นั
ทานกก็ลบัถงึวดัทาหอย ดวยเวลาไมกีย่าม ดวยอภญิญาจติ
(ยนระยะทาง)พระอาจารยสกุ ไดบรรพชาเปนสามเณรครัง้นัน้
พระองคทานไดปรนนิบัติรับใชทานขรัวตาทอง ผูเปนอุปช
ฌาอาจารย ซึ่งตอนนั้นทานทุพพลภาพ ชราลงมากแลว
สามเณรสกุ ไดผลดัเปลีย่นกบัสามเณรองคอืน่ๆคอยดแูลพระ
อาจารยตมน้ำรอน น้ำชา กลางวนัพระองคทาน ทรงเลาเรยีน
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หนงัสอืภาษาไทย คมัภรีจนิดามณเีวลากลางคนื พระอาจารยของพระองคทานกส็อนใหพระองค
ทานใหนั่งสมาธิ โดยการสำรวมจิต สำรวมอินทรีย แตการนั่งสมาธิเมื่อครั้งพระองคทานเปน
สามเณรนอยๆนั้น พระอาจารยของพระองคทานบอกใหพระองคทานนั่งเจริญสมาธิเพื่อเปน
พืน้ฐานไวเทานัน้ แตสามเณรนอยๆ มนีวิรณธรรมนอย จติจงึขมนวิรณธรรมไดเรว็ จติตัง้มัน่เปน
สมาธไิดเรว็จงึเปนเหตใุห สามเณรสกุ มพีืน้ฐานทางสมาธภิาวนาแตนัน้มา กลาววา เมือ่พระองค
ทานทรงสำรวมจติ เจรญิสมาธคิรัง้นัน้ และดวยบญุบารมขีองพระองคทานทีไ่ดสัง่สมมาชานาน
จติของพระองคทานกบ็รรลถุงึปฐมฌาน ในวสิทุธธิรรมแรกๆ ทานขรวัตาทองพระอาจารยของ
พระองคทานตรวจดเูหตกุารณนีแ้ลวกร็วูาพระองคทานเปนผมูบีญุบารมมีาเกดิ จะเปนผสูบืทอด
พระพุทธศาสนาตอไปในอนาคต แตทานขรัวตาทองก็ไมไดสอนอะไรใหพระองคทานเพิ่มเติม
เพราะเหน็วาพระองคทานยงัเลก็อย ูเพยีงแตบอกใหพระองคทานนัง่สำรวมจติใหเปนสมาธอิยาง
เดยีว แตเมือ่พระองคทานทรงมพีระชนมายยุางเขา 16-18 พรรษา ทานขรวัตาทอง พระอาจารย
ของพระองคทานเหน็วาพระองคทานพอจะรเูรือ่งสมาธบิางแลว จงึเริม่บอกพระปต ิ5 พระยคุล
6 พระสุขสมาธิ 2 ประการ และพระอานาปานสติบาง แตมิไดใหเขาสะกด ตั้งใจไวใหทาน
อปุสมบทกอน จงึจะใหปฎบิตัสิมาธ ิ     เปนเรือ่งเปนราวเปนแบบแผนทีห่ลงั และครัง้เมือ่ทาน
มชีนมายไุด 16-18 พรรษา ทานขรวัตาทอง กส็อนใหทานอาน-เขยีน อกัษรขอมไทย จนพระองค
ทานพอมคีวามรบูางทานขรวัตาทอง พระอาจารยของพระองคทาน เลง็เหน็วา กาลขางหนาเมือ่
พระองคทานทรงอปุสมบทแลว เวลานัน้จะมพีระมหาเถราจารย ชีแ้นะพระกมัมฎัฐานมชัฌมิา
พระองคทานเอง และทานขรวัตาทองกร็วูา อายขุองทานจะอยไูมถงึอปุสมบทสามเณรสกุเปน
พระภกิษุ

คัมภีรจินดามณี เปนพระคัมภีรสอนภาษาไทย ที่แตงขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ผแูตงคอื พระยาโหราธบิด ีนกัปราชญ กวเีอกสมยักรงุศรอียธุยา คมัภรีจนิดา
มณีเปนคัมภีรที่นิยม หรือบังคับใหเปนแบบเรียน และเปนคัมภีรสอนหลักการอาน การเขียน
ภาษาไทย หลักการแตงโคลง ฉันท กาพยกลอน คัมภีรนี้ เขียนดวยตัวอักษรไทย นำเคามูล
ตนแบบ มาจาก คมัภรีมลูกจัจายน

เนือ้หาในบทความนีข้องผเูขยีนเปนเพยีงพระประวตับิางสวนของสมเดจ็พระสงัฆราชสกุ ไกเถือ่น ถาผอูานทานใดมคีวามสนใจ
สามารถเขาไปตดิตามอานไดที ่ www.somdechsuk.com และถามคีวามสนใจในการฝกกรรมฐานอนัสบืเนือ่งมาแตสมเดจ็พระสงัฆราช สกุ
ไกเถือ่น ทานสามารถเขากรรมฐานไดทกุวนัตัง้แต เวลา 9.00 - 18.00 น.  หรอืสนใจเขาชมพพิทิธภณัฑ สอบถามไดทีค่ณะ 5 วดัพลบั
ซ.อสิรภาพ 23 บางกอกนอย กรงุเทพ โทร 02 4652552, 084-6517023 ขอรวมอนโุมทนาบญุทกุทานมาณ.ทีน่ี้

ขอมลูอางองิจาก www.somdechsuk.com
หนงัสอื พระประวตัสิมเดจ็พระสงัฆราชสกุ ไกเถือ่น โดย พระครสูงัฆรกัษวรีะ ฐานวโีร รวบรวมเรยีบเรยีง
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงปริตรใดก็ตาม
สามารถคุมครองปกปกรักษาใหพุทธบริษัทปลอดภัยจากภัย
อนัตรายจากสรรพภยัทกุประการ ทำใหผทูีไ่มเลือ่มใสในพระพทุธ
ศาสนา ซึง่บณัฑติทัง้หลายรบัรองแลววา เปนศาสนาดทีกุเมือ่ ทาน
ผูเจริญทั้งหลายพึงสวดพระปริตรนั้นเถิด

“พระปรติร” แปลวา “เครือ่งคมุครอง” เปนทีน่ยิมสาธยาย
ในหมชูาวพทุธตัง้แตสมยัพทุธกาลจวบจนถงึปจจบุนั เพือ่ความมี
สริมิงคล และเพิม่พนูภาวนาบารมใีหแกผสูวดและผฟูงดวยคะ

ประโยชนของการสวดพระปรติรนัน้มมีากคะ  ผลทีไ่ดรบัจาก
การสวดพระปรติรทีเ่กดิจากอานภุาพของพระรตันตรยัและเมตตา
จะทำใหผทูีห่มัน่สาธยายพระปรติรประสบความสวสัด ีความเจรญิ
รงุเรอืง ไดรบัชยัชนะ แคลวคลาดจากอปุสรรคอนัตราย มสีขุภาพ
ด ีมอีายยุนื เพราะพระปรติรไดกลาวถงึคณุของพระรตันตรยั  (อนั
ไดแก พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ) และกลาวถงึการเจรญิ
เมตตาภาวนาอกีดวย ดงันัน้ การสวดพระปรติรเปนประจำจะเกดิ
อานภุาพปรากฎใหเหน็กบัผทูีป่ฏบิตัโิดยตรง  นาสนใจไหมคะ

๑. มงคลสตูร ทำใหเกดิความเปนสริมิงคล  ปราศจาก
อันตรายใดๆ

ทีม่า : เหลาเทวดาและมนษุยอนัมาก ผหูวงัความสวสัด ีได
คดิหามงคลทัง้หลาย ขอพระพทุธองคใหตรสัวาอะไรเปนมงคลอนั
สงูสดุ  สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาจงึตรสัถงึ มงคล ๓๘ ประการ
เมื่อเหลาเทวดาและมนุษยทั้งหลายกระทำมงคลเชนนั้นแลว
ยอมเปนผไูมปราชยัในทีท่กุสถาน ยอมถงึความสวสัดใีนทีท่ัง้ปวง
ขอนั้นเปนมงคลสูงสุดของเทวดาและมนุษยทั้งหลายคะ

การสวดพระปรติร : ทีม่าและประโยชนเรือ่ง กลุสริา
บทความพเิศษ

๒. รตันสตูร ทำใหมคีวามสขุสวสัดแีละพนจากอปุสรรคอนัตราย
ทีม่า : ณ เมอืงไพศาล ีแควนวชัชเีกดิโรคอหวิาตกโรค ผคูนลมตาย

จำนวนมาก กษตัรยิลจิฉวจีงึนมินตพระพทุธเจาเสดจ็ไปโปรดชาวเมอืง พระ
พทุธองค มพีทุธบญัชาใหพระอานนทสวดรตันสตูรพรอมประพรมน้ำมนต
รอบเมอืง เพือ่ปดเปาโรครายและอำนวยสวสัดมีงคลแกชาวเมอืง  “..พระ
ตถาคตผปูระเสรฐิ  ผรูพูระนพิพานอนัประเสรฐิ ผใูหธรรมอนัประเสรฐิ
ผนูำมาซึง่มรรคอนัประเสรฐิ  ไมมผีอูืน่ประเสรฐิกวา  ไดทรงแสดงธรรม
อนัประเสรฐิ  รตันะ คอื พระพทุธเจา  เปนของประณตีเชนนี ้ ดวย
สจัจะขอนี ้ ขอความสวสัดจีงม.ี..”  วากนัวาภตูผแีละโรครายไดหายไป
หมดสิ้น  ชาวเมืองก็มีกำลังใจ  เริ่มหายปวยกันมากขึ้น  ตอมาถือเปน
ธรรมเนยีมสวดพระสตูรนี ้ เพือ่กำจดัภยัพบิตัขิองประชาชนและบานเมอืง

๓. กรณยีเมตตสตูร หรอืเมตตปรติร ทำใหเทวดา ภตู
ผปีศาจเมตตาเรา ไมทำรายเราคะ  เปนบทกนัผคีะ ใครทีก่ลวัผ ีตองสวด
บทนีใ้หไดนะคะ  ผจีะไมมาหลอกคะ  หลวงพอจรญัทานกแ็นะนำใหสวด
บทนีค้ะ

ทีม่า : พระภกิษจุำนวนหนึง่ไดเขาไปจำพรรษาในปา แตรกุขเทวดาไม
พอใจ จงึพากนัมาหลอกหลอนทานใหทานอยไูมเปนสขุ จงึมาเขาเฝาพระ
พทุธเจา  กราบทลูเรือ่งราวใหทรงทราบ พระพทุธองคตรสัวา“พวกเธอมิ
ไดเอาอาวธุตดิตวัไปดวย  จงึถกูผหีลอกหลอน”  ซึง่อาวธุนัน้คอื เมตตา
แลวพระองคทรงสวดกรณยีเมตตสตูรใหฟง พรอมทัง้มพีทุธบญัชาใหกลบั
ไปยงัปานัน้อกี แลวสงัวธัยายพระสตูรทนัททีีเ่ดนิเขาปาชา และใหสวดเปน
ประจำทุกวัน ภิกษุเหลานั้นทำตามพุทธโอวาท  บรรดาผีทั้งหลายไดยิน
บทสวดกม็จีติออนโยน รกัใครในพระสงฆ จงึไมหลอกหลอนอกีตอไป ภกิษุ
เหลานั้นอยูจำพรรษาในปาดวยความผาสุก

๔. ขนัธปรติร ปองกนัภยัจากอสรพษิ ง ูแมงปองตะขาบ ตกุแก
ฯลฯ และสตัวรายอืน่ๆ  ใครทีก่ลวัสตัวพวกนี ้หรอืใครทีเ่ขาปา อยใูกล
สตัวพวกนี ้หรอืมนัเขามาใกลเรา  ตองหดัสวดไวใหขึน้ใจนะคะ ถงึเวลา
จะไดเอามาใชไดเลย แผเมตตาใหเคาไป เคาจะไมทำอนัตรายใดๆ แกผสูวด
แผเมตตาคะ

ทีม่า : ภกิษรุปูหนึง่ถกูงกูดัตาย พระพทุธองครจูงึตรสัวา “ถาภกิษุ
แผเมตตาจติไปยงัตระกลูพญางทูัง้ ๔ งจูะไมกดัตายเปนแน” ทรงเลาวา 
เมือ่ครัง้พระองคเสวยชาตเิปนดาบส  เปนหวัหนาฤๅษทีัง้หลาย  ตัง้อาศรม
อยคูงุน้ำใกลปาหมิพานต  กไ็ดสอนใหศษิยแผเมตตาจติไปยงัตระกลูพญางู
เหมอืนกนั  จงึไมมใีครถกูสตัวเลือ้ยคลานกดัเลย ซึง่อรรถกถากลาวไววา
สตัวมพีษิทัง้หมดอยใูตอำนาจตระกลูพญางทูัง้ 4 คอื ตระกลูพญางวูริปูกข
ตระกูลพญางูเอราปถ ตระกูลพญางูฉัพยาบุตรและตระกูลพญางูกัณหา
โคตมกะ  ดงันัน้ เมือ่พญางเูมตตาแลว ลกูนองกไ็มกลาทำอะไรเราคะ
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๕. โมรปริตร ปองกันภัยจากผูคิดรายได  จึงอยูรอด
ปลอดภยั  ใครทีก่ำลงัมผีคูดิราย ใสราย ตองการทำราย ทำลายเรา
อาฆาตแคน พยาบาทเรา รตูวัแลวกส็วดบทนีน้ะคะ ไมตองไปทำราย
เคาตอบ แลวจะดเีองคะ

ทีม่า : นกยงูโพธสิตัวสทีอง  ทกุเชากอนจะออกไปหากนิ กก็ลาว
นมสัการพระอาทติยกำลงัอทุยัและกลาวนมสัการพระพทุธเจาในอดตี
ทั้งหลาย เสร็จแลวก็ออกไปหากิน ตอนเย็นกอนกลับรังก็กลาว
นมสัการพระอาทติยกำลงัตกดนิ  และกลาวนมสัการพระพทุธเจาใน
อดตีทัง้หลาย  ใหปกปกรกัษาใหปลอดภยั  นกยงูโพธสิตัว  สวดเชา
เยน็ทกุวนั  จงึรอดปลอดภยัจากการถกูจบัไปกนิ

๖. ธชคัคสตูร แปลวา มนตปองกนัภยัดวยการมองดยูอด
ธง (ธงรบของรถศกึพระอนิทร)ทำใหพนจากภยัอนัตราย  ใครทีต่อง
การกำลงัใจ ความปลอดภยั ขจดัภยัตางๆ ตองสวดบทนีค้ะ โดยเฉพาะ
ทหารใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต  นาจะสวดบทนีไ้วนะคะ  อนุใจดี

ทีม่า : พระพทุธเจาตรสัสอนใหภกิษสุงฆรำลกึถงึคณุของพระ
พุทธ พระธรรมและพระสงฆ เวลาเกิดความหวาดกลัวหรือขนพอง
สยองเกลา ขณะนัง่สมาธอิยตูามปาเขา ความหวาดกลวัจะไดหมดไป
ดุจดังพระอินทรขณะออกรบกับพวกอสูร ทานสั่งใหเหลาเทพนักรบ
บริวารของพระองคมองยอดธงรถศึกของพระองค

๗. อาฏานาฏยิปรติร  ปองกนัภยัจากอมนษุย ยกัษ ภตู
ผีปศาจทั้งหลายจะไมทำอันตรายและจะใหการอารักขา คุมครองให
ปลอดภยั  ทำใหมสีขุภาพด ีไมมโีรค ไมมอีนัตราย มคีวามสขุ และมี
อายยุนื  บทนีด้มีากนะคะ ชวยสะเดาะเคราะห ใหพนจากเสนยีดจญัไร
ทัง้ปวง หายจากโรคภยั พธิสีวดภาณยกัษกใ็ชบทนีค้ะ

ทีม่า : คนืหนึง่ทาวมหาราชทัง้ ๔  คอื ๑. ธตรฐั  หวัหนา
คนธรรพ  ผทูรองทศิบรูพา ๒. วริฬุหก  หวัหนากมุภณัฑ  ผคูรอง
ทศิทกัษณิ  ๓.วริปูกข  หวัหนานาค  ผคูรองทศิปจฉมิ  ๔. กเุวร
หรอืเวสสวณั  หวัหนายกัษ  ผคูรองทศิอดุร  มาเขาเฝาพระพทุธเจา
ทีเ่ขาคชิฌกฏู ทาวกเุวร (เวสสวณั) หวัหนายกัษ ผคูรองทศิอดุร กราบ
ทูลพระพุทธเจาวา พวกยักษบางคนไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย อาจ
ทำอนัตรายแกพระภกิษทุีบ่ำพญ็สมณธรรม ขอใหพระพทุธองคเรยีน
มนตชื่อวา  อาฏานาฏิยรักขา  แลวใหภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก 
อบุาสกิาทัง้หลาย  สาวกของพระองคสวดประจำเพือ่คมุครองรกัษา
เพือ่ความสวสัดขีองภกิษ ุ ภกิษณุ ี อบุาสก  อบุาสกิา มใิหถกูพวก
ยักษเบียดเบียน

เนื้อหามนตนี้ กลาวนมัสการอดีตพุทธะทั้งหลาย มีพระวิปสสี
พทุธเจา จนถงึพระสมัมาสมัพทุธเจาองคปจจบุนั จากนัน้กบ็รรยาย
ถงึทาวมหาราชทัง้ 4 มใีครบาง องคไหนปกครองใคร อารกัขาประจำ
ทศิใด และทายสดุกส็รปุพระคณุของพระรตันตรยัวา หารตันะใดเสมอ
เหมอืนมไิดและเปนโอสถรกัษา (ใจ) ไดอยางวเิศษ 

๘. วฏัฏกปรติร ทำใหปลอดภยัจากอคัคภียั  ถอืเปนมนต
ปองกันอัคคีภัยคะ นิยมใหพระสวดในงานขึ้นบานใหม เปดสถานที่
ทำงานใหม เปดโรงงานใหม เปดรานใหมคะ

ทีม่า : พระพทุธเจาทรงเลาถงึ ในอดตีสมยัเมือ่พระองคทรงเสวย
พระชาตเิปนพญานกคมุโพธสิตัว ครัน้เมือ่ออกจากฟองไข กไ็ดอาศยั
อยูในปาแควนมคธ วันหนึ่งพอและแมพญานกคุม พากันออกไปหา
อาหาร ปลอยใหลกูนกคมุอยใูนรงัตามลำพงั ขณะนัน้ไดบงัเกดิไฟปา
ปรากฏขึน้มาจากทศิทัง้ ๔ รอบรงัของลกูนกคมุ อยหูางจากรงั ๑๖
กรสี หรอืหนึง่กโิลครึง่ ขณะนัน้ลกูนกคมุไดรตูวัวาตนตกอยใูนวงรอบ
ของไฟปา จงึเหลยีวหาบดิามารดากไ็มเหน็ ลกูนกคมุจงึคดิวา โดย
ปกตธิรรมดาสตัว เมือ่ตวัลกูมภียั กต็องอาศยัพึง่พงิพอแม แตบดันี้
พอแมเรามไิดอยเูสยีแลว เราคงจะตองพึง่พงิองิอาศยัตวัเอง ลกูนกคมุ
นั้นจึงตั้งสัจจะวาจาวา “คณุของศลีมอีย ู คณุของธรรมมอีย ู คณุ
ของสจัจะวาจานีก้ม็อียจูรงิ ปกทัง้สองขางเรามอีย ูแตยงับนิไมได
 เทาเราทัง้สองขางมอีย ูแตยงัเดนิไมได บดิามารดาทัง้สองเรามอียู
แตบดันีม้ไิดอยกูบัเรา นีเ้ปนสจัจะวาจาของเรา ไฟปาทีไ่มมชีวีติเอย
ดวยเดชแหงสจัจะวาจานี ้ขอไฟปาจงดบัไป”

ครัน้เมือ่สิน้สจัจะอธษิฐานของลกูนกคมุ ไฟปาทีไ่หมมาทัง้ ๔ ทศิ
กด็บัลงโดยพลนั ดจุดงับคุคลถอืคบเพลงิทีม่เีพลงิลกุ แลวจมุลงในน้ำ
ฉะนัน้ ไฟนัน้กพ็ลนัดบัไปในทนัที

สมเด็จพระชินศรีจึงทรงตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา แตบัดนั้น
จวบจนถงึกาลนี ้ ไฟปากม็อิาจเผาไหมเขามาถงึเขตนีไ้ดอกีเลย ซึง่มี
อาณาเขตโดยรอบ ๑๖ กรสี โดยประมาณ ๑ กโิลครึง่ นีแ้หละภกิษุ
ทัง้หลาย เปนอานภุาพของพระโพธสิตัวทีม่อียใูนตวันกคมุ ผบูำเพญ็
บารม ีจนไดมาเปนเราตถาคตในปจจบุนั
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๙. โพชฌงัคปรติร  ทำใหมสีขุภาพด ีอายยุนืและพนจาก
อปุสรรคทัง้ปวง  บทนีช้วยรกัษาโรคใหหายคะ เอาไวสวดกอนดืม่น้ำ
พระปรติรนะคะ หลวงพออารยะวงัโสทานแนะนำมาคะ

ที่มา : พระพุทธเจาทอดพระเนตรพระโมคคัลลานะและพระ
กสัสปะเปนไขถงึทกุเวทนาแลว ทรงแสดงโพชฌงค ๗ ประการทาน
ทัง้ ๒ กเ็พลดิเพลนิภาษตินัน้  หายโรคในขณะนัน้  ดวยกลาวความ
สตัยนี ้ขอความสวสัดจีงมแีดทานทกุเมือ่

ครัง้หนึง่  พระพทุธเจา  ทรงประชวร  จงึรบัสัง่ใหพระจนุทเถระ
แสดงโพชฌงคนั้น ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย  หายความประชวรไป 
ดวยกลาวความสตัยนี ้ ขอความสวสัดจีงมแีดทานทกุเมือ่

๑๐. องัคลุมิาลปรติร   ทำใหคลอดบตุรงาย  และปองกนั
อปุสรรคอนัตรายตางๆ  ใครกำลงัตัง้ทอง หดัสวดไวนะคะ จะไดคลอด
งายๆ ปลอดภยัทัง้แมและลกู

ทีม่า : พระองัคลุมิาล เดนิมาเจอหญงิทองแกใกลคลอดลกู ทาน
จงึชวยสงเคราะหโดยการกลาววา “ดกูรนองหญงิจำเดมิแตอาตมา
เกดิโดยอรยิชาตแิลว มไิดรสูกึจงใจปลงชวีติสตัวเลย ดวยสจัจะนัน้
ขอความสวสัดจีงมแีกเจา ขอความสวสัดจีงมแีกลกูในครรภของเจา
เถดิ” หญงินัน้กค็ลอดลกูออกมาไดงาย และปลอดภยัทัง้แมและลกู

๑๑. อภยปริตร ทำใหพนจากภัยพิบัติอันตรายตางๆ 
เคราะหราย แกนิมิตฝนไมดี สังหรณใจไมดี หลวงพอพระอารยะ
วงัโส  แนะนำใหสวดทกุวนัคะ สวดงายนะคะ สัน้ๆ จำงายคะ

ทีม่า : อภยปรติร แปลวาปรติรทีโ่บราณจารยแตงขึน้ โดยอาง
คณุพระรตันตรยัคมุครอง เมือ่เกดิลางราย อวมงคล เสยีงนกทีน่ากลวั
และบาปเคราะหตลอดจนฝนรายใด ขอใหสิ่งนั้นๆพินาศไป ดวย
อานภุาพของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ

๑๒. ชยปรติร  ทำใหประสบความสำเรจ็  มชียัชนะ และมี
ความสขุสวสัด ีหลวงพอจรญัทานแนะนำใหสวดทกุวนัคะ ใครจะแขง
ขนัอะไร กล็องสวดบทนีด้นูะคะ จะนำชยัชนะมาให

ทีม่า : บทนี ้กลาวถงึชยัชนะ ๘ ประการ อนัเปนมงคลของพระ
พทุธเจา คอื ๑. ชนะพญามาร ดวยทรงระลกึถึงพระบารม ี๑๐ ประการ
ที่ทรงบำเพ็ญมาแลว  ๒. ชนะอาฬวกยักษ ทรงใชขันติบารมี
๓. ชนะพญาชาง “นาฬาคริ”ี  ทรงใชเมตตาบารม ี   ๔. ชนะโจรองั
คุลิมาล  ทรงบันดาลอิทธฤทธิ์ทางใจ ๕. ชนะคำกลาวรายของ
นางจิญจมาณวิกา  ทรงสงบระงับพระหฤทัยในทามกลางหมูชน  
๖. ชนะสัจจกนิครนถ  ดวยเทศนาญาณ  คือ รูอัชฌาสัยแลวตรัส
เทศนาใหมองเห็นความจริง ๗. ชนะพญานาคราช “นันโทปนันทะ”
ดวยวธิใีหฤทธิท์ีเ่หนอืกวาแกพระเถระ  และ ๘. ชนะพกาพรหม  ดวย
เทศนาญาณ นรชนใด  มปีญญา  ไมเกยีจคราน  สวดกด็ ี ระลกึกด็ ี
ซึ่งพระพุทธชัยมงคล ๘ บทนี้ทุกๆวัน  นรชนนั้นจะพึงละเสียได 
ซึง่อปุทวนัตรายทัง้หลาย มปีระการตางๆเปนอเนก  และถงึซึง่ความ
หลดุพน  อนัเปนบรมสขุแล.

รปูระโยชนของพระปรติรแลวกพ็ยายาม  ขยนั 
ตัง้ใจสวดกนัทกุวนันะคะ

อานรายละเอยีดความเปนมาและความหมายของ
พระปรติรแตละบทไดทีน่ีค่ะ

http://gotoknow.org/blog/praparit
ขอใหเจรญิในธรรมทกุทานนะคะ
บญุรกัษา  ธรรมคมุครองคะ
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ความเปนมาและอานสิงสของการสราง
พระพุทธรูปปางเปดโลก

โดย อ.ญาณภทัร  ยอดแกว (ป.ธ.๙, พธ.บ., ศศ.ม.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

การสรางพระพุทธรูปเปนวิธี
การหนึ่งที่พุทธบริษัทแสดงออกถึง
ความระลึกถึงพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา โดยมุงใหเปน
วั ตถุ แทนหรื อองคพระปฏิมา
สำหรบัแสดงความเคารพนอบนอม
หรือสักการะดวยอามิสบาง ดวย
การปฏิบัติตามธรรมของพระองค
บาง เพราะความตระหนักใน
พระคุณอันยิ่ ง ใหญที่ทรงมีตอ
มนุษยชาติ พรอมดวยเทวดาและ
เหลาสัตวทั้งหลาย

จากขอมูลทางประวัติศาสตร
ยอนไปในยุคพุทธกาลจนถึงหลัง
พทุธกาล ประมาณ 300 กวาป ไม
ปรากฏหลักฐานวามีการสรางรูป
มนุษยของพระพุทธองค แตมา
ปรากฎในชวงปลายพทุธศตวรรษที่
6 หรือตนพุทธศตวรรษที่ 7  (บาง
วา พ.ศ.370-438) หรอื ซึง่ตรงกบัสมยัของพระเจาเมนนัเดอรที ่1
กษตัรยิชาวกรกีผมูาครอบครองแควนคนัธาระ ไดทรงสนทนาธรรม
กับพระนาคเสนจนเกิดมีความซาบซึ้งในพระธรรม เปนที่มาของ
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีการสรางพระพุทธ
รปูขึน้เพือ่สกัการะบชูา  ซึง่เชือ่กนัวาทรงโปรดใหชางสรางพระพทุธ
รูปเลียนแบบศิลปะเหมือนจริงของกรีก(Hellenic)1 ซึ่งแนวการ
สรางคลายการสรางเทวรูปเพราะเคยชินกับการบูชาเทวรูปของ
เทพเจากรกีทัง้หลาย  พระพทุธรปูจงึไดบงัเกดิขึน้ ณ แควนคนัธาร
ราษฎรเปนครัง้แรก  จงึเรยีกพระพทุธรปูดงักลาววา”พระพทุธรปู
แบบคันธาระ”2

ตอมาแนวคิดการสรางพระพุทธรูป
ไดแผไปในดินแดนพระพุทธศาสนาทั้ง
หลายและมีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ลักษณะถายทอดจากยุคสูยุคและมี
การผสมผสานระหวางของเกากับ
คตินิยมของสังคมใหม ทำใหเกิดรูป
แบบทีเ่ปนเอกลกัษณเฉพาะสงัคมนัน้ ๆ
ขึน้  ในปจจบุนัพระพทุธรปูทีส่รางขึน้มี
ลกัษณะทีห่ลากหลาย ตามแนวคดิและ
วตัถปุระสงคในการจดัสราง   ลกัษณะ
ที่แสดงถึงอริยาบถตางๆ ของพระพุทธ
รปูนัน้ เรยีกวา “ปาง”  ซึง่ในสงัคมไทย
ไดชื่อวามีการสรางพระพุทธรูปปาง
ตางๆมากทีส่ดุกว็าได  โดยเฉพาะในยคุ
รัตนโกสินทรตอนตน ที่มีความเจริญ
รงุเรอืงทางดานพทุธศลิปอยางมาก ดงั
เชน ในสมยัรชักาลที ่3 ไดทรงโปรดให
สำรวจพทุธตำนานและพทุธประวตั ิจดั
ทำตำราพระพุทธรูปปางรัตนโกสินทร

และทรงโปรดใหสรางพระพทุธรปูประจำพระชนมวารเพือ่เปนพทุธ
บชูาสวนพระองค3 อกีทัง้ยงัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯใหสรางพระ
พุทธรูปประจำพระชนมวารเปนประเพณีเพื่อใหพุทธศาสนิกชน
สักการะบูชาเปนสิริมงคลอีกชุดหนึ่ง4 ซึ่งตอมาไดมีการจัดสราง
พระพทุธรปูปางตางๆ ตามพทุธประวตัอิกีหลายปาง

บรรดาพระพทุธรปูปางตางๆนัน้ พระพทุธรปูปางเปดโลกเปน
ปางหนึง่ทีม่นียัทางประวตัศิาสตรในพทุธประวตัทิีน่าสนใจ แฝงไป
ดวยสาระธรรม  นอมนำใหระลึกถึงพระพุทธคุณและย้ำเตือนให
พทุธบรษิทัมงุมัน่ปฏบิตัตินอยใูนธรรมเพือ่ขามพนอบายภมู ิไดเกดิ
ในสคุตภิมูจินถงึขัน้ขามพนแมสคุตภิมู ิสพูระนพิพานอนัเปนทีส่ิน้
ทุกขทั้งปวง
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ความเปนมาของพระพุทธรูปปางเปดโลก
พระพทุธรปูปางเปดโลก  (บางเรยีกวา “ปางพระเจาเปดโลก”)

เปนพระพุทธรูปอยูในอิริยาบถยืน  พระหัตถทั้งสองหอยลงขาง
พระวรกาย  แบฝาพระหตัถทัง้สองออกไปขางหนา เปนกริยิาทรง
เปดโลก  บางแบบยกฝาพระหตัถทัง้สองขึน้

ความเปนมาของพระพทุธรปูปางนีต้ามพทุธประวตั ิคอื หลงั
จากการแสดงยมกปาฏิหาริยของพระพุทธองคเพื่อขมทิฏฐิของ
เหลาเดียรถียทั้งหลาย ณ เมืองสาวัตถีในวันเพ็ญเดือน 8 แลว
พระองคไดเสดจ็จำพรรษาเพือ่แสดงอภธิรรมโปรดพระพทุธมารดา
ณ สวรรคชัน้ดาวดงึส  เปนเวลา  3 เดอืน  ครบกำหนดในวนัมหา
ปวารณา คือ วันเพ็ญเดือน 11 แลวจึงเสด็จลงจากสวรรคชั้น
ดาวดึงส   โดยมีทาวสักกเทวราชเปนผูเนรมิตบันได 3 ชนิด คือ
บนัไดทองคำ  บนัไดแกวมณ ี  บนัไดเงนิ  โดยมเีชงิบนัไดตัง้อยทูี่
ประตสูงักสัสนคร และหวับนัไดทอดถงึยอดเขาสเินร ุ  บนัไดเบือ้ง
ขวาซึง่เปนบนัไดทองเปนทางลงของเหลาเทวดา  บนัไดเบือ้งซาย
ซึง่เปนบนัไดเงนิเปนทางลงของเหลามหาพรหม  สวนพระพทุธองค
เสด็จลงโดยบันไดแกวมณีซึ่งอยูในทามกลาง ในเวลาที่เสด็จลง
จากยอดเขาสเินร ุ พระองคไดทรงแสดงปาฏหิารยิ คอื ทรงเปดโลก
ทัง้ 3 ไดแก เทวโลก  ยมโลกและมนษุยโลกใหเหลาสตัวใน 3 โลก
สามารถเห็นซึ่งกันและกันได  เหตุการณนี้เรียกวา “โลกวิวรณ
ปาฏิหาริย”

พระโบราณาจารยกลาววาวนันัน้โทษกรรมกรณในนรกระงบั
ชั่วคราว จึงเปนวันสงบเยือกเย็นของโลกทั้ง 3  ฉะนั้นจึงเรียกวา
“วันพระเจาเปดโลก” และในการเสด็จลงจากเทวโลกในวันนั้น
พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย  โดยตรัส
ถามปญหาในวสิยัของบคุคลจำพวกตางๆ อยตูลอดเวลา  นำมา
ซึง่มรรคผลนพิพานแกประชาสตัวนบัไมถวน  อาศยัเหตนุีเ้องจงึมี
การนิยมสรางพระพุทธรูปปางเปดโลกขึ้น เพื่อเปนการนอมระลึก
ถึงเหตุการณครั้งสำคัญและเปนการบูชาคุณของพระพุทธองคที่
ทรงมีตอเหลาสัตว

อานิสงสการสรางพระพุทธรูปปางเปดโลก
การสรางพระพุทธรูปไมวาจะเปนปางใดยอมเกิดอานิสงส

สำคัญที่เกื้อกูลแกผูสรางไมตางกัน   แตอานิสงสที่แฝงไวดวย
คติธรรมและคุณคาทางจิตใจ รวมถึงปญญาทางธรรมที่เกิดจาก
การสรางพระพุทธรูปแตละปางยอมแตกตางกันไปตามลักษณะ
เฉพาะของแตละปาง

อานสิงสทีจ่ะพงึเกดิไดจากการสรางพระพทุธรปูปางเปดโลก
อาจสรุปไดดังนี้

1)  มชีวีติทีส่งบรมเยน็  แคลวคลาดจากภยนัตรายทัง้ปวง
2) สมบรูณดวยโภคสมบตั ิ มฐีานะไมตกต่ำทัง้ในชาตนิี้

และชาติหนา

3) มเีกยีรตหิรอืชือ่เสยีงทีด่งีามขจรไป
4) เปนทีร่กั เปนทีเ่คารพนบัถอืของมนษุยทัง้หลาย
5) เปนทีร่กัของเหลาเทวดาและอมนษุยทัง้หลาย
6) มสีคุตเิปนแดนเกดิและเปนปจจยัเกือ้กลูแกการถงึซึง่

นิพพานสมบัติเปนลำดับไป
นอกจากนี ้ ในแงของบญุญานสิงสตามคำสอนของพระเถรา

จารย  การสรางพระพทุธรปูไมวาจะเปนปางใดนัน้มอีานสิงสมาก
มายหลายประการ  เหลอืทีจ่ะนบัจะประมาณได  จะขอยกคำสอน
ของพระเดชพระคณุพระธรรมสงิหบรุาจารย(หลวงพอจรญั ฐติธมโฺม)
มาแสดงไวในทีน่ีโ้ดยสงัเขป ดงันี้

ผูสรางพระพุทธรูป  ชื่อวาไดบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10
ประการ คอื

1) ทานมยั  บญุสำเรจ็ดวยการใหทาน  เพราะไดเอาพระพทุธ
รปูไปถวายพระสงฆไวในวดัใดวดัหนึง่  เพือ่ใหภกิษสุามเณรหรอื
อุบาสกอุบาสิกาไดกราบไหวสักการะบูชา และกอนที่จะไดถวาย
ตัวเองก็ตองบริจาคเงินสรางหรือเชามาแลวนี้เปนทานมัยกุศลชั้น
ตน  ตอมากม็กีารเฉลมิฉลองอกี  ตวัเองกบ็รจิาคจตปุจจยัไทยทาน
ถวายพระทำบญุ  นีเ้ปนทานมยักศุล  ชัน้ที ่2 ถงึแมวาจะสรางไป
ไวทีบ่านเพือ่สกัการะบชูา  กต็องปฏบิตัใินทำนองเดยีวกนันี ้  ดงั
นั้นผูสรางพระพุทธรูปจึงชื่อวาไดบำเพ็ญทานมัยกุศลไปดวย

2) ศลีมยั  บญุสำเรจ็ดวยการรกัษาศลี  คอื  กอนแตจะทำ
การถวายทานหรือถวายพระพุทธรูป  เจาภาพก็ตองสมาทานศีล
เสยีกอน ศลีทีส่มาทานคราวนีเ้กดิขึน้เพราะการสรางพระพทุธรปู
เปนปจจยั  ดงันัน้ผสูรางพระพทุธรปู  จงึชือ่วาไดบำเพญ็ศลีมยักศุล
ไปดวย

3) ภาวนามัย  บุญสำเร็จดวยการเจริญภาวนา  คำวา
“ภาวนา” นัน้มสีองอยางคอื  สมถภาวนา  1  วปิสสนาภาวนา 1
การไดเห็นพระพุทธรูปดวยตาไดกราบไดไหวดวยกาย  ไดเปลง
วาจาระลกึถงึพระพทุธคณุ  ใจกน็อมนกึไปตาม  วาผนูัน้ไดเจรญิ
พทุธานสุสตกิรรมฐาน  จดัเปนสมถกรรมฐาน เปนมหากศุล  ตาย
ดวยจิตดวงเดียว  อยางต่ำตองมาเกิดเปนมนุษย  อยางกลาง
สามารถไปเกดิในสวรรค  อยางสงูสามารถไปสพูระนพิพานได  ดงั
พระปตมิลัละเถระเปนตวัอยาง  คอืพระเถระนัน้ไดกวาดลานวดัแต
เชาตร ู ไดเหน็พระพทุธรปูของพระพทุธเจา ซึง่เทวดานฤมตินัน้ขึน้
พอทานเห็นก็เกิดปติแลวยกปติขึ้นพิจารณา  เจริญวิปสสนา
กรรมฐานไดบรรลมุรรคผลนพิพาน  ดงันัน้ผสูรางพระพทุธรปูจงึชือ่
วาไดบำเพ็ญภาวนากุศลไปดวย

4) อปจายนมยั  บญุสำเรจ็ดวยการประพฤตอิอนนอมถอม
ตนตอทานผเูจรญิโดยคณุ  โดยวยั  โดยชาต ิ การไหวพระพทุธรปู
ไหวพระสงฆ  หรอืไหวผแูกกวา  ชือ่วาไดประพฤตอิอนนอมถอม
ตนตอทานผเูจรญิ  จดัเปนบญุกริยิาวตัถ ุ ดงันัน้  ผสูรางพระพทุธ
รูปจึงชื่อวาไดบำเพ็ญอปจายนมัยกุศลไปดวย
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5) ไวยาวัจจมัย  บุญสำเร็จดวยการชวยขวนขวายในกิจที่
ชอบ คอื  ในการสรางพระพทุธรปูนัน้  จะตองอาศยัคนเปนจำนวน
มาก  การวิง่เตนชวยกนัในงานหลอพระในงานฉลองพระ เปนตน
ถือวาเปนมหากุศลมีผลไมนอย เชน พระเจาจันทปชโชติ  พระ
ไวยาวจัจกเถระ  เปนตวัอยางดงันีค้อื

ก. พระเจาจันทปชโชติ  ไดชวยนายรับบาตรพระมาใส
อาหารและนำกลับไปถวายพระปรารถนาเปนพระเจาแผนดิน
และปรารถนาใหมยีานพาหนะด ี  เดนิทางไดวนัละหลายๆ โยชน
และปรารถนาใหตนมอีำนาจวาสนามาก  ครัน้ตายแลวกไ็ดไปเกดิ
เปนพระเจาแผนดินมีนามวา  พระเจาจันทปชโชติ สมความ
ปรารถนา

ข. พระไวยาวจัจกเถระ  ในศาสนาของพระพทุธเจาพระ
นามวาพระวปิสส ี ทานเปนผชูวยเหลอืในกจิการของวดัและไดชวย
เหลอืในงานทำบญุตางๆ ตายจากชาตนิัน้ไดไปเกดิในสวรรค  จตุิ
มาเกิดเปนพระราชาไดออกบวชเจริญวิปสสนากรรมฐานสำเร็จ
เปนพระอรหนัต  แตกฉานในปฏสิมัภพิาทัง้ 4  ไดวโิมกข 8  และ
อภิญญา 6  ดังนั้น ผูสรางพระพุทธรูปจึงชื่อวาไดบำเพ็ญ
ไวยาวัจจมัยกุศลไปดวย

6) ปตตทิานมยั  บญุสำเรจ็ดวยการใหสวนบญุ  คอื  ผทูีไ่ด
สรางพระพุทธรูปจำเปนอยูเองที่จะบอกญาติสนิทมิตรสหายให
ทราบ  เพือ่รวมอนโุมทนาในการฉลองพระ  การถวาย เปนตน  นอก
จากนั้นยังจะตองอุทิศสวนกุศลสวนบุญใหแกบิดามารดาปูยา
ตายาย  ทานผมูพีระคณุ  เทพบตุร  เทพธดิา เปนตนอกี  ดงันัน้ผู
สรางพระพุทธรูปจึงชื่อวาไดบำเพ็ญปตติทานมัยกุศลไปดวย

7) ปตตานุโมทนามัย  บุญสำเร็จดวยการอนุโมทนาสวน
บญุ  คอื เมือ่ผสูรางพระพทุธรปูไดบอกบญุแจงขาวแกญาตมิติร
แลว  ญาตมิติรเหลานัน้กจ็ะตองพากนัอนโุมทนาตอนรบัเปนอยาง
ดี  เมื่อผูอื่นมาอนุโมทนาทานเจาภาพก็พลอยปลื้มปติอนุโมทนา
สาธกุารตอบอกี  การปฏบิตัอิยางนี ้  จดัเปนมหากศุลดวยกนัทัง้
สองฝาย  ดังนั้นผูสรางพระพุทธรูปจึงชื่อวาไดบำเพ็ญปตตานุ
โมทนามัยกุศลไปดวย

8) ธมัมสัวนมยั  บญุสำเรจ็ดวยการฟงธรรม คอื ในการสราง
พระพุทธรูปนั้น  เจาภาพบางคนก็ไดนิมนตพระไปสวดชะยันโต
เจริญพระพุทธมนต  แสดงธรรม  และเจาภาพบางคนไดพิมพ
หนังสือธรรมแจกเปนธรรมทานในงานฉลองพระ เปนตน  การ
ปฏบิตัเิชนนี ้ ชือ่วาไดใหธรรมเปนทานดวย  ตวัเองและผไูดมารวม
งานก็ไดฟงธรรมไปดวย  ดังนั้นผูสรางพระพุทธรูป  จึงชื่อวาได
บำเพ็ญธัมมัสวนมัยกุศลไปดวย

9) ธมัมเทสนามยั  บญุสำเรจ็ดวยการแสดงธรรม  คอื  การ
ที่พระสงฆไดมาสวดมนตสวดชะยันโต  หรือแสดงธรรมนั้น
ก็เพราะเจาภาพเปนผูอาราธนามา  นี้ชื่อวาเจาภาพไดบุญอัน

สำเรจ็จากการแสดงธรรมแลว  ดงันัน้ผสูรางพระพทุธรปู  จงึชือ่วา
ไดบำเพ็ญธัมมเทสนามัยกุศลไปดวย

10) ทฏิชุกุมัม  การทำความเหน็ใหตรง  คอื  กศุลนัน้มอียู
4  ชัน้ คอื กศุลชัน้กามาวจร   กศุลชัน้รปูาวจร   กศุลชัน้อรปูาวจร
และกุศลชั้นโลกุตตระ   การที่ผูสรางพระพุทธรูปไดเกิดศรัทธา
จนถงึสละเงนิออกมาสรางพระพทุธรปูได  และออกมาทำทานใน
งานฉลองพระพุทธรูปได  ชื่อวาเปนผูมีความเห็นตรงเห็นถูกแท
เพราะเปนบญุของตนเอง  ไมใชบญุของใครเลย

1. ผสูรางพระพทุธรปู  ชือ่วาเปนผไูมประมาท
2. ผสูรางพระพทุธรปู  ชือ่วาเปนผไูดเตรยีมตวักอนตาย

การสรางพระพทุธรปูปางเปดโลก จงึเปนชองทางหนึง่ในการ
สงเสรมิคณุความดใีหมใีนตนอยางแทจรงิ   เพราะนอกจากจะเปน
เครื่องระลึกถึงพุทธกิจและพุทธคุณอันยิ่งใหญของพระพุทธองค
แลว  ยังกอใหเกิดคุณคาที่เกื้อกูลแกความสุขของเหลาสัตวทั้ง
หลายโดยเฉพาะเพือ่นมนษุยผไูดสกัการะบชูายอมไดรบัอานสิงส
แหงการบชูาโดยถวนทัว่  แมพระพทุธองคจะมไิดทรงพระชนมอยู
แตองคพระปฏิมาที่ไดสรางขึ้นยอมมีคุณตอผูไดบูชาเสมอกับได
บูชาพระองค  หากจิตของผูบูชามีความศรัทธาตั้งมั่นและทำการ
บูชาดวยใจนอบนอม ดังพระพุทธพจนในพระสุตตันตปฎก
ปตวมิานวตัถ ุวา   

     “แมพระตถาคตจะยงัทรงพระชนมอย ูหรอืเสดจ็ดบั
ขันธปรินิพพานไปแลวก็ตาม เมื่อจิตสม่ำเสมอ ผลก็ยอม
สม่ำเสมอ เพราะเหตทุีต่ัง้จติไวชอบ สตัวทัง้หลายยอมไปสู
สุคติ ทายกทั้งหลายไดกระทำสักการบูชาในพระตถาคต
เหลาใดไวแลวยอมไปสูสวรรค พระตถาคตเหลานั้นยอม
เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ”
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เรือ่งเลาจากพระปา
เรือ่ง  กณัหาชาลี

ตอน อภญิญา ความตาย และ ธรรมะในปา
แกคำสาปเมอืงลบัแล

เมื่อหลวงปูสอนวิชาชวยคนลับแลแกคำสาบคำสาบานแลว
พระภิกษุหนุมก็กมลงกราบ เมื่อเงยหนาขึ้นมาหลวงปูก็หายตัวไปแลว
พระภกิษหุนมุจงึตองมานัง่คดิเรยีงลำดบัทีจ่ะชวยดวงจติวญิญาณชาว
ลบัแล  และกค็ดิวาทำไมหลวงปจูงึไมชวยเอง  ทำไมตองมาสอนเราให
เราชวย  ทัง้ ๆ ทีเ่รากไ็มมวีชิา ไมมขีองด ี ไมเกง ไมรจูกัวธิทีีจ่ะทำ...แต
ในทีส่ดุจากการนัง่สมาธวิปิสสะนกึ คดิลำดบัเหตกุารณทีห่ลวงปมูาสอน
พระภิกษุหนุมก็ลงมือเตรียมงานทำตามที่หลวงปูสอนทุกอยาง  ซึ่ง
ขณะนัน้ดเูหมอืนเวลาจะประมาณ  ๑๗.๒๐ น.   ขณะทีพ่ระภกิษหุนมุ
นัง่สวดบรกิรรมภาวนาใหจติสงบแนวแนเปนหนึง่เดยีวตามแบบทีห่ลวง
ปูสอน และปรากฏวาไดผลตามหลวงปูสอนทุกประการ  การที่คนเรา
ทำจติใจใหบรสิทุธิจ์รงิ ๆ  ลวนมพีลงัอานภุาพไดสงู   ผลทีไ่ดคอื  ขณะที่
พระภกิษหุนมุกำลงัเผาใบมะขามอยนูัน้   ไดกลิน่เหมอืนไฟไหมผวิหนงั
คนจรงิๆมกีลิน่ทีเ่หมน็สาบ  และไดยนิเสยีงรองเหมอืนเสยีงคนทีเ่จบ็ปวด
ทรมานมาก และยงัมลีมพดัแรงเปนชวง ๆ พระภกิษหุนมุกท็ำสมาธไิป
จนสวาง  ในขณะทีท่ำสมาธอิยนูัน้กป็รากฏภาพนมิิตขึน้มามคีนจำนวน
มากกระโดดขามเหว และเหน็คนกลมุนัน้มาขอบคณุทีไ่ดชวยเหลอืพวก
เขาใหพนทกุขทรมานมานานนบัเปน  ๑๐๐ ป   พอรงุเชาพระภกิษหุนมุ
กเ็กบ็กลดออกเดนิทางไปตอและจติใจกม็งุมัน่วาจะไปหาหลวงปแูหวน
เพือ่ขอเรยีนกรรมฐานกบัหลวงปแูหวน  สจุณิโณ

ฝกกรรมฐานกบัหลวงปแูหวน
เมือ่ป พ.ศ.  ๒๕๒๗ -๒๙  ปายงัมคีวามอดุมสมบรูณดอียเูปนบาง

ชวง ภเูขา ตนไมสงูใหญยงัมมีากอย ูตลอดทัง้สตัวปานานาชนดิ เชน
งใูหญ เสอื  ชาง หม ี แตภกิษหุนมุกม็สีตอิยกูบัการเดนิดวยจติใจทีต่ัง้
มั่นไปตามปาเขาและลำหวยลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งป และที่นั้น
อากาศไมรอนเพราะวามตีนไมใหญปกคลมุอยแูทบตลอดปา   ไดเหน็
สตัวเลก็สตัวนอย  วิง่สนกุสนานเรงิรากนัในยามเชา  เหน็หมชูะนแีละ
ลงิใหนมลกูกนิ  เหน็เนือ้ทรายเดนิออกหากอาหารเปนฝงูใหญ  เหน็การ
ลาสตัว  ของสตัวดวยกนัวามนัใชวธิกีารใดบาง  การเดนิทางไปในปา
ของพระภกิษหุนมุนัน้มเีปาหมายทีจ่ะไป  แตหามเีสนทางทีจ่ะไปไม  การ
เดนิจงึตองอาศยัดวงดาว  หรอืถามคนทีพ่บเหน็ทีอ่ยใูนปา  บางครัง้เดนิ
ทั้งวันหรือสองสามวันก็ไมเห็นใครเลยก็มี   บางทีก็เห็นชาวกระเหรี่ยง
ชาวโมง  พดูกนัไมรเูรือ่งแตกร็เูรือ่ง  สาเหตทุีร่เูพราะเดามอื  เดาปาก
แทน  แตกเ็ดนิผดิทางเพราะการเดากม็มีากเหมอืนกนั   เมือ่ไปถงึดอย
แมปง พระหนุมไดมีโอกาสเขากราบหลวงปูแหวน  สุจิณฺโณ  ทาน
กเ็มตตาสอนกมัมฏัฐานให  เปนเวลาสามเตม็ ๆ ทีเ่รยีนกมัมฏัฐาน ไม

ไดออกไปไหน โดยอยใูนกฏุขิองทาน  และในทีส่ดุ กม็าถงึสิง่ทีพ่ระภกิษุ
หนุมตองการรูตองการเรียน นั่นก็คือ  วิชาเหาะขึ้นไปอยูบนกอนเมฆ
หลวงปูก็เมตตาสอนให  วาใหตั้งใจใหแนวแนมั่นคงเสียกอน กอนที่
จะเรยีน ทานใหนัง่ภาวนาวา วาโย ๆ ๆๆ ไปเรือ่ยๆพรอมกบัทำจติใหลอย
ขึน้ วชิานีแ้สนยากทำทัง้วนัทัง้คนืกไ็มไดดัง่ใจตองการ  หลวงปบูอกวา
เฮย (ทำ)ใจเยน็ ๆๆ ทำใจเบาๆๆ แลวกำหนดจติใหลอยขึน้  พระภกิษุ
หนมุพยายามทำตามทีห่ลวงปสูอนตดิตอกนัเปนเวลา  ๕-๗ ชัว่โมงกร็สูกึ
วาตวัเบาลอยขึน้จากพืน้ไดประมาณ ๑  คบืจากหนึง่คบืขึน้มาเปน  ๑
ศอกจาก  ๑  ศอกขึน้มาเปน  ๑  เมตรโดยไมคาดฝนมากอน ทำใหพระ
ภกิษหุนมุดใีจ  และงงกบัสิง่ทีต่วัเองทำและไมเคยมคีวามเชือ่มากอนเลย
วาจะเปนไปได  มนัเปนสิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิแตอยเูหนอืคำอธบิาย  และ  เหนอื
เหตผุลทีค่นธรรมดาจะอธบิายได  หลวงปกูส็ัง่อกีวาถาอยากทำไดดขีึน้
สงูดงัใจตองการ  ตองฝกทำบอย ๆๆ  กำหนดจติใหมัน่คงในสิง่ทำและ
ไมตองเอาไปโออวดใครเขา  ฝกใหด ีๆ ๆ คณุมวีาสนาทีจ่ะสบืทอดศาสนา
สรางวดัวา  พระภกิษหุนมุกน็อมรบัคำสอนของหลวงป ู  พระภกิษหุนมุ
เมือ่ไดศกึษาเรยีนรวูชิาจากหลวงปแูลว เปนเวลา  ๑๕  วนั  กไ็ดกราบ
ลาหลวงปเูพือ่ธดุงคตอไป   หลวงปกูส็ัง่อกีวาวชิาทีไ่ดไปนัน้มนีอยคนนกั
นะ  ลกูหลานทีจ่ะเรยีนหลวงปมูาอยนูีม้พีระมาขอเรยีนดวยเปนรอยแต
กย็งัไมมใีครทำได  นบัวาคณุมบีญุทางนีด้รีกัษาใหดนีะ  ในระยะเวลา
ทีพ่ระภกิษหุนมุมาขอฝกวชิากบัหลวงป ู  ๑๕ วนัตดิกนันัน้  พระภกิษุ
หนมุไมไดฉนัภตัตาหารเลยทัง้  ๑๕  วนัเพราะอยากจะไดอยากจะรวูา
วชิานีม้จีรงิหรอืไม  เพราะเคยไดยนิแตคนเขาเลาฤๅกนัจงึอยากพสิจูน
วาจรงิหรอืไม   หลวงปพูดูสอนทิง้ทายใหฟงวาคำสอนของพระพทุธเจา
พสิจูนไดจรงิทกุยคุทกุสมยัไมตองลงัเลสงสยัเลย แตตองทำจรงิ ๆ  อยา
เหน็แกกนิ อยาเหน็แกนอน  อยาขีเ้กยีจใหหมัน่ขยนัฝกฝนอยางสม่ำเสมอ
จงึจะเหน็ผล  จะไวหรอืชาเทานัน้เอง และใหละความโลภ  ความโกรธ
ความหลงความเหน็แกตวัออกไปเสยีแลวจะไดคณุธรรมดีๆ ๆ  คนจะเปน
ใหญเปนโตอยางไรกต็ามแตถาไมมคีณุธรรมกไ็มมคีวามสขุ ไมมคีวาม
ภาคภูมิใจ  ใหทำดี สรางกุศลผลบุญไวใหเดินทางดี ๆเดอหลานเดอ
เมื่อกราบลาหลวงปูแหวนแลว พระภิกษุหนุมก็เดินทางมุงหนาไปทาง
เชียงดาว  ในขณะเดินทางพระภิกษุหนุมก็นึกถึงคำสั่งสอนของ
หลวงปดูงักองอยใูนใจ  เดนิไปจนเกอืบจะชนกบัชางปา  ๓, ๔  เชอืกถงึ
ตัง้สตไิด กค็อย ๆ  เดนิหลกีไป  ในเสนทางทีเ่ดนิกเ็ดนิไปตามธารน้ำบาง
เดนิตามทางววัควายหากนิบาง  มงุหนาไปทีถ่้ำตบัเตา  สาเหตทุีจ่ะไป
ถ้ำตับเตาก็เจอพระธุดงคบางและไดยินพระทานสนทนากันวามี
พระอรหันตมาจำพรรษามาสอนธรรมะ  พระภิกษุหนุมก็ไดถาม
พระธดุงควาถ้ำอยทูีไ่หน กไ็ดทราบตามความตองการ
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ผจญกบัความตายทีถ่้ำตบัเตา
การเดนิทางไปยงัถ้ำตบัเตาในป พ.ศ. ๒๕๒๙-๓๐   ยงัลำบากอยมูาก

คนสวนมากทีอ่าศยัอยตูามปาสวนมากจะเปนชาวโมง  ชาวกระเหรีย่ง
มเูซอ  ชนเหลานีจ้ะบชูาผปีาผบีรรพบรุษุเปนหลกั  แตกม็กีารทำบญุกนั
บาง  พระทีเ่ดนิธดุงคผานทางนีต้องเสีย่งอนัตราย และมกัจะเปนไขปา
เปนไขมาลาเรยีตาย  แตพระหนมุมไิดหวาดกลวัแตประการใด ยงัอยาก
จะฟงธรรมจากพระอรหนัต ฟงเทศนสัง่สอน มไิดตองการอยางอืน่    พระ
ภกิษหุนมุเดนิเขาเขตปาชยัปราการ(ในปจจบุนั)ดวยความตองการใหไป
ถงึเรว็ ๆ จงึเดนิลดัตดัภเูขาในชวงเวลาพลบค่ำ  บรเิวณเชงิเขานัน้พระ
หนมุรสูกึทีห่ลงัเทาดานซายเยน็เหมอืนมนี้ำเปยกจงึเอามอืไปแตะขึน้มา
ดเูหน็เปนเลอืดไหลออกมานติ ๆ  พระภกิษหุนมุจงึหยดุแลวนัง่ลงดใูหชดั
ขณะทีพ่ระภกิษหุนมุกำลงันัง่ลงรสูกึขาซายชา  หวัใจหววิ  ตามองเหน็
สิง่หนึง่ทีเ่คลือ่นตวัไปชา ๆ  พระภกิษหุนมุมองเหน็เลา ๆ  วามัน่คอื งใูหญ
ตวัเทากบัลำตวัพระภกิษหุนมุ  พระหนมุสงสยัวาจะเดนิไปเหยยีบมนัเขา
มนักเ็ลยโดนสลดัเคีย้วใส แตไมใชหลงัเทาอยางทีค่ดิตอนแรก แตกลาย
เปนหลงันิว้กลางเทา  เมือ่พระภกิษหุนมุมอีาการหวัใจหววิแลวสกัพกั
หนึ่งก็รูสึกวาตาลายงวงนอนมาก พระหนุมเริ่มลืมตาไมขึ้น ชวงระยะ
เวลาแคหานาท ีและพระภกิษหุนมุกไ็มรอูะไรอกีเลย  แตพอรสูกึตวัอกี
ครัง้หนึง่ลมืตาขึน้มาเหน็ตวัเองนอนอยบูนไมกระดานแผนหนึง่  และมี
ใบไมคลมุตวั ขา  แลวหไูดยนิเสยีงโครกโครก

สักพักจึงเห็นโยมผูชาย   เปนผูเฒายิ้มให อวดโชฟนดำ อายุ
อานามคงประมาณ  ๖๑-๗๐ ป  ถอืกระบอกไมใฝเขามาหาแลวประคอง
ตวัพระหนมุขึน้ เพือ่ใหดืม่น้ำในกระบอก  พระภกิษหุนมุกย็อมทำตาม
แตโดยดี ไมขัดขืนเลยแมแตนอย เพราะขณะนั้นพระภิกษุหนุมไม
สามารถขยบัขาตวัเองไดเหมอืนไมมคีวามรสูกึใด เพราะมอีาการชาไป
ทัง้ตวั  แตพอดืม่น้ำเขาไปแลว กร็สูกึไดวาตวัเองมลีมหายใจอย ูน้ำทีด่ืม่
นัน้ รสขมปเลยทเีดยีว  นอกจากนีย้งัมผีหูญงินัง่ใหกำลงัใจอยขูางๆสอง
สามคน  อายปุระมาณ ๑๒ ถงึ ๑๕  ป เฝามองดอูยตูรงนัน้  พระภกิษุ
หนุมคิดวาน้ำนี้คงเปนยาสมุนไพรของชาวอีกอ หรือ มูเซอแนนอน
พอดืม่ยาไปสกัพกัหนึง่ รสูกึวามนึศรีษะอยางมาก  เหมอืนศรีษะตวัเอง
หมนุไดมอีาการปวดเสนเอนไปทัง้ตวัแลวกห็มดแรงอาเจยีนออกมาเปน
น้ำลายเหนียวแลวก็ไมรูสึกตัวอะไรอีกเลย  รูอยางเดียววาตัวเองใกล
จะตายแลวจงึตัง้จติถงึงใูหญทีต่วัเองไมระวงัตวั ไปเหยยีบเขา กโ็นมจติ
ขออโหสกิรรม ปรากฏวาเหน็ภาพงเูลือ้ยขึน้บาน มาหาตนเอง แลวเขา
มามองพระภกิษหุนมุใกล พรอมกบัเปาลมลงใสตวัพระหนมุแลวสบูลม
กลบัไปเขาในตวั แลวคอย ๆ เลือ้ยหายเขาไปในปา  พระภกิษหุนมุจงึ
รสูกึตวั ลมืตาขึน้มาเหน็โยมผเูฒาชรายิม้ฟนดำ  กบัอกีทัง้โยมสามคน
ผมยาวฟนดำทกุคน  นัง่สวดมนตคาถาชวยพระภกิษหุนมุทีน่อนไมไดสติ

อย ูแมไมรจูกักนั แตพวกเขากม็นีำ้ใจชวยดแูลรกัษาทกุวถิทีางทีจ่ะทำได
และยงัตามหาหมองมูาชวยรกัษาอกีแรงหนึง่  พระภกิษหุนมุนอนแนนิง่
ฟงผูเฒาชราสนทนากันก็พอจะเดาไดบางวา  ถาเปนงูใหญแมวเซา
คงจะหายยาก คงจะไมรอดเพราะนอนหลบัไปหลายวนัแลวจงึไดไปตาม
คนมาชวย (นาจะเปนหมอผเูชีย่วชาญรกัษาคนทีถ่กูงกูดันัน้แหละ  แต
ถาไมเหนือบากวาแรงก็คงจะไมตามมา) เพราะผูเฒาชราผูนั้น รบัเอา
ดอกไมมาจากผเูฒาทัง้สองคนมาอกีทหีนึง่ ผเูฒาทัง้สองสายหนาแลว
พดูขึน้วา  “โบ.ลก.เล ๆ ”  ซึง่แปลวาตายแลวๆ  และผเูฒาชรากเ็อาดอกไม
ที่แกกำอยูมาใสในมือพระหนุม เหมือนแกจะบอกวาใหอธิษฐานพระ
ภิกษุหนุมที่สลึมสลืออยูก็อธิษฐานอีกวา ถาอาตมายังมีบุญอยูที่
จะชวยบำรุงพระพุทธศาสนาขอใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายได
อโหสกิรรมใหแกอาตมา ใหไดทำหนาทีบ่ำรงุพระพทุธศาสนาของ
พระสมณโคดมดวยเถดิและใหมรีางกายแขง็แรงเหมอืนเดมิ

พอจบคำอธษิฐานกร็สูกึคลืน่ไสและกอ็าเจยีนออกมาอยางมากมี
น้ำสเีขยีวออกมาดวย  เหน็ผเูฒาชรารองขึน้วา “โว. เว. โว. เว.” คงจะแปล
วาหายแลว  อศัจรรยๆ  อะไรทำนองนัน้  เวลาประมาณ ๖ โมงเยน็ แลว
กม็แีรงลกุขึน้ได  สกัพกัหนึง่เหน็โยมผหูญงิยกผกัตมผสมกบัขาวเขามา
ใหผูเฒาชรา ผูเฒาชราก็รับมาแลวบอกพระภิกษุหนุมใหอาปากรับ
ประทานน้ำผกัตมซึง่มรีสเปรีย้วมาก ๆ  พระภกิษหุนมุกด็ืม่ลงไปในทอง
สกัพกัหนึง่ กม็วนทองขึน้มาแลวอาเจยีนออกอกี  ผเูฒาชรากใ็หดืม่น้ำ
นัน้อกีแลวกอ็าเจยีนอกี คราวนีผ้เูฒาชรากเ็อาขาวสารผสมลงไปในน้ำ
ใหดืม่อกีครัง้หนึง่เมือ่ดืม่ลงไปถงึลำคอกอ็าเจยีนอกี  แลวผเูฒาชรากเ็อา
ไมโคก(ต่ำ)แลวบบีเอาน้ำมาใหดืม่อกีแลวกเ็อาน้ำดืม่ทีต่ดิกระบอกไมมา
ใหดื่มจนหมดชวง ดูเหมือนวาพระภิกษุหนุมจะดื่มน้ำไปประมาณสัก
๕-๖ ลิตรได ระยะนั้นก็ดูเหมือนจะเปนเวลาเที่ยงคืนกวาๆ พระหนุม
กร็สูกึปวดทองปสสาวะ  กเ็ลยพยายามพยงุกายลกุขึน้  แลวคลานไป
ปสสาวะในที่ใกล ๆ นิดหนึ่ง  และตาก็มองไปเห็นผูคนมานั่งเฝาเต็ม
บรเิวณนัน้  นีแ้หละทานสาธชุนทัง้หลายชวีติคนเราเมือ่ประมาทกพ็ลาด
ถงึแกชวีติ  ฉะนัน้ทีพ่ระพทุธเจาสอนไวกเ็ปนความจรงิเหมอืนอยางทีพ่ระ
ภกิษหุนมุไดประสบพบมากบัชวีติจรงิของตวัเอง เพราะการเดนิไมระวงั
เหมอืนคณุโยมขบัรถแลวคยุโทรศพัทเพลนิกไ็ปถงึแกความตายเหมอืน
กนั  ซึง่เปนบทเรยีนทีส่ำคญัทีส่ดุของชวีติ

แตทีส่ำคญัทีส่ดุ คอืผเูฒาชราทีม่นี้ำไมตรแีละผคูนทัง้หมดทีช่วย
เหลอืพระภกิษหุนมุใหมชีวีติรอดมาไดนัน้เหมอืนเปนหนีต้ดิกนัอยกูว็าได
แตถาไมไดผเูฒาชราทีม่นี้ำใจด ี ถงึแมจะเปนชาวเขาชาวปาพดูกนัคนละ
ภาษากต็าม  ยงัมคีวามเมตตาเอือ้อาทรกนัจนถงึทีส่ดุ  โดยไมหวงัสิง่
ตอบแทน และไมรูวาพระภิกษุหนุมทานนั้นเปนใครแตก็พยายามชวย
เหลือทุกวิถีทาง  และผู เขียนยอมรับวาผู เฒาชรา เปนหมอที่มี
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จรรยาบรรณอยางสงูสงและมจีติวญิญาณทีส่งูสงกวาหมอทีอ่ยใูนเมอืง
บางคนเสยีอกี  กอนทีพ่ระภกิษหุนมุจะลาจากพวกทานเหลานัน้มา  ได
สวดมนตนั่งสมาธิใหแผเมตตาใหทานเหลานั้นและลูกหลานอยูเปน
ประจำ  บางครัง้ทานมโีอกาสกจ็ะนำสิง่ของไปแจกใหคนทีอ่ยใูนแถบนัน้
และทีธ่รุกนัดารทีท่างราชการเขาไมถงึอยเูสมอ   เปนการแสดงออกถงึ
ความกตญัขูองทานพระหนมุ

นอกจากนัน้ผเูฒาชรายงัใหยาวเิศษแกพระภกิษหุนมุดวย เพือ่ไว
รกัษาผทูีถ่กูงพูษิกดั  และยงัใหชายหนมุฉกรรจเดนิทางไปสงถงึเขตเชยีง
ดาว และใกลกบัถำ้ตบัเตาอนัเปนทีห่มาย  โดยปกตแิลวผทูีถ่กูงกูดัอยู
ในแถบนีม้กัจะไมรอด  พระภกิษทุีเ่ดนิธดุงคมาแถบนีม้กัจะตายดวยงู
หรอืกเ็ปนไขมาลาเรยีตาย เมือ่สงเสรจ็แลว พระภกิษหุนมุกไ็มมอีะไรให
นอกจากพรอนัประเสรฐิของพระพทุธเจาแลวกแ็ยกทางกนัไป  พระหนมุ
ผพูกัฟนไขใหม ๆ กเ็ดนิมาเรือ่ย ๆ ชาบาง เรว็บางตามกำลงัทีเ่หลอือยู
ในขณะนัน้  พอไดเวลา  ๖  โมงเยน็กห็าทีป่กกลด  สวดมนตภาวนา
จนสวางถงึเดนิทางตอ  บางวนักบ็ณิฑบาตในปา  บางวนักบ็ณิฑบาต
กับตนไม  รางกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเปนปกติในสามวัน  จึงไดบำเพ็ญ
ภาวนามากขึน้ บางวนักน็ัง่สมาธจินสวางแลวกอ็อกบณิฑบาตตามปกติ

วนัหนึง่ ทองฟามดืครึม้ ขณะทีพ่ระภกิษกุำลงับณิฑบาต จ ู จ ู กม็ี
งใูหญเลือ่ยผานหนาไปอยางชา ๆ  ขณะทีเ่ลือ้ยไปกห็นักลบัมามองพระ
ภกิษหุนมุดวย  พระภกิษหุนมุกย็นืแผเมตตาใหจนงใูหญหายลบัไปกบั
ตา ดเูหมอืนวาเขาจะมาขอโทษทีไ่ดทำใหบาดเจบ็ คดิจะมาชวยเหลอื
เพื่อไถบาปกอนจากไป  งูใหญไดชูหัวขึ้นสูง แลวผงกหัวสองสามครั้ง
เหมอืนการขอโทษและบอกลาไป

พระหนุมก็เดินบิณฑบาตตอไป สักพักก็มีโยมมาใสอาหารสาม
คนเปนชายหนึง่คนเปนหญงิสองคนอายปุระมาณ  ๔๐-๕๐ ป แตพอมา
เปดบาตรออกจะฉนัขาว  กลิน่หอมอบอวลไมมอีะไรจะหอมเหมอืน  ขาว
นั้น ก็โชยออกมาอบอวล  พระภิกษุหนุมก็นั่งพิจารณาอยูสักพักหนึ่ง
กอ็ธษิฐานจติขอใหขาวนีเ้ปนยารกัษารางกายใหเขมแขง็ แลวจงึลงมอื
ฉนั

ฟงธรรมกบัพระอรหนัตในปา
ในทีส่ดุพระภกิษหุนมุกเ็ดนิทางมาถงึถ้ำตบัเตาสมใจปารถนาของ

ทานและกไ็ดฟงธรรมคำสอนจากพระเถระผเูฒาหลายรปู ทีพ่ระธดุงคทัง้
หลาย ตางตองการจะฟงธรรมดวย  และก็เรียกกันวาทานเปนพระ
อรหนัตมาโปรดพระผปูฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ  มทีัง้พระชาวไทย  ชาวพมา
ชาวกระเหรีย่งมาฟงธรรมกบัทานเปนจำนวนมากในขณะนัน้  วากนัวา
ทานเกงมากในการปฏิบัติและรูอารมณพระภิกษุที่มาฟงธรรมทั้งหมด
ไมวาจะเปนใครมาจากไหนทานกส็ามารถรไูด      เพราะทานไดอภญิญา
สมาบตั ิ ๘  พดูภาษาอะไรกไ็ด   ทานจะมาสอนธรรมอยใูนถ้ำตบัเตา

และนอกถ้ำ   เวลาปฏิบัติธรรมปกติของพระภิกษุที่ถือธุดงควัตร
จะปฏบิตั ิ๕ โมงเยน็ถงึต๑ี-๒  พระทัง้หลายจะมารวมตวักนัฟงธรรมซึง่
พระภกิษทุีม่าแสดงธรรม เมือ่ถงึเวลาแลวทานกม็าแสดงธรรมเปนปกติ
วนันัน้พระหนมุกร็อคอย  และแลวกเ็หน็พระภกิษรุปูรางขาว สงูใหญเดนิ
เขาไปยงักอนหนิสงูประมาณเมตรกวาๆ  แลวทานกข็ึน้ไปนัง่บนกอนหนิ
นั้นโดยที่มีผานิสีทะนะปูลาดไวแลวสักพักหนึ่งทานก็กลาวขึ้นวา “ได
ชวีติใหมแลวกพ็ยายามรกัษาไวเพือ่ทำหนาทใีหดนีะ  เพราะอตัภาพที่
ไดมานั้นยาก  แตสิ่งที่ยากกวานั้นคือการรักษาอัตภาพไวใชใหเกิด
ประโยชน  สวนรางกายทีจ่ะดบัไปนัน้เปนเรือ่งธรรมดา  มนัมโีอกาสแตก
ดบัไปไดทกุเวลา  ฉะนัน้การรกัษากายรกัษาจติอนัปรสิทุธนัน้อยากยิง่
กวาการไดมาเกดิเปนมนษุย  เพราะตองคอยระมดัระวงักายอยาใหมนั
คกึคะนองออกนอกทางจติกต็องระวงัใหมาก ๆ  อยาใหไปตดิบวงถาจติ
ตดิบวงเมือ่ไรแลวทกุขกเ็กดิ  เมือ่ทกุขแลวความยงุยาก กต็ามมา  ภาระ
มันจะมาก  จิตก็จะเบื่อทางธรรม แลวถลำกลับไปอยูในโลกิยธรรม
ทัง้แปดประการ  จะเลอืกวาแปดไมไดตองเลอืกวารอยแปดจงึจะเหมาะ
กวา  แลวพบภมูทิีไ่ดมากไ็มมปีระโยชนเหมอืนเรานอนฝน  จะทำอะไร
ก็เพียงชั่วครูชั่วยาม  จริงอยูที่ทุกอยางตกอยูกับกาลเวลา ที่กลืนกิน
ทกุอยางแมแตตวัของมนัเอง  การอยทูีเ่หนอืกาลเวลาคอื  ไมประมาท
ไมทิง้สต ิ สมัปชญัญะอนัเปนหลกัชยัของพระอรหนัต  เพราะพระอรหนัต
เปนผไูมประมาท  เปนผมูสีต ิ สมัปชญัญะสมบรูณตลอดเวลา จติตดั
แลวซึ่งโคตรภูญาณ  ขาดความเปนมนุษยปุถุชนแลว  การกระทำ
ทกุอยางเปนเพยีงกริยิาอาการเทานัน้ไมมกีรรมเขามา  เพราะการกระทำ
อยเูหนอืด ี  เหนอืชัว่  บรสิทุธิแ์ละไมมผีดิศลีธรรม อนัเปนบอเกดิของ
ความอยเูยน็เปนธรรม  ไมไหลไปตามกระแส     แตจะเปนไปตามกระแส
แหงจติทีบ่รสิทุธิล์ะเอยีด ลมุลกึ  โดยปราศจากเงือ่นไข  มแีตเมตตา
ตอมนษุยโลก ทีต่กอยใูนวฏัฏะสงสาร การเวยีนวนอยกูบัทีเ่ดมิไปไหน
ไมพน เพราะยงักลบัวนมาทีเ่กาอยทูกุภพทกุชาต ิ และกย็งัเหมอืนเดมิ
ไมมอีะไรเปลีย่นไปในทางทีพ่นทกุข พนโทษจากสงัสารวฏั ทีแ่ทจรงิตาม
ความตองการของมนษุย  ทีย่งัยดึตดิในความดคีวามชัว่ ความสขุ ยงั
เหน็แกตวัตนมากอย ู ทำดแีลวยงัหวงัสิง่ตอบแทนมาก พอไมไดกส็ราง
ความวนุวาย  สรางความเสยีหายใหแกผอูืน่ ใหแกชวีติอืน่ตองเดอืดรอน
ไปตาม ๆ กนั ทำเพือ่เอาชนะเทานัน้  ทำเพือ่ใหไดมาแลวกพ็อใจเทานัน้
นีค้อืการกระทำของปถุชุนคนทีย่งัโงอย ูพระอรยิะเจาทำแลวกแ็ลวไปไม
ไปยดึตดิ  แตทำแลวใหเกดิประโยชนดบัทกุขใหได ความสขุบรสิทุธกิจ็ะ
บังเกิดขึ้นความหลุดพนก็จะตามมา  ความเปนอิสระก็จะมีพลังอัน
มหาศาลเพราะไมไปตดิกบัอะไร ไมมอีะไรมาปดกัน้  มาขวางกัน้ไดเลย
จติทีพ่นทกุขกส็งูขึน้ไมมปีระมาณ  นัน้แหละ   คอืจติของพระอรยิะเจา
...”

เรือ่งราวจะเปนอยางไรตอไปโปรดตดิตามตอฉบบัหนา
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เรือ่ง หรภิญุชยั   เรยีบเรยีง ขนุไกรลาส
เพราะเปนปจจตัตงั

สญัญาพญานาค ตอนจบ
จากความเดมิตอนทีแ่ลว  หลงัจากทีผ่เูขยีนได

ไปอทุศิบญุ และใหพญานาคทัง้หลายไดอนโุมทนาบญุ
จงึไดทราบวา มพีญานาคสวนหนึง่ไดจตุไิปอยภูพภมูทิีส่งู
ขึน้ตามกำลงับญุของพวกเขา  บางพวกกไ็ปจตุเิปน
มนษุย  บางพวกกไ็ปจตุเิปนเทวดาชัน้ตาง ๆ  เชน สวรรค
ชัน้ดาวดงึส สวรรคชัน้ดสุติ หรอืแมแตสวรรค ชัน้ปรนมิมิ
ตวสวตัต ี ซึง่ถอืวา เปนสวรรคชัน้สงูสดุในกามาวจรภมูิ

ตอมาวนัหนึง่  วนันัน้ตรงกบัวนัพระขึน้ ๑๕ ค่ำ
ปกติผูเขียนมักจะตั้งจิตไปฟงธรรมที่สวรรคชั้นดาวดึงส
ทกุวนัธรรมสวนะ  จะมกีารแสดงธรรมโดยเทวดาทีม่ี
ความรเูรือ่งพระพทุธศาสนา  หรอืเปนพระโพธสิตัวขึน้ไป
แสดงธรรม  แตในบางครัง้พระอนิทรกแ็สดงธรรมเอง....

 วนันัน้จงึถอืโอกาสไดพาเหลาเทพบตุรใหม
และเทพบตุรเทพธดิาทัง้หลายจากสวรรคชัน้ ๖  เพือ่ฟง
ธรรม  ณ. ธรรมศาลาชือ่วา “สธุรรมาเทวสภา”
ในสวรรคชั้นดาวดึงส

ธรรมศาลาแหงนี ้ จดัเปนทีป่ระชมุเหลาเทพ
เทวาในวนัธรรมสวนะ(วนัพระ) ซึง่อยใูกล  ๆ  ตนปารชิาต
ในสวนปณุฑรกินัน้เอง ภายในศาลา  พืน้ทำดวยแกวผลกึ
ประดบัดวยรตันะเจด็ประการ  มธีรรมาสนแกวอยเูบือ้ง
หนา   รองลงมากเ็ปนอาสนะทพิยของพระอนิทร  และมี
อาสนะของเทวดาชั้นผูใหญเรียงรายตามลำดับ

ในวนันัน้ พระอนิทรไดอาราธนาพระโพธสิตัว
องคหนึง่ ( ทราบวา เพิง่จตุมิาจากนาคพภิพไมนานนกั )

ทานไดใหขอธรรม  ใจความวา
“ การทีเ่กดิมาเปนเทวดานัน้  เกดิจากบญุของ

แตละทานทำมา  แตจะเหน็ไดวา เทวดาแตละเหลากไ็ม
เหมอืนกนั ทพิยสมบตั ิและรศัมกีายกต็างกนั

จะเหน็ไดวา ผเูปนเทวดาดวยผลจากทานอยาง
หนึง่  ผเูปนเทวดาดวยผลจากการรกัษาศลีกอ็ยางหนึง่
จะเหน็ไดวา เหลาเทวดาและนางฟาทีร่กัษาอโุบสถศลีนัน้
รัศมีกายจะสวางไสวเปนพิเศษ

ดงันัน้ พวกทานทัง้หลาย จงอยาประมาท หมัน่
รกัษาอโุบสถศลีในวนัธรรมสวนะ (วนัพระ)  การถอื
อโุบสถศลีของเทวดา รวมถงึการงดใชฤทธิ ์ เขาฌาน
สมาบัติเปนเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืน”

หลงัจากฟงธรรมเสรจ็แลว  กไ็ดกลบัไปทีส่วรรค
ชัน้ ๖ และกอนจะกลบัลงมานัน้ มเีทพบตุรใหมจากภพ
นาคไดถามวา  “พระแมเจา  ขออภยั พวกเราไมเขาใจ
เทศนาวนันี ้อโุบสถศลี คอือะไร พะยะคะ”

ผเูขยีนกร็สูกึแปลกใจวา  “เหตใุด  เทพบตุรเหลา
นีถ้งึไมรจูกัอโุบสถศลี จงึขอบารมพีระพทุธเจา กราบ
เรยีนถามทาน จงึทราบวา  กอนทานเหลานีไ้ปเกดิในภพ
นาค ทานไมไดนบัถอืพทุธศาสนา  เกดินอกเขตพทุธ
ศาสนา  ไดนบัถอืพญานาคเปนเทพเจา  เมือ่ละโลกแลว
จึงไดเกิดในภพนาค

จงึไดอธบิายเรือ่งอโุบสถศลี  และอานสิงสของ
การถอือโุบสถศลีใหฟง  เมือ่เทพบตุรใหมไดฟงจบกป็ลืม้
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ปตยินิด ี ทำใหรศัมกีายสวางไสวมากขึน้  จากนัน้ จงึได
กลบัจากสวรรคชัน้ปรนมิมติวสวตัต ี และออกจากสมาธิ
หลงัจากนัน้ ผเูขยีนกย็งัคงไป-มา ระหวางนาคพภิพ และ
สวรรคชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีอยมูาวนัหนึง่ ขณะทีน่ัง่สมาธิ
อยยูงัไมไดกำหนดวา จะไปไหน  หวัหนาเทพธดิากไ็ดเขา
มาหาดวยน้ำเสยีงทีต่ืน่ตระหนกวา  “พระแมเจา ๆ
มเีทพบตุรองคหนึง่กำลงัจะหมดบญุ จะทำอยางไรดี
เพคะ”

แลวกป็รากฏภาพเทพบตุรองคหนึง่ขึน้มา จากที่
เคยเหน็รศัมกีายสวางไสว  เครือ่งทรงเทวดากลบัเศรา
หมอง และเหน็มเีหงือ่ผดุเปนเมด็ ๆ  ทำใหเหน็เหตขุอง
เทวดาที่กำลังจะหมดบุญ

ครัน้นกึไดวา ควรไปเฝาพระอนิทรกอน  จงึได
พาเหลาเทพบตุร เทพธดิาไปเฝาพระอนิทรทีส่วรรคชัน้
ดาวดงึส  เมือ่ไปถงึทานพระอนิทร ทานกใ็หผเูขยีนอทุศิ
บญุใหแกเทพบตุร องคนัน้  เปนเรือ่งแปลกวา  ทนัที
ทานอนโุมทนาบญุ รศัมกีายกส็วางไสวทนัท ีแตไมเทา
เดมิ

ทานพระอนิทรไดกลาววา “จากนีไ้ป ใหเขาฌาน
สมาบตั ิเพือ่รอจตุ”ิ

จากนัน้ประมาณเดอืนเศษ เทพธดิาองคเดมิได
มาบอกวา “พระแมเจา คนืนีเ้วลา ๐๑.๑๐ น. จะมี
เทพบตุรทีก่ำลงัจะหมดบญุ และไปจตุทิัง้สิน้  ๑๐ องค
ขอเชิญทานไปเปนสักขีพยาน”

คนืนัน้เปนเรือ่งแปลกมากที ่ตืน่ขึน้เองประมาณ
๖ ทมุ หลงัจากอาบน้ำชำระรางกายแลว กไ็ดนัง่สมาธิ
ตามปกต ิ เมือ่ใกลถงึเวลา ตหีนึง่ เหน็ภาพราชรถ ทำดวย
ทองคำ  ประดบัอญัมณตีาง ๆ รปูรางนกยงูลอยลงมา
จากเบือ้งบน และเหน็ภาพตนเองลอยไปนัง่ทีอ่าสนะ ไป

ปรากฏที่ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี
ทันทีที่ไปถึงก็พบเทพบุตรเทพธิดารออยูแลว

และไดยนิเสยีงทานเทพบตุรหวัหนาเรยีกชือ่ เทพบตุรทัง้
๑๐ ออกมา  ผเูขยีนไดตัง้จติอธษิฐานรวมบญุทีต่นเองได
กระทำมาตัง้แตตนชาต ิใหทานเหลานัน้อนโุมทนาบญุ
จากนั้นเทพบุตรเหลานั้นก็หายไปทันที

จากประสบการณตาง ๆ จากการทองเทีย่วไปใน
ภพภมูติาง ๆ นาคพภิพ แมจะมทีพิยสมบตัเิลศิเลอเพยีง
ใด กย็งัขึน้ชือ่วา อยใูนภมูขิองสตัวเดรจัฉาน สวนสวรรค
ชัน้ปรนมิมติวสวตัด ีขึน้ชือ่วา เปนผมูบีญุสงุสดุ และมี
อายยุาวนานกวาสวรรคชัน้อืน่ ๆ กย็งัมกีารจตุ ิดงัทีไ่ดเลา
มาแลว

จะเหน็ไดวา สรรพสิง่ทกุอยางไมเทีย่งแท แน
นอน มเีกดิขึน้ ตัง้อย ูและดบัไปเปนธรรมดา  องคสมเดจ็
พระสมัมาสมัพทุธเจา จงึไดสอนวา การประพฤตตินให
เขาสกูระแสมรรคผล  พระนพิพาน เปนสิง่ทีป่ระเสรฐิที่
สดุ….  ผเูขยีน ขอจบเรือ่ง สญัญาพญานาคแตเพยีงเทา
นี ้ ขอใหทกุทานเจรญิในธรรมยิง่ ๆ ขึน้ไปคะ.

ตองขอขอบพระคณุ คณุน้ำใส ทีไ่ดเลาประสบ
การณสวนตวัใหชาวกระแสใจไดรบัฟง เปนธรรมทาน
เรือ่งราวเหลานีเ้กดิขึน้ไดจรงิ สมัผสัไดจรงิดวยเพราะการ
ปฎบิตัธิรรม ทีท่ำใหจติของเรามญีาณพเิศษและสมัผสัรับ
รใูนสิง่ทีม่นษุยทัว่ไปไมสามารถทำได  แตแมวาจะมี
คณุวเิศษหรอืไดเกดิเปนเทพ พรหมชัน้ใดกต็าม   กย็งั
ตองกลับมาเวยีนวายตายเกดิอยดู ีรเูยีย่งนีแ้ลวเราจะรอ
ชาอยใูย ปลอยใหโอกาสแหงการกระทำตนใหพนทกุข
หลดุลอยไปอยางนัน้หรอื  การไดเกดิมาเปนมนษุย ได
พบพระพทุธศาสนา  กน็บัวามบีญุนกัแลว….จรงิ
ไหมครับ
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ตอน สจัจะสญัญา ๑๔๐๐ ป
ตอนที ่๑ กำเนดิเมอืงหรภิญุไชย

เมื่อประมาณป พ.ศ. 1202 สุกกทันตฤๅษี กับสุเทวฤๅษีซึ่งเปน
สหายกนั ไดออกเดนิทางพรอมกบันายควยิะผเูปนทตูของสเุทวฤๅษ ีไป
ยงักรงุละโว เพือ่ทลูขอพระนางจามเทวจีากพระเจากรงุละโว เพือ่ใหไป
เปนกษตัรยีา ปกครองเมอืงใหมทีฤ่ๅษทีัง้สองไดสรางขึน้ นัน่กค็อื เมอืง
หริภุญไชย (ลำพูน) เมื่อพระนางจามเทวีปรึกษากับพระราชบิดาและ
พระสวามีแลวไดรับพระบรมราชานุญาต  พระนางจึงไดเดินทางออก
จากเมอืงละโวตามคำกราบบงัคมทลูเชญิของพระฤๅษทีัง้สอง

แตในตำนานจามเทวีวงศไดกลาวความตางไปอีกอยาง คือ ใน
เวลานัน้เจาชายรามราชซึง่เปนพระสวามขีองพระนางจามเทว ี ไดออก
บวช  พระนางจงึทรงอยใูนฐานะไรพระสวาม ีทางลำพนูจงึไดสงสาสนมา
ทูลขอดังกลาว สวนตำนานพื้นบานกลาววาเจาหญิงจามเทวีทรงรับที่
จะครองเมอืงลำพนูเพราะทรงเหน็วาเมอืงลำพนูขณะนัน้ ราษฎรไดรบั
ความเดอืดรอน เนือ่งดวยขาดผนูำ และพระนางกร็ะลกึถงึพระคณุทาน
สเุทวฤๅษทีีเ่คยชบุเลีย้งมาแตกาลกอน

เมือ่พระนางเดนิทางมาถงึเมอืงหรภิญุไชยแลว สเุทวฤๅษแีละสกุ
ทนัตฤๅษจีงึกระทำพธิบีรมราชาภเิษกพระนาง ขึน้เปนพระมหากษตัรยิ
แหงหรภิญุชยั ทรงพระนามวา......"พระนางเจาจามเทว ีบรมราชนาร ีศรี
สรุยิวงศ องคบดนิทร ปนธานหีรภิญุชยั"

คลอยหลงั จากวนับรมราชาภเิษกไปแลว 7 วนั พระนางจงึประสตูิ
พระราชโอรสซึง่ตดิมาในพระครรภตัง้แตยงัทรงอยเูมอืงละโว 2 พระองค
พระโอรสองคโตมีพระนามวาพระมหันตยศหรือพระมหายศ สวนองค
รองมพีระนามวาพระอนนัตยศหรอืพระอนิทวร

ในรัชกาลของพระนางนั้น นครหริภุญไชย มีความเจริญรุง
เรอืงอยางยิง่ ประชาราษฎรตางอยรูวมกนัดวยความรมเยน็เปนสขุ พระ
พทุธศาสนาเจรญิรงุเรอืงและไดรบัการทำนบุำรงุอยางดยีิง่

ตอนที ่๒ เรือ่งจากกรรมฐาน
ขาพเจาเปนชาวลำพนู เกดิและเตบิโตทีน่ี ่ มคีวามผกูพนัอยางลกึ

ซึ้งกันเมืองหริภุญไชย วันหนึ่งขณะขาพเจากำลังทำกรรมฐานและได
นิมิตเห็นสถานที่แหงหนึ่ง ซึ่งในครั้งนี้ขาพเจาไดพบนางในผูดูแลรับใช
พระแมจามเทวนีางหนึง่ทีต่ดิตามพระแมจามเทวมีาดวย  นางมชีือ่วา
"นางอุทุมมาพร หรือพระนางอุทุมมาพรเทวี นางคอยดูแลเรื่องการให
ทานของพระแม  และนอกจากนีใ้นดานการปองกนัเมอืง พระนางจาม
เทวไีดจดัใหมดีานชายแดนอาณาจกัรไวทีเ่วยีงนอกและเวยีงสามเสีย้ว
(ปจจุบันบริเวณหมูบานกอกและทุงสามเสี้ยว เขตอำเภอสันปาตอง
จงัหวดัเชยีงใหม และโปรดฯ ใหมกีารซอมรบเพือ่การเตรยีมความพรอม
ของกองทัพ โดยทรงออกอุบายใหดานที่เวียงนอกและเวียงสามเสี้ยว
แกลงตั้งตัวเปนกบฏและทรงมีรับสั่งใหจัดทัพไปปราบ ปรากฏวาฝาย

พระนครชนะศึก ทวาในการซอมรบดังกลาวก็มีผูเสียชีวิตจำนวนมาก
เพราะตางฝายตางไมรกูนั พระนางจงึทรงปนูบำเหนจ็ความชอบใหแกผู
รอดชวีติ และทรงอปุถมัภครอบครวัของทหารทีต่ายในการสรูบครัง้นีใ้ห
เปนสขุตอไป และครัง้นัน้หลงัจากมคีนลมตายเปนจำนวนมาก  พระนาง
กไ็ดสรางวดัตลอดมา รวมถงึพระประธานเพือ่เปนขวญักำลงัใจและเพือ่
อุทิศเปนมหากุศลใหแกผูเสียชีวิตในครั้งนั้น และไดมอบหมายใหพระ
นางอทุมุาพรเปนคนดำเนนิการเรือ่งนี ้และในการสรางครัง้นีเ้องเปนเหตุ
ใหบคุคลคนหนึง่ตองตดิคำสญัญานานถงึ๑๔๐๐ ป

พระนางอทุมุมาพรนัน้เมือ่ไดรบัมอบหมายใหดแูลงานนี ้ นางกไ็ด
ดำเนนิการไปดวยด ีแตแลวดวยวบิากกรรมปางกอน  ทำใหนางไดพบรกั
กบันายทหารหนมุทานหนึง่ มนีามวา อมรเทพ ซึง่เปนทหารคบูารมขีอง
เจาชายอนนัตยศ และทัง้สองกไ็ดครองรกักนั ทัง้สองรกักนัมาก  หลงั
จากไดสรางวดัวาอารามเสรจ็ พระนางอทุมุมาพร และนายกองอมรเทพ
ไดอธษิฐานตอหนาองคพระใหญรวมกนัวา..........

“เราไดตัง้จติไวถงึเทพไทเทวญั ขอใหไดครองคกูนัทกุครา
และเมือ่เกดิมาทัง้สองตองพนัธผุกู

หากแมวาผใูดมไิดเกดิ ขอทวยเทพโปรดจำคำนีไ้ว
การตัง้สจัจะอธษิฐานทกุคราไป ขออยาไดครองคหูมอูืน่เลย
หากแมใครคดิตระบดัสตัย ขอของขดัเรือ่งครองค ูอยาอยเูฉย
มนัผนูัน้จงฉบิหายตายไปเลย อยาไดเคยเคยีงคทูกุชาตไิป”
อมรเทพกย็งับอกอกีวา หากเราไปทำกจิของเราเสรจ็ เราจะกลบั

มารบัเจาไปอยดูวยกนั และนางกต็อบวาเราจะรอทานที ่นครหรภิญุไชย
นีจ้นกวาทานจะกลบัมา

นบัตัง้แตวนันัน้เปนตนมา นางอทุมุมาพรเทว ีกต็ัง้ใจทำหนาทีข่อง
ตน และรอคอยการกลบัมาของอมรเทพ  สวนอมรเทพนัน้เปนทหาร  เขา
จำตองเดนิทาง เพือ่ไปรักษาเมอืงตางๆตามทีไ่ดรบัมอบหมาย คอยดแูล
รกัษากำลงัเมอืงหนาดาน และเปนทหารองครกัษของเจาชายอนนัตยศ
เมือ่ทานเปนทหารทานกต็องทำหนาทีท่หาร

ตอนที ่๓ สรางเมอืงเขลางค
ในครานั้นเอง ที่จะสรางเมืองเขลางค(ลำปาง) อมรเทพก็ ได

ตดิตามเจาชายอนนัตยศไปดวย เพือ่ไปกราบทานสเุทวฤๅษ ีเพือ่ใหทาน
ฤษฯีชวยสรางเมอืงถวาย แตฤษวีาสเุทพไดแนะนำใหไปหาพรานเขลางค
ซึง่อยทูี ่ภเูขาบรรพต

ดงันัน้พระเจาอนนัตยศจงึพาขาราชบรพิารเสดจ็ออกจากหรภิญุชยั
ไปยังเขลางคบรรพต ครั้นเมื่อพบพรานเขลางคแลว ก็ทรงขอใหนำไป
พบพระสพุรหมฤษบีนดอยงามหรอืภเูขาสองยอด แลวขออาราธนาชวย
สรางบานเมอืงให พระสพุรหมฤษจีงึขึน้ไปยงัเขลางคบรรพต เพือ่มองหา
ชยัภมูสิรางเมอืง เมือ่มองไปทางยงัทศิตะวนัตกของแมน้ำวงักนท ีกเ็หน็
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สถานที่แหงหนึ่งเปนชัยภูมิที่เหมาะสม จึงไดสรางเมืองขึ้นที่นั่น โดย
กำหนดใหกวางยาวดานละ 500 วาแลวเอาศลิาบาตรกอนหนึง่มาตัง้เปน
หลกัเมอืงเรยีก วา “ผาบอง”

เมื่อสรางเสร็จแลวจึงขนานนามตามชื่อ ของนายพรหมผูนำทาง
และมสีวนรวมในการชวยสรางเมอืง วา “เขลางคนคร” และยงัมชีือ่เรยีก
ในตำนานกกุตุนครวา “ศรินิครชยั” อกีนามหนึง่

ภายหลงัสรางเมอืงแลวเสรจ็ พระเจาอนนัตยศไดทรงราชาภเิษก
เปนกษตัรยิทรงพระนาม วา “พระเจาอนิทรเกงิการ” พระองคครองเมอืง
เขลางคอยูไดไมนาน ก็ทรงมีความรำลึกถึงพระมารดา จึงไดทูลเชิญ
เสด็จพระนางจามเทวี พรอมทั้งสมณะชีพราหมณ มายังเมืองเขลางค
นคร ทรงสรางเมืองใหพระราชมารดาประทับอยู
เบื้องปจฉิมทิศแหงเขลางคนคร ใหชื่อวา “อาลัม
พางคนคร” และทานอมรเทพก็อยูชวยเจาชายมา
โดยตลอด

และเนื่องจากวิบากกรรมเกาที่ยังมีทำใหทาน
อมรเทพไดเขาไปยงัหมบูานในเมอืงเขลางคนคร ได
พบหญงิสาวนางหนึง่ และไดถกูตาตองใจกนั นางนัน้
ชือ่แกวจนิดา และไดอยกูนิฉนัสามภีรรยาดวยกนัที่
เมอืงเขลางคนครนัน่เอง  ทัง้ ๆ  ทีอ่มรเทพเคยสญัญา
ตอนางอุทุมาพรไวแลว  นางแกวจินดาก็ยังรูจาก
คนสนทิของทานอมรเทพอกีวา ทานอมรเทพมคีแูลว
รออยทูีเ่มอืงหรภิญุชยั (ขาพเจาคดิวาทานอมรเทพ
คงลืมสัญญาที่ไดใหไว) แตนางก็คงยังรักทานอมร
เทพอยแูละหาหนทางทีจ่ะไมใหทานอมรเทพกลบัไป
ยงัหรภิญุชยั

หลงัจากนัน้ ทานอมรเทพกม็ไิดกลบัไปหรภิญุ
ไชยอกีเลย จนทานเสยีชวีติ ในขณะทีป่ฏบิตัหินาทีใ่น
ปา และถกูนางแกวจนิดาวางแผนใหไปเขาปาเพราะ
นางสบืรมูาวา ทานอมรเทพไดมผีหูญงิอืน่  อมรเทพ
เปนไขปาจนเสียชีวิตในปานั่นเอง สวนนางอุทุมมาพรก็ยังรออมรเทพ
โดยไมรเูลยวาทานอมรเทพตายแลว หลงัจากนัน้นางไดรบัพระยศเปน
พระนางอทุมุมาพรเทว.ี...

นางเฝารอคอยสามีใหกลับมา แตก็ไรวี่แวว จนกระทั่งไดขาววา
อมรเทพมีหญิงอื่นอีกหลายคน และไดเสียชีวิตไปแลว นางไดแตเฝา
ระลึกถึงอมรเทพ ทำใหตองระทมทุกขอยูกับอดีตแลวตองหลั่งน้ำตา
เสยีใจอยางมากมาย

 “จำใจละฐานกร ละบดิรพระมารดา แสนโศกวโิยคหา จติหอย
ระริกไหว ทุกขล้ำพระแมเจา จรเขาละหริภุญชัย ลาแลววนาลัย
ธ.ประพาสกอนกาล แตนีม้ไิดเหน็ กจิเปน เพราะมงีาน อกโอระโหฐาน
บจถะระนะบรรทมนอน  ถงึกาลตองไป อรทยัมอิยากจร หลัง่น้ำพระ
เนตรวอน บพุกรรมกระทำมา"

นางไดตกอยใูนหวงแหงความทกุขระทมระยะหนึง่ ตอมากไ็ดออก
บวชพรอมกบัพระนางจามเทว ีและไดเสยีลงในวยั ๘๖ ป

หลงัจากทีเ่สยีชวีติแลว ดวยบญุกศุลไดกระทำมานางกไ็ดไปเกดิ
เปนอากาศเทวา ประจำอยทูีบ่รเิวณเมอืงเวยีงทากาน(ปจจบุนัคอืบรเิวณ
รอยตอระหวางอ.สนัปาตองกบัอ.ปาซาง จ.ลำพนู)

ตอนที ่๔ ขามภพขามชาติ
หลังจากนั้นไมนาน พระนางอุทุมมาพรเทวี ก็ไดเลื่อนชั้น เปน

เทวดาชัน้จาตมุหาราช (ผเูขยีนสนันษิฐานวา มผีอูทุศิบญุกศุลใหแกพระ
นางอยางตอเนือ่ง) แตยงัไมไดมาเกดิเปนมนษุย    สวนทานอมรเทพ
กไ็ดมาเกดิเปนชายหนมุลกูชาวปา รปูงาม เปนทีต่องตาตองใจของสาว ๆ

ทั่วไป แตยังมีนิสัยเจาชูเหมือนเดิม ทานอุทุมมา
พรเทว ีไดเฝาคอยตดิตามดวูา ทานอมรเทพไปเกดิ
ณ ทีใ่ด หลงัจากตรวจดแูลว จงึทราบวาไดไปเกดิใน
หมูบานในเมืองเขลางคนคร ใกลกับบริเวณที่ทาน
เสยีชวีติ
นางเฝาคอยตดิตาม เพือ่ดแูลทานอมรเทพมไิดหาง
แตเฝาเห็นพฤติกรรมที่มิไดรักษาสัจจะที่เคยใหแก
นาง เมื่อนางรูยิ่งสะเทือนใจเปนอยางมาก เฝารอ
คอยวา วันใดวันหนึ่ง ทานอมรเทพจะระลึกถึง
คำสญัญาทีเ่คยสาบานรวมกนัไว
ในชาตินั้น ทานอมรเทพไดใชชีวิตอยางประมาท
ยงัคงเจาช ูแตกไ็มสมหวงัในความรกั และสดุทาย
ทานอมรเทพกถ็กูคอูรฆิาตายอยางอนาถ (เนือ่งจาก
แยงคนรักกัน) เมื่อตายแลวทานอมรเทพก็ไดเปน
สมัภเวสอียสูกัพกั
ตอมาทานอมรเทพกไ็ดมาเกดิเปนมนษุย ในยคุพระ
เจาอาทติยราช ประมาณป ๑๔๔๐ ไดเกดิมาเปนลกู
ชาวบาน ณ.เมอืงมลู เปนเมอืงหนาดานสมยันัน้ ได
รวมสรางวดัชือ่ วดัศรสีรอยเมอืงมลู (ปจจบุนัอยใูน
จงัหวดัลำพนู)

ฝายเทพธดิาอทุมุมาพรไดตดิตามหาอดตีสาม ีและไดพบวา มา
เกดิแลว เปนลกูชาวบาน กไ็ดเฝาคอยตดิตามดแูล แตกเ็หน็พฤตกิรรม
เหมือนเดิม คือ ยังเจาชูมากรัก นางเฝาเห็นพฤติกรรมเดิมไดแตช้ำใจ
ดวยความรกัความหวงหาอาทร นางกเ็ฝาหวงัวา วนัหนึง่ทานอมรเทพ
จะกลับใจ และระลึกชาติที่เคยใหคำสัญญาตอกัน แตจนแลวจนรอด
ทานอมรเทพกย็งัไมรตูวั ยงัคงมหีญงิคนใหม และเจาช ูตอไปเรือ่ยๆ  ใน
ชาตินี้อมรเทพก็ไมสมหวังในความรักอีก และในบั้นปลายของชีวิต
อมรเทพไดบวชในพระศาสนา แตไมไดบรรลธุรรม หรอืไดทพิจกัขญุาณ
แตอยางใด จงึทำใหไมสามารถระลกึชาตไิด

เทพธิดาอุทุมมาพร รูสึกเสียใจมากที่ไมนาเอาความรักความ
บรสิทุธิใ์จของตน ผกูตดิกบัคำอธษิฐานรวมกบัชายผนูี ้ซึง่ทำใหนางไม
สามารถทีจ่ะยกจติขึน้สภูพภมูทิีส่งูขึน้ หรอืบรรลธุรรมได

นางจงึไดสต ิและคดิวา ควรยกเลกิคำอธษิฐานทีม่ตีอกนั จงึจะเปน
การดทีัง้สองฝาย นางจงึไดเหาะไปยงัสถานทีเ่คยใหสจัจะอธษิฐานและ
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ไดอธษิฐานตอหนาพระประธานอนัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์...
"ขาฯแตพระปฏมิาอนัศกัดสทิธิ ์ผมูฤีทธิท์ีอ่ยเูบือ้งหนาขาฯ
โปรดฟงคำขอขาฯ อกีครา ทีไ่ดมาดวยความทกุขใจ
อนัตวัขาฯ และชายโฉด ทานเคยโปรดขาฯทัง้สองประคองไว
เราเคยพบรกัพองดวยตองใจ และจงึไดมากลาว ..สจัจะวาจา..
มาคราวนีต้วัขาฯ ขอยกเลกิ ขอฟาเบกิคำออนวอนของขา ฯ หนา
อยาไดประสบทกุขกนัอกีครา อนัตวัขาฯ นีห้นา ระอาใจ..
จะเกดิมากีภ่พ หรอืกีช่าต ิเขาไมอาจเลกิมากรกัได
เมือ่เขานัน้ผดิสจัจะทกุคราไป ตวัขาฯ ไซรยิง่เจบ็ปวดรวดอรุา..
ขอเทพไทเทวาอนัศกัดิส์ทิธิ ์ขอพระปดคำอธษิฐานของขาฯ หนา
ขออกีภพทีเ่ขาไดเกดิอกีครา อนัตวัขา ฯ จะขอตดิตามไป
นำตวัเขามาพรอมกบัขา ฯ เพือ่ไดมายกเลกิสจัจะธษิฐานไว
ขอไดโปรดหนนุนำขา ฯ ทกุคราไป
ขอใหไดสมัฤทธิผ์ลในอนาคตกาล…"

จากนั้นนางก็เฝารอจนการกลับมาเกิดของอมรเทพอีกครั้ง
จนกระทัง่อมรเทพไดมาเกดิในชาตนิี ้เปนสามญัชน และเทพธดิาอทุมุ
มาพรไดมาใหขาพเจาเห็นในสมาธิ และไดทำใหอมรเทพทราบ  เพื่อ
จะไดไปทำพธิยีกเลกิคำอธษิฐานดงักลาว...

เมือ่วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. คณะและอมร
เทพ ในวยันกัเรยีนชัน้มธัยมปลาย ไดออกเดนิทางจากลำพนูเพือ่มงุตรง
สเูวยีงทากาน เพือ่ทำพธิถีอนคำอธษิฐาน ซึง่กอนหนานัน้มกีำหนดการ
เดนิทางถงึ ๔ ครัง้ แตกไ็มสำเรจ็ มอีปุสรรคขดัขวางโดยตลอด ทัง้ตดิ
ธรุะ   นองอมรเทพไมสบายเขาโรงพยาบาล ถงึสองครัง้ทีน่ดักนั  ขาพเจา
จึงนัดกับกลุมเพื่อน เพื่อทำบุญและรวมกันสวดมนตบทรัตนสูตร จึง
ทำใหอาการปวยของอมรเทพดขีึน้ และจงึไดออกเดนิทางกนัของวนัที่
๒๐ เมษายน ประมาณ ๓ โมงเยน็ พอถงึเวยีงทากานจากสภาพทีเ่งยีบ
สงดั จูๆ กม็ลีมแรงพดัมาอยางไมมปีมขีลยุ

ขาพเจาและคณะจึงเดินไปที่จุดที่เกิดในนิมิต และไดถายรูปมา
ดวยทำใหเหน็ภาพทีอ่ศัจรรย

นัน่คอื มลีำแสงสขีาวพงุลงมาจากทองฟา และมกีลมุหมอกควนั
เกดิขึน้ ทัง้ๆ ทีย่งัไมไดจดุธปูครบั  เมือ่ไดจดุธปูและเพยีงพนมมอื กม็ี
ลำแสงสเีหลอืงพงุลงมาและอยใูกลๆ กบัตวันองอมรเทพ  และเรากเ็ริม่
กลาวคำถอนอธิษฐาน และเพื่อนที่ไดรวมคณะ ไดยินเสียงกลาววา
“ขอบคณุมากนะ”  และเมือ่เสรจ็พธิกีไ็ดนมินตพระรปูหนึง่ มากรวดน้ำ
และเปนสกัขพียานในการทำพธินีีก้อนเดนิทางกลบั...

ในทีส่ดุการจองจำอนัยาวนานถงึ ๑๔๐๐ ปของพระนางอทุมุมา
เทวกีไ็ดสิน้สดุลง พระนางไดเปนอสิระจากบวงแหงความรกัและความ
ทกุข  พระนางไดขึน้ไปอยบูนวมิานทีส่วรรคชัน้ดสุติแลว นอกจากนีพ้ระ
นางจะไมกลบัมาเกดิอกี  และนีค่อืบทเรยีนอนัแสนยิง่ใหญ  ความทกุข
ที่เกิดจากความรัก และเปนแบบอยางใหกับทุกคน วาไมควรสัญญา
สาบานรกั กบัใคร เพราะสจัจะอธษิฐานนัน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ตอหนา
องคพระปฏิมา ยอมมีอานุภาพ และศักดิ์สิทธิ์อยางยิ่ง  เรามิอาจรู
อนาคต รใูจคนรกัไดวาจะแปรเปลีย่นไปเมือ่ใด  จะไดเกดิรวมชาตกินัอกี
ไหม ดงันัน้มคิวรประมาท หรอืลอเลนกบัการตัง้สจัจะอธษิฐาน  ผกูจติ
วญิญาณของตนกบัความไมแนนอนของใจคน ทัง้ตนเองและผอูืน่ เพือ่
ทีจ่ะไดไมตองทกุขทนทรมานอยางพระนางอทุมุมาพรเยีย่งนี…้.
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พระครปูลดัวรีะนนท วรีะนนัโท
หรือ หลวงพอวี ระนนท ของ
ศิษยานุศิษยที่เราตางใหความเคารพ
นบัถอื บชูาทาน ประหนึง่พอผใูหกำเนดิ
และกค็งจะไมผดินกั ถาจะกลาวเชนนี้
เพราะทานไดเปนผูใหกำเนิดในทาง
ธรรมกบัลกูๆมาแลวหลายตอหลายคน
แตกวาจะมีวันนี้ของหลวงพอไดนั้น
ทานตองฝาฟนอปุสรรคนานปัการ ผาน
บททดสอบมากมายที่ เอาชีวิตเปน
เดมิพนั ความมงุมัน่เดด็เดีย่วกลาหาญ
ของทาน ทีย่ากจะหาใครเสมอเหมอืน
เหลานี้ ไดหลอหลอมใหทานเปนพระ
แททีช่าวพทุธกราบไดสนทิทัง้กายและ
ใจ    จงึเปนการสมควรอยางยิง่ทีเ่รา
จะไดรับรูและซาบซึ้งถึง พระคุณครู
บาอาจารยของหลวงพอ ทีไ่ดอบรมสัง่
สอนและถายทอดวิชาความรูใหกับ
ทาน เพื่อที่จะไดสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาสืบไป   พระเถราจารยของ
หลวงพอนั้นนอกจากหลวงปูพิมพา
โกวโิท แหงวดัศรอีรยิะวงศ อ.เกษตร
วสิยั จ.รอยเอด็ ซึง่เปนครบูาอาจารย
รปูแรกทีห่ลวงพอไดบวชเรยีนดวยแลว
ยงัมพีระเถระอกีมากมายหลายรปูดวย
กนั ทัง้ทีม่าสอนดวยกายเนือ้และกาย
ทิพย ทั้งที่มาสอนตอนที่ยังดำรงธาตุ
ขันธและที่ละธาตุขันธไปแลว ทั้งที่
บุคคลทั่วไปคิดวาเปนตำนานแตเปน
เรื่องจริง   หลวงพอไดเมตตาให
สัมภาษณไว แตขาพเจาขออนุญาต
นำมาเขียนเพียงบางสวนเทานั้นเพื่อ
ความเหมาะสมแกเหตทุัง้ปวง   เรือ่ง
ราวอันทรงคุณคานี้ ไดถูกรอยเรียงไว
ณ ที่นี้แลว จึงขอเชิญทุกทานทัศนา
และอนโุมทนาสาธกุารตามอธัยาศยั....

บทความพิเศษ
เรยีบเรยีง ธรรมบตุร

หลวงพอวีระนนทกับพระเถราจารย
๑. พระโพธญิาณเถร
หรอื หลวงปชูา สภุทัโท
แหงวดัหนองปาพง จ. อบุลราชธานี

“การไมกระทำบาปนั้นมันเลิศที่สุด
บางคนบางคราว โจรมันก็ใหได มัน
กแ็จกได แตวาจะพยายามสอนใหมนั

หยดุเปนโจรนัน้นะ มนัยากทีส่ดุ การจะละความชัว่ไมกระทำผดิมนั
ยาก การทำบญุ โจรมนักท็ำได มนัเปนปลายเหต ุการไมกระทำบาป
ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้นะ เปนตนเหต”ุ

พระวปิสสนาจารยสายอสีาน ทานเปนลกูศษิยหลวงปมูัน่ ภรูทิตัโต  หลวงปกูนิรี
หลวงปกูนิร ีจนัทโิย  หลวงปเูถระชาวเขมร  พระอาจารยคำด ีปภาโส   หลวงปชูาได
อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแพรพุทธศาสนา ทั้งแกชาวไทยและชาวตาง
ประเทศ ซึง่บงัเกดิผลทำใหผลงานทีเ่ปนประโยชนอเนกอนนัตแกพระศาสนา ทัง้ทีเ่ปน
พระธรรมเทศนา และสำนกัปฏบิตัธิรรมในนามวดัสาขาวดัหนองปาพงมากมาย ทัง้ใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา

หลวงพอวรีะนนทกบัหลวงปชูา สภุทัโท
หลวงพอวีระนนทไดออกเดินธุดงคไปยังวัดหนองปาพง เพื่อไปกราบและเรียน

กรรมฐานกบัหลวงปชูา ทานไดรไูดฟงไดเหน็ไดเรยีนจากหลวงปชูาหลายอยาง ในการ
ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระสายปา สายหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ทำใหหลวงพอได
ปฏบิตัแินวพทุโธอยางเขมขนและเขาถงึ  ทานไดกลาวถงึหลวงปชูาตอนหนึง่วา ….

“ทานจะบอกใหทำไป ปฏบิตัไิป ภาวนาไป หลวงปกูท็ำเปนตวัอยางดวย ไมหลบั
ไมนอน ตืน่มากเ็จอหลวงป ูเดนินัง่ ถาไมเจอตอนนัง่กเ็จอตอนเดนิ ทกุคนื ทกุเชา  ใคร
ผานการปฏบิตัทิีว่ดัหนองปาพง ถอืวาอดึทีส่ดุ เปนพระทีผ่านมาไดถอืวาเกง เพราะการ
ปฏบิตัทิีเ่ขมขน ไมใชเขมขนธรรมดา พระธรรมวนิยักเ็ขมขนดวย การปฏบิตั ิการรกัษา
พระธรรมวนิยักถ็อืวาสดุยอด และหลวงปกูท็ำใหเปนตวัอยาง ตอนรบัแขกนีไ่มม ีนอย
มาก นานๆถงึจะมคีนมา ถวายภตัตาหาร นีค่อืทีห่นองปาพง เปนทีป่ฏบิตั ิเปนสนาม
ปฏบิตั ิถอืวาเปนมหาวทิยาลยัแหงการปฏบิตัธิรรมมหาวทิยาลยัหนึง่ของวงการพระพทุธ
ศาสนา”
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๒. พระราชนโิรธรงัสคีมัภรีปญญาวศิษิฏ (หลวงปเูทสก เทสรฺงัส)ี
วดัหนิหมากเปง จ.หนองคาย

“ทกุข” เปนของไมควรละ แตเปนของควรสู
ความทะยานอยากไดสุขหรือไมอยากใหมีทุกขตางหากเปนของควรละ
ผูที่จะพนจากทุกขในโลกไดในโลกนี้
ก็ลวนแลวแตยกทุกขขึ้นมาเปนเหตุทั้งนั้น”

หลวงปเูทสก เปนลกูศษิยของพระอาจารยสงิห ขนัตยาคโม หลวงปมูัน่ ภรูทิตัโต  ทาน
เปนสมณะผสูมบรูณดวยศลีาจารวตัรอนังดงามยิง่ เปนผนูำศรทัธาในการอบรมสัง่สอนธรรม
และนำสรางศาสนสถานเพือ่การจรรโลงพระบวรพทุธศาสนาหลายแหงในถิน่แถบอสีาน เปนปชูนยีาจารยของชนทกุระดบัชัน้

หลวงพอวรีะนนทกบัหลวงปเูทสก เทสรงัสี
หลวงพอวรีะนนท ไดเคยธดุงครอนแรมไปวดัหนิหมากเปง และไดฟงธรรม ปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปเูทสก ในชวงป พ.ศ.๒๕๒๘

และไดกลาวถึงหลวงปูวา
“หลวงปเูทสก เปนพระทีม่เีมตตาสงู มจีติใจเยอืกเยน็ และอดทน ทานจะสอนวา ลกู คณุอดทนใหดีๆ  นะ อดทนดีๆ  และขยนั

ถาขยนัและอดทนอยางเนีย่จะไดเหน็ธรรม หลวงปเูทสก นีน่ะ เราอยอูยางไรทานอยอูยางนัน้ ทานอยอูยางไรเราอยอูยางนัน้ เสือ่
ผนืหมอนใบนอน บนโขดหนิ เรากน็อนอยางนัน้  บณิฑบาต อาหารมอียางไรกฉ็นัอยางทีม่ ีแตกอนทีจ่ะฉนัอาหาร เพือ่เปนการเคารพ
ครบูาอาจารยกจ็ะใหครบูาอาจารยฉนักอนสามคำ  หลงัจากนัน้กค็อยฉนัตาม ทกุวนันีห้าไมคอยเจอ ทานสอนพทุโธ เนนการปฏบิตัิ
สอนใหขยันอดทน”

๓. หลวงปขูาว อนาลโย แหงวดัถ้ำกลองเพล จ.หนองบวัลำภู

“ปลอยจติวาง แลวจติสบาย เพราะจติเปนหนึง่ไมขนุมวั ไมมอีารมณมาฉาบ
ทาดวงจิตแลว ดวงจิตใส ดวงจิตขาว จิตเย็นมีแตความสบาย รูเทาสังขาร
รูเทาความเปนจริง จิตเราไมหวั่นไหวตอสิ่งทั้งปวง ถึงมรณะจะมาถึงก็ตาม
ทกุขเวทนา เจบ็ปวด มาถงึกต็าม ไมมคีวามหวัน่ไหวตอ สิง่เหลานัน้”

หลวงปูขาว อนาลโย เปนอีกหนึ่งลูกศิษย หลวงปูมั่น ภูริทัตโต ทานมีความเด็ดเดี่ยวในขอ
วตัรปฏบิตัมิาก โดยเฉพาะอยางยิง่กบัการเดนิจงกรม หลวงปขูาวไดเนนเปนพเิศษ กลาวคอื
เมือ่ฉนัเสรจ็ เริม่เดนิจงกรมเปนพทุธบชูา พอถงึบายสองโมงเริม่เดนิจงกรมถวายเปนธรรมบชูา

จนถงึบาย 4 โมง และเมือ่ทำขอวตัรเสรจ็สิน้แลวกจ็ะเริม่เดนิจงกรมถวายเปนสงัฆบชูา จนถงึประมาณ 4-5 ทมุ จงึเขาทีพ่กัเพือ่
บำเพ็ญภาวนาตอไป
หลวงพอวรีะนนทกบัหลวงปขูาว อนาลโย

หลวงพอวรีะนนทไดเดนิธดุงคไปกราบหลวงปขูาว และไดปฏบิตัธิรรมทีน่ัน่สกัระยะหนึง่ เพราะไดยนิกติตศิพัทอนัเลือ่งลอื
ของทาน  หลวงพอกลาวถงึหลวงปวูา

“ทานเปนพระทีม่เีมตตาสงูมาก ในใจเยน็ มองตาเนีย่ใสแหวว เหมอืนตาเนือ้ทราย ไมมกีเิลส มองตาเนีย่ใสหมดเลย
เปนพระทีเ่ยอืกเยน็สงบนิง่ ตอนนัน้ทานอาพาธ แตทานกไ็ปไหนมาไหนได ทานกส็อนพระทัว่ไป กน็ัง่ฟง ทานกเ็ปนพระทีอ่อน
นอมถอมตนนะ หลวงปขูาวเปนพระทีแ่ตงตวัเรยีบรอยตลอดเวลา”
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๔. พระธรรมโกศาจารย (ทานพทุธทาสภกิข)ุ
แหงสวนโมกขพลาราม  จ.สรุาษฎรธานี

“จงเปนสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจา รจูกัพระนพิพานโดยแทจรงิวา เปนจดุ
ปลายทาง ชวีตินีม้ปีลายทางอยทูีน่พิพาน ถายงัไมบรรลนุพิพานอยเูพยีงใด มนั
ยงัไมหยดุ มนัจะดิน้รนกระวนกระวายกระเสอืกกระสนอยนูัน่เอง จนกวาจะพบ
พระนิพพาน เหมือนปลาที่มันดิ้นไปบนบกก็แถกๆ กระเสือกกระไสไปจนกวา
มนัจะพบน้ำนะ คอื นพิพาน มนัจงึจะหยดุ; เรากเ็หมอืนกนั ดิน้รนกนัอยบูนแผน
ดนิอนัรอนของกเิลส ดิน้รนไปจนกวาจะพบน้ำทีถ่งึทีส่ดุคอื พระนพิพาน”.

หลวงพอวีระนนทกับหลวงพอพระพุทธทาส
กติตศิพัทอนัเลือ่งลอื พระนกัปราชญพทุธศาสนาแหงสวนโมกข ทำใหหลวงพอวรีะนนท ตองเดนิธดุงคมาจากวดัหนองปาพง เพือ่

ขอศกึษาธรรมะ และการปฏบิตัจิากหลวงพอพระพทุธทาส การเดนิเทาทัง้กลางวนัและกลางคนื ตลอดสบิหาวนั จะพกับางกเ็ปนเพยีง
ชัว่ครชูัว่ยาม จงึนำพาใหคำสอนเรือ่งจติวาง  เสพกามจากจติวาง ประทบัตราตรงึอยใูนใจหลวงพอวรีะนนทตราบเทาทกุวนันี ้ครัง้นัน้
หลวงพอวรีะนนทไปถงึสวนโมกข เมือ่เขาไปกราบพระพทุธทาส ทานทกัขึน้ทนัทวีา “ มาถงึแลวเหรอ เรารอทานอยนูะ” ซึง่เปนทีอ่ศัจรรย
อยางยิง่วาการไปศกึษาธรรมทีส่วนโมกข หลวงพอวรีะนนทไดเดนิธดุงคไปคนเดยีว กไ็มไดบอกลวงหนากนัมากอน หลวงพอวรีะนนทกลาว
ไวตอนหนึ่งวา

“ทานเปนผมูภีมูธิรรมมปีญญาสงู ทานไมถอืเนือ้ถอืตวั ไมตดิในลาภสกัการะ ไมตดิในคำสรรเสรญิ ไมตดิในโลกธรรมแปด ทาน
มกัจะนัง่อยบูนกอนหนิบนแครทกุวนั เปนพระแท เปนพระตวัอยาง ไมสนใจเรือ่งเงนิเรือ่งทอง ใครจะใชกใ็ช ใหมนัเปนประโยชน ไม
ตฉินินนิทาใคร ไมกระทบพระไมวาพระ คอืจะพดูธรรมะไปตรงๆเลย  นัน่เรือ่งของธรรม เพยีงแตจะบอกเตอืนทานทัง้หลายใหมสีต ิมี
ปญญาอยาตามใจกเิลส  ถาตามใจกเิลสจะกลายเปนตวัก ูของก ูมแีตตวักมูากกวาตวักายจะทำลายทกุอยาง นีค่อืสิง่ทีท่านพดูอยเูปน
ประจำ”

๕. หลวงพอพระราชพรหมยาม (หลวงพอฤๅษลีงิดำ)
แหงวดัจนัทาราม(วดัทาซงุ) จ.อทุยัธานี

“อยาลมื กรรมฐานอยทูีจ่ติ แตจติกอ็าศยัอยใูนกาย มใิชกายจกัอยางไรไม
สำคญั  จะเอากรรมฐานอยางเดยีวนัน้กไ็มได ใหหาความพอดขีองกายเอา
ไวดวย ทกุๆอริยิาบถของกาย พงึหาความเหมาะสมของความสบายของกาย
ไว  ถากายถกูเบยีดเบยีน จติกพ็ลอยถกูเบยีดเบยีนไปดวย นีเ่ปนอรยิสจั”
หลวงพอวีระนนทกับหลวงพอฤๅษีลิงดำ

หลังจากไดเรียนรูกรรมฐานจากพระครูบาอาจารยหลายๆรูปแลว หลวงพอวีระนนทก็ไดรับคำแนะนำใหไปศึกษาเรื่องอภิญญา
อทิธฤิทธิ ์ กบัหลวงพอฤๅษลีงิดำทีว่ดัทาซงุ ทานจงึไดธดุงคดัน้ดนไป เพือ่ทีจ่ะไดเรยีนรธูรรมะ และกรรมฐาน และแนนอนโดยเฉพาะ
อยางยิง่ วชิามโนมยทิธ ิทีห่ลวงพอฤๅษลีงิดำไดถายทอดและอบรมสัง่สอนให และเพยีงไมกีว่นั  หลวงพอฤๅษลีงิดำ กไ็ดเอยปากบอกให
ไปทำเองตอเองได เพราะหลวงพอวรีะนนททำไดหมดแลว ทัง้มโนฯครึง่กำลงัและเตม็กำลงั   หลวงพอวรีะนนทไดกลาวถงึหลวงพอฤๅษี
ลิงดำวา

“ทานเปนพระอารมณดแีละใจถงึ ดกุด็เุลย เปนพระทีต่ัง้ใจสอน ตัง้ใจอธบิาย และหาขออปุมาอปุไมยไดดมีาก  และเปนพระทีเ่ลา
นิทานธรรมบทไดสุดยอด เปนภาษาเดิมๆ เกาๆ ยิ่งเปนภาษาสำนวนพระราชวังจะไมผิดเพี้ยนเลย ทานก็สอนเรื่องขันธหานี่ละ สอน
มโนมยทิธ ิสอนใหไมตดิยดึขนัธหา  สอนเขาฌาน อภญิญา อทิธฤิทธิท์างใจ ทานไมโออวดอะไรมแีตพดูไปตรงๆ”
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๖. หลวงปแูหวน สจุณิโณ
แหงวดัดอยแมปง จ.เชยีงใหม

“การตอสูกามกิเลส เปนสงครามอันยิ่งใหญ กามกิเลสนี้รายนัก มันมาทุก
ทศิทาง ความพอใจ กค็อืกเิลส ความไมพอใจ กค็อืกามกเิลส กามกเิลสนี้
อปุมาเหมอืนแมน้ำ ธารน้ำนอยใหญ ไมมปีระมาณ ไหลลงสทูะเล ไมมทีีเ่ตม็
ฉนัใดกด็ ีกามตณัหาทีไ่มพอด ีภวตณัหา วภิวตณัหา เปนแหลงกอทกุข กอ
ความเดอืดรอนไมมทีีส่ิน้สดุ ทัง้หมดอยทูีใ่จ สขุกอ็ยทูีใ่จ ทกุขกอ็ยทูีใ่จ ใจนี่

แหละคอืตวัเหต ุทำความพอใจใหอยทูีใ่จนี”่
หลวงพอวีระนนทกับหลวงปูแหวน

หลงัจากกลบัมาจากธดุงคไปอนิเดยี ผานพมากลบัเขามาประเทศไทย หลวงพอวรีะนนทอยากไปกราบหลวงปแูหวนเปนอยาง
ยิง่ เพราะไดยนิกติตศิพัทวาทานสามารถเหาะได และเปนพระอรหนัต  จงึอยากจะเหาะไดบาง หลวงพอจงึดัน้ดนไปจนถงึดอย
แมปง แตเวลานั้นเย็นเสียแลว ทำใหพระที่อุปฏฐากหลวงปูไมอนุญาตใหเขาพบ  แตเพียงแคหันหลังกลับ หลวงปูแหวนก็เปด
ประตอูอกมาเรยีกใหเขาไป  หลวงพออยกูบัหลวงปใูนหองนัน้สามวนัสามคนื  หลวงปแูหวนสอนอะไรตอมอิะไรใหหลวงพอมาก
มาย นบัวาเปนบญุโดยแททีไ่ดไปกราบหลวงปคูรัง้นัน้

“หลวงปแูหวนบอกวาไมมอีะไรมากหรอก ใหปฏบิตัธิรรมไป เฮด็ไป เฮด็ใหดีๆ  จะไดด ีขยนัเฮด็ ขยนัเดนิขยนันัง่ ขยนัภาวนา
มนัจะไดด ีนะลกูนะ  หลวงปเูปนพระทีใ่จด ีมจีติเมตตาสงู ไมอะไรกบัใครไมวาใคร ทานสอนวาอยาทิง้รอยครบูาอาจารย  ทำตาม
ครบูาอาจารยแลวมนัจะไมผดิ ถาทำนอกเหนอืครบูาอาจารย มนักผ็ดิ พระพทุธเจาทานกส็อนไว ครบูาอาจารยกเ็รยีนกนัมาจาก
พระพทุธเจา ศกึษากบัพระพทุธเจามา เรากศ็กึษาจากครบูาอาจารย ครบูาอาจารยเขาสอนอยางไร เรากน็ำไปปฏบิตัอิยางนัน้ ครู
บาอาจารยทานร ูวาลกูศษิยใครเปนอยางไร กจ็ะสอนกจ็ะบอก”

๗. พระโสภณมหาเถระ (มหาสสีะยาดอ)
หัวหนาฝายวิปสสนาธุระประเทศพมา

“การกำหนดภาวนารปูธรรมและนามธรรมทีเ่กดิขึน้ เริม่ดวยการกำหนด
พอง-ยบุและทำความเพยีรพยายามไป ทานจะมวีปิสสนาญาณเกดิขึน้ ซึง่
รเูหน็ธรรมชาตอินัไมเทีย่ง เปนทกุข และไมมอีตัตาของรปูและนามทัง้หลาย
และทานอาจบรรลพุระอรยิมรรค พระอรยิผลและพระนพิพานทนัททีนัใด
กไ็ด สาธ ุสาธ ุสาธ”ุ
หลวงพอวีระนนทกับพระมหาสีสะยาดอ

หลวงพอไดตดิตามไปเรยีนกรรมฐาน ดานวปิสสนากบัพระมหาสสีะยาดอ ทีป่ระเทศพมา กเ็พราะดวยชือ่เสยีงเกยีรตคิณุของ
ทาน และเมือ่ครัน้กลบัมาแลวกย็งัตามไปปฏบิตัทิีว่ดัมหาธาตอุกีครัง้

“ในครัง้นัน้ พระมหาสสีะยาดอไดมาสอนกรรมฐานทีช่ายแดนพมา แลวกเ็ลยตามไปพมา ทีป่ฎบิตัเิขาด ี ทำแบบเตม็รปูแบบ
กเ็ลยอยปูฏบิตัถิงึเจด็เดอืนครึง่ แลวกก็ลบัมาทีว่ดัมหาธาต ุ  เรากย็งัไมเกงเพราะเปนคนไมคอยพดู กไ็ดยนิขาววาวดัมหาธาตเุขา
เปดกรรมฐาน พระพมามา กจ็ะไปกราบครบูาอาจารยไง เขามากป็รากฏวาเขากำลงัปฏบิตั ิ เขากเ็รยีก อาว เณรนีม่าปฏบิตัดิวย
เหรอ  ดวยความทีห่นาเดก็ และมแีตพระเถระผใูหญมาปฏบิตักินัมาจากทัว่ประเทศ  พระผใูหญกม็องวาเณรนีท่ำไมปฏบิตัเิขมขน
จงั ไมพดูไมจากบัใครเลย  อยปูระมาณหาเดอืน”
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๘. สมเดจ็พฒุาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ)
แหงวดัมหาธาตุ

“อสาธ ุสาธนุา ชเิน  พงึเอาชนะความรายดวยความด”ี
ความรายในโลกลวน เหลือหลาย

รมุรอบรบใจกาย เกลื่อนแท
สิ่งอื่นจักทักทาย หาหอน มฤีๅ
เวนแตความดีแก กลบัราย กลายดี
หลวงพอวรีะนนทกบัสมเดจ็พฒุาจารย (อาจ อาสภเถระ)

หลวงพอวรีะนนทไดเรยีนกรรมฐานและปฏบิตัทิีว่ดัมหาธาต ุไดศกึษาเรยีนรจูากสมเดจ็พฒุาจารยมากมาย โดยเฉพาะอยาง
ยิง่การปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน หลวงพอยกยองทานอยางมาก โดยเฉพาะการนำวปิสสนา พองหนอยบุหนอ เขามาสอนในเมอืง
ไทย และจรรโลงไวอยางดเียีย่ม ดงันี้

“สมเดจ็ฯ ทานกแ็นะนำสัง่สอน เรือ่งการศกึษา ภาษา ใหเขาใจ เพือ่ไดเปนประโยชนตอพระศาสนาตอชาต ิทานจะพดูเรือ่ง
ประเทศชาตบิานเมอืงไดดมีาก เปนพระทีร่กัชาต ิรกัแผนดนิ รกัศาสนาอยางสงูสดุ ยอมตายได และเคารพในเชือ้พระวงศ อยาง
สงูมาก และโดยเฉพาะอยางยิง่สมเดจ็ยา ทีม่าปฏบิตักิบัทาน ทีเ่ขามาวดัมหาธาต ุเพราะวาสมเดจ็พฒุาจารยนีท่านประกาศออก
ไปทัว่ประเทศเลย ทานลยุทกุอยางหาทนุใหหาอะไรให หาตำรวจทหารมาชวยเหลอื  ตอสทูกุอยาง เพือ่ใหพระทีอ่อกไปสอน ได
ขึน้รถเมลไมตองเสยีเงนิ  นัง่เรอืกไ็มตองเสยีเงนิ  และชวยใหพระไดเรยีนหนงัสอืทานเปนวทิยากรพเิศษ จดัตัง้การสอนวปิสสนา
ญาณเคลือ่นทีแ่หงแรก พาพระไปทเีปนรอย เพือ่ประกาศธรรม ดวยการจารกิไป พอไปถงึหมบูานนีก้ไ็ปสอน เปนรอย  ทีย่งัสอนๆ
กนัอยทูกุวนันีก้เ็ปนผลจากทานนีแ่หละ ทีห่ลงเหลอืกนัอย ู ไมมใีครทีจ่ะยนืหยดัไดด ี ถาทานอยทูกุวนันีว้ปิสสนา จะเจรญิรงุเรอืง
มากกวานี”้

๙. พระธรรมธรีราชมหามนุ ี(เจาคณุโชดก)
แหงวดัมหาธาตุ

ครัง้ทีห่ลวงพอวรีะนนทไดไปเรยีนกรรมฐานทีว่ดัมหาธาต ุเพือ่จะไปกราบพระมหาสี
สะยาดอดวยนัน้ ทานไดรบัความเมตตาจากทานเจาคณุโชดกอยางมาก แมวากอนหนานี ้ทาน
เจาคณุฯกบัสมเดจ็พฒุาจารย(อาจ อาสภเถร) จะเคยขอตวัหลวงพอกบัพระครไูพบลูย สมทุร
สาร ใหมาชวยงานทีว่ดัมหาธาต ุ หลวงพอกลบัไมยอมไป เนือ่งจากความวนุวายของผคูนและ
พระหลายกลมุ แตสดุทายกไ็ดกลบัมาอกีท ีทานเจาคณุยงัเคยเมตตาเอาโจกมาใหหลวงพอ
(ตอนนัน้เรยีกกนัวาเณรเพราะเดก็ทีส่ดุ) ถงึกฏุิ

“เจาคณุโชดกเปนคนทีม่เีมตตา สอนทกุคนไมเลอืกคน  สอนจนไมมเีวลาพกัผอนเปนของตนเอง  และกช็วยเหลอืคน
แตก็มีคนทั้งหลายเขามาหลอกทานไวเหมือนกัน ทานก็ถือวาเปนกรรมของทาน แลวก็แผเมตตาให  ทานเปรียบเสมือน
นักปราชญของการสอนยุบหนอพองหนอรูปแรกของไทย”
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นอกจากครบูาอาจารยทีไ่ดกลาวมาแลวนี ้ขาพเจาขอนอบนอม กลาวถงึครบูาอาจารยของหลวงพอวรีะนนทอกีหลายๆรปู แตพอสงัเขป
ทีท่านไดอบรมสัง่สอนถายทอดวชิาความรใูหกบัพอแหงวดัปาเจรญิราชของเรา  เพือ่เปนการแสดงความกตญักูตเวทติา เคารพบชูา และ
สรรเสรญิคณุทีท่านเหลานีไ้ดกระทำไวดแีลวตอพระพทุธศาสนาและชาวพทุธ อกีทัง้ยงัเปนสงัฆานสุสตกิรรมฐาน อกีนยัหนึง่ดวย ดงันี้

๑๐. หลวงพอสด  จนัทสโร
แหง วดัปากน้ำ ภาษเีจรญิ  กรงุเทพ ฯ

ทานสอนกรรมฐาน และวชิาธรรมกาย ใหกบัหลวงพอวรีะนนทดวย
หลวงพอกลาวถึงหลวงพอสดวา

“ทานเมตตาชวยรักษาโรคใหคนมากมาย สมัยนั้นทานดังมากคนขึ้นทานเยอะ ทั้งชาวบาน
คณุหญงิคณุนาย   ทานเปนพระทีใ่ห ไมใชพระเอา  ใครมารกัษาตวัไมมเีงนิกลบับาน ทานกใ็ห
คารถดวย  ไมมขีาวกนิกห็าใหกนิ  มารกัษาไมพอยงัหาคารถใหกลบัอกีดวย”

๑๑. หลวงปไูพบลูย สมทุรสาร
แหงวดัสนิวเิศษศรทัธาราม จ. สมทุรสงคราม

หลวงปไูดเมตตาสอนกรรมฐาน อสภุกรรมฐาน กสนิกองตางๆ วชิาการตดิตอโลกวญิญาณ ใหกบัหลวงพอวรีะนนท และ
หลวงพอไดเลาใหฟงวา

“ทีไ่ปสมทุรสงคราม เพราะวามพีระรปูหนึง่โดงดงัมากในยคุนัน้  ไปไหนจะมเีครือ่งบนิทหาร มนีายกฯเอา เฮลคิอปเตอร
มารบั ไปตลอด คราวนีโ้ยมพอรจูกั กอ็ยากไปหาทาน มพีระรปูหนึง่พามาหาทานกค็อืหลวงปไูพบลูย สมทุรสาร แหงวดัสนิ
วเิศษศรทัธาราม เปนพระกรรมฐาน ทาน เดนิธดุงคมาตัง้แตเปนสามเณร จนอายถุงึ หาหกสบิปทานถงึหยดุเดนิ ทานจะรกัษา
คน ชวยเหลอืคน เมือ่กอนใครเปนโรคอะไร ทานรกัษาหายหมด”

๑๒. พระอาจารยบญุเลศิ เหมโก
วดัสวุรรณประสทิธิ ์กรงุเทพ

หลวงพอวรีะนนทเคยปฏบิตัแิละชวยสอนกรรมฐานทีว่ดัสวุรรณประสทิธิอ์ยชูวงหนึง่ กลาวถงึทานวา
“ตอนนัน้ทานอยวูดัพนมพนาวาส จ.ฉะเชงิเทรา ตอมาทานกไ็ดยายมาอยวูดัสวุรรณประสทิธิ ์ เปนเจาอาวาส เปดศนูย

วปิสสนาเคลือ่นทีแ่หงแรกในประเทศไทย และองคนีเ้ปนพระทีเ่ทศนสอนเกงมากในเรือ่งวปิสสนาญาณ เปะๆๆ เลย มรณภาพ
ไปแลว องคนีแ้กเกงมาก เทศนเรือ่งญาณตางๆ การปฏบิตั ินีเ้กงมาก”

ดวยบญุญาบารมทีีส่ัง่สมไวดแีลวของหลวงพอวรีะนนท วรีะนนัโท ทำใหทานไดประสบพบเจอ ครบูาอาจารยอกีมากมาย
หลายทาน (แตมไิดอางถงึในทีน่ี)้  พระธดุงคทีผ่านรอนผานหนาว เฉยีดตายมานบัครัง้ไมถวน เรือ่งราวเหลอืเชือ่ทีผ่จญมาอยาง
โชกโชน ทกุเสนทางทีอ่อกย่ำเทาแสวงหาโมกขธรรมนัน้ มไิดโรยดวยกลบีกหุลาบ แตกก็ลบัมคีณุอนนัตสมคาแกการดัน้ดนคน
หา  ไมวาจะเปน ภเูขาควาย  ถ้ำววัแดง ดงพญาไฟ และปาอืน่ๆ ในไทย ลาว พมา จนี หรอือนิเดยี  หลวงพอกไ็ดจารกิ ธดุงค
แสวงธรรม โปรดสัตวมานักตอนัก  แมวาชาตินี้พวกเราจะเกิดมาไมทันไดพบองคพระสัมมาสัมพุทธเจา แตก็ยังมีบุญโขที่ได
พบเจอพระสาวกแหงพระศาสดา ผูดำรงไวซึ่งพระพุทธศาสนาอยางบริสุทธิ์ มั่นคง ยอมคุมแลวแหงการเกิดเปนมนุษยใน
ชาตนิี ้   ลกูขออนโุมทนา.
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เรือ่ง...พี่หนมุ
รรูอบกรอบกฎหมาย มอบอำนาจอยางไร

ไมใหเสยีใจภายหลงั
สวสัดคีรบัพบกนัอกีครัง้ หลงัจากทีต่างคนตางมหีนาที ่ตางมี

ภาระที่ตองทำ ในโอกาสที่ไดมีโอกาสไดเขียนบทความอีกครั้งหนึ่ง
ในความวุนวายของสังคม ทุกสิ่งลวนเกิดเพราะคน มีการแบงพวก
แบงฝาย ทัง้ทีต่างกค็อืคนไทยดวยกนัอยบูนพืน้แผนดนิเดยีวกนั ตาง
ความคดิ ตางความเหน็ แตกค็อืคนไทยดวยกนั สดุทายคนทีไ่ดรบั
ผลกระทบก็คือคนไทย แลวจะวุนวายกันไปทำไม ตั้งสติใหเกิด
ปญญารวมกันคิดรวมกันทำ รูจักการให รูจักพอ รูจักเสียสละ ที่
สำคญั "รรูกัสามคัค"ี เทานีก้น็ำพากนัใหสงัคมสงบสขุ สบายกวากนั
เยอะเลย

เขาเรือ่งเราดกีวา หลายทานอาจไดยนิ หรอืไดอานขาวประเภท
วาไดลงชือ่ในกระดาษเปลาใหบคุคลทีต่นรจูกัไปทำการโอนทีด่นิโดย
มีเจตนาที่จะทำอยางหนึ่ง เชน ใหไปจำนอง แตคนที่ไดรับมอบ
อำนาจ ไดเขยีนในหนงัสอืมอบอำนาจเองวามอบอำนาจใหโอนทีด่นิ
เปนของผรูบัมอบอำนาจ หรอืโอนใหคนอืน่ไปเลย สิง่เหลานีเ้กดิจาก
ความประมาทเลินเลอของผูมอบอำนาจเอง วันนี้ผมจึงขอแนะ
นำทานทีต่องการมอบอำนาจใหคนอืน่ไปทำการอยางใดอยางหนึง่
แทน การมอบอำนาจกค็อืการทีบ่คุคลคลหนึง่เรยีก “ตวัการ” (ผมูอบ
อำนาจ) มอบใหบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา “ตัวแทน” (ผูรับมอบ
อำนาจ) มีอำนาจทำการแทนและการกระทำนั้นมีผลในทาง
กฎหมายเสมอืนผมูอบอำนาจกระทำดวยตนเอง การเปนตวัแทนนัน้
จะแตงตัง้โดยแสดงออกชดัเจนหรอืโดยปรยิายกไ็ด การมอบอำนาจ
ใหทำกิจการใดที่กฎหมายกำหนดวาตองทำเปนหนังสือ การมอบ
อำนาจใหทำกิจการนั้นก็ตองทำเปนหนังสือ เชนการซื้อขายที่ดิน
กฎหมายกำหนดวาตองทำเปนหนงัสอื ฉะนัน้การมอบอำนาจกต็อง
ทำเปนหนังสือดวย การทำหนังสือมอบอำนาจอาจซื้อแบบพิมพ
หนังสือมอบอำนาจที่มีผูทำสำเร็จแลวมากรอกขอความลงไป
กส็ามารถใชได หรอืจะเขยีนขึน้มาเองกส็ามารถทีจ่ะใชได การกรอก
หรือเขียนหนังสือมอบอำนาจจะตองเขียนขอความใหชัดเจนและ
ควรทีจ่ะกรอกหรอืเขยีนขอความดวยลายมอืเดยีวกนัและใชปากกา
หรอืเครือ่งพมิพเครือ่งเดยีวกนั ระมดัระวงัในการเขยีนถอยคำอยาให
มีคำผิด หากมีคำผิดและมีการขูดลบ ตกเติม แกไข หรือขีดฆา
จะตองระบุดวยวาตกเติมหรือขีดฆากี่คำและผูมอบอำนาจตองลง
ลายมอืชือ่กำกบัไวทกุแหง สิง่สำคญัทีส่ดุคอืผมูอบอำนาจอยาไดลง
ลายมือชื่อในกระดาษเปลา หนังสือมอบอำนาจจะตองระบุให
ชัดเจนวาไดมอบอำนาจใหไปกระทำการใดบาง อยามอบอำนาจ
ลอย ๆ  โดยไมระบใุหชดัเจน เมือ่อานขอความในหนงัสอืมอบอำนาจ

แลวถูกตองตรงตามความประสงคหรือเจตนาในการมอบอำนาจ
แลวจึงคอยลงลายมือชื่อ และตองคนอื่นลงลายมือชื่อเปนพยานมี
พยานอยางนอยหนึง่คน หากเปนทรพัยสนิสมรสซึง่การจดัการทรพัย
สมรสนั้นจะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากคูสมรส
ก็สามารถใชวิธีใหคูสมรสลงลายมือชื่อเปนพยานในหนังสือมอบ
อำนาจกส็ามารถใชได แตกรณทีีผ่มูอบอำนาจไมสามารถลงลายมอื
ชื่อไดก็อาจใชวิธีใหพิมพลายนิ้วมือก็ไดแตการพิมพลายนิ้วมือ
จะตองมพียานอยางนอย 2 คน ลงลายมอืชือ่เปนพยาน ในการมอบ
อำนาจหากผูมอบอำนาจมีอายุเกินกวา 60 ป และมีเหตุอันควร
สงสัยวาผูมอบอำนาจจะมีชีวิตอยูหรือไม หรือมีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณหรือไม เจาหนาที่ที่ดำเนินการก็มีอำนาจที่จะทำการสอบ
สวนหรือเรียกผูเกี่ยวของมาใหถอยคำได

เนื้อหาของหนังสือมอบอำนาจจะตองประกอบดวย สถานที่
เขยีนหนงัสอืมอบอำนาจ วนัเดอืนป ช่ือนามสกลุของผมูอบอำนาจ
ใหเขียนใหละเอียดระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยูอยาง
ชดัเจน และเขยีนวาไดมอบอำนาจใหใครโดยใหระบชุือ่นามสกลุ เลข
บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยูใหชัดเจน และกำหนดใหมีอำนาจ
ทำการอยางใดบาง หากใหมอีำนาจเกีย่วกบัทีด่นิตองระบใุหชดัเจน
ทีสุ่ดเทาทีจ่ะทำได เชน มอบอำนาจใหซือ้  ขาย หรอืจำนอง กรณทีี่
ทีด่นิมบีานเรอืน อาคาร กต็องระบไุปดวยวามบีานเรอืนตัง้อย ูและ
ถามเีงือ่นไขพเิศษกต็องเขยีนระบใุหชดัเจน เชนเรือ่งขายทีด่นิใหระบุ
วา “เปนผมูอีำนาจจดัการ ขายทีด่นิแปลงเลขที1่000000  ระวาง 50
โฉนดหมายเลขที ่1000000 จงัหวดักรงุเทพมหานคร พรอมสิง่ปลกู
สราง ตลอดจนใหถอยคำตอพนกังานเจาหนาที”่ หากใหขายเฉพาะ
สวนก็ใหระบุวาขายเฉพาะสวนใด

ในการมอบอำนาจใหผูอื่นทำการอยางใดแทนสิ่งสำคัญที่สุด
คือจะตองกำหนดสิ่งที่ทำใหชัดเจนเพื่อที่จะไดไมเกิดเปนปญหาใน
ภายหลัง อยางไรก็ตามบางเรื่องก็ไมสามารถที่จะใหคนอื่นทำแทน
ได ตองลงมอืทำดวยตนเอง เชน การทำบญุ ปฏบิตัธิรรม ใหคนอืน่
ทำแทนไมได ใครทำ ใครได เปนสิง่ทีเ่กดิไดเฉพาะคน ดงัทีป่รากฏ
ในบทบชูาพระธรรม วา “สวากขาโต ภะคะวะโต ธัมโม  พระธรรม
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวดีแลว สันทิฏฐิโก ผูปฏิบัติพึงเห็น
ผลไดดวยตนเอง อะกาลโิก สามารถเหน็ผลโดยไมจำกดักาลเวลา
เอหปิสสโิก ควรบอกกบัผอูืน่วา "ทานจงมาดเูถดิ" โอปะนะยโิก เปน
สิ่งที่ควรนอมเขามาใสตน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ. ผูรูก็รูได
เฉพาะตน”  สวสัด ีขอใหเจรญิในธรรม..............
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สภุาษติสอนใจ  เรือ่ง...โคนนั  ภาพ...ครเูกยีง

ตอหนามะพลบั ลบัหลงัตะโก เปนสำนวนไทย แปลความหมายจากพจนานกุรมราช
บณัฑติยสถาน หมายถงึ ตอหนาทำเปนด ีแตพอลบัหลงักน็นิทาหรอืหาทางทำราย,
หนาไหวหลงัหลอก  ทีม่าของนทิานเรือ่งตอหนามะพลบัลบัหลงัตะโก เลากนัวา กาลนาน
มาแลวมพีระราชาเสดจ็ปาพรอมดวยขาราชบรพิาร  ในปานัน้มตีนตะโกมาก  เทวดา
นกึสนกุขึน้มาจงึไดนริมตินตนตะโกใหญตนหนึง่ใหเปนตนมะพลบัมลีกูสกุเหลอืงอราม
หอมหวลชวนนารบัประทาน   ลกูมะพลบันัน้กนิไดอรอย   สวนลกูตะโกนัน้กนิได  แต
มีรสฝาดกินไมอรอย  พระราชาไปในที่นั้นทรงเห็นเขาจึงอยากจะเสวย มีรับสั่งให
มหาดเล็กไปเก็บมาใหเสวย  และทรงใหแจกจายพวกขาราชบริพารที่ติดตามกัน
รับประทานอยางอเร็ดอรอย   พระราชาทรงพอพระทัยติดอกติดใจในรสชาดของ
ลกูมะพลบันัน้มาก   แลวพระองคกเ็สดจ็กลบัเขาวงัไป   อกีสองสามวนัตอมาพระองค

ทรงคดิถงึลกูมะพลบันัน้ขึน้มาอกี  จงึใชมหาดเลก็ใหไปเกบ็ลกูมะพลบัตนนัน้มาเสวยอกี   ตนมะพลบัตนนัน้ทีจ่รงิเปนตนตะโก    เมือ่
พระราชากลบัไปแลวเทวดากไ็มไดเนรมติแลวคลายฤทธิแ์ลวกเ็ปนตนตะโกดงัเดมิ    มหาดเลก็ไปในทีน่ัน้อกีไมเหน็ตนมะพลบัเลย   เหน็
แตตนตะโกทัง้นัน้   กก็ลบัไปทลูพระราชาวา   ไมมพีระเจาขา  ตนมะพลบัไมมแีลวมแีตตนตะโก   เพราะอยางนีล้ะโบราณจงึมคีำเปรยีบ
เทยีบพวกหนาไหวหลงัหลอกหรอืพวกทีไ่มจรงิใจวา  “ตอหนามะพลบัลบัหลงัตะโก”    พระราชาเสดจ็มากเ็หน็ตนมะพลบั   พอพระราชา
เสดจ็กลบักเ็ปนตนตะโก    ทานเปรยีบเทยีบไววา   ตอหนาเรยีบรอยลบัหลงักต็องเรยีบรอย    ตอหนาเปนตนมะพลบั ลบัหลงักต็องเปน
ตนมะพลบั   ตอหนาเรยีบรอยแตพอลบัหลงักลบัเปลีย่นไปไมเรยีบรอย  เปนตอหนามะพลบั พอลบัหลงัตะโกไป

ตอหนามะพลบั ลบัหลงัตะโก

โรงเรยีนสอนดนตรี
เคพเีอน็

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

บรรยากาศพทุธบตุรรนุที ่๓ “เดก็ดขีองพอ” ทีผ่าน
มา เดก็ๆชาวคายมารวมกจิกรรมกวา ๑๗๐ คน ทัง้ทีต่อน
แรกรบัแค ๑๒๐ คน พี่ๆ ทมีงานจงึระดมพีเ่ลีย้งมาชวยกนั
เยอะเปนพิเศษ โดยเฉพาะพี่ๆนางฟาจากการบินไทย
ตองลางานลวงหนาเปนเดือนเลยทีเดียว เพื่อมารวม
ทำกจิกรรมกบัเดก็ๆ มองผานภาพกจิกรรมแลว เหน็รอย
ยิม้แหงความสขุ พี่ๆ กร็สูกึอิม่บญุตามไปดวย

สำหรับโครงการคายพุทธบุตรรุนที่ ๔ เปดรับ
เยาวชนอายุ ๑๐-๑๓ ป จำนวน ๑๒๐ คน จะจัดขึ้น
ระหวางวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน๒๕๕๔ เปดจองแลว
นะคะ รบัใบสมคัรไดทีว่ดัหรอืเขยีนใบสมคัรจากวารสาร
กระแสใจดานหลังนี้ สงไดที่วัดโดยตรงหรือสงทาง
ไปรษณยีไดคะ

กิจกรรมปนี้มีกิจกรรมความดีอื่นๆรอ
เยาวชนพทุธบตุรอกีมากมาย เชน กจิกรรมฐาน
กิจกรรมประกวดสวดมนตทำนองสรภัญญะ
โยคะ เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิวาดภาพ เรยีงความ
เปนตน พี่ๆชาวคายไดเตรียมรางวัลความดีไว
รอเด็กๆเชน รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม รางวัลพุทธบุตรดีเดน รางวัลปดทอง
หลังพระ รางวัลเรียงความและวาดภาพดีเดน รางวัลขวัญใจชาวคาย เปนตน
ทายสดุนีพ้ี่ๆ ชาววดัปาฝากมาบอกวา ปนีห้องน้ำของวดัสรางเสรจ็แลวคะ เดก็ๆ
ไมตองตอควิอาบน้ำนานอกีแลวนะ เรามารวมสรางความดกีนัทีว่ดัปากนันะคะ

ผใูหญใจดทีานใดสนใจเปนรวมเปนเจาภาพอาหาร ขนม นม หรอืเครือ่งดืม่ ตดิตอ
สอบถามไดที ่พีป่ ูบษุรตัน มกรแกวเกยรู โทร 085-1202005 หรอืพีต่ิง่ กมลาศ
ภวูชนาธพิงศ 086 5348273  พบกนัในคายพทุธบตุรนะคะ
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โดย..สัตตบุษย
สบืเนือ่งจากชาดก คุณธรรมของหัวหนา

ในสมยัหนึง่ พระพทุธเจาประทบัอยวูดัเชตวนั เมอืงสาวตัถี
ทรงปรารภการบำเพ็ญประโยชนเพื่อพระญาติของพระองค ได
ตรสัอดตีนทิานมาสธก วา...

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว พระโพธิ์
สัตวเกิดเปนพญาลิง มีพละกำลังมากเทา
ชาง ๕ เชอืก มลีงิบรวิารประมาณ ๘๐,๐๐๐
ตวั อาศยัอยใูนปาหมิพานต ในทีไ่มไกลจาก
นัน้ มตีนมะมวงตนใหญสงูเทยีมยอดเขาตน
หนึ่ ง  อยู ริ มฝ งแมน้ำ

คงคา มผีลอรอย หวานหอมคลายผลไมทพิย
มีผลโตเทาหมอ ผลมะมวงสวนหนึ่งหลนลง
บนบก อกีสวนหนึง่หลนลงแมน้ำ

เมือ่มะมวงมผีล พญาลงิจะพาบรวิารมา
เก็บกินผลมะมวงเปนประจำ เพื่อปองกันภัย
จึงใหบริวารเก็บผลมะมวงจากกิ่งที่ยื่นไปใน
น้ำกอนโดยไมใหมผีลเหลอืแมแตผลเดยีว แต
บังเอิญวามีผลมะมวงสุกเหลืออยูลูกหนึ่ง
เพราะมดแดงไปทำรังครอบมันไวจึงรอดพน
จากสายตาลงิไปได ผลมะมวงสกุนัน้ไดหลนลงน้ำ ลอยไป ตดิขาย
ของพระราชาเมืองพาราณสีที่ทรงใหขึงไวเพื่อทรงเลนน้ำ
พวกทหารไดกขูายขึน้เหน็ผลมะมวงใหญโตขนาดนัน้ จงึตรสัถาม
วา “นีม่นัผลอะไรกนั” ทหาร “ไมทราบพระเจาขา” เมือ่นายพราน
ปาเขาเฝาและทูลวาเปนผลมะมวงจึงทรงเฉือนผลมะมวงชิมดู
รสของผลมะมวงสุกแผซาบซานไปทั่วกาย ทำใหพระราชาติด
พระทัยในผลมะมวง จึงถามถึงที่อยูของตนมะมวงนั้น เมื่อนาย
พรานกราบทลูใหทรงทราบแลว รบัสัง่ใหตอเรอืและไดเสดจ็ทวน
กระแสน้ำขึน้ไปตามทางทีน่ายพรานปาชีแ้นะ เมือ่ถงึแลวรบัส่ังให
จอดเรือไวที่แมน้ำ เสวยมะมวงสุกแลวก็เขาที่บรรทมที่โคนตน
มะมวงนัน้ เสวยมะมวงสกุแลวกเ็ขาทีบ่รรทมทีโ่คนตนมะมวงนัน้
ตกกลางคนืทหารกอกองไฟทกุทศิ สบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเฝาเวรยาม

เมือ่ตกดกึพวกมนษุยหลบัหมดแลว พญาลงิกพ็าบรวิารไต
กิ่งไมมากินผลมะมวงจากกิ่งนั้นไปกิ่งนี้ พระราชาทรงตื่นจาก
บรรทม เหน็ฝงูลงินัน้เขาจงึปลกุใหทหารตืน่ขึน้รบัสัง่พลแมนธนวูา
“พรงุนีเ้ชา สเูจาจงพากนัยงิลงิฝงูนี ้อยาใหมนัหนรีอดไปได สกั
ตวัเดยีวนะ” พลธนรูบัราชโองการแลวรายลอมตนมะมวงอยฝูงูลงิ
เห็นผูคนถืออาวุธก็พากันกลัวตาย เขาไปปรึกษาพญาลิงวา
“สูอยากลัวไปเลยเราจักหาวิธีชวยชีวิตเจาเอง” วาแลวก็วิ่ง
กระโดดจากกิ่งมะมวงที่ชี้ตรงไปทางแมน้ำระยะทางประมาณ

๑๐๐ คันธนูลงที่ตนไมตนหนึ่งเขากับตนไมนั้น อีกดานหนึ่งผูก
สะเอวของตน กระโดดกลับไปที่ตนมะมวงนั้น ปรากฎวาเครือ
หวายถึงพอดีไมสามารถจะผูกกับตนมะมวงได จึงใชมือทั้งสอง
ยึดกิ่งมะมวงไวแนน แลวใหสัญญาณแกบริวารวา “สูเจา
จงเหยยีบหลงัเรา ไตหนไีปโดยเรว็”

ฝงูลงิไดขอขมาพญาลงิแลวรบีไตไปโดยเรว็ สมยันัน้พระเทวทตั
เกดิเปนลงิหนึง่ในฝงูลงินัน้ดวย ไดโอกาสทำราย   พญาลงิจงึไป
เปนตวัสดุทาย ขึน้ไปอยบูนยอดมะมวงแลวกระโดดลงมาเหยยีบ

พญาลงิอยางแรงแลวรบีวิง่ไตไป สรางความ
เจ็บปวดแกพญาลิงเปนอยางมาก

พญาลิงบาดเจ็บไมสามารถจะไป
ไดยังคงยึดกิ่งไมอยูอยางนั้นเอง พระราชา
ทอดพระเนตรเห็นกริยาของลิงทั้งหมดแลว
ทรงพอพระทัยในพญาลิงที่มีเมตตาตอ
บรวิารไมคำนงึถงึชวีติของตนเมือ่สวางแลว
จึงรับสั่งใหนำพญาลิงลงมาทำการรักษา
บำรุงดวยน้ำออย ทาน้ำมันบนหลังใหมัน
นอนบนที่นอนแลว ตรัสวา “เจาลิง เจาได

ทอดตวัเปนสะพานใหฝงูลงิขามไปได เจาเปนอะไรกบัฝงูลงิและ
ฝูงลิงเปนอะไรกับเจา” พญาลิงตอบวา “มหาราชเจา เราเปน
พญาลิงปกครองฝูงลิงทั้งหมด   เมื่อพวกเขาตกอยูในอันตราย
เราจึงตองนำความสุขมาใหแกบริวารผูอยูภายใตการปกครอง
ธรรมดากษตัรยิผทูรงพระปรชีาสามารถ ควรแสวงหาความสขุให
แกรฐั และทวยราษฎรทัว่กนั” เมือ่กลาวจบกส็ิน้ในตาย

พระราชาตรัสเรียกอำมาตยมาแลวมอบใหประกอบพิธี
พระราชทานเพลิงศพแกพญาลิงทำนองเดียวกับถวายพระเพลิง
แกพระราชา และรับสั่งใหนางสนมประดับชุดหอมลอมพญาลิง
ไปปาชา อำมาตยไปประกอบพิธีเผาศพพญาลิงเสร็จแลว นำ
กระโหลกหัวพญาลิงไปเลี่ยมดวยทองคำสรางเจดียบรรจุไวที่
ประตพูระราชวงั พระราชารบัสัง่ใหทำการบชูาธาตขุองลงิตลอด
๗ วนั บำเพญ็เพยีรอยใูนโอวาทของพญาลงิตราบเทาชัว่ชวีติ

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา
“เปนผูนำคนตองรูจักเสียสละความสุข

เพื่อบริวารเปนสำคัญ”
ทีม่า : หนงัสอืนทิานชาดก โดย พระมหาสนุทร สนุทฺรธมฺโม (เสนาซยุ)
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กศุลกจิ เรือ่ง..สจัฉกิรณะ  ภาพ...เดก็วดั

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท เจาอาวาสวดัปาเจรญิราช ได
เขารับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีณ หองปฏบิตัธิรรม
ยุวพุทธิกสมาคมฯ ในฐานะผูทำคุณประโยชนตอยุวพุทธิก -
สมาคมฯ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารเีสดจ็พระราชดำเนนิทรงเปดอาคารปฏบิตัธิรรม
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
เมือ่วนัจนัทร ที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประมวลกจิกรรมในรอบ ๑ ป

หลวงพอเขารบัพระราชทานวฒุบิตัร จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี

หลวงพอรับโลประกาศเกียรติคุณ
เมือ่วนัศกุรที ่๑๐ กนัยายน ๒๕๕๓ ทีผ่านมา สมเดจ็พระวนัรตั กรรมการมหาเถรสมาคม วดับวรนเิวศวหิาร ไดมอบโลเกยีรตคิณุ
แกพระครูปลัดวีระนนท  วีรนนฺโท ในฐานะผูใหการสงเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และผูทำคุณประโยชนตอศูนย
พระสงฆนกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันาสงัคม ณ  อาคารเจษฎามหาบดนิทร  วดัยานนาวา กรงุเทพมหานคร
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เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา คณะสงฆ  อบุาสกอบุาสกิา วดัปาเจรญิราช ตัง้ใจบำเพญ็
กศุลกจิอนักอปรดวย ถวายทาน รกัษาศลี  เจรญิภาวนา และเจรญิพระปรติรมงคล
ตลอดราตรี โดยจัดพิธีเจริญพระปริตรมงคลฯ และพิธีสืบชะตาหลวง เพื่อถวาย
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ศาลาวิปสสนากรรมฐานเฉลิม
พระเกยีรต ิดวยมงุใหผลานสิงสแหงความเปนผมูอีายยุนืนานไดบงัเกดิใน พระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวั   ผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิ  พรอมตัง้จติเปนตบะเดชะอธษิฐาน
ขอใหพระองค ผทูรงพระคณุอนัประเสรฐิ เจรญิพระชนมายยุัง่ยนืยิง่ดวยรอยพรรษา
ปราศจากสรรพโรคาพยาธภิยัพบิตั ิดำรงสริริชัพพิฒันไพบลูย พระบรมเดชานภุาพแผ
ไพศาล ดวยจตรุพธิพรทกุประการเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๕๓ โดยมี
สมเดจ็พระมหาวรีวงศ วดัสมัพนัธวงศาราม  เมตตาเสดจ็มาเปนประธานในพธิ ีและ
สมเดจ็พระมหารชัมงัคลาจารย วดัปากน้ำ  เมตตาเปนประธานเจรญิพระพทุธมนต
พรอมดวยสมเดจ็พระราชาคณะ – พระราชาคณะ เจรญิพระพทุธมนต ประกอบดวย
สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส
พระพรหมวชริญาณ วดัยานนาวา พระพรหมเมธาจารย วดับรุณศริมิาตยาราม
พระพรหมโมลี วดัพชิยญาตกิาราม พระวสิทุธวิงศาจารย วดัปากน้ำ พระธรรม
กิตติเมธี วัดสัมพันธวงศาราม พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ พระธรรมสิทธิเวที วัดสังเวชวิศยาราม
พระราชปรยิตัยิาภรณ วดัเขยีนเขต พระครวูบิลูวรคณุ วดัลาดสนนุ พระครอูดุม
ธญัคณุ วดัทศทศิาราม โดยมพีล.อ.เสรณ ี  รตันชืน่ เปนประธานฝายฆราวาส
และพทุธศาสนกิชนเขารวมพธิอีนัเปนมงคลนีก้วา ๒,๐๐๐ คน

วันพฤหัสบดีที่  ๒๒  กรกฎาคม   ๒๕๕๓
วัดปาเจริญราชไดมีพิธียกเสาเอก-เสาโท โรงอุโบสถ
สถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ โดยเจาประคุณสมเด็จ
พระมหามนุวีงศ  กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเสดจ็
มาประธานในพิธี และพระเดชพระคุณพระราช
ปริยัตยาภรณ เจาคณะจังหวัดปทุมธานี เปนประธาน
เจริญพระพุทธมนต โดยมีนายมงคล  สุระสัจจะ อธิบดี
กรมการปกครอง เปนประธานฝายฆราวาส พรอมดวย
ขาราชการกรมการปกครอง  จากทุกภาคสวน และ
ประชาชนทุกหมูเหลา มารวมในพิธียกเสาเอก - เสาโท
โรงอุโบสถสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณหลังนี้ ซึ่ง
โรงอุโบสถ สถาปตยกรรมแบบไทยโบราณนี้ สรางขึ้น
เพือ่ถวายเปนพทุธบชูา ธรรมบชูา สงัฆบชูา และถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โดยเริ่ม
รวบรวมปจจยัในการกอสราง ตัง้แตปพทุธศกัราช ๒๕๔๙
และเริม่กอสราง ในปพทุธศกัราช ๒๕๕๐

ขณะนี ้(เดอืนตลุาคม) การกอสรางไดดำเนนิการ
ไปแลวกวา ๓๐ เปอรเซนต

สวดมนต พธิสีบืชะตา วนัขึน้ปใหม

พธิยีกเสาเอก เสาโท โรงอโุบสถสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ
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นับตั้งแตกอตั้งวัดปาเจริญราชขึ้นมา พระครูปลัดวีระนนท วีรนนฺโท ไดตั้ง
ปณธิานแนวแนทีจ่ะสรางวดัเพือ่เปนสถานทีป่ฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานสำหรบั
พทุธบรษิทัทัง้ชาวไทยและชาวตางชาต ิเพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององค
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา โดยเนนการสอนปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตาม
แนวสติปฎฐาน ๔ ทานไดใหความสำคัญกับโครงการคายพุทธบุตร เพื่อให
เยาวชนไทยเตบิโตเปนชาวพทุธทีด่มีคีณุธรรม เพือ่เปนกำลงัของประเทศชาติ
ตอไป และในป พ.ศ.๒๕๕๓ ทีผ่านมาวดัปาเจรญิราช โดยพระครปูลดัวรีะนนท
วีรนนฺโท ไดดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางตอเนื่องในทุกรูปแบบ
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในวัดปาเจริญราช จะเปนการปฏิบัติวิปสสนากรรม
เปนหลัก คือ
๑.โครงการพฒันาจติเพือ่พอ  เปนโครงการปฏบิตัธิรรมสำหรบับคุคลทัว่ไป
จดัเปนประจำ ทกุวนัที ่๑ - ๘ ของทกุเดอืนตลอดทัง้ป  ซึง่ในแตละครัง้มบีคุคล
เขามาปฏบิตัธิรรมประมาณครัง้ละ ๑๐๐ คน

ในสวนของงานเผยแผธรรม พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท ไดรบัการ
อาราธนานิมนตใหเปนพระวิทยากร แสดงธรรม และสอนวิปสสนา
กรรมฐาน โดยนำใชธรรมะ เพื่อพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ของ
เยาวชนและบคุลากรในหนวยงานของรฐัและเอกชน ตลอดจนพระสงฆ ยงั
สถานทีต่างๆ เชน

 สถานวีทิยโุทรทศันโลกพระพทุธศาสนา เฉลมิพระเกยีรต ิ(WBTV)
มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยาม
มกฏุราชกมุาร วดัยานนาวา

 ธนาคารอาคารสงเคราะห
 บรษิทั แอดวานซ อนิโฟร เซอรวสิ จำกดั (มหาชน)
 สำนักงานศาลยุติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ
 บณัฑติวทิยาลยัของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
 พระวปิสสนาจารยของยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย
โดยการเผยแผธรรมะนี้ กอใหเกิดประโยชนแกสังคมโดยกวางขวาง

ในปจจบุนั โดยเฉพาะสถานศกึษา หนวยงานของรฐัและเอกชนตาง ๆ ได
ประจักษถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเยาวชนและบุคลากรดาน
คุณธรรมจริยธรรมและทัศนคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา อันจะนำไปสูการ
ดำเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา

โครงการปฏิบัติธรรมของวัดปา

งานเผยแผธรรมของหลวงพอ

๒. โครงการคายพุทธบุตร ซึ่งเปนโครงการอบรมเยาวชนอายุ  ๙ - ๑๒  ป ีโดยในปทีผ่านมานีไ้ดจดัขึน้ระหวางวนัที ่๒๑ - ๒๔ เมษายน มเียาวชน
เขารวมโครงการจำนวน ๑๗๐ คน

๓. โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมแกนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั ซึ่งในป พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนตจอหน มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ เขามาอบรม

๔. โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรมแกนกัเรยีน ในป พ.ศ.๒๕๕๓ นี ้มโีรงเรยีนทีส่งนกัเรยีนเขามาอบรม คอื โรงเรยีนวดับวรมงคล โรงเรยีนบางชนั
๕. โครงการอบรมพฒันาขาราชการ ลกูจาง ในองคกรตางๆ ซึ่งในปที่ พ.ศ.๒๕๕๓ นี้ มีหนวยงานของรัฐและเอกชน สงบุคลากรเขามาอบรม คือ

๑. ขาราชการและเจาหนาทีก่รมปศสุตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. ขาราชการและเจาหนาทีข่องสำนกังานศาลยตุธิรรม
๓. ขาราชการและเจาหนาทีข่องศนูยสงเสรมิสขุภาพ โรงพยาบาลลำลกูกา

นอกจากนัน้ทางวดัปาเจรญิราชไดจดัใหมกีารปฏบิตันิอกสถานทีโ่ดยใชช่ือวา "โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจรทำดเีพือ่พอ"  จดัขึน้สำหรบับคุคลทัว่ไป โดยชมรม
กระแสใจ วดัปาเจรญิราช ในปทีผ่านมาไดจดัโครงการ ณ ศนูยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา จ.เชยีงใหม มผีรูวมโครงการประมาณ ๘๐ ทาน
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ในสวนของกิจกรรมตามประเพณีนิยม วัดปาเจริญราชมีการจัดกิจกรรม การทำบุญ
สวดมนตไหวพระ แสดงธรรม ปฏบิตัธิรรมในวนัสำคญัทางพระพทุธศาสนาและวนัสำคญั
ของประเทศ ไดแก การปฏบิตัธิรรมเนือ่งในวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา
วันสงกรานต วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีทอดผากฐิน และ
พธิทีอดผาปา ตามพทุธประเพณทีีส่บืทอดกนัมา ซึง่ในทกุๆวนัสำคญัจะมกีารปฏบิตัธิร
รมตลอดราตรจีนถงึรงุอรณุของวนัถดัไปเพือ่ถวายเปนพทุธบชูา และในวนัที ่๓๑ ธนัวาคม
ซึ่งเปนวันสิ้นปของทุกป ทางวัดไดจัดใหมีพิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนาและสวดมนต
ขามป  เพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัฯ

กจิกรรมวนัสำคญัทางศาสนาในรอบ ๑ ป

วัดปาเจริญราชไดใหความสำคัญในงานสนับสนุน
การศกึษาใหแกพระภกิษแุละสามเณร เพือ่เปนการ
เสริมสรางเพิ่มพูนความรูประสบการณแกพระภิกษุ
สงฆ โดยพระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท ไดนำพระ
ภิกษุสงฆรวมออกธุดงค  เพื่อหาประสบการณใน
การฝกกรรมฐานในปา ตลอดจนนำไปแสวงบญุและ
ปฏิบัติธรรมที่แดนพุทธภูมิ ๔ สังเวชนียสถาน ณ
ประเทศอนิเดยี เนปาล ไดแก สถานทีป่ระสตู ิ ตรสัรู
ปรนิพิพาน  และแสดงปฐมเทศนา

แสวงบญุ ๔ สงัเวชนยีสถาน/พมา

และไดนำคณะสงฆเดนิทางไปประเทศพมา  เพือ่สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
๓ ใน ๕ ของประเทศที่เมืองยางกุง สิเรียม หงสาวดี และพระธาตุ
อนิทรแขวน  มกีารสวดมนตอธษิฐานจติภาวนาสกัการะในทกุสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์
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Yoga & Dharma
By Kate M.

ทานกัรบที ่2 :
Virabhadrasana II

ถอยธรรมลำกวี
โดย ธรรมบตุร

โลกธรรม ๘
พทุธชนคนมบีญุทนุชวีติ

อยายดึตดิโลกธรรมนำเศราหมอง
อนจิจงัดงัสอนไวใหตรติรอง
ลวนตางตองเปลีย่นไปในเวลา

หากมลีาภคราใดใจเปยมสขุ
หากเสือ่มลาภครวญทกุขหมดสขุหนา
เมือ่ไดยศสดใสในทนัตา
ครัน้เสือ่มยศหมดราคาขายหนาจรงิ

โดนนนิทาดาทอกจ็ติตก
คำยอยกสรรเสรญิเพลดิเพลนิยิง่
เมือ่มทีกุขกเ็ฝาทกุขดจุพกัพงิ
แตพอสขุกโ็ลดลงิหลดุลลีา

พงึเขาใจในคำพระชนะกเิลส
ดบัทีเ่หตจุงึเกดิสขุแสนสขุกวา
ไมยนิดยีนิรายสบายอรุา
รกัษาใจอเุบกขาไมบาเอย.

ตอจากการฝกทาทีแ่ลว คอื ทา Warrior I  ทาตอเนือ่งกนัคอื
ทานกัรบที ่2 และทานกัรบที ่3 ( Warrior II และ Warrior III ) มคีวาม
สำคญั เพราะเปนทาพืน้ฐาน ในการพฒันารางกาย เพือ่ทีจ่ะ ฝกโยคะ
ในทาทีย่ากขึน้  ความยาก คอื ความทาทาย  คอืความมงุมัน่ตัง้ใจคะ

การเขาทา
1.ยืนตรง  ปลายเทาสนเทาชิดกัน
หายใจเขาออกชาๆ  ในจงัหวะทีห่ายใจ
ออก ถอยเทาซายไปดานหลัง  ใหเทา
หางกนั ประมาณ  3-4 ฟตุ  กางแขนออก
ขนานกบัพืน้ ( tips : ความกวางของขา
ขอมอืกบัขอเทา จะตรงกนัคะ )

2. หมุนเทาซายไปทางซาย
90 องศา  เทาขวาเฉยีงมา
ทางซายเล็กนอย

3. งอเขาซาย จนสะโพกซาย
อยูในระดับเขาซาย และ
สนเทาซาย  อยู ในแนว
เดียวกัน  (ในแนวดิ่ง)
ขาขวาตึง

4. เหยียดแขนทั้ง 2  ขาง แขนซายไปทางซาย แขนขวาไปทางขวา
แขนทัง้ 2 ขนานกบัพืน้ หนัหนาไปทางซาย มองทีป่ลายนิว้

5. ยดึเอว ลำตวัตัง้ตรง
6. คางทาไว 30 วนิาท ี- 1 นาท ีหายใจเขาออก ลกึๆ
7. สลบัขางคะ ( ทำทาเดมิ )

ประโยชน
ทานกัรบจะเปนการเหยยีด และยดึ เพือ่เพิม่กำลงัให แขนและ

ขา แขง็แรง พฒันาความสมดลุ และ บรรเทาอาการปวดหลงั  ทำให
หลงัแขง็แรงขึน้ และยงัชวยกระตนุ การทำงานของอวยัวะภายใน ชอง
ทอง ใหดยีิง่ขึน้

ทาโยคะ บอกความเปนไปในจติใจคะ   การฝกโยคะ ชวยให
จติสงบ และผอนคลาย  โยคะ สอนใหเราเคารพตวัเอง  การยอมรบั
ขดีความสามารถของตวัเอง คอืการกลอมเกลาจติใจ  คอืการฝกจติ ให
ออนนอม ถอมตน

ฝกโยคะ คอืการพฒันาจติคะ
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ไดอารีธ่รรม
นายสตัวแพทย ดร. ทนิรตัน ศรสีวุรรณ ครั้งแรกของชีวิต

ครั้งแรกของชีวิตกับการปฏิบัติธรรม
ผมไมเคยเขาวัดปฏิบัติธรรมมากอนเลยในชีวิต ซึ่ง

แปลกมากทัง้ทีอ่าย ุ๓๖ ปแลว ตวัเองยงัคดิอยวูาไมรชูวีติทีผ่าน
มามวัหมกมนุกบัอะไรอย ูการมาปฏบิตัธิรรมครัง้นีจ้งึนบัไดวา
เริ่มจากนับศูนยจริงๆ อาจเปนเพราะบุญกุศลที่คุณพอคุณแม
ผมทำก็ได เพราะทานทั้งสองปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ ทานชอบ
ทำบญุเขาวดั คณุพอกน็ัง่สมาธวิปิสสนาทีบ่านทกุวนั สวนคณุแม
กเ็ขาวดัถอืศลีแปดทกุวนัพระ การปฏบิตัเิปนตวัอยางทีด่ใีหลกูเหน็
โดยไมตองเอยปากชกัชวนเองคงเปนแรงหนนุนำใหผมมาปฏบิตัธิรรมที่
นี ่ซึง่ตวัเองคดิอยเูสมอวาเพราะแรงกศุลทีท่านทำจงึทำใหเราไดดจีนถงึ
ทกุวนันี ้สำหรบัตวัเองกอนหนานีเ้คยเขาวดับางเปนครัง้คราว แตไดแต
เขาวดัไปทำบญุตามปกต ิเชน ปดทอง ไหวพระ เปนตน พดูงายๆคอืเขา
แตตวัครบั ไมเคยเอาใจเขาวดัเหมอืนเชนครัง้นีท้ีม่าทีว่ดัปาเจรญิราช

ตอนแรกไมไดคิดวาจะไดอะไรจากการเขาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
คือไมไดหวังอะไรมากนัก คิดวาเพียงจะมาหาประสบการณบาง
กพ็ยายามปฏบิตัใิหดใีหเครงครดั เริม่จากตืน่แตเชา ซึง่กแ็ปลกครบัคอื
ตัวเองตั้งใจวาจะตื่นตีสามทุกวันเพื่อจะตองใหทันทำวัตรเชาตอนตีสี่
ปรากฏวาตืน่ตสีามตรงเวลาทกุวนัเลยครบัทัง้ๆ ทีไ่มมนีาฬกิาปลกุ วนั
แรกๆ กพ็ยายามปฏบิตัไิปเรือ่ยๆ ตามทีพ่ระอาจารยสอน กไ็ดแตนัง่ครบั
สมาธไิมมเีลย อาศยัวานัง่ทนครบั พอวนัทีส่ามเหมอืนกบัจะเปนไข หงดุ
หงดิกระสบักระสายมาก จรงิๆแลวรสูกึเหมอืนจะตายเลย คงเปนอาการ
ทีเ่คาวาเหมอืนธาตจุะแตก คดิเรือ่งนนูเรือ่งนีต้ลอดเวลา ไมมสีมาธเิลย
แลวก็ปฏิบัติผิดบางถูกบาง พอทานพระอาจารยเรียกไปสอบอารมณ
ทลีะคน ตอนแรกรสูกึกลวัมากๆ กลวัทานจะรภูาวะจติเรา แตกลายเปน
วาทานมจีติเมตตาแนะนำสอนเรา เชน ถามวาเราเคยปฏบิตัมิากอนหรอื
เปลา กต็อบวา ไมเคยขอรบั ทานถามวาพอทำไดไหม กบ็อกวาพอได
ครบั ทานถามวาวนันีซ้ึง่เปนวนัทีส่ีด่ขีึน้ไหม กต็อบทานวาดขีึน้ครบั แลว
ทานยงัเมตตาแนะนำวา ใหไปเดนิจงกรม ๔๐ นาทแีลวมานัง่สมาธอิกี
๔๐ นาท ีซึง่กน็ำมาปฏบิตัติาม รสูกึไดผลมหศัจรรยมาก คอืทำไดดมีาก
มสีมาธดิขีึน้ ทานยงัสอนอกีวาใหทกุคนไปหาคำตอบวา พองหนอ หรอื
ยบุหนอ อะไรทองพองกวากนั อะไรสัน้กวากนั แลวทานยงับอกวาตอง
รสูกึการพองยบุของทองจากภายในไมใชภายนอก หรอืการทีท่านสอน
ใหเอามอืแตะทองดเูพือ่ใหรวูาจติอยตูรงไหน เปนตน ตวัเองกไ็ดนำมา
ปฏบิตัดิแูลวเริม่รสูกึวาดขีึน้มากๆ ความรสูกึตวัเองเปลีย่นไปสิน้เชงิ จาก
ทีเ่คยลบหลดูหูมิน่ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ กลายเปนแรงศรทัธา
ประหลาดเกิดขึ้น คือเชื่อในกรรมและผลจากการทำกรรม เชื่อในนรก
สวรรค การเกดิทีไ่มสิน้สดุทีจ่ะตองชดใชกรรม จนเปนความรสูกึทีก่ริง่
เกรงจากบาปกรรมที่ตัวเองทำทั้งในชาติกอนและชาตินี้ จึงรับรูไดวา
ผลการปฏิบัติสมาธินั้นมีประโยชนมากมายมหาศาล จึงขอแบง
ประโยชนทีไ่ดรบัจากการมาปฏบิตัธิรรมเปน ๓ อยาง ดงันีค้อื ประการ

แรก ประโยชนตอตนเองและครอบ
ครัว การทำสมาธิสามารถทำใหเรา
ดำรงสตติัง้มัน่อยไูด เพือ่ประกอบการทำงาน การดำรงชวีติ
การไมสองเสพสิง่ทีไ่มเปนมงคลทางห ูตา จมกู ลิน้ กาย ใจ การละเลกิ
อุปนิสัยไมดีเกาๆ ทั้งหลาย การประอาชีพสุจริต ดำรงตนอยูในศีลใน
ธรรม จงึกลาวไดวาการมาปฏบิตัธิรรมครัง้นีไ้ดเปนจดุเปลีย่นของชวีติ
ผมไปในทางทีด่ ีซึง่กจ็ะนำความรทูีไ่ดรบัจากพระอาจารยมาปฏบิตัทิกุ
ๆวนัตลอดไป ประโยชนประการทีส่องคอื ประโยชนตอพระศาสนา ถอื
ไดวาการมาปฏิบัติในครั้งนี้ทั้งของผมเองและเพื่อนๆ ผูปฏิบัติธรรมทั้ง
หลาย เปนการชวยสืบอายุพระศาสนาใหยั่งยืนตลอดไป เปนการชวย
จรรโลงสิง่ทีด่งีามคอืคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆใหเผยแผไพรศาล
พรอมกันนั้นตัวผมเองจึงยอมรับพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต
ประโยชนประการที่สาม คือประโยชยตอพระมหากษัตริยและสังคม
ประเทศชาต ิผมกเ็หมอืนคนไทยทกุคนคอืมคีวามรกัความเทดิทนูในองค
พระเจาอยูหัวซึ่งเปนที่รักยิ่ง อยากใหพระองคทรงหายจากพระอาการ
ประชวรโดยไวและเสด็จอยูเปนมิ่งขวัญชาวไทยตลอดไป จึงอยาก
จะอทุศิบญุกศุลทัง้หมดทีไ่ดจากการมาปฏบิตัใินครัง้นีเ้ปนพระราชกศุล
ขอใหพระองคมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เปนรมโพธิ์รมไทยของประเทศ
ชาตติลอดไป

เปลีย่นแปลงชวีติไดเพราะการปฏบิตัธิรรม
การมาปฏบิตัธิรรมในครัง้นีไ้ดเปลีย่นชวีติของผมไปอยางสิน้เชงิ

จากคนทีไ่มกริง่เกรงตอบาปกรรม หางเหนิพระรตันตรยั จากคนทีช่อบ
เทีย่วกลางคนื ชอบแตงตวั ใชเงนิสรุยุสรุาย จดัหาแตสิง่ภายนอกมาบำรงุ
บำเรอความสขุทางกาย เปนคนทีม่งุปฏบิตัติามรอยพระศาสดา ยดึมัน่
ในพระรตันตรยั เลกิเทีย่วเตร ประหยดัรจูกัอดออม ไมโมโหงาย พยายาม
ระงบัความโกรธ และรกับคุคลรอบขาง สงสารเพือ่นมนษุยทีต่กทกุขได
ยาก รกัการงาน ตัง้ใจทำงาน ใชความรทูีไ่ดเรยีนมาใหเปนประโยชน เปน
ตน เหลานีค้งเปนผลจากการปฏบิตัธิรรมแมเพยีงเลก็นอยในชวงเวลา
สัน้ๆ นัน่เอง นอกจากนีย้งัทำใหตวัผมเองเปนผใูฝในพระธรรม เชน อาน
หนงัสอืธรรมะ หาเวลาไปปฏบิตัธิรรมตามกาล นัง่สมาธทิกุเชากอนไป
ทำงาน เปนตน เพราะคดิวาสิง่ทีท่านพระอาจารยไดเมตตาสัง่สอนเปน
มงคลสงูสดุในชวีติ
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ในการปฏิบัติธรรม

ผมคิดวาวัดและพระผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหายากขึ้นทุกทีใน
สังคมปจจุบัน การที่ผมเพียงไดมากราบหลวงพอซึ่งเปนพระอริยะผู
ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เปนเนือ้นาบญุ จงึเปนความรสูกึทีป่ลาบปลืม้ใจที่
สดุในชวีติของผม หลวงพอทานมจีติอนเุคราะหตอทกุคน คอยเอาใจใส
ทานกลัววาเราจะรอนกันก็มาเปดหนาตางเปดพัดลมให สังเกตดูการ
ปฏบิตัขิองศษิยแตละคน บางครัง้นัง่สมาธอิยรูสูกึเหมอืนทานพดูสอน
เราอยใูนใจ ใหเราทำอยางนีซ้ถิงึจะถกู ใหเรามสีต ิสิง่เหลานีเ้ชือ่วาไม
ใชเกิดกับผมเพียงคนเดียว สำหรับความรูสึกตอวัดปาเจริญราช ผมมี
ความรกัความศรทัธาในวดันีเ้ปนพเิศษทัง้ๆทีไ่มเคยรจูกัมากอนและเพิง่
เคยมาในครั้งแรก เพราะเปนวัดปฏิบัติโดยแท ไมมีการปดทอง ฝงลูก
นมิติร ไมมเีมรฌุาปนกจิ ไมมกีารทรงเจาเขาผ ีหรอืพธิกีารนอกรตีอืน่ใด
มแีตความสงบรมเยน็ภายใตรมเงาแหงพระศาสนา ผมรสูกึอนุใจในทกุๆ
บรเิวณทีเ่ดนิไปในวดั ถงึแมวดัจะกำลงัมกีารสรางอโุบสถอย ูอาจมขีอง
วางไมเปนระเบยีบอยบูาง แตผมกลบัไมไดรสูกึวาไมสะดวกอะไร คงเปน
เพราะหลวงพีพ่ระพีเ่ลีย้งไดกรณุาสัง่สอนไววา ใหนกึเสยีวากเ็หมอืนชวีติ
เราทีย่อมมสีิง่ทีเ่ราชอบมองและไมชอบมองเปนของธรรมดา นอกจาก
นีย้งัประทบัใจหลวงพีท่กุๆองค โดยเฉพาะพระพีเ่ลีย้ง (หลวงพีส่ชุาต)ิ ที่
ทานคอยดูแล มีอยูวันนึงคือวันที่สามที่ผมรูสึกเหมือนธาตุจะแตกนั่น
แหละ ทานกลัววาเราจะเปนไขกัน ทานก็ถามวาใครรูสึกไมสบายครั่น
เนือ้ครัน่ตวับาง ปรากฏวามเีพือ่นๆ ผปูฏบิตัธิรรมหลายคนยกมอื ทาน
อุตสาหเมตตาชวนพระหลวงพี่หลายองคดวยกัน ชวยกันกอไฟตมยา
สมนุไพรใหพวกเรากนิกนั พอดผีมเดนิมาเหน็ จงึรสูกึวาหลวงพีท่ัง้หลาย
ทีว่ดันีล้วนมเีมตตาทกุทาน และอยากจะกราบขอบพระคณุไว ณ ทีน่ีด้วย

ประสบการณที่ไดจากการปฏิบัติธรรม
ประสบการณและความรูสึกที่ไดจากการปฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่

ยากมาก เหมือนที่ทานพระอาจารยสอนวา การปฏิบัติธรรมมันขมยิ่ง
กวาเรากนิยาขมอกี ทานยงับอกอกีวาเปนสิง่ทีฝ่นนสิยัของมนษุยเปนที่
สดุ แตตวัผมเองกพ็ยายามเครงครดักบัตวัเอง เชน ตรงตอเวลา ไมพดู
ดกูารปฏบิตัจิากเพือ่นๆ บางทีเ่ขาปฏบิตัดิ ีสำหรบัคนทีป่ฏบิตัยิอหยอน
กด็เูปนอบุายธรรมครบั ทีก่ลาวอยางนีเ้พราะมบีางคนโดดนัง่สมาธบิาง
แอบไปหลบับาง คยุมอืถอืบาง ทัง้ๆทีท่านกห็ามไวแลว แตเรากด็ไูวเพยีง
แตรูวาเปนตัวอยางที่ไมดีไมควรทำ หลวงพอบอกวาแลวแตกรรมของ

แตละคนครบั เราจงึไมไปยงุกบัเขา แตกพ็ยายาม
ไมใหการปฏบิตัติงึเครยีดมากเกนิไป คอืหาเวลา
พกับาง นอนใหพอ แตอยทูีน่ีส่บายครบั นอนหลบั
กนิอิม่ตลอด คอืไมมคีวามทกุขกายใดๆ เลย มแีต
ความทกุขในใจครบั บางครัง้เคยนัง่สมาธแิลวนกึถงึ
บาปกรรมทีต่วัเองทำไวใหพอแมไมสบายใจ นกึแลว
น้ำตาก็หยดลงขณะนั่ งทำสมาธิอยู นั่ นแหละ
ก็พยายามทำบริกรรมตั้งจิตใจใหมั่นคง ระลึกนึกถึง
คำสัง่สอนของพระอาจารยอย ูทำใหอาการเศราหมอง

ทางใจหายไป ซึง่ชวยทำใหจติสงบขึน้มาก ผมยงัไมอยากเรยีกวาสิง่ที่
ผมทำเปนปฏบิตัวิปิสสนาหรอกครบั เราแครจูกัเบือ้งตนผวิเผนิ แตกร็บั
รถูงึคณุประโยชนและอานภุาพของการเจรญิสมาธวิามมีาก มผีลทางใจ
ยิง่ใหญมาก ทำใหเราเปนคนมสีตดิขีึน้ ไมสองเสพสิง่ทีไ่มเปนมงคล และ
ทำใหเราดำรงตนอยใูนศลีดขีึน้ สำหรบัประสบการณเกีย่วกบัสิง่ลีล้บัไม
มคีรบั และไมไดอยากรอูยากเหน็อะไร เพือ่นๆ บางคนบอกเหน็นนูเหน็
นี ่บางคนไดกลิน่หอม บางคนเหน็แสงประหลาด ทำใหเรากลวัๆ เหมอืน
กนั แตพระอาจารยบอกวานมิติรเกดิได แตเราจะตองตัง้อยใูนสมาธ ิมี
สตเิฉพาะหนาเทานัน้ นอกจากนีอ้ยากกระซบิบอกหลายคนวา ผมกลบั
บานมาจากการทำสมาธ ิดหูนาตวัเองในกระจก และดผิูวพรรณตวัเอง
รูสึกไดวาตัวเองดูออนวัยขึ้น ผิวพรรณดีขึ้น ทั้งๆที่ไมไดดูแลผิวเลย นี่
คงเปนผลพลอยไดจากการทำสมาธิซึ่งทำใหจิตใจเราสบายคลายทุกข
กงัวลใดๆกระมงั จงึอยากชวนหลายๆคนใหมาทำสมาธเิถอะครบั รบัรอง
ทานอาจไมตองเสยีเงนิไปกบัสปาทีไ่หนเลย

ประโยชนของการเจรญิสติ
ผมกลับจากการปฏิบัติธรรมแลวรูสึกเหมือนเปนคนละคนเทียบ

กับกอนไปดังที่ไดกลาวมามากแลว ผมไดเชิญชวนคนที่เรารัก พอแม
เพือ่นพอง และผทูีส่นทิใกลชดิกนัใหมาปฏบิตัธิรรม และขอใหคนเหลา
นัน้ชวยกนัเชญิชวนใหพอแม พีน่องของทาน ตอๆกนั ใหมาปฏบิตัธิรรม
กันเยอะๆ โดยเฉพาะการมาที่วัดปาเจริญราชแหงนี้ไดประโยชนมาก
มายครับ สำหรับหนวยงานอื่นๆ ผมคิดวาควรใหบุคลากรทุกระดับมา
ปฏิบัติธรรมกัน จะชวยทำใหองคกรของทานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
จะเปนการชวยเหลอืสงัคมและประเทศชาตอิยางเอนกอนนัต
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เรือ่ง/ภาพ แพร
แนะนำรายการธรรมะ

รายการร ูตืน่ เบกิบาน  เปนรายการทีม่งุนำเสนออดุมการณ  หลกัการและวธิกีาร
ในการพัฒนาตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่มีปรากฎในพระไตรปฎกและวิถี
วฒันธรรมไทยทีม่รีากฐานมาจากพระพทุธศาสนา  โดยมเีนือ้หาทัง้ทีเ่กีย่วกบัศาสน
บคุคล  ศาสนธรรม  ศาสนพธิ ี ศาสนสถานและศาสนวตัถ ุ รวมถงึขอมลูขาวสารใน
แวดวงพระพทุธศาสนาซึง่สามารถนำมาเปนเครือ่งเตอืนใจและแบบอยางในการดำรง
ตนใหมคีวามสขุตามแนวทางพระพทุธศาสนา
       ศนูยพระสงฆนกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันาสงัคม(ศพส.)  เลง็เหน็ความสำคญั
ของการเผยแผพระพทุธศาสนาและการใชสือ่สมยัใหมมาเปนเครือ่งมอืในการเผยแผ
ตามหลกัการขางตน จงึไดมโีครงการจดัทำรายการเผยแผพระพทุธศาสนาทางสถานี

โทรทศัน  WBTV   โดยอาศยัความรวมมอืจากสมาชกิศนูยพระสงฆนกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันาสงัคม  องคกรหรอืเครอืขายทางพระพทุธศาสนาและ
กลมุบคุคลผมูจีติศรทัธาทัว่ไปในการรวมกนัดำเนนิการสนบัสนนุการเผยแผพระพทุธศาสนา

วตัถปุระสงค
๑.   เพือ่เทดิทนูสถาบนัชาต ิ พระพทุธศาสนา และพระมหากษตัรยิ
๒.   เพือ่สรางเสรมิความรคูวามเขาใจเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาแกพทุธศาสนกิชน
๓.   เพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุการศกึษาและปฏบิตัตินตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา
๔.   เพือ่รณรงคใหมนษุยชาตริวมกนัตอตานวถิปีฏบิตัทิีท่ำลายสนัตสิขุทกุรปูแบบ

รปูแบบของรายการ   
รปูแบบของรายการแบงออกเปน  ๔  ชวง  ไดแก
ชวงที ่๑ ชวง “คดัขาวมาเลาขาน”  (ใชเวลา ๑๐ นาท)ี มหีลกัการ คอื มงุคดัสรรขาวสารดีๆ มสีาระมานำเสนอตอสงัคม  เปาหมาย คอื

สรางเสรมิบญุอนโุมทนามยั  สรางเสรมิกำลงัใจแกผมูงุมัน่ในการทำความดตีามวถิแีหงพทุธธรรมและสนบัสนนุแบบอยางทีด่ขีองสงัคม 
ชวงที่ ๒  ชวง “สืบสานสาระธรรม” (ใชเวลา  ๒๐  นาที)  มีหลักการ คือ นำเสนอสาระธรรมที่เปนแกนแทของพระพุทธศาสนา 

เปาหมาย คอื การสรางเสรมิความร ูความเขาใจทีถ่กูตอง(สมัมาทฏิฐ)ิและสงเสรมิศรทัธาในการศกึษาและปฏบิตัตินตามแนวทางพระพทุธศาสนา
เพือ่สนัตสิขุของชวีติและสนัตภิาพของสงัคมโลก  โดยการเชญิผทูรงคณุวฒุหิรอืผมูปีระสบการณในการศกึษาและปฏบิตัธิรรมมาสนทนาเพือ่ใหขอ
คดิ ชีแ้นะแนวทางและเปนแบบอยางในการดำเนนิชวีติแกผชูม

ชวงที ่๓  ชวง “เจรญิจติภาวนา” (ใชเวลา  ๒๐ นาท)ี  มหีลกัการ คอื ชกันำพทุธศาสนกิชนสวูถิปีฏบิตัทิีม่งุสคูวามดบัทกุข  เปาหมาย
  คอื การรวมกนับำเพญ็ภาวนาทัง้สมถภาวนาและวปิสสนาภาวนาตามแนวทางพระพทุธศาสนา  อนัเปนการพฒันาคณุธรรมภายในจติใจและสราง
เสรมิปญญาในการดำเนนิชวีติใหเปนสขุ  วธิกีารนำเสนอในชวงนี ้คอื การนมินตพระเถระมาแสดงธรรมในรายการหรอืนำวดิทิศันการเทศนาธรรม
เกีย่วกบัการบำเพญ็ภาวนามาเผยแพรตามความเหมาะสม   โดยมพีระเถระผเูปนพระวปิสสนาจารยประจำรายการ  คอื  หลวงพอวรีะนนท(พระ
ครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท) วดัปาเจรญิราช จงัหวดัปทมุธานี

ชวงที ่๔ ชวง “ปจุฉา-วสิชันา”  (ใชเวลา  ๑๐  นาท)ี มหีลกัการ คอื ชวยคลายขอสงสยัในการปฏบิตัธิรรมของพทุธศาสนกิชน   เปาหมาย
คอื สงเสรมิใหพทุธศาสนกิชนสามารถปฏบิตัธิรรมตามแนวทางพระพทุธศาสนาดวยความเขาใจทีถ่กูตอง ปราศจากขอสงสยัอนัเปนนวิรณธรรม
ทีข่วางกัน้ความเจรญิในการปฏบิตั ิ โดยมวีธิกีาร คอื พธิกีรหรอืผเูปนพธิกีรรวมในรายการ  คดัเลอืกคำถามทีเ่ปนขอสงสยัของผชูมทาง SMS, E-mail,
Web board ของ Web site ศนูยพระสงฆฯ มาถามพระวปิสสนาจารยประจำรายการหรอืผทูรงคณุวฒุทิางพระพทุธศาสนาตามความเหมาะสม
               ในตอนสดุทายกอนจบรายการ  พธิกีรจะเชญิชวนผชูมรายการรวมถวายสงัฆทาน แผเมตตาจติและอทุศิสวนกศุล  จากการรบัชมรายการ
ธรรมอนัเปนสวนบญุธมัมสัสวนมยัเพือ่ถวายแดบรูพมหากษตัราธริาชเจาของปวงชนชาวไทยทกุพระองคและผมูพีระคณุทัง้หลาย
พธิกีรรายการ ๑. อ.ญาณภทัร  ยอดแกว  (ตน) ๒. อ.แพรภทัร  ยอดแกว (แพร)

๓. ผศ.ดร.เกศนิ ีประทมุสวุรรณ รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม

สามารถติดตามชมไดทุกวันเสาร-อาทิตย  เวลา ๑๕ .๐๐-๑๖ .๐๐ น .
ทางสถานโีทรทศันโลกพระพทุธศาสนาเฉลมิพระเกยรีต ิวดัยานนาวา (WBTV) 

ขอขอบคณุขอมลูหนวยงานรบัผดิชอบโครงการ
ศนูยพระสงฆนกัเผยแผธรรมเพือ่พฒันาสงัคม (ศพส.) http://www.sangkacenter.org/,  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม http://www.npru.ac.th/index.php

รายการร ูตืน่ เบกิบาน
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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

เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๔ปฏทินิธรรม
วันที่ รายการกิจกรรม

วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ พธิทีอดผากฐนิสามคัคปีระจำป ๒๕๕๓ ของวดัปาเจรญิราช
วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ พธิทีอดผากฐนิสามคัคปีระจำป ๒๕๕๓ ของวดัสนัหางเสอื

วัดปาเจริญราชเปนเจาภาพถวายผากฐิน
วนัที ่๑๘ - ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ เดนิทางไปนมสัการสงัเวชนยีสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอนิเดยี เนปาล
วนัที ่๕ ธนัวาคม ๒๕๕๓ พิธีถวายพระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
วนัที ่๙ - ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓ โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร ครัง้ที ่๔ ณ ศนูยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา

จ.เชยีงใหม  จดัโดยชมรมกระแสใจ
วนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๓ - วนัที ่๑ มกราคม ๒๕๕๔ พิธีสืบชะตาหลวงแบบลานนาและสวดมนตขามป
วนัที ่๑๖ - ๑๘ กมุภาพนัธ  ๒๕๕๔ ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
วนัที ่๔ - ๙ มนีาคม  ๒๕๕๔ เดินทางไปยังประเทศภูฏาน
วนัที ่๑๕ - ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔ อบรมวปิสสนากรรมฐาน ณ ยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย
วนัที ่๑๓ เมษายน ๒๕๕๔ สรงน้ำขอพรพระสงฆเนื่องในวันสงกรานต
วนัที ่๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ โครงการคายพทุธบตุรรนุที ่๔
วนัที ่๑๙ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อบรมวปิสสนากรรมฐาน ณ ศนูยวปิสสนายวุพทุธเฉลมิพระเกยีรติ

หมายเหต ุ : ตารางปฏทินิธรรมขางตน เปนตารางกจิกรรมทีแ่จงไวลวงหนา ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง

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.VEERANON.COM,
e-mail watpacharoenraj@hotmai.com
 ขอเชญิเขารวมปฏบิตัธิรรมทกุวนัสำคญัของชาตแิละศาสนา
ตลอดทัง้คนืจนถงึรงุอรณุของวนัถดัไปเพือ่ถวายเปนพทุธบชูา ธรรมบชูา สงัฆบชูา
ทกุวนัที ่๑ -  ๘ ของเดอืนตลอดทัง้ปจดัโครงการพฒันาจติเพือ่พอ ยกเวนเดอืนมกราคมจะเปน
การปฏบิตัธิรรมแบบบคุคลทัว่ไป (งดจดัโครงการพฒันาจติเพือ่พอ)พระอาจารยสชุาต ิตกิขฺวโีร
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เรื่อง...นางฟาชาลี
สายธารบญุ

สวสัดคีะผอูานทกุทาน  1 ปผานไป วดัปาเจรญิราชเปลีย่นแปลงไปมาก มกีารขยายพืน้ทีว่ดัเปน 20 ไร แลวคะ โครงการกอ
สรางอโุบสถกม็กีารดำเนนิการกอสรางกนัตอไป ซึง่ไดจดัพธิยีกเสาเอก เสาโท ไปเรยีบรอยแลว สวนโครงการเจาภาพสรางโบสถ
ไดมีการเปดจองเจาภาพหลักๆ หลายรายการ ดังรายละเอียดดานลาง นางฟาชาลีก็ขออนุโมทนาบุญทุกบุญกับเจาภาพทุก
โครงการ บางโครงการกส็ำเรจ็ลลุวงไปดวยด ีเชน โครงการเสาอโุบสถไม 16 ตน สวนโครงการสรางกฏุกิรรมฐาน 22 หลงั  โครงการ
สรางหองน้ำ 39 หอง จองเปนเจาภาพครบทุกหอง/หลัง และสรางเสร็จเรียบรอยแลวคะ สวนโครงการใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น คือ
โครงการจองเปนเจาภาพกุฏิพระสงฆ โครงการสรางอาคารที่พักสำหรับผูปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะเจาภาพสรางกุฏิพระสงฆ มี
เจาภาพรายใหญบรจิาคครัง้แรก คอื คณุชญาชล สตัยาอภธิาน บรษิทั พ ี เจ.การเมนท (ประเทศไทย) จำกดั จำนวน
600,000 บาท สมาชิกวารสารกระแสใจหลายทานโทรมาตามวา ทางวัดมีโครงการบุญอะไรบาง ฉบับนี้จึงสรุปโครงการบุญ
หลกัๆ และรายชือ่ผเูปนเจาภาพสรปุ ณ วนัที ่ 3 ตลุาคม 2554 ดงันี้

              โครงการกุฏิกรรมฐาน               โครงการสรางหองน้ำ          ศาลาปฏบิตัธิรรรมเฉลมิพระเกยีรต ิ  ภายในศาลาปฏบิตัธิรรมเฉลมิพระเกยีรติ

โครงการกอสรางโรงอโุบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ
โรงอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบ
ไทยโบราณ การสรางจะใชไมชนิด
เดียวกันทั้งหลัง เปนไมที่กรมปาไม
วจิยัวาเปนไมประเภทเดยีวกบัพกิลุ
ปา จะขึน้ตามภเูขาหนิเทานัน้ ภาษา
ลาว เรยีกวา ไมเกลด็ลิน้ สวนภาษา
ญี่ปุนเรียกวา ไมเหล็ก วิธีสราง
จะสรางดวยการสลักเดือย (ไมใช
ตะปู) ลักษณะเปนโรงอุโบสถไมมี

ฝาผนงั (สมิโปรง) แบบไทยโบราณ เปดตลอด ๒๔ ชัว่โมง
งบประมาณ   ๕๐ ลานบาท

วตัถปุระสงคและเปาหมาย
๑. เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดลุยเดช

๒. เพือ่ใชในการทำสงัฆกรรมของพระภกิษสุงฆ
๓. เพือ่ใชเปนทีป่ฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน ตามหลกัพระพทุธศาสนา
สำหรบัพทุธศาสนกิชนทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศ

๔. เพื่อ เปนการอนุรักษสืบสานรูปแบบและวิธีการกอสราง
สถาปตยกรรมไทยโบราณ

โครงการซือ้ทีด่นิและถมทีด่นิ
จำนวน  ๘ ไร (๓,๒๐๐ ตารางวา)
ราคาประเมิน ไรละ ๑ ลาน
๒ แสนบาท

รวมเปนเจาภาพตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท

โครงการกอสรางกฎุสิงฆ
หลงัที ่๑ เปนอาคาร  ๒ ชั้น
หลงัคาทรงไทย กวาง ๑๒ เมตร
ยาว ๑๖ เมตร
ขนาดหอง ๔x๔ เมตร
พรอมหองนำ้ในตวั จำนวน ๙ หอง
 และมหีองโถงสำหรบัปฏบิตักิรรมฐาน
ราคากอสราง ๒ ลานบาท
รวมเปนเจาภาพหองละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
หลังที่ ๒ เปนอาคาร ๑ ชั้น ยกพื้นสูง หลังคาทรงไทย
กวาง ๑๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
ขนาดหอง ๙.๘ x ๑๕ เมตร พรอมหองน้ำในตวั  
และมรีะเบยีงรอบหอง หนากวาง ๑.๕ เมตร
ราคากอสราง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท        
รวมเปนเจาภาพไดตามกศุลศรทัธา
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โครงการกอสรางกฎุกิรรมฐานพระสงฆ (กฏุเิดีย่ว)
เปนอาคาร ๑ ชัน้ ยกพืน้สงู หลงัคาทรงไทย กวาง ๕.๔ เมตร ยาว ๗.๒ เมตร
                           ขนาดหอง ๒.๕ x ๓ เมตร พรอมหองน้ำในตวั ขนาด ๒.๕ x ๑.๘ เมตร
                           และมรีะเบยีงรอบหองกวาง ๑.๒ เมตร
                           จำนวน ๗ หลงั            รวมเปนเจาภาพหลงัละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการสรางพระพทุธเศวตศลิามหามงคล จากประเทศพมา
เปนพระพทุธรปูปางสมาธแิกะดวยหนิหยกสขีาวกอนเดยีวทัง้องค หนาตกั  ๑๐๙   นิว้
จากประเทศพมา มลูคา   ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการบญุอืน่ๆ
โครงการผลติสือ่ธรรมะ หนงัสอืธรรมะ VCD MP3 DVD
โครงการเจาภาพอาหารเนือ่งในวนัเกดิหรอืเทศการวนัสำคญัทางศาสนาอืน่ๆ วนัละ   ๕,๐๐๐   บาท
โครงการเจาภาพอาหารในโครงการพฒันาจติเพือ่พอ วนัละ ๑๕,๐๐๐  บาท

ขอบอกเลาขาวบญุใหญสงทายฉบบันี ้เมือ่เดอืนสงิหาคมทีผ่าน คณุแมบญุเยีย่ม  เอีย่มสะอาด
ไดถวายทีด่นิจำนวน ๒๒ ไร ตัง้อยใูนเขตตดิตอกบัเขาใหญ ต.โปงววัแดง อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา
เพือ่สรางศนูยพทุธธรรม ปลกูสวนปาสมนุไพร ทัง้นีห้ลวงพอวรีะนนท ไดนำพระสงฆและศษิยานศุษิย
ไปทำการปรบัปรงุสถานที ่เจาะบอบาดาล กอสรางกฎุ ิและหองน้ำ ตอสายไฟฟา ในอนาคตจะมโีครงการ
พฒันาสถานทีแ่หงนีใ้หเปนสถานทีป่ฏบิตัธิรรมสาขาของวดัปาเจรญิราช ซึง่ไมไกลจากวดัปาเจรญิราชมากนกั ใชเวลาเดนิทางประมาณ
๒ ชัง่โมง ระยะทาง ๑๗๐ กโิลเมตร ทานใดมจีติศรทัธาจะรวมสรางสถานปฏบิตัธิรรมแหงนี ้สามารถตดิตอไดทีว่ดัปาเจรญิราช

รายการ “เสาอโุบสถไม” (ใหญ) 16 ตน ตนละ 200,000 บาท
ตนที่ ชื่อ-สกุล  ที่อยู-ระบุเบอรโทร (เขียนตัวบรรจง)
1 คุณ New และ Ung
2 คณุพนินา เหลาประดษิฐ และคณุบงัอร คณุจติตสมนกึ คณุนาตยา
3 คุณดำรงสิน  พะวงผล  (100,000)

ครอบครวัอธชิาต-ิจารพุร ฝมอืดี
ครอบครัวอานนท -สิรินทิพย ลีลาประเสริฐ    

(100,000 )

4 บรษิทั โมดลูารคอมพาวด จำกดั นายอภวิฒัน ยามเีสถยีร
นางสกาญจน ียามเีสถยีร นายกฤฌชดุา ดลุยจนิดา ผถูอืหนุและพนกังาน

5 ทานผูหญิงยศวดี  อัมพรไพศาล
6 คณุทพิสดุา  ลดัพลี
7 นางพนินา เหลาประดษิฐ
8 นางลดัดา มะนยิม
9 คณุ Pop
10 คณุ Pop
11 รองศาสตราจารย ดร.สจุติรา ออนคอม คณุน้ำทพิย ภธูนชยั

ด.ช ธีธัช คัชชาพงษ  คุณเพ็ญศรี คชสีห คุณสมศรี- คุณวงศรี ประทุมวรรณ
12 คณุนทยั  ไกรฤกษ
13 คุณจิตรา ยิ้มประยูร และคุณภัทรภร คงแจงศรี
14 คณุสมุาล ีตลิะพรพฒัน คณุสภุากร มยรุะสกณุ
15 ครอบครัวกานตรวี โกศยกานนท ครอบครัวอรชร ชนะโภคากุล

ครอบครัวพิราภรณ ดานสุนทรวงศและกัลยาณมิตร
16 คุณพิศิษฐ คุณวิชุดา ศิริภัทรประวัติ
หมายเหต ุปดโครงการ

ขอเชิญรวมจองเปนเจาภาพสรางอุโบสถสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณ รายการ "ประตโูบสถ"  (400,000 บาท)
รายการ ชื่อ-สกุล ที่อยู-ระบุเบอรโทร (เขียนตัวบรรจง) จำนวนเงิน
1 คุณปวีณา ชำนาญวนิชกุล 100,000
2 คณุทพิยสดุา ชำนาญวณชิกลุ 100,000
3 คณุณภคั เจรญิจติร 50,000
4 คณุทนง เหลาโกเมนย 40,000
5 คณุสรินิทพิย ลลีาประเสรฐิและมาล ีสวุรตันชยัรกัษ

และคณะกลุมอินเดียรำลึก 10,000
6 คณุสมหมาย หาวหาญและครอบครวั,คณุพนติต นนัทชิา,

คณุชยัสทิธิ ์จนิตรศัมี 400,000
(ประตูบานคูหนา)

7 คุณแองจี้ และครอบครัว 400,000

ขอเชิญรวมจองเปนเจาภาพสรางอุโบสถสถาปตยกรรม
แบบไทยโบราณ รายการ "ชอฟา 6 ชอ"  (550,000 บาท)
ตำแหนง ชื่อ-สกุล  ที่อยู-ระบุเบอรโทร (เขียนตัวบรรจง)
1 คุณกานตรวี  โกไศยกานนท
2 คุณเอมอร
3 คุณธเนศ - คุณชลธิชา ดิลกศักยวิทูร และครอบครัว

ตำแหนงที ่3
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ขอเชิญรวมจองเปนเจาภาพ
สรางอุโบสถไมสถาปตยกรรมแบบไทยโบราณ
รายการ “เสาอโุบสถไม” (ขนาดกลาง) 24 ตน

ตนละ 100,000 บาท
ตำแหนง ชื่อ-สกุล ที่อยู-ระบุเบอรโทร (เขียนตัวบรรจง)
1 คณุกรสริ ิ ชืน่เกษม
2 คุณศศิธร  แซเบ
3 คณุสมเจตน  วรีไตรกรสกลุและคณะ
4 คุณเพ็ญศรี คชสีห , คุณสมศรี - คุณวงศรี  ประทุมสุวรรณ
5 คณุชยั ชาญปรชีากลุ,คณุอษุา ชาญปรชีากลุ, คณุอมรศร ีชาญปรชีากลุ,

คณุวชิติ ชาญปรชีากลุ,คณุอมรรตัน ชาญปรชีากลุ,
คณุยทุธนา ชาญปรชีากลุ,คณุทศพร ชาญปรชีากลุ,
คุณอุษณีย - คุณจันทร ปานขาว

6 คุณเอกชัย  อภิรัตนแสงศรี
7 คุณเอกชัย  อภิรัตนแสงศรี
8 คุณพรรณิภา,คุณรุงนภา,คุณยุพิน,คุณชัยยงค,คุณวารี

เจาภาพกุฏิกรรมฐานสำหรับผูปฏิบัติธรรม
ตำแหนงหลงัที่ ชื่อ-สกุล (เขียนตัวบรรจง)
1 วดัปาเจรญิราช
2 คุณวัชราภรณ  เมฆานุพักตร
3 คณุสมจติร แมคคลัแลน
4 คณุนศิากร ชรนิทราวฒุิ
5 คุณกานตรวี  โกไศยกานนท
6 คณุอดุมศกัดิ ์ โกไศยกานนท
7 คณุเพิม่พร  เฟองสทิธโิชค
8 คุณยุพยง-ธนิส เหมินทร
9 คณุพริาภรณ ดานสนุทรวงศ และเพือ่นๆและ

คณุกานตพงษ ฐติชิยัธนาภทัร
10 คณุศรนีวล ชอบทำเหมอืนพรอมบตุรธดิา

คุณพิมพรรณ บีเซล(หอมหวล)และครอบครัว
คุณชอทิพย โบทสและครอบครัว

11 คณุอนงคนาฏ  สทิธโิชตภิรูพิฒัน
12 คุณญาณภัทร-แพรภัทร ยอดแกว
13 คุณพรณภัส สงพิริยะกิจ
14 คุณพันสรวง -คุณรักกาญจน ฮอคนดีพรอมครอบครัวและคณะ
15 คุณเพ็ญศรี คชสีห

คุณสมศรี คุณวงศรี ประทุมวรรณ
16 คณุมาล ี เมทซกิ
17 คุณเพ็ญประภา  รังสิตและครอบครัว
18 คุณบุญเลิศ-คุณกรรณลักษณ จารุเรืองศรี
19 คุณพิศิษฐ  ศิริภัทรประวัติ
20 คุณจำนงค  (เชียงใหม)
21 คุณเมธาวรรณ,คุณปวีณา,คุณทิพยสุดา,คุณสุมาลี,คุณสุภาภร,

คุณอลิศรา และคณะ
22 คณุพพิฒัน มธัยนัตพล , คณุกานดา แซเตยีว

พรอมครอบครัวและครอบครัววิทยาศิริกุล
หมายเหต ุปดโครงการ จำนวน 22 หลงั

รายการ “ใบระกาหางหงส”  จำนวน 32 ชดุ  ชดุละ 50,000 บาท
ลำดบั ชือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทร (เขยีนตวับรรจง)
1 คุณพรรณิภา,คุณรุงนภา,คุณยุพิน,คุณวารี,คุณภัทรวรรธน
2 คุณพรรณิภา  ปวนะฤทธิ์,คุณศรีอุทัย ปวนะฤทธิ์,

คุณภัทรวรรธน ดาราประภานิธิวัฒน

เจาภาพกุฏิกรรมฐานสำหรับพระภิกษุสงฆ
จำนวน 7 หลงั หลงัละ 300,000 บาท

หลงัที่ ชื่อ-สกุล จำนวนเงนิ
1 นายสี    สงพิริยะกิจ 200,000

นอกจากรายการขางตนแลวยงัมเีจาภาพซือ้ทีด่นิ เจาภาพอาหารใหโครงการตางๆ ชำระหนีส้งฆ เจาภาพพมิพหนงัสอืธรรม
อีกมากมาย ซึ่งไมสามารถนำรายชื่อมาประกาศในที่นี้ไดทั้งหมด ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานที่เขามารวมสรางวัดใหเปนสถานที่
ปฏบิตัธิรรม ไปสกูารพนทกุขตอไป สาธุ

ขอเชิญผูมีจิตศรัทธารวมบุญในทุกโครงการตามกำลังศรัทธา
สอบถามรายละเอยีดไดที ่สำนกังานวดัปาเจรญิราช หรอืโอนปจจยัเขาบญัชี

วดัปาเจรญิราช บญัชอีอมทรพัย เลขที ่051-2-60782126 ธนาคารออมสนิ สาขาลำไทร
พรอมสงหลกัฐานการโอนเงนิ ระบชุือ่-สกลุ ทีอ่ย ูเบอรโทรศพัท

ระบรุายการทำบญุ สงแฟกซมาที ่0-2995-2477 เพือ่ออกใบอนโุมทนาบตัร
โทรสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีว่ดั โทร 0-2995-2112 , 085-198-6648 ,089-479-5353
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เหตเุกดิบนรอยพทุธ
เรือ่ง  ฤทธริงค

ตอน  ลลีาพทุธปรนิพิพาน
ก อ นที่ พ ร ะพุ ท ธ อ ง ค จ ะ ท ร ง ดั บ ขั น

ธปรินิพพานนั้น พระองคไดทรงมีพระปจฉิม
โอวาทแกพระพุทธสาวกวา

“ดกูอนภกิษทุัง้กลาย   บดันีเ้ราขอเตอืน
พวกเธอวา  สงัขารทัง้  หลายมคีวามเสือ่มไป
เปนธรรมดา  พวกเธอจงยงัความไมประมาทให
ถึงพรอมเถิด  นี้เปนพระปจฉิมวาจาของพระ
ตถาคต”

ลำดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงเขา
ปฐมฌาน   ออกจากปฐมฌานแลวเขาทตุยิฌาน
ออกจากทตุยิฌานแลวเขาตตยิฌาน  ออกจาก
ตติยฌานแลวเขาจตุตถฌาน   ออกจากจตุตถฌานแลวทรงเขา
อากาสานัญจายตนะ  ออกจากอากาสานัญจายตนสมาบัติแลวเขา
วญิญาณญัจายตนะ   ออกจากวญิญาณณญัจายตนสมาบตัแิลวเขา
อากญิจญัญายตนะ  ออกจากอากญิจญัญายตนสมาบตัแิลวเขาเนว
สญัญานาสญัญายตนะ   ออกจากเนวสญัญานาสญัยายตนสมาบตัิ
แลวทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ

ครั้งนั้นทานพระอานนทไดถามทานพระอนุรุทธะผูซึ่งเปน
เอตทคัคะ ดานทพิยจกัขญุาณ วาพระผมูพีระภาคเจาเสดจ็ปรนิพิพาน
แลวหรอื   ทานพระอนรุทุธะกลาววา อานนทผมูอีาย ุ พระผมูพีระ
ภาคเจายงัไมเสดจ็ปรนิพิพาน  ทรงเขาสญัญาเวทยตินโิรธ

ลำดบันัน้  พระผมูพีระภาคเจาทรงออกจากสญัญาเวทยตินโิรธ
สมาบตัแิลวเขาเนวสญัญายตนะ  ออกจากเนวสญัญานาสญัญายตน
สมาบัติแลวเขาอากิจจัญญายตนะ  ออกจากอากิญจัญญายตน
สมาบตัแิลวเขาวญิญาณญัจายตนะ   ออกจากวญิญาณญัจายตน
สมาบตัแิลวเขาอากาสานญัจายตนะ   ออกจากอากาสานญัจายตน
สมาบัติแลวเขาจตุตถฌาน  ออกจากจตุตถฌานแลวเขาตติยฌาน
ออกจากตติยฌานแลวเขาทุติยฌาน  ออกจากทุติยฌานแลวเขา
ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌานแลวเขาทตุยิฌาน   ออกจากทตุยิฌาน
แลวเขาตตยิฌาน  ออกจากตตยิฌานแลวเขาจตตุถฌาน  พระผมูี
พระภาคเจาทรงออกจากจตุตถฌานแลวเสด็จปรินิพพานในลำดับ
(แหงการพิจารณาองคจตุตฌานนั้น)

จะเหน็วาพระมหาสตขิองพระพทุธเจาทรงบรบิรูณอยคูรบถวน
ทุกระยะตลอดเวลาดวยอนุปุพพปฏิปทา  (การปฏิบัติตามลำดับ)

ในอนปุพุพวหิาร  ธรรมเครือ่งอยทูีป่ระณตีตอ
กนัขึน้ไปโดยลำดบันบัตัง้แตรปูฌาน  4  ขึน้
ไปสดุอรปูฌาน  4  (สมาบตั ิ 8 )  ตอขึน้ไป
อกีถงึนโิรธสมาบตั ิ เปนอนปุพุพวหิารสมาบตัิ
9  ทรงเขาถงึสภาวะสงบประณตีสดุยอดแลว
ทรงถอนยอนกลบัลงมาพจิารณาองคฌานแต
ละองคตัง้แตฌาน  8  ลงมาถงึฌาน 1  และ
ทรงเขาฌานทีส่งูขึน้ไปตามลำดบัอกีวาระหนึง่
จนถงึจตตุถฌาน (ฌาน  4)  พจิารณามรรค
ผลแหงจตุตถฌาณถองแทแลวออกจาก
จตตุถฌาน   ทรงอยทูีร่ะหวางรปูฌาน และ

อรปูฌาน  (ระหวางฌาน  4  และฌาน  5)  และระหวางฌานกบั
ญาณ  คอื ปจจเวกขณญาณ  (ญาณหยัง่รดูวยการพจิารณาทบทวน
ตรวจตรามรรคและนิพพานเปนญาณวิปสสนา)   ดุจเปนเสนทาง
สายกลาง เปนมชัฌมิมรรค  หรอืมชัฌมิาปฏปิทา  ทรงหยัง่ลงสภูวงัค
เปนภวงัคจติทีเ่ปนอพัยากฤต  พืน้ฐานจติกลาง ๆ    ปราศจากอารมณ
และไรแลวซึง่กเิลสทัง้หลายทัง้ปวงอนัเปนปจจยัแหงสงัขารขนัธจงึดบั
สิน้ขนัธ  5  อนัไดแก  รปู  เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณ และ
สงัขาร  3 คอื  วจสีงัขาร   กายสงัขาร   จติสงัขาร  ไมมเีหลอืเลย
เขาสปูรนิพิพาน เปนปรนิพิพานอายตนะดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาตุ
(ดบักเิลสไมมเีบญจขนัธเหลอื)  เปนทีส่ดุ

พระพุทธองคเสด็จดับขันธปรินิพพานมิไดสิ้นพระชนม  (ตาย)
แบบสตัวโลกทัง้หลาย  เปนการดบัขนัธไปตามกเิลสตณัหาซึง่ดบัไป
กอนแลวตัง้แตตรสัร ู พระองคทรงดบัขนัธดวยพระสตทิีก่ำกบักำหนด
อยใูนโลกตุตรธรรมทกุระยะดวยปรนิพิพานญาณ ขนัธทัง้หลายดบัไป
โดยธรรมเพราะปราศจากกิเลสตัณหาอันเปนที่ตั้งแหงสังขารขันธอีก
ตอไป  มใีชเปนความแตกแหงขนัธเชนการตายของสตัวโลก  จรงิอยู
การดับขันธของพระองคเปนการดับเบญจขันธเชนเดียวกับการตาย
ของสตัวโลก  แตการตายของสตัวโลกจะตองมกีารเกดิใหมรบัชวงสบื
ทอดกนัไป  สวนการดบัขนัธของพระองคเปนการดบัเขาสปูรนิพิพาน
ไมเกิดอีกจึงไมใชเปนการตาย…ลีลาพุทธปรินิพพานก็มีดวยประการ
ฉะนีแ้ล

ทีม่า  ธรรมบญัชา  โดย บญัช บงกช
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ดลิดา สขุสมยั, ชนารสัมิ ์ศวิศรณัพงศ, สธุศีกัดิ ์มะลกิลุ
สกูปพิเศษ

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร

ฉบบันีผ้เูขยีนจะพาไปรวมกนัอนโุมทนาบญุโครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร ครัง้ที ่๓ ทีจ่ดัขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม
เมือ่วนัที ่๙-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๒ โดยผเูขยีนไดมโีอกาสเขารวมโครงการครัง้ที ่๑ แตไมไดไปรวมโครงการครัง้ที ่๒

เนือ่งจากตดิภาระกจิทีก่รงุเทพ  ถอืวาเปนโอกาสอนัดทีีไ่ดไปรวมบญุปฎบิตักิรรมฐาน ในครัง้นี้

ผูเขียนอยากจะเขียนเลาเกี่ยวกับบุญที่จะไดรับจากการเขาปฎิบัติ
กรรมฐาน ซึง่ในการปฎบิตักิรรมฐานจะตองมกีารรกัษาศลี ๘ ซึง่
พระพทุธเจาทานไดกลาวไววา การถอืศลี  ๕  แมจะมากถงึ  ๑๐๐
ครัง้  กย็งัไดบญุนอยกวาการถอืศลี  ๘  แมจะถอืแตเพยีงครัง้เดยีว
กต็าม อกีทัง้หลวงพอจรญั วดัอมัพวนั ทานไดสอนเหลาลกูศษิยไว
วา การฝกจติในพระพทุธศาสนาเรยีกวา จติภาวนา คอื การอบรม
จติ หรอื เรยีกอกีอยางหนึง่วา กรรมฐาน  กเ็พือ่ไมใหใจสบัสน ให
จติใจสงบอยภูายใน เรยีกวาการงานภายใน จติจะไดเขมแขง็
สามารถตอสกูบัปญหาตอไป กรรมฐาน นีแ่กปญหาไดดทีีส่ดุ พระ
พทุธเจาไปอยใูนปาศกึษาวชิาแกทกุขตองใชเวลาถงึ ๖ ป พอทาน
ไดแลว ทานจงึทำโลกใหสวาง เรยีกวา โลกวทิ ูทานทำโลกใหแจง
โลกคอืหมสูตัวแหงมนษุยนี ้มนัยงัมดือยดูวยกเิลสนานาประการ
มดืมนอาทรรอนจติดวยอำนาจกเิลสนานาประการ ฆารนัฟนแทง
กนัอยมูไิดพกั โลกมนัมดื พระพทุธเจามาสอนตรงนัน้ใหโลกสวาง
เรยีกวาโลกวทิ ูพระองคตองการทำใหโลกสวาง ตองการใหคนนัน้
มสีตปิญญาแกไขปญหา แกทกุขได การเจรญิกรรมฐานยงัทำให
จติสวาง สะอาด สงบ อกีทัง้การเจรญิกรรมฐานตองการเอาบญุ
มาใสทีจ่ติของทาน บญุ คอืความสขุ มาหาความสขุกนัตองชำระ
ใจใหสะอาดหมดจด เรยีกวา กรรมฐาน ถาจติใจสกปรกลามกอยู
เสมอ ทานจะมคีวามสขุหรอื ไมไดบญุเลยนะ ทานจะไมพบความ
สงบทีถ่กูตอง จะเปนความสขุเจอืปนดวยความทกุข หาใชความ
สขุตามคำสอนของพระพทุธเจาไม ความสขุทีพ่ระพทุธเจาสอน
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ตองไมมกีเิลสมาเจอืปน คนทีม่าสรางบญุสรางกศุล มา
เจรญิวปิสสนากรรมฐาน เปนการสรางตวัเอง เปนการพึง่
ตวัเอง และเปนการชวยเหลอืจติใจตนเองไดเกดิผลงอก
งามไพบลูย ทำใหจติชืน่บาน ทำใหจติใจหรรษาในกศุล
บญุของตน การมาสรางบญุกศุลเชนนีน้ะ เพือ่ตองการมา
ฝกใหอดทน ตองการจะมาเพิม่บารมขีองตน สรางกศุลไว
ในใจ แลวกศุลจะไดชวย รบัรองรวยทกุคน รบัรองรวย
น้ำใจ จติใจรวยแลว อยางอืน่กร็วยตามมา ทำอะไรกง็อก
งาม ทำนากไ็ดขาว คาขายกไ็ดกำไร รบัราชการกม็ี
ตำแหนง คนนัน้จะมเีงนิไหลนองทองไหลมา

การเจรญิสต ิหรอืการปฎบิตักิรรมฐาน เปนบญุ
มหากศุลอนัเนือ่งจากผปูฎบิตัติองถอืศลี ๘ สำรวม กาย
วาจา ใจ อยกูบัจติและรางกายตนดวยใจทีส่งบ มสีติ
ตลอดเวลา ผเูขยีนเมือ่ไดเขารวมอบรมธรรมะสญัจร ใน
การเขาเจรญิกรรมฐานแลวกพ็บวา ชวีติทีต่องดำเนนิไปใน
ทางโลกทีว่นุวาย ทัง้เรือ่งการงาน ครอบครวั และปญหา
เศรษฐกจิมากมาย แตเมือ่ใจสงบ พจิารณาปญหารอบ
ดานไดอยางมสีตแิลวนัน้ กพ็บวา ทกุขนัน้เปนเพยีงสิง่ที่
อยภูายนอก และการแก
ปญหาใดๆตองใชสต ิคดิ
พจิารณา ใหเขาใจอยาง
ถองแทการแกปญหาจึงมี
ประสทิธภิาพ ทกุขทีเ่กดิ
ขึ้นจึงเปนเพียงสภาวะจิต
ที่เห็นทุกขแตไมเปนทุกข
และดำรงอยูในสังคม
ปจจุบันที่วุนวายไดอยางมี
ความสุข
พบกนัใหมกบัโครงการปฏบิตัธิรรมสญัจรครัง้ที ่๔
วนัที ่๙-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๔ นะคะ

รองศาสตราจารย ดร. สจุติรา  ออนคอม
ปทีแ่ลว พาคณุแม คณุอา หลาน เพือ่น ลกูศษิย

ประมาณ ๑๑ คน  แตปนีพ้ามาไดเพยีง  ๖  ชวีติ  มคีวาม
ประทบัใจชืน่ชม ในพระอาจารยทัง้ ๓ รปู ทีม่คีวามรจูรงิ และ
ปฏบิตัจิรงิ นาเคารพมาก โดยเฉพาะทีช่วยกนัรกัษาพระพทุธ
ศาสนา โดยการสอนปฏบิตัติามแนวทางทีม่อียตูามพระไตร
ปฏก(กาย-เวทนา-จติ-ธรรม) แตอยากใหเพิม่เรือ่ง “ปรยิตั”ิ
ดวย

นอกจากพระอาจารยทีส่อนดแีลว สถานทีแ่ละอาหาร
กเ็ยีย่มเอือ้ในการปฏบิตัธิรรมไดดทีเีดยีว  รวมทัง้ตอง
ขอขอบคณุทานเจาของสถานที ่ๆ ดแูลเอาใจใสอยางดแีละได
พบกลัยาณมติรเพิม่ขึน้อกีดวย  สญัญาวาจะมารวมโครงการ
ทกุครัง้จนกวาจะมาไมไหวเลยทเีดยีว ขอฝากความปรารถนา
ของตนเองไวสกันดิกค็อื “อยากใหชาวพทุธทัว่ทัง้โลก
ปฏิบัติธรรมกันเพื่อใหโลกใบนี้มีแตความสุข”

คณุเสาวคนธ ศริ ิ(เลขา รองศาสตราจารย ดร. สจุติรา  ออนคอม)
โดยสวนตวัแลวเคยตาม รศ.ดร สจุติรา ไปปฏบิตัธิรรมทีย่วุพทุธ เมือ่ ๔ ปทีแ่ลว กเ็ลยตาม

มาตลอด สำหรบัความประทบัใจในการรวมปฏบิตัธิรรมสญัจรครัง้นีก้ค็อื ความพรอมของสถานที่
ทีส่ะดวกสบาย และบรรยากาศทีเ่งยีบสงบ จงึทำใหมงุเนนการปฏบิตัอิยางเดยีว โดยไมตองมคีวาม
กงัวลใจใด ๆ เลยคะ ขอฝากขอเสนอแนะนะคะ อยากใหมกีารสอนทบทวนในการฝกเดนิ นัง่ และ
นอน ในวนัแรกเพือ่ทีค่นไมเคยฝกไดเรยีนรแูละเปนการทบทวนคนทีเ่คยฝกไปพรอมกนัคะ

สงสยัธรรมสญัจรครัง้ที ่๔ (๒๕๕๓) ทมีงานคงตองเตรยีมของรางวลัสำหรบั คณุองั
ไวลวงหนาเสยีแลว!! เพราะเธอมงุมัน่ทีจ่ะไดรบัเลอืกเปนผปูฏบิตัธิรรมดเีดน ๓ ปซอน
ถาใครจะลงชงิตำแหนงคงตองเตรยีมตวัมาอยางดทีเีดยีว ขอบอก.
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ครอบครวัคณุพอ-แม-ธนิา  สงิหสจัจะ
คุณพอ: สมบูรณ (แซม) สิงหสัจจะ,
คุณแม: จารุนันท สิงหสัจจะ,
คุณ ธินา สิงหสัจจะ

ถาเปนสมาชกิวารสารกระแสใจคงจำครอบครวัทีน่ารกันีไ้ดวาเดนิทางขามน้ำขามทะเล
มาปฏบิตัธิรรมสญัจรกบัเราเมือ่ครัง้ทีแ่ลวและครัง้นีค้ณุอดศิรอยดูแูลลกูเพือ่ใหคณุพอ คณุแม
คณุธนิา ไดมาปฏบิตัริวมโครงการกบัเราอกีครัง้ ซึง่เปนครัง้แรกของคณุพอ คณุแม สวนคณุ
ธินาเปนครั้งที่ ๒

จากการทีไ่ดพดูคยุถงึความรสูกึและความประทบัใจในการปฏบิตัธิรรมครัง้นีข้องครอบ
ครัวนี้ แลวอยากจะบอกวามีขอคิดขอเสนอแนะที่ดีของทั้ง ๓ ทาน อยางดีทีเดียวคะ

คุณพอสมบูรณ : เปนกรรมการวดัซกิซที ่กทม. และปฏบิตัเิปนประจำทกุเชาอยแูลวที่
วดัแหงนี ้คณุพอ บอกวา “ไมวาเราจะอยทูีไ่หนกข็อใหดทีีป่ฏบิตั”ิ จะไมสนใจองคประกอบ
ภายนอก เชน สถานที่และหรืออาหาร  สำหรับแนวทางที่นำมาใชนั้นอยากใหทุกคนไดลอง
นำไปใชดูนะคะ มี ๒ ขอ ที่งาย ๆ คือ

๑. ขอใหใชความรกั ทมุเทความรกัใหกบัธรรมะจรงิ ๆ  เปลีย่นจากทีเ่คยทมุเทความ
รักแบบหนุมสาว ซึ่งบางคนถึงกับยอมตายเพื่อรัก ลองเปลี่ยนมารักธรรมะและปฏิบัติอยาง
ตัง้ใจ จะทราบวาธรรมะทำใหเราเปนสขุอยางแทจรงิ.

๒. ทุกอยางอยูที่ตัวเอง จบที่ตัวเอง อยาโทษใคร.
** จะเหน็วาคนทีเ่ขาใจธรรมะและรกัในธรรมะ ถงึจะตางเชือ้ชาต ิศาสนา กส็ามารถเปดกวาง
รกัและเขาใจกนัได ซึง่ลกูสะใภ คณุธนิา เปนลกูครึง่ไทย-จนี เพราะ “รกัในธรรมะ” (ทั้งลึกซึ้ง
และกินใจในความรูสึกจริงๆ)

คณุฑารชิา  ชตุภิานนัท (แซน)
ความรูสึกตอนแรกที่ทราบวามีโครงการนี้

ก็อยากไปทันที เพราะไดเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศ แตก็มี
อุปสรรคการเดินทางเพราะอยูโคราชสายการบินที่จะมา
เชยีงใหมกไ็มม ีขบัรถกไ็กล นัง่รถทวัรคงเมือ่ย (มารเยอะ
จงั) แตในทีส่ดุกเ็อาชนะอปุสรรคดวยความมงุมัน่นัง่รถทวัร
จากโคราชพอมาถงึทีศ่นูยพฒันาฯ ทัง้สถานทีแ่ละอากาศ
ดีมาก การปฏิบัติ ๒ วันแรก มันติดขัดอึดอัดไปหมดทอง
ไสปนปวนไปหมด ลมหายใจเขา-ออก ยุบหนอ-พองหนอ
ไมไดเลย แตพอ ๒ วันหลัง การปฏิบัติพัฒนาไดดีขึ้นมี
สมาธิ เพราะไดรับการเอาใจใสคอยบอกคอยสอนจาก
หลวงพอและหลวงพีท่ัง้ ๒ องค ตองขอกราบขอบพระคณุ
ทานทัง้ ๓ องคดวย รวมทัง้ทมีงานคณะทีจ่ดัโครงการทกุ ๆ
คนที่นำสิ่งดี ๆ ใหพวกเราทั้งในเรื่องการอำนวยความ
สะดวกสบายทกุอยาง ขอโมทนาบญุดวยนะคะ.

เรยีงจากซายไปขวา...... หนงิ   ปรมิ  กิป๊ และ แซน

คณุพชิญชญา   กลุพฒันนนัท  (กิป๊)
ประมาณตนเดอืนตลุาคม ๒๕๕๒ เหน็โบชวัรรายละเอยีดของโครงการนีก้ป็รกึษา

กบั ปรมิ และแชน วาอยากไปปฏบิตั ิเพราะตวัเองมคีวามอยากรอูยากลองวาการปฏบิตัเิปน
คอรสจะทำใหการปฏิบัติดีขึ้นจากที่เคยปฏิบัติหรือเปลา!

ตอนแรกคิดวาจะปรับตัวเขากับผูรวมปฏิบัติคนอื่นไดไหม?  เพราะตัวเองเปน
คนชอบตดัสนิคนจากภายนอกฯลฯ แตพอไดมาใชชวีติและการปฏบิตัใินโครงการฯ ทำใหปรบั
เปลี่ยนแนวความคิดในทางที่ดีขึ้น  สวนการปฏิบัติก็ดีขึ้น ๒ วันสุดทายทำใหนิ่งมีสติมากขึ้น
ตองขอกราบขอบพระคณุหลวงพอและพระอาจารยทัง้ ๒ องค ทีอ่ดทนสอนการเจรญิวปิสสนา
กรรมฐาน แกพวกเราที่พูดก็ยากไมคอยเชื่อฟงเทาที่ควรและขอขอบคุณทีมงานที่ชวยอำนวย
ความสะดวกสบายใหแกพวกเราทุกอยาง ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและผูปฏิบัติธรรมทุก
ทานมาในครั้งนี้คะ.

คณุปภาดา  ซตุภิานนัท (ปรมิ)
เคยมาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปาเจรญิภรหลายครัง้ แตยงัไมเคยปฏบิตัเิปนคอรสเพราะตดิ

ภารกจิ แตพอทราบขาวจากเพือ่นวามโีครงการปฏบิตัธิรรมสญัจรซึง่ตรงกบัชวงทีว่างพอด ีจงึ
ตดัสนิใจชวนเพือ่นเขารวมโครงการฯ ประกอบกบัตดิตามงานเขยีนของ รศ.ดรสจุติรา  แลวมี
ความศรัทธาในองคหลวงพอจรัญมากทำใหใหอยากปฏิบัติธรรมอยางจริงจังมากขึ้น ยิ่ง
พอทราบวา อ.สุจิตรา เขารวมโครงการนี้ก็เลยอยากมามากขึ้นดวย. การปฏิบัติธรรมครั้งนี้มี
ความสงบนิง่ ๆ  กค็อื ๓ วนัสดุทาย จงึคอยๆ ตดัความฟงุซานไดมากขึน้ เรยีนรไูดวาสตมิคีวาม
สำคัญที่สุดในชีวิตทุกเวลาทุกขณะ

ดฉินัขอขอบพระคณุหลวงพอและหลวงพีท่ัง้สองรปูทีก่รณุาอบรมจติใจใหพวกเรามี
ความสวางมากขึน้ ขอบคณุพี ่ๆ ทมีงานทกุคนทีจ่ดัโครงการทีม่คีณุคาตอชวีติใหกบัดฉินัและ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกทานดวยนะคะ

คณุนฐัฐยา  กติตริววีฒัน (หนงิ)
เคยปฏบิตัธิรรมมาบางแตไมเคยปฏบิตัไิดเตม็ทีส่กัทเีพราะตดิงานตลอด  ครัง้นีด้ใีจ

มากทีไ่ดมโีอกาสเขารวมโครงการธรรมสญัจร "ทำดเีพือ่พอ" รสูกึไดเลยวาการไดปฏบิตัธิรรมครัง้
นี้ชวยเติมเต็มชีวิตใหมีความสมบูรณทั้งทางความคิด สติและปญญามากขึ้น ทำใหทราบวา
"ธรรมะ" เทานัน้ทีส่ามารถชวยใหเกดิทรพัยทางปญญาได ขอบคณุพี ่ๆ  มากนะคะ ทีจ่ดัโครงการ
นี้ขึ้นมาและเปดโอกาสใหหนิงไดเขารวมบุญครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนดวยนะคะ.
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ระเบียงธรรม การสรางสติวิธีนี้คือการกำหนดอาการตางๆที่เกิดขึ้น ไมมีที่สิ้นสุด
มันเปนหวงโซเลย ในที่สุดเมื่อกำหนดไดอยางนี้แลว จิตก็สงบเบาใส
มากขึ้น สมาธิเกิดขึ้นทีละขั้นๆ เมื่อจิตสะอาดบริสุทธิ์อยางนั้น กิเลส
เขาแทรกไมได เมื่อกิเลสเขาแทรกไมได เขาเรียกวาคุมครองจิต

พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท
อสิระแหงจติเลม ๒ หนา ๑๓๕
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พี่นก: นส.นัจ อรรถโสภากุล, นองชาย: นายชณนันทน ไพศาลเกียรติกุล,
คุณแม: นางวรญา อรรถโสภากุล, อาอี้: ทิพยอาจิน โลหิตรัศมี คุณแม: ปทิตตา พุฒิสิริภัทร, นองนุก: ภิรญา พุฒิสิริภัทร
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นองกอย: นส.สุธิดา เจริญฤทธิ์, คุณแม: จิดาภา เจริญฤทธิ์,
นองเก: นางโสมรัศมิ์ เกษมสันต ณ. อยุธยา, คุณพอ: สุรัฐ เจริญฤทธิ์,
นองกิ๊บ: นส.ภัทรินทร เจริญฤทธิ์    (เรียงจากซายไปขวา) คุณพอ: พงษพิพัฒน สินธพนำชัย, พี: ศิลาเมษฐ สินธพนำชัย

คุณแมจารุนันท : มีความรูสึกดีและพอใจกับสถานที่ที่ดีมากเปน
ธรรมชาติ ทำใหรูสึกไมถูกกดดัน...ขอชมเจาหนาที่มีน้ำใจดีมากรวมถึงการ
บรกิารเทยีบ ๔ ดาวไดเลย ถาเปนไปไดกอ็ยากใหจดัทีน่ีอ้กี  สำหรบัการปฏบิตัิ
ครั้งนี้ประทับใจในการสอนของพระอาจารยทุกรูป สถานที่ การบริการ แต
เสยีใจเพยีงนดิเดยีววาตัง้ใจรอมา ๒ เดอืน แตพอมาถงึเกดิไมสบายเลยรสูกึ
วาไมสามารถปฏบิตัไิดเตม็ที ่(ขอชืน่ชมในความมงุมัน่เดด็เดีย่วทีอ่ยปูฏบิตัติอ
ทัง้ ๆ ที ่ไมสบาย) แตตัง้ใจวาจะกลบัไปปฏบิตัทิกุวนัคะ.

คุณแมบอกวา“หัวใจของคนเรามันบริสุทธิ์ทำไมจึงชอบเอากอง
ทกุขมาใสทำใหเปน“ขยะ”   สกปรก เนาเหมน็ จนกลายเปน “มะเรง็หวัใจ”
ควร “ละทกุขหรอืเอาตวัเองออกจากทกุขเสยี ถอยออกมา ๑ กาว” และ
ยอมรบัมนัเสยี!! ทกุอยางกจ็ะเบาลง.

คุณธินา  สิงหสัจจะ
มีความประทับใจในทีมงานที่ทำงานจากใจจริง ๆ อีกทั้งเจาของ

สถานที่ซึ่งมีน้ำใจชวยเหลือเอื้อเฟอ และสถานที่ดี สงบ รมรื่น สำหรับตัว
เองเมือ่ปฏบิตัธิรรมแลวทำใหตวัเองเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ ตวัอยาง
เชน เมือ่กอนหากมคีนตำหน ิกจ็ะเกบ็มาคดิ วติกกงัวลเปนอาทติยซึง่ทำให
ทกุข แตเดีย๋วนีร้ะยะเวลาความทกุขนอยลงทกุขไปกไ็มประโยชน มสีตมิาก
ขึน้ อกีอยางเมือ่ปฏบิตัธิรรมจะเหน็วาบญุกศุลสงใหชวีติพบแตสิง่ด ี  ๆคนด ีๆ
มสีตแิยกแยะ สามารถนำไปใชในการทำงาน ซึง่ทำใหเกดิประโยชนอยาง
ชดัเจน กข็อฝากขอคดิวา "คิดดีปฏิบัติดี สิ่ง ๆ ดี ก็จะเกิดขึ้นคะ"
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สกปูพเิศษ ควนัหลงจากงานโครงการคายพทุธบตุร รนุ "เดก็ดขีองพอ"
เรือ่ง/ภาพ  ทมีงานคายพทุธบตุร

ทีมงานเตรียมงานกันลวงหนาเชนเคย  โดย
เฉพาะกอนวนังาน ๓ วนั  เปนชวงเตรยีมสถานที่
โรงอาหาร  ทีพ่กัเดก็ชาย/หญงิ  หองน้ำ  อปุกรณ
ประกอบการทำกจิกรรมเดก็  ๆ  รวมถงึเตรยีมงาน
ลงทะเบียนและตอนรับผูปกครองและนอง ๆ วัน
เปดโครงการ  ปนีท้มีงานตดิอยตูางประเทศหลาย
คนเนื่องจากเกิดควันไฟครอบคลุมหลายประเทศ
ในยโุรป  ทมีงานของเราทีอ่ยกูารบนิไทยไมสามารถ
กลับมาชวยได   ที่ เหลืออยูก็สู ไมถอยถึงแม
คนจะนอยแตเราทกุคนกส็.ู.ส ู เรากล็กูพระพทุธเจา
เหมือนกัน  ในขณะที่อุโบสถกำลังสรางอุปกรณ
กอสรางเต็มใตอุโบสถ  ฝุนดำจากการกอสราง
หลวงพอวีระนนททานเมตตาเปนหวงทีมงาน
จะหมดแรงกอนเปดโครงการ   หสวงพอเกณฑทัง้
สามเณรและพระในวัดมาชวยกันทำความสะอาด
กนัทัง้วดั  เตรยีมใตอโุบสถทีก่ำลงักอสราง  เนรมติ
เปนโรงอาหารอกีครัง้  หยดุงานกอสรางอโุบสถชัว่
คราวเพือ่โครงการของเรา  นองสามเณรเมตตาชวย
กันขัดหองน้ำ ลางอางอาบน้ำรวมสาบานขนาด
ใหญ   เปลีย่นน้ำใหมใหเตม็พรอมใช    ทำความ
สะอาดศาลาปฏบิตัธิรรมทัง้ ๓ ชัน้  ทีพ่กันอง  ๆ
ปลอกหมอนทกุใบซกัใหมหมด  เสือ่เชด็กอนทกุผนื
ทมีงานทำเชนนีม้าทกุปเพือ่ใหเดก็ ๆ  ไดรับสิง่ทีด่ทีี่
สุดที่พวกเราทุกคนทำได  ปามอยแมครัวกะทะ
เหลก็ของเราเตรยีมอาหารมาทำใหนอง ๆ กบัเตม็
ที ่ ตามนโยบายเจาภาพใจดขีองเราเสมอมา  คณุ

วชัราภรณ  เมฆานพุกัตร  งานนีโ้ปรตนีเนือ้สตัวหมดตลาด  ดรูายการอาหาร
ของเรา  อาท ิ ขาวมนัไก  หมทูอดกระเทยีมพรกิไทย  นองไกชบุแปงทอด  ไข
ระเบดิ  สปาเกตตีไ้กสบั  ขาวผดัไสกรอกไขดาว  ลาบหม ู และอืน่ ๆ มมีาก
มาย  เพือ่เตมิพลงังานใหเดก็ ๆ ไดทำกจิกรรมอยางเตม็ที่
          เนือ่งจากผปูกครองสนใจใหเดก็ ๆ  สนใจเขารวมโครงการกนัมาก  ทำให
จำนวนทีจ่ะรบัสมคัรจาก ๑๕๐  คนเปน ๑๗๐  คน  เนือ่งจากทราบจำนวน
แนนอนกอนเปดโครงการทางทีมงานจึงเตรียมอำนวยความสะดวกไวแลว
ทกุอยาง  ปนีไ้ดรบัเกยีรตจิาก ดร.อำนาจ  บวัศริ ิ  อกีครัง้  ทีท่านใหเกยีรติ
เปนประธานเปดโครงการคายพทุธบตุรครัง้ที ่3 "ทำดเีพือ่พอ"  เพือ่ถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุยเดช  นอกจาก
เดก็ ๆ  จะไดทำดเีพือ่คณุพอ-คณุแมแลว  และทำเพือ่ตอบแทนคณุแผนดนิอกี
ดวย   และไดคณะพีเ่ลีย้งจาก นกัศกีษาคณะศกึษาศาสตร  ม.ราชภฏันครปฐม
และครนูกัเรยีนจาก นครนายก  ทีไ่ดเอาใจใสดแูลนอง ๆ ตลอด 4 วนั

แถมปนีพ้ีช่ายใจด ี คณุสนัเพชร  อรรถม ี ไดแตงเพลงประจำโครงการ
คายพทุธบตุร  เชน  จากใจทมีงาน  พอจา-แมจา  โดยเฉพาะเพลงยอดฮติ
กระทะทองแดง  ทีเ่ดก็ ๆ  ทัง้รองและเตนประกอบ  กบัสโลแกนของเพลงทีเ่ดก็ ๆ
รองตดิปาก  "ถาใครทำชัว่  จะโดนตตีดู"  ตอไปนีถ้าผปูกครองจะตนีองตอง
เปดเพลงนีใ้หฟงกอน  เพราะหนทูำแบบนีจ้งึโดนตตีดู
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          ปนี้วิทยากรคืออาจารยญาณภัทร ยอดแกว
(อาจารยตน) อาจารยวทิรู วริยิะพพิฒัน(อาจารยเบริด)
อาจารยแพรภทัร ยอดแกว(อาจารยแพร) และพีว่รีะ ศรี
สนทิ (แกง็ค) สลบักนันำเดก็ๆทำกจิกรรม และนอกจาก
นี้ทางทีมงานไดรับความเมตตาจากพระอาจารยรพี
พฒัน  และพระอาจารยมหาวรวฒุ ิ มาเปนพระวทิยากร
ตลอดโครงการ  พระอาจารยทั้ง ๒ รูปทานเปนพระ
วทิยากรมอือาชพีจากศนูยเผยแผพระพทุธศาสนา  และ
จากทมีธรรมะเดลเิวอรี ่   ทานสามารถบรรยายธรรมให
เดก็ ๆ สนกุหวัเราะมคีวามสขุไดตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
ฐานกจิกรรม เรยีนรชูวีติพระ ทานสามารถใหเดก็ ๆ ไดรู
จกัเครือ่งอถับรขิาร   การทำบญุตกับาตร  มารยาทชาว
พทุธ  โดยวธิกีารสอนทีส่นกุสนาน  จนฐานขาง ๆ คอน
ใส  เด็ก ๆ ไมยอมเปลี่ยนไปฐานอื่น  นอกจากนี้พระ
อาจารยยงัรบับณิบาตความชัว่  ของเดก็ ๆ ทีเ่คยทำไว
กบัคณุ-คณุแม  และผอูืน่  เพือ่นำไปทำกจิกรรม  ทอด

ผาความด ี  เผาผคีวามชัว่ (ทบีณิฑบาตไว)  และธรรมบรรยายพเิศษเรือ่ง
"ภยัของเยาวชนถนนแหงหายนะ"  คอื พษิภยัของยาเสพตดินัน่เอง  เดก็ ๆ
จะไดเรยีนรทูีจ่ะปองกนัตวัเองจากสิง่ยัว่ย ุ  ชกัจงู  และไมคดิทีจ่ะลองเดนิ
บนถนนแหงหายนะเสนนี ้  กจิกรรมแนนขึน้ทกุปโดยเฉพาะอยางยิง่  หลวงพอ
วรีะนนท  ทานเมตตาสอนวปิสสนากรรมฐาน  เอาใจใสเดก็ทกุคนใหเดก็ ๆ
ทกุคนนำประโยขนจากการเจรญิสตไิปใชในชวีติประจำวนัใหมากทีส่ดุ  และ
ในบางชวงของการปฏิบัติและรวมกิจกรรม  ผูปกครองสามารถจะดูการ
ทำกจิกรรมของเดก็ ๆ ได  โดยดจูาก  www.veeranon.com  ซึง่ผปูกครอง
หลายทานกไ็ดดอูยทูีบ่านดวย  ขออนโุมทนาบญุกบั อ.ตนและทมีงานทีจ่ดั
ทำและดแูลเวบไซตนี ้   ฐานกจิกรรมใหปนี ้๔ ฐาน  คอื  ฐานเรยีนรชูวีติพระ
ฐานปฏบิตัธิรรม  ฐานอบายมขุ ๖  และศลี ๕ นรก-สวรรค  ซึง่ไดพีแ่กงค พี่
เอ พีอ่อย (การบนิไทย)  มาบรรยาย  ตลอดจนพีส่นัเพชรเจาของเพลงกระทะ
ทองแดง  ทีม่าคอยตดิตดูเดก็ ๆ ถาเดก็คนไหนทำไมด ี  นอกจากนีย้งัไดรบั
ความเมตตาจากแมชจีีด๊  และแมชชีไมยพร        วทิยากรฐานอบายมขุ ๖
(ปากทางแหงความเสือ่ม)  ใหเดก็ ๆ ไดรบัความรกูบัอบายมขุตาง  ๆ  ที่
ควรหลีกหนีใหเร็ว
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โครงการคายพทุธบตุรของเรา  จะเปลีย่นโลโกใหมเปน "ตราเดก็สมบรูณ"  เพราะเดก็ ๆ ทกุคนรบัประทานกนัจนบนอกีแลว
วา  ทานไมไหวแลวครบั/คะ  ทัง้อาหารและเครือ่งดืม่ นม ไอศครมี  ระดมกนัมาทกุวนั  ปามอยแมครวักระทะเหลก็ของเราทำเอาเจาหนาที่
และนอง ๆ ไมสามารถลกุเดนิยายพงุไดสะดวก  แตเราใหเดก็ ๆ ออกกำลงัหลงัทานอาหารเลก็นอย  โดยปนีใ้หลางจาน ชอน และแกวน้ำ
ของตวัเอง  มนัเปนงานทีใ่ชพลงังานมากจนเดก็  ๆ  ตองไปเตมิพลงัหลงัอาหารทีเ่ตนทน้ำหวานหนาศาลากนัตอทกุท ี กเ็ดก็กำลงัโต... และ
สดุทายตองขอขอบพระคณุเจาภาพและผปูกครองเจาของเสบยีงหลายเกวยีน  กก็องทพัเดนิดวยพงุ   อยุ ...ทองตางหาก ...
 คณุวชัราภรณ  เมฆานพุกัตร เจาภาพอาหารตลอดโครงการ
 ทมีคณุปวณีา และคณุปาเตยีง เจาภาพนม  เครือ่งดืม่และขนม
 คณุธญัญาและคณุทองใบ  ขีเ่จรญิ เจาภาพชดุกลองขนมปงและน้ำผลไม ๑๕๐ ชดุ
 ครตูกุ  (ครอบครวัวฒันศลิป) เจาภาพคกุกี้
 คณุแมนองบรคู  และนองบซัซ เจาภาพขนมเคก  โดนทั  น้ำหวาน
 คณุกานตพชิชา  คณุแพรนชุ  คณุภคัทดา เจาภาพ ขาวเหนยีว  สมตำ  ไกยาง  และไอศครมี
 คณุฐตินิาถ  คณุดาราวรรณ-จากการบนิไทย
 คณุลดัดาวลัย  คณุรตันากรณ เจอืวงศและเพือ่น ๆ เจาภาพไอศครีม
 คณุเมย ภคัพร การบนิไทย

อกีหลายทานทีม่ารวมบญุโดยเจาหนาทีไ่มไดรบัชือ่   ตองขอขอบพระคณุและอนโุมทนาบญุเชนกนั...สาธุ

สกปูพเิศษ ควนัหลงจากงานโครงการคายพทุธบตุร รนุ “เดก็ดขีองพอ”
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จากประสบการณการจดัคายพทุธพทุธครัง้ที ่๓ ทีผ่านมานี ้ทางทมีงานจะมกีารปรบักลมุอายเุยาวชนพทุธบตุรและกำหนดการ
รับสมัครใหมดังนี้

๑. เนือ่งจากหลวงพอและทมีงาน  ตองการใหเดก็ฝกปฏบิตัธิรรมใหมากขึน้  และเพือ่ประสทิธภิาพมากขึน้
ปนีจ้งึขอรบัเดก็อาย ุ๑๐-๑๓ ป  เพราะตองการเนนใหเดก็กลมุนี ้เปนวยักอนเขาวยัรนุ
ซึง่เปนวยัหวัเลีย้วหวัตอ   ไดฝกปฏบิตัธิรรม  เตมิความเขมแขง็ใหจติใจสงผลใหเดก็เตบิโตใหแนวทางทีถ่กูตอง มศีลีธรรม

๒. ทมีงานจะพยายามจำกดัจำนวนการรบัสมคัรจำนวน ๑๒๐ คน  เพือ่ใหมพีีน้ทีเ่ดนิจงกรม  ไมแออดัจนเกนิไป  และพีเ่ลีย้ง
สามารถดูแลไดอยางทั่วถึง
รางวลัพทุธบตุรดีเดนประจำรนุที ่๓
รางวลัพทุธบตุรยอดเยีย่ม ด.ญ รชัพร นยิมให (นองออม)
รางวลัพทุธบตุรดเีดน ด.ช กติวิฒัน เจรญิรตัน (นองไอซ) และ ด.ช สรุพชิญ ฉตัรวราพทิกัษ (นองจอม)
รางวัลขวัญใจพระอาจารย ด.ช ชนิกฤต บนัลอืปญญาด(ีนองเหวนิ) และด.ญ.มลัลกิา ฟงุวชิา (นองลวิ)
รางวลัขวญัใจพีเ่ลีย้ง ไดแก ด.ญ.ชานดิา จริะพนิท(ุไอเดยี) ด.ช กติตพิชิญ พนัธมุาศ(ภผูา) ด.ช.กติวิชั เจรญิรตัน(ไอซ)

ด.ช. ชญานนท ไผเฉลมิ(เอิก๊)
รางวลักลมุพทุธบตุรดเีดน กลุมเมตตา
รางวลัพทุธบตุรอดทน ด.ญ.พรชนก ไตรสรุยิะธรรมา (มมีี)่
รางวัลปฏิบัติธรรมงดงาม ด.ญ.กญัญาลกัษณ เยีย่งบณัฑติ (อฟี)

และด.ช สรุพชิญ ฉตัรวราพทิกัษ(จอม)
รางวัลนั่งสมาธิอดทน ด.ญ.บญุญสิา รตันผล (บมี)
รางวลัหยกุหยกิยงุเหยงิ  (แตพยายาม) ด.ช.กฤตชิญ พหสัไพรพงศ
รางวัลภาพวาดดีเดน ด.ญ.สริธีร ภภูญิโญ (ปน)
รางวัลเรียงความดีเดน ด.ญ.นยันปพร ภปูระเสรฐิ (มายด)
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ความรสูกึจากใจ  "พีอ่อย" (ทมีงาน)
ออยประทบัใจและดใีจ ทีไ่ดมโีอกาสมสีวนรวมในงานคายพทุธบตุร

ครัง้นีอ้ยางมากคะ   ประทบัใจทีไ่ดเหน็เยาวชนไทยสนใจในพระพทุธศาสนา
ตัง้แตเดก็  และดใีจทีไ่ดเปนสวนหนึง่ในการสรางกองทพัธรรมรนุจิว๋ใหสามารถ
นำหลกัธรรมคำสอนพระพทุธองคไปประยกุตใชตัง้แตยงัเลก็ ๆ

สำหรับโครงการนี้ออยรับหนาที่หลักเปนพยาบาลคะ นอกจากนั้น
กช็วยพีแ่ละเพือ่น ๆ ในทกุอยางทีพ่อจะเตมิเตม็ไดคะ  มนีองๆมาใชบรกิารพี่
พยาบาลบาง  ทำใหไดรวูานอง ๆ  ทีม่ารวมกจิกรรมนีใ้จเกนิรอย    ไมวาจะเจบ็
หรอืปวย เมือ่ปรกึษาคณุพอคณุแมแลว นอง ๆ กต็ัง้ใจอยตูอ  และสเูตม็ทีค่ะ

โครงการคายพุทธบุตรในครั้งแรกของออยนี้ นอกจากความสุข
ความสนุกสนาน  และความอบอุน ที่ไดมารวมงานกับพี่ๆเพื่อนๆแลว รูสึก
ขอบคุณนอง ๆ ที่มารวมโครงการในครั้งนี้  ทำใหออยเองไดเรียนรูถึงความ
อดทน  อดกลัน้ ความตัง้ใจ และความพยายาม  พรอมทัง้ไดจดจำภาพแหง
ความสขุ  เพือ่มสีวนรวมในการสรรคสรางโครงการด ีๆ แบบนีต้อไปคะ
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สมาชกิวารสารกระแสใจหลายทาน ไดฝากคำถามและขอสงสยัตางๆ
ผานเวปไซตและสงจดหมายมายังทีมงานวารสารกระแสใจ ทางทีมงานจึง
ทำการรวบรวมคำถาม คัดเลือกคำถาม ที่คิดวาเปนประโยชนและตอบขอ
สงสัยโดยรวมของสมาชิกหลายๆทาน ในโอกาสนี้ซึ่งวารสารกระแสใจเปน
ฉบับพิเศษฉลองกฐินของทางวัดปาเจริญราชที่จะถึง ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทางทีมงานกระแสใจจึงขออนุโมทนา สาธุ กับสมาชิกทุกทาน และ
กัลยาณมิตร ที่รวมบุญกันมาตลอด ขอพรพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ดลบนัดาลใหสมาชกิ และกลัยาณมติร ทกุทานจงมแีตความสขุความเจรญิ
บรรลธุรรม จนถงึพระนพิพานทกุทานเทอญ

คณุเฉลมิพร เจรญิดเิรกสมบตัิ ราชบรุี
ถาม หนูไดอานขาวเกี่ยวกับการยกเสาเอก เสาโท จากหนังสือกุลสตรี ซึ่ง
ปกติจะติดตามขาวสารจากวารสารกระแสใจ ทีมงานจะเลิกทำแลวหรือคะ
หนชูอบเรือ่งเลาจากพระปามากคะ
ตอบ เนื่องมาจากวาทีมงานสวนใหญเปนอาสาสมัครคะ แลวทุกคนมีงาน
ประจำ ทำใหมีปญหาในเรื่องของเวลาตรงนี้ทีมงานเลยสรุปกันวาคงจะตอง
เลิกทำคะ แตวาอาจจะยังมีวารสารกระแสใจออกในลักษณะฉบับพิเศษใน
โอกาสพิเศษในชวงเทศกาลบุญตางๆ คะ ติดตามขาววัดจากเวบไซต
www.veeranon.com ไดคะ

สมาชกิวารสารกระแสใจ หมายเลข 0057 กรงุเทพฯ
ถาม  ดิฉันเปนสมาชิกวารสารกระแสใจคะ อยากทราบวาที่วัดจะโครงการ
ปฏบิตัธิรรมตลอดไปหรอืไม เมือ่ไร จะมคีอรสแบบอกุฤษบางคะ
ตอบ  ทางวดัมโีครงการปฏบิตัหิลกั 3 โครงการคอื โครงการพฒันาจติเพือ่
พอ จดั ทกุวนัที ่1-8 ของทกุเดอืน โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร เปนโครงการ
ปฏบิตัธิรรมนอกสถานที ่จดัปละ 1 ครัง้ โครงการคายพทุธบตุร สำหรบัเยาวชน
อาย ุระหวาง 10-13  ป จดัทกุเดอืนเมษายน นอกจากนีโ้ครงการปฏบิตัธิรรม
สำหรับหนวยงานตางๆหรือโรงเรียนตางๆที่มาอบรมที่วัดตลอดทั้งปคะ
ติดตามขาววารผานเวบไซต www.veeranon.com ไดคะ สวนหลักสูตร
กรรมฐานแบบอุกฤษ ตองรอใหสถานที่และบุคลากร พรอมกอนคะ

คุณนงเยาว กรงุเทพฯ
ถาม ดิฉันไดรับวารสารกระแสใจจากเพื่อนที่ทำงาน ยังไมเคยปฏิบัติธรรม
ชอบเรื่องเพราะเปนปจจัตตังและเรื่องเลาจากพระปา อานแลว สนุก นา
ตดิตาม ไมนาเชือ่วา เรือ่งแบบนีจ้ะมจีรงิในสงัคมปจจบุนั ใครเปนคนเขยีนคะ
ตอบ เปนเรื่องปกติที่นักปฏิบัติธรรมจะพบประสบการณสวนตัว แตละ
คนยอมแตกตางกัน ยิ่งถาเปนครูบาอาจารยที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มักมีสิ่ง
มาทดสอบตลอดเวลา สวนเรือ่งถามวาใครเปนคนเขยีน ไวจบเลมแลวคอยมา
เฉลยคะ

คุณนุชจรี จ.เชยีงใหม
ถาม  นชุไดสมคัรเปนสมาชกิวารกระแสใจตัง้แตตนป แตไมไดรบัสกัฉบบั
ไมทราบวาทมีงานเลกิทำแลวหรอืยงัคะ ชอบอานเกอืบทกุคอลมันคะ อยาก
ใหมีการเพิ่มจำนวนหนาและมีเนื้อหามากกวานี้หนอยคะ
ตอบ ถาไมไดรบัวารสารทัง้ทีส่มคัรสมาชกิแลว รบกวนตดิตอแจงกลบัมาที่
วัดนะคะ จะไดดำเนินการจัดสง ในสวนของวารสารกระแสใจเนื่องจากทีม
งานปจจบุนัมงีานประจำรดัตวั ทำใหเกดิปญหาการจดัทำในแตละฉบบัของ
วารสารกระแสใจออกไมตรงเวลา ทมีงานเลยสรปุวาคงจะตองเลกิทำกนัชัว่
คราว ซึง่ปกตอิอกทกุ 3 เดอืน ยกเลกิระบบการเปนสมาชกิ แตเปลีย่นแปลง
เปนออกเปนฉบบัพเิศษแทนคะในเทศกาลตางๆหรอืในโอกาสพเิศษ สมาชกิ
สามารถมารับวารสารไดที่วัดคะ

คุณเมขลา  ชลบุรี
ถาม ดฉินัมาทำบญุทีว่ดัปาเจรญิราช และเคยเขาปฏบิตัธิรรม 1 ครัง้ ชอบที่
นีม่ากคะ แตมปีญหาเรือ่งหองน้ำนอย ยงุชมุจงั สวนทีพ่กัใตศาลาฯ กด็คีะ
แตยุงเยอะไปหนอย หองน้ำเดินไกลมาก แตก็ดีคะ จะไดฝกความอดทน
อยากใหลงประวัติของหลวงพอแบบละเอียดคะ
ตอบ ขออนโุมทนาคะ ตอนนีห้องน้ำสรางเสรจ็ไปแลว 39 หอง สวนเรือ่งยงุ
กำลงัหาวธิแีกไข แบบธรรมชาตอิยคูะ เรือ่งหองน้ำเดนิไกล กต็องอดทนตอ
ไปคะ กฏุกิรรมฐานจำนวน 22 หลงัทีเ่พิง่สรางเสรจ็มหีองน้ำในตวัคะ  ประวตัิ
ของหลวงพอลงใหฉบับนี้แลวคะ

คุณสุเทพ สพุรรณบรุี
ถาม เพือ่นของผมแนะนำใหมากราบหลวงพอวรีะนนท ผมชอบสนทนาธรรม
กบัหลวงพอมากครบั แตผมไมเขาใจวา ทำไมมแีตญาตโิยมมานัง่คอยถาม
โนนนี ่ปญหาสารพดักบัหลวงพอ ตัง้แตปญหาสขุภาพ ครอบครวั เรือ่งงาน
ผมวาใหเขาไปปฏบิตัดิกีวามัย๊ครบั ผมอยากแนะนำใหทำคอลมันถาม ตอบ
ปญหาธรรม ผานวารสารกระแสใจบางครบั
ตอบ ทกุขของแตละทานแตกตางกนัคะ บางคนตองการคนชีแ้นวทาง บางคน
กม็ปีญญาหาทางออกของปญหาไดเองคะ ทางทมีงานจะเพิม่คอลมันใหคะ

คุณกนกวรรณ กรงุเทพฯ
ถาม ดฉินัเปนสมาชกิวารสารกระแสใจ เปนไดเลมเดยีว กไ็มมใีครสงมาให
ทีบ่านเลยคะ ไมทราบทมีงานยงัทำวารสารหรอืไมคะ
ตอบ ตอนนีย้งัทำอยคูะ แตเปนเฉพาะกจิเปนเทศกาลไปกอนคะ ทมีงานมี
งานสวนตัวรุมเขามาจนตั้งตัวไมติดอยูคะ

ขออนโุมทนาบญุกบัสมาชกิทกุทาน พบกนัใหมในโอกาสตอไปคะ

ดร.สภุาพร ศรสีตัตรตัน
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ฝากขาวประชาสัมพันธ
โครงการคายพทุธบตุรรนุที ่๔

โดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ระหวางวนัที ่๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

ณ ศนูยวปิสสนากรรมฐาน วดัปาเจรญิราช
๏ เพือ่ถวายเปนพทุธบชุาแด         “องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา”
๏ เพือ่ถวายแดพอของแผนดนิ      “พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดช”
๏ เพือ่ตอบแทนพระคณุ พอ-แม    “บดิา-มารดาของยวุชนทกุคน”

กลุมเปาหมาย รบัเยาวชนพทุธบตุรทีม่อีาย ุ๑๐-๑๓ ป  และสามารถดแูลตนเองได
วตัถปุระสงค โครงการคายพทุธบตุรหรอืคายคณุธรรม ทีจ่ดัขึน้เพือ่เรยีนรหูลกัคำสอนทางพระพทุธศาสนา ประพฤตปิฏบิตัิ

ตามหลกัธรรมและศาสนพธิขีองพระพทุธศาสนา เชน ความกตญักูตเวทตีอพอแม คร ูอาจารย อกีทัง้ฝกจติ
ใหรูจักเทาทันอารมณและควบคุมอารมณใหเหมาะสมตามวัย สามารถนำธรรมะไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิต

พระวิทยากร : พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
วิทยากร : อาจารยญาณภทัร ยอดแกว

คณุวรีะ ศรสีนทิ
อาจารยวทิรู วริยิะพพิฒัน
อาจารยแพรภทัร ยอดแกว

ผรูบัผดิชอบโครงการ      : ชมรมผปูฏบิตัธิรรม "กระแสใจ" วดัปาเจรญิราช
ติดตอสอบถามขอมูลเจาหนาที่ชมรม

 คณุกมลาศ ภูวชนาธิพงศ โทร. 086 -5348273
 คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู โทร. 085 1202005
 คณุอณริะ โพธินิล โทร. 081 6223204
 คณุศราวฒุิ คำเทพ โทร. 02 9952112 (เบอรวดั)

                                                              088 6201299

ระเบียบการโครงการคายพุทธบุตร
สิ่งที่ตองนำติดตัวมาดวย

๑. เสือ้ยดืสขีาวหรอืสอีอน  ๔  ตวั เพือ่ใสใหพอดกีบั  ๔  วนั
๒. กางเกงสอีอนสภุาพ (ไมจำเปนตองสขีาว) แบบทีน่ัง่ไดสบาย ขายาวเลยเขา หามสวมกางเกงขาสัน้

เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได
๓. อปุกรณอาบน้ำ ผาเชด็ตวั ยาสฟีน แปรงสฟีน สบ ูหว ีตะกราพลาสตกิหรอืกระเปาสำหรบัใสอปุกรณอาบน้ำใหเดก็

ถือไปหองน้ำไดสะดวก
๔. กระเปาใสเสือ้ผา ใหตดิปายชือ่-นามสกลุของเดก็ไวดวย
๕. ยาประจำตวั (เขยีนวธิกีารใหยา และเวลารบัประทานใสถงุยาดวยเพือ่พีเ่ลีย้งดจูะไดทราบ)
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ขอความรวมมือกับผูปกครอง
๑. ไมอนุญาตใหนำขนมและของรับประทานตางๆ เพราะทางเจาหนาที่จัดเตรียมอาหารและขนมใหเพียงพอแลว
๒. ไมอนญุาตใหนำเงนิ ของมคีาทกุชนดิ เชนเครือ่งมอืสือ่สาร เกมส ของเลน นำตดิตวัมาดวย
๓. ถาบตุรหลานของทานมโีรคประจำตวั หรอืมลีกัษณะทีแ่ตกตางไปจากปกต ิกรณุาแจงเจาหนาทีใ่หทราบลวงหนาเพือ่จะได

พิจารณาใหเหมาะสมตอไป
๔. ผปูกครองสามารถมาดกูารปฏบิตัธิรรมของบตุรหลานได แตไมควรรบกวนการปฏบิตัธิรรมของเดก็เพราะจะทำใหเสยีสมาธิ

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

น. และอาหารเยน็ 17.00 น. ควรมากอนเวลาอยางนอย 30 นาท ีเพือ่เตรยีมอาหารใหเดก็ หรอืถาผปูกครองทานใด
สนใจเปนเจาภาพเลีย้งอาหารเดก็ในแตละวนั กรณุาตดิตอเจาหนาทีผ่จูดัลวงหนา

๖. รบัเฉพาะเดก็ทีส่ามารถอยรูวมโครงการไดตลอดทัง้ ๔ วนั เขารวมพธิเีปด-ปดโครงการพรอมกนั  ไมอนญุาตใหกลบักอน
ถาไมจำเปน

๗. กรอกใบสมคัรใหเรยีบรอย ครบถวน  และตองมลีายเซนตผปูกครองอนญุาต  ยนิยอมสงบตุรหลานเขาโครงการ
สงใบสมคัร ๑ มกราคม - ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔  ทางชมรมอาจปดรบัสมคัรกอนเวลาทีก่ำหนด  ถาผสูมคัรเตม็จำนวน
๑๒๐ คน  (ไมรบัสมคัรในวนัเปดโครงการ)

วิธีสงใบสมัคร
- สงใบสมคัร ๑ มกราคม - ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๔ ทางชมรมอาจปดรบัสมคัรกอนเวลาทีก่ำหนด

ถาผสูมคัรเตม็จำนวน ๑๒๐ คน  (ไมรบัสมคัรในวนัเปดโครงการ)
- สงใบสมคัรใสแฟมโครงการคายพทุธบตุร ทีว่ดัปาเจรญิราช
-  สงทางไปรษณยีมาที่

คณุบษุรตัน  มกรแกวเกยรู (โครงการคายพทุธบตุร)
๓๒/๒๓  ม.ปารชิาต  ม.๑
คลองสี ่ คลองหลวง
ปทมุธาน ี ๑๒๑๒๐

ทางชมรมจะสงจดหมายตอบรบัเขารวมโครงการภายใน ๑ เดอืน หลงัจากไดรบัใบสมคัร
วนัที ่๒๑-๒๔  เมษายน ๒๕๕๔  ขอประกาศงดปฏบิตัธิรรมสำหรบับคุคลทัว่ไป
เนือ่งจากขอใชสถานทีภ่ายในวดัใหเดก็ ๆ ไดทำกจิกรรมอยางเตม็ที่
และไมเปนการรบกวนผปูฏบิตัธิรรมทานอืน่ ๆ ตองขอความกรณุาและขออภยัในความไมสะดวกนีด้วย
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โครงการคายพทุธบตุรรนุที ่๔
โดยพระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท

๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๔
วดัปาเจรญิราช  คลอง ๑๑ ปทมุธานี

                               ชื่อเลน..........................

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/หมบู...................................................
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

 ลงชือ่..........................................................ผสูมคัร
วันที่...............................................

ผปูกครองผสูมคัรลงนามอนญุาต

ขาพเจา....................................................................ความสัมพันธกับผูสมัครเปน.................................
อนญุาตใหผอูยใูนความปกครองของขาพเจารวมโครงการคายพทุธบตุร  ชมรมกระแสใจ วดัปาเจรญิราช ได
และหากเกดิปญหาหรอืสิง่ผดิปกตใิด ๆ กบัผอูยใูนปกครองของขาพเจาในระหวางเขารวมโครงการคายพทุธบตุร
ขาพเจาจะไมเรยีกรองเอาผดิกบัชมรมฯ  ไมวากรณใีด ๆ ทัง้สิน้

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

รปูถาย ๑ นิว้
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21 เม.ย. 54
09.00 ลงทะเบยีนรายงานตวั (09.00-13.00)
13.00 เขาศาลาเพือ่เตรยีมความพรอม
14.00 พธิเีปดคายพทุธบตุร   โดย

- ประธานจดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั
- กลาวบชูาพระรตันตรยั
- หวัหนาโครงการกลาวรายงาน
- ประธานกลาวเปดโครงการ
- กลาวสมัโมทนยีกถา

14.30 กจิกรรมตอนรบัสรูมธรรม
- ปฐมนเิทศกจิกรรม
- แนะนำคณะวทิยากร / พีเ่ลีย้ง
- มารยาทชาวพทุธ

15.00 พธิมีอบตวัเปนศษิย/สคูวามเปนพทุธบตุร
- ผแูทนผปูกครองกลาวมอบลกูหลานแดพระอาจารย
- ผแูทนเยาวชนกลาวมอบตวัเปนศษิย
- ธรรมบรรยาย เรือ่ง "ความเปนพทุธบตุร"
- รบัปณธิานพทุธบตุรและกตกิาสญัญาใจ
- กจิกรรมกลมุสมัพนัธ (แบงกลมุ)

16.30 เขาทีพ่กั/ทำกจิสวนตวั
17.30 รบัประทานอาหาร
19.00 กจิกรรมบำเพญ็บญุภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเยน็
- ธรรมบรรยายเรือ่ง "กรรมฐาน"
- ฝกปฏบิตักิรรมฐานเบือ้งตน

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

22 เม.ย. 54
04.30 ตืน่นอน/ทำกจิสวนตวั
05.00 กจิกรรมบำเพญ็บญุภาวนา

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

06.00 กจิกรรมโยคะสมาธิ
06.30 กจิกรรมบำเพญ็ประโยชน
07.00 รบัประทานอาหาร
07.30 พกั/ทำกจิสวนตวั
08.30 ธรรมนนัทนาการ
09.00 ฝกกรรมฐานเบือ้งตน / ฝกทำความรสูกึตวั
11.00 รบัประทานอาหาร
11.30 พกัผอนอรยิาบถตามอธัยาศยั

13.00 กจิกรรมฐานธรรมะ walk rally
ฐานละ 30 นาที

16.00 แขงขนัตอบปญหาธรรมะ
(ประเมนิความรจูากฐานธรรมะ)

16.30 เขาทีพ่กั/ทำกจิสวนตวั
17.30 รบัประทานอาหาร
19.00 กจิกรรมบำเพญ็บญุภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเยน็
- ปฏบิตักิรรมฐาน
- โยคะสมาธิ

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

23 เม.ย. 54
04.30 ตืน่นอน/ทำกจิสวนตวั
05.00 กจิกรรมบำเพญ็บญุภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รบัวนัใหมใจเบกิบาน
- ปฏบิตักิรรมฐาน

06.00 กจิกรรมโยคะสมาธิ
06.30 กจิกรรมบำเพญ็ประโยชน
07.00 รบัประทานอาหาร
07.30 พกั/ทำกจิสวนตวั
08.30 กจิกรรมเยาวชนอยากร ู(ไขขอของใจ)
09.00 ธรรมบรรยายเรือ่ง "พทุธบตุรทีด่ตีองม ี 5 ด"ี
10.00 ปฏบิตักิรรมฐาน
11.00 รบัประทานอาหาร
11.30 พกัผอนอรยิาบถตามอธัยาศยั
13.00 ธรรมะบรรยาย

- จรยิธรรมชาวพทุธ
15.00 ธรรมนนัทนาการ/ผอนคลาย
16.00 แขงขนัสวดมนตหมทูำนองสรภญัญะ
16.30 เขาทีพ่กั/ทำกจิสวนตวั
18.00 รบัประทานอาหาร
19.00 กจิกรรมบำเพญ็บญุภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเยน็
- ปฏบิตักิรรมฐาน
- ธรรมะสองใจ รบัวนัใหมใจเบกิบาน

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

ตารางปฏบิตัโิครงการคายพทุธบตุร 21-24 เมษายน 2554
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24 เม.ย. 54
04.30 ตืน่นอน/ทำกจิสวนตวั
05.00 กจิกรรมบำเพญ็บญุภาวนา

- ไหวพระสวดมนตเชา
- ธรรมะสองใจ: รบัวนัใหมใจเบกิบาน
- ปฏบิตักิรรมฐาน

06.00 กจิกรรมโยคะสมาธิ
06.30 บำเพญ็ประโยชน
07.00 พกั/ทำกจิสวนตวั
07.30 รบัประทานอาหาร
08.30 กจิกรรมประกวดเรยีงความและวาดภาพ

- หวัขอ "เดก็ดขีองพอ"
10.00 กจิกรรมทอดผาปาความด/ีเผาผคีวามชัว่
11.00 รบัประทานอาหาร
11.30 เกบ็สมัภาระ/ทำความสะอาดทีพ่กั/เปลีย่นเสือ้ผา

(พุทธบุตร)
13.00 ฉายไสลยอนเวลากอนอำลา
14.00 พธิปีดโครงการ

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

หมายเหตุ  ตารางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหน็ของ
พระอาจารยและเจาหนาที่

เรยีน  ทานผปูกครอง

เพื่อประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดของบุตร
หลานทานในการอบรมโครงการคายพุทธบุตรในครั้งนี้
ขอความรวมมือจากทานผูปกครองทุกทานโปรดไวใจเจา
หนาทีแ่ละทมีงานพีเ่ลีย้ง(นกัศกึษาคณะครศุาสตร) ทีพ่รอม
จะดแูลบตุรหลานของทานอยางเตม็ความสามารถ  ถาทาน
มีขอสงสัยหรือเปนหวงบุตรหลานสามารถติดตอเจาหนาที่
ตามเบอรที่ใหไวนี้ ขอความกรุณาอยาติดตอกับบุตรหลาน
โดยตรงเพื่อใหเด็ก มีสมาธิในการทำกิจกรรมและเรียนรูที่
จะใชชีวิตรวมกับผูอื่นได  ทางเจาหนาที่ขอขอบพระคุณใน
ความเขาใจและขออนโุมทนาบญุกบัผปูกครองทกุทานทีไ่ด
สงบตุรหลานเขารวมโครงการในครัง้นี้

สามารถตดิตอเจาหนาทีไ่ดทัง้วนั
คณุติง่    - กมลาศ  ภวูชนาธพิงศ 086 -534 8273
คณุป ู    - บษุรตัน  มกรแกวเกยรู 085 1202005
คณุระ    - อณริะ  โพธนิลิ 081 6223204
คณุออ    - สธุศีกัดิ ์ มะลกิลุ 081 9124040
คณุปนปน - พนัลกึ  จนิายน 081 8115711
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กำหนดการวนัเปดโครงการ ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๓
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ผูปฏิบัติธรรมทุกทานพรอมกันที่ศูนยฯ

ลงทะเบยีน เขาพีพ่กั
และรับประทานอาหารกลางวันที่จัดไวให

๑๔.๓๐ น. พรอมกนัที ่ศาลาหองประชมุ
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. ตอนรับเขาสูโครงการ
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. ปฐมนเิทศโดย รศ.ดร. สจุติรา ออนคอม
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานกรรมฐาน

โอวาทโดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
และพระอาจารย

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. พกัดืม่น้ำปานะ และพกัผอน
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐น. เริ่มปฏิบัติ
๒๑.๐๐น. พักผอน

กำหนดการวนัปดโครงการ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓
๐๔.๐๐ น. ตืน่นอน  สรรีะกจิ
๐๔.๓๐ น. ทำวตัรเชา และปฏบิตัธิรรม
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐น. รบัประทานอาหารเชา เตรยีมเกบ็ของ
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐น. พรอมกนัทีห่องประชมุ พระอาจารยใหพร

และสมาทานศลี ๕
๑๑.๐๐น. รบัประทานอาหารรวมกนั และเดนิทางกลบัได

กำหนดเวลาประจำวัน
๐๔.๐๐น. ตืน่นอน สรรีะกจิ
๐๔.๓๐-๐๗.๐๐น. สวดมนตทำวตัรเชา นัง่สมาธิ
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐น. รบัประทานอาหารเชา  พกัผอน
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐น. เดนิจงกรม นัง่สมาธิ
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐น. รบัประทานอาหารกลางวนั  พกัผอน
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. เดนิจงกรม นัง่สมาธิ
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐น. ดืม่น้ำปานะ  อาบน้ำ พกัผอน
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐น. สวดมนตทำวตัรเยน็ นัง่สมาธิ
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น. พระธรรมเทศนา และตอบปญหาของ

ผูปฏิบัติธรรม
๒๑.๐๐น. พักผอน

วัตถุประสงค
๑. เพือ่ถวายเปนพทุธบชูาแด  "องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา"
๒. เพื่อถวายแดพอของแผนดิน

"พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช"
๓. เพือ่ตอบแทนพระคณุ พอ-แม

"บิดา-มารดาของผูปฏิบัติธรรมทุกทาน"
สถานที่ ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยลานนา

๑๒๑/๓ หม๓ู ตำบลแมปคูา  อำเภอสนักำแพง
จงัหวดัเชยีงใหม  โทรศพัท  053 965197

จำนวนผูปฏิบัติธรรม ประมาณ  ๘๐ ทาน
วิทยากรรับเชิญ รศ.ดร.สจุติรา  ออนคอม
เจาหนาที่ผูจัด ชมรมกระแสใจ  วดัปาเจรญิราช

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

คาใชจายตลอด ๘ วนั ๗ คนื   ทานละ ๓,๐๐๐ บาท
(ไมรวมคาเดินทาง)

(คาใชจายนี้สามารถใหเจาหนาที่ตอนลงทะเบียนวันเปดโครงการ)

เจาหนาทีไ่ดเตรยีมรถรบั-สง ไวบรกิารผปูฏบิตัธิรรมทัง้วนั เปด-ปด
โครงการ ดงันี้
วนัที ่ ๙ ธนัวาคม  ๒๕๕๓

 สถานรีถไฟเชยีงใหม-ศนูย   เวลา ๐๗.๐๐ น.
 สนามบนิเชยีงใหม-ศนูย      เวลา ๐๙.๓๐ น. และ  ๑๒.๐๐ น.

วนัที ่ ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๕๓
 ศนูย-สนามบนิเชยีงใหม      เวลา  ๑๒.๓๐ น. และ  ๑๔.๐๐ น.
 ศนูย-สถานรีถไฟเชยีงใหม   เวลา  ๑๕.๓๐ น.

โครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร"ทำดเีพือ่พอ"ครัง้ที ่๔
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท (วดัปาเจรญิราช)
ณ ศูนยพัฒนาทรัพยากรมนุษยลานนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม
วันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
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สิ่งที่ตองนำมาดวย
๑. ชดุขาวปฏบิตัธิรรม ควรนำมาใหพอดกีบัจำนวนวนัทีป่ฏบิตัิ

ชาย หญิง
- เสือ้แขนสัน้สขีาว          - เสือ้แขนยาวปดขอศอก

สขีาว ไมรดัรปู ไมสัน้
เพือ่ความสภุาพควรใสเสือ้ทบัสขีาว หรอืหมสไบ

- กางเกงขายาวสขีาว          - กางเกงขายาวสขีาว หรอื
ผาถุงขาว

๒. ของใชสวนตวั เชน ผาขนหน ูสบ ูยาสระผม แปรงสฟีน ฯลฯ
- ถามโีรคประจำตวัใหนำยาตดิตวัมาดวย
- ไฟฉายขนาดพกพาเวลาเขาหองน้ำตอนกลางคนืไมควรเปด

ไฟหองรบกวนอผอูืน่  ทีพ่กัผอนอยู
- เสือ้หนาวสอีอน หมวกใสกนัหนาว และถงุเทา เพราะอากาศ

หนาวมากในชวงเชา
๓. ควรมีกระเปาสะพายสีสุภาพใสของมีคาติดตัวอยูเสมอ เชน
โทรศพัทมอืถอื กระเปาเงนิ และไมควรนำของมคีาอืน่ๆ ตดิตวัมา
ดวย เพือ่ความปลอดภยัและตดัความกงัวลในการปฏบิตัิ
หมายเหต ุ สถานทีป่ฏบิตัธิรรมครัง้นีเ้ปนบานพกัทรงไทยลานนา มหีองอาหาร
หองประชมุ สิง่อำนวยความ และมนี้ำดืม่ในหองพกัใหทกุวนัเพือ่ความสะดวกสบาย

ระเบียบปฏิบัติสำหรับผูปฏิบัติธรรม
๑. ขณะทีอ่ยใูนระหวางปฏบิตั ิหามอานหนงัสอื เขยีนหนงัสอื สบู

บหุรี ่หรอืทำกจิกรรมอืน่ๆ
๒. นักปฏิบัติตองระลึกเสมอวา เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ

ขดัเกลากเิลสตณัหาใหเบาบางลง มใิชมาเพือ่หาความสขุ ใน
การอยูดี กินดี จึงตองใชความอดทนเปนพิเศษตอความไม
สะดวก และสิ่งที่กระทบกระทั่ง ซึ่งสิ่งเหลานี้ ลวนเปนเครื่อง
ทดสอบความอดทน และคุณธรรมของนักปฏิบัติวามีอยูมาก
นอยเพียงใด

๓. เพือ่การสำรวมกาย วาจา ใจ วนัที ่๒ ของการปฏบิตัธิรรม ผู
ปฏิบัติธรรมทุกทานตอง "ปดวาจา" หามพูดคุยกันยกเวนกับ
พระอาจารยผูสอนในเรื่องจำเปนเทานั้น

๔. หากผปูฏบิตัมิขีอสงสยัหรอืมคีำถามใด ๆ  กบัสภาวธรรมทีเ่กดิ
ขึน้ สามารถเขยีนใสกระดาษสงใหเจาหนาที ่โดยพระอาจารย
จะตอบขอสงสยัและเทศนหลงัจากปฏบิตัธิรรมชวงเยน็ทกุวนั

๕. ผปูฏบิตัธิรรมทกุทานตองตรงตอเวลา ควรเขาปฏบิตัธิรรมกอน
เวลาอยางนอย ๕ นาท ีเพือ่ความเปนระเบยีบเรยีบรอย และ
ตองมาปฏิบัติทุกรอบเพื่อประโยชนของทานเอง

๖. เนือ่งจากสถานทีป่ฏบิตัธิรรมครัง้นี ้เปนบานพกัทรงไทย มทีีจ่ดั
ประชุม หองอาหาร มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ผูจัดจึง
ปรารถนาใหผูปฏิบัติธรรมตั้งใจอยูใหครบ ๘ วัน ๗ คืน ไม
อนญุาตใหกลบักอนถาไมมคีวามจำเปน และไมรบัผปูฏบิตัทิี่
มาไมตรงตามจำนวนวนัทีร่ะบ ุและไมไดลงทะเบยีนลวงหนา

๗. หากผปูฏบิตัเิจบ็ไขไดปวยขึน้ใหรบีแจงเจาหนาทีโ่ดยเรว็ เพือ่
หาทางชวยเหลือตามสมควรแกกรณี ไมควรละการปฏิบัติใน
เมื่อไมมีความจำเปน

๘. ขอความรวมมือชวยกันรักษาความสะอาดในหอง  หองน้ำ
หองสวม และขอใหใชไฟอยาวงประหยดั ไมควรเปดน้ำ ไฟฟา
แอร และพดัลมทิง้ไวเมือ่ไมอยใูนหองพกั

๙. ไมควรนำของทีม่คีาตดิตวัมาดวย หากสญูหายทางเจาหนาที่
ผูจัดจะไมรับผิดชอบไมวากรณีใดๆ

         “คำสอนทัง้ 84,000 พระธรรมขนัธนัน้ เปนเพยีงอบุายใหคนทัง้หลายหนัมาดจูตินัน่เอง  คำสอนของพระพทุธองคมี
มากมาย    กเ็พราะกเิลสมมีากมาย   แตทางทีด่บัทกุขไดมทีางเดยีวคอื พระนพิพาน  การทีเ่รามโีอกาสปฏบิตัธิรรมทีถ่กูทาง
เชนนีม้นีอยนกั  หากปลอยโอกาสใหผานไปเราจะหมดโอกาสพนทกุขไดทนัในชาตนิี ้ แลวจะตองหลงอยใูนความเหน็ผดิอกีนาน
แสนนาน  เพือ่จะพบธรรมอนัเดยีวกนันี ้ ดงันัน้  เมือ่เราเกดิมาพบพระพทุธศาสนาแลวรบีปฏบิตัใิหหลดุพนเสยี  มฉิะนัน้จะเสยี
โอกาสอนัดนีีไ้ป  เพราะวาเมือ่สจัธรรมถกูลมื  ความมดืมนยอมครอบงำปวงสตัวใหอยใูนกองทกุขสิน้กาลนาน”

 จากบนัทกึคตธิรรมและธรรมเทศนา
หลวงปดูลุย  อตโุล

กรณุาสงใบลงทะเบยีนกอน ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๓
เพื่อทางทีมงานจะไดทราบจำนวนผูปฏิบัติธรรมที่แนนอน
และสามารถจัดที่พักใหเหมาะสมและสะดวกสบายกับ
ผูปฏิบัติธรรม

" สงใบสมคัรทางไปรษณยีมาที่

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

" การบนิไทยหยอน BOX#BUSARAT M. 30970
                                    #ANIRA    P.   27754
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ใบลงทะเบยีนโครงการปฏบิตัธิรรมสญัจร "ทำดเีพือ่พอ" ครัง้ที ่๔
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

ศนูยพฒันาทรพัยากรมนษุยลานนา จ.เชยีงใหม  วนัที ่๙-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๓

1. ชือ่(นาย/นาง/น.ส.)...................................................................นามสกลุ......................................................
อาย.ุ.................ป เกดิวนัที.่..............เดอืน..............................พ.ศ..............................กลมุเลอืด...................

2. ทีอ่ยทูีส่ามารถตดิตอได   ชือ่หมบูาน/อาคาร.........................................................บานเลขที.่.........................
หมทูี.่................ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................แขวง/ตำบล.........................
เขต/อำเภอ...........................................จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณยี.......................
หมายเลขโทรศพัททีส่ามารถตดิตอได...........................................................................................................

3. อาชพี..........................................................................ตำแหนง....................................................................
สถานทีท่ำงาน.............................................................................................................................................

4. สขุภาพรางกาย                 แขง็แรง                           มโีรคประจำตวั คอื......................................
ถามโีรคประจำตวักรณุาระบอุาการของโรค.....................................................................................................

5. กรณฉีกุเฉนิสามารถตดิตอบคุคลดงันี ้ ชือ่........................................นามสกลุ..................................................
ทีอ่ย.ู.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
เบอรโทรศทัพ.........................................................เกีย่วของเปน..................................................................

6. ขอมลูการเขารบัการอบรม/ปฏบิตัธิรรม(ใชคำบรกิรรมหรอืองคภาวนา พองหนอ-ยบุหนอ)
                   ...........ไมเคย             ...........เคยเขารบัการอบรม/ปฏบิตัธิรรม  จำนวน........ครัง้

อนึง่ ขาพเจาผสูมคัรเขารบัการปฏบิตัธิรรมดวยเหตแุละวตัถปุระสงคเพือ่การเรยีนร ู  และปฏบิตัิ
ตามนยัแหงหลกัธรรมคำสัง่สอนขององคพระสมัมาสมัพทุธเจาเปนพืน้ฐาน   และยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัตินตาม
กฏระเบียบอยางเครงครัด

           ลงชือ่................................................................ผสูมคัร
                                             (...................................................................)
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MP 3 ชดุธรรมปฏบิตัชิดุที ่๑- ๙ แผน
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ทำบญุ แผนละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชดุที ่๑๐ อานภุาพแหงจติ
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ทำบญุ แผนละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชดุที ่๑๑ ดอกไมแหงนพิพาน
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ทำบญุ แผนละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชดุที ่๑๒ ลานธรรมเทศนามหาบพติร
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ทำบญุ แผนละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชดุที ่๑๓ อรหนัตธรรม
รวมธรรมยาย ๙ เรือ่ง
โดยพระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
ทำบญุ แผนละ ๕๙ บาท

DVD ชดุ ประมวลพธิเีจรญิพระพทุธมนต
เพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบามสมเดจ็
พระเจาอยหูวัฯ และ สบืชะตาหลวงแบบลานนา
และสวดมนตขามป ๒๕๕๒-๒๕๕๓
วดัปาเจรญิราช ทำบญุ แผนละ ๙๙ บาท

เพลงธรรมะชดุ ธรรมะอนัปลัก๊
เนือ้รอง/ทำนอง/รองโดย สนัเพชร อรรถมี
ธรรมะอนัปลัก๊ เสยีงเพลง สอนธรรม นำสำนกึ เปนการขบัรอง
เพือ่อบรมคายพทุธบตุร คายจรยิธรรม ศลีธรรม แกเยาวชน
นสิตินกัศกึษา และบคุคลทัว่ไป
ทำบญุ แผนละ๙๙ บาท

รวมธรรมบรรยาย ๑๑ เรือ่งในโครงการพฒันาจติเพือ่พอ
โดยพระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท
รวมทำบญุ แผนละ ๙๙ บาท

แนะนำสือ่ธรรมะ Mp 3/CD/DVD ของวดัปาเจรญิราช

DVD ธรรมบรรยาย ๑๐ ชดุ
โดยพระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท
ชดุที ่๑ ธรรมบรรยาย เรือ่งจรยิธรรมในการทำงาน
ชดุที ่๒ รวมถาม ตอบปญหาธรรม
ชดุที ่๓ โอวาทเปดกรรมฐาน การเดนิการนัง่สมาธิ
ชดุที ่๔ อรยิสจั ๔
ชดุที ่๕ มรรคมอีงค ๘
ชดุที ่๖ รปู นามขนัธ๕
ชดุที ่๗ สมัปทาน ๔
ชดุที ่๘ นวิรณธรรม ๕ ประการ
ชดุที ่๙ สตปิฏฐานสตูร
ชดุที ่๑๐ ปฏจิจสมปุบาท
ทำบญุ แผนละ ๙๙ บาท
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มุมนี้มีรางวัล
อิคิวซัง

¢Ó¢Ñ¹»ÃÐÊÒ¸ÃÃÁ
ลกูศษิย    : หลวงพอครบั ใครๆกว็าหลวงพอเปนผวูเิศษ

มอีทิธฤิทธิป์าฏหิารยิ หลวงพอทำนายดวง
ใหผมหนอยนะครับ

หลวงพอ : ออโยม พระทีด่จีะไมทำนายโชคชะตาหรอก
ลกูศษิย : แตหลวงพอครบั ผมทำบญุ ถวายอาหารไปตัง้

มากมายชวยงานวดัเยอะแยะ ดใูหผมหนอยเดยีว
ไมไดเหรอครับ

หลวงพอ : อมื งัน้กเ็อามอืมา อาตมาไมเคยดใูหใครมากอน
เลยนะ.

ลูกศิษยตื่นเตนมากและรอคำทำนายอยางใจจดใจจอ
เพราะหลวงพอไมเคยดูใหใครเลยจริงๆ
ลกูศษิย : เปนอยางไรบางครบั ผมจะรวยไหมครบั

จะไดรถใหม เลือ่นขัน้ หรอืถกูหวยไหมครบั
หลวงพอ : อนาคตของโยมนะรึ  "ไมแนนอนนะซ"ิ

นี่ละคำทำนาย
ลกูศษิย : !!!##??

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

Alas! The dead can't hear
A Dhammatalk given at Wat Janavan
By Venerable Phra Acharn Veeranon Verananto
Translated by Mae Chee Daniela Weiser

ผมูจีติศรทัธาทานใดสนใจ       สือ่ธรรมะเปนธรรม
ทานหรอืประสงคจะเปนเจาภาพผลติ    สือ่ธรรมะของวดั  ซึง่
ทางวัดมีโครงการพิมพหนังสือธรรมะอีกหลายเลม คือ
วิปสสนาชีวิต ธรรมะทวนกระแส พุทธทำนาย และคูสราง
คสูม(The happy couple) เพือ่แจกเปนธรรมทาน  ตดิตอ
ขอรับตนฉบับฟรี ไดที่ วัดหรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่
คณุกมลาศ ภวูชนาธพิงศ โทร 086-3102566

เฉลยคำถามฉบบัทีแ่ลว ถามวา “พระโสดาบนั ซึง่เปนพระอรยิะ
ขัน้แรกจะละสงัโยชนใดไดบาง”
คำตอบคอื สกักายทฏิฐ ิ สลีพัพตปรามาส และวจิกิจิฉา
หมายถงึ ไมยดึในตวัตน, รกัษาศลีไดบรสิทุธิ ์ไมงมงายใน
เรือ่งผดิๆ และไมมคีวามลงัเลสงสยัในพระรตันตรยั
ผโูชคด ีคอื คณุประสาน สวุรรณธาดา  กรงุเทพฯ
คำถามฉบบันีถ้ามวา “คาถาบทสวดมนตเพือ่ปองกนัภยั
จากอสรพษิ งแูละสตัวรายคอืบทใด”
สงคำตอบมาไดที ่ krasaejaigames@yahoo.com
พรอมชือ่และเบอรโทรศพัท
หรอืโทรสาร ๐๒  ๘๘๑ ๘๖๑๙
ผโูชคดจีะไดรบัเสือ้ปกคำวาวา
 I           Buddha
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การเขาปฏบิตัธิรรม โครงการพฒันาจติเพือ่พอ ณ วดัปาเจรญิราช
 ทกุวนัที ่๑ – ๘ ของเดอืน ตลอดทัง้ป

กอนทีจ่ะลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรม ตองศกึษาและยอมรบักฎระเบยีบของวดั ดงันี้
คุณสมบัติของผูเขาปฏิบัติธรรม

๑. ตองเปนผมูสีตสิมัปชญัญะสมบรูณ ไมวกิลจรติ เปนโรคลมชกั หรอืลมบาหมู
๒. ตองเปนผมูสุีขภาพรางกายแขง็แรงชวยเหลอืตวัเองได ไมพกิารอวยัวะ และไมเปนโรครายแรงหรอืโรคตดิตอทีส่งัคมรงัเกยีจ
๓. ไมเปนผตูดิยาเสพตดิใหโทษทกุชนดิ เชน ยานตัถ ุบหุรี ่สรุา ยาบา หรอืยาเสพตดิอืน่ๆ
๔. ตองไมเปนผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
๕. รบัผปูฏบิตัธิรรมอาย ุ๑๕ ปขึน้ไป
๖. ทางวัดไมอนุญาตใหมาปฏิบัติธรรมเพื่อแกบน

สิ่งที่ตองเตรียมมา
๑. สำเนา บตัรประจำตวัประชาชน บตัรขาราชการ หนงัสอืเดนิทาง อยางใดอยางหนึง่
๒. ของใชสวนตวั เชน ยาประจำตวั แปรงสฟีน ยาสฟีน สบ ูผาเชด็ตวั รองเทาควรเรยีบรอยเหมาะกบัสถานที ่งดเวนการสวมใส

เครือ่งประดบัการใชเครือ่งปะทนิผวิ ทกุชนดิ ชดุชัน้ในควรเปนสทีีใ่กลเคยีงกบัชดุปฏบิตัธิรรม
๓. ชดุปฏบิตัธิรรม ผปูฏบิตัธิรรม ควรนำชดุปฏบิตัธิรรมของตนเองมาใหครบตามจำนวนวนัทีป่ฏบิตั ิงดการซกัผา หากไมจำเปน

ชาย กางเกงขายาวสขีาว เสือ้แขนสัน้สขีาว
หญงิ เสือ้แขนยาวสขีาว ผาถงุสขีาว สไบสขีาว ควรสวมเสือ้ซบัใน รวบผม ใหเรยีบรอย

๔. ผาหม
กฎระเบียบสำหรับผูปฏิบัติธรรม

ผปูฏบิตัธิรรม ตองปฏบิตัติามระเบยีบ ดงันี้
 ตองอยปูฏบิตัธิรรมครบ ๘ วนั ตลอดโครงการ
 รกัษาศลี ๘ อยางเครงครดั
 สำรวมกาย วาจา ใจใหเปนปกตติลอดเวลา โดยใชหลกัสตปิฏฐานสี ่ใหความเคารพและเชือ่ฟงคำแนะนำของพระอาจารย
 หากมคีวามสงสยัในการปฏบิตัธิรรม ใหสอบถามสภาวธรรมกบัพระวปิสสนาจารยเทานัน้
 งดพดู – คยุโทรศพัท ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำเปนใหขออนญุาตพระอาจารยหรอืเจาหนาทีเ่ปนกรณไีป
 หามกอเหตทุะเลาะววิาท ดาทอ พดูจาเสยีดส ีหรอืแสดงกริยิาอาการอืน่ใดทีไ่มเหมาะสม หากมเีหตกุารณเกดิขึน้ ทัง้คกูรณี
ตองออกจากวดัไปโดยไมมขีอโตแยงใดๆ ทัง้สิน้

 ผปูฏบิตัธิรรมตองลงทำวตัรและปฏบิตัธิรรมพรอมกนัทีศ่าลาปฏบิตัธิรรม ตามเวลาทีก่ำหนดไว หากมเีหตจุำเปนสดุวสิยั ไม
สามารถปฏบิตัไิด ใหแจงพระอาจารยหรอืเจาหนาทีท่ราบทกุครัง้

 ไมอนญุาตใหผปูฏบิตัธิรรม เขาพบหลวงพอทีห่องรบัแขกโดยเดด็ขาด
การลงทะเบียน

ผทูีม่คีวามประสงคจะเขาปฏบิตัธิรรมใหลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรมได   ในวนัที ่๑ ตัง้แตเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาปฏบิตัธิรรม  ทัง้นี ้การลงทะเบยีนเขาปฏบิตัธิรรม จะสมบรูณตอเมือ่เจาหนาทีล่งลายมอืชือ่ในใบลงทะเบยีน แลว
เมือ่ลงทะเบยีนเสรจ็แลว ใหนำสมัภาระเขาไปเกบ็ยงัทีพ่กัทีเ่จาหนาทีจ่ดัไวให โดยจะแยกทีพ่กัระหวางหญงิและชาย ซึง่ไม
สามารถเลอืกทีพ่กัเองได และไมมีการจองทีพ่กัลวงหนา
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กำหนดเวลาการปฏบิตัธิรรม (ผปูฏบิตัธิรรมตองมาทำวตัรและปฏบิตัธิรรมพรอมกนัทีศ่าลาปฏบิตัธิรรม ตามเวลาทีก่ำหนดไว)
วนัที ่๑

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบยีน เขาทีพ่กัและรบัประทานอาหารกลางวนั
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. พธิสีมาทานศลี ๘ สมาทานพระกมัมฏัฐาน และวธิปีฏบิตัพิระกรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๔๐ น. สวดมนตทำวตัรเยน็ ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิโดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

วนัที ่๒
เวลา ๐๔.๐๐ น. สญัญาณระฆงั สรรีะกจิ
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. สวดมนตทำวตัรเชา ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๔๐ น. สวดมนตทำวตัรเยน็ ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ฟงธรรมบรรยาย ภาคปฏบิตั ิโดย พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท

พิธีสมาทานปดวาจา
วนัที ่๓ ถงึ วนัที ่๗ ไมมกีารสวดมนตทำวตัรเชา – เยน็ โดยใหปฏบิตัธิรรมอยางเดยีว และฟงธรรมบรรยาย ในเวลา ๒๐.๐๐น.
วนัที ่๘ (ปดโครงการ)

เวลา ๐๔.๐๐ น. สญัญาณระฆงั สรรีะกจิ
เวลา ๐๔.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พธิใีหโอวาท ผปูฏบิตัธิรรมแสดงความรสูกึ พธิลีาศลี ๘ ขอขมาศลี ขอขมาธรรม

ขอขมาพระกรรมฐาน พธิมีาลาบชูาคร ูพธิถีวายพระพร

การรับประทานอาหาร
 ผปูฏบิตัธิรรม พรอมกนัทีศ่าลา อาหารเชา เวลา ๐๖.๓๐ น. อาหารกลางวนั เวลา ๑๐.๓๐ น. ดืม่น้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
-  กอนถงึเวลารบัประทานอาหาร ผปูฏบิตัธิรรมควรชวยกนัจดัทีน่ัง่และน้ำดืม่สำหรบัผปูฏบิตัธิรรมดวยกนั ตองเดนิตกัอาหาร

ดวยความเปนระเบยีบเรยีบรอย หามพดูคยุกนั ขณะนัง่รอและรบัประทานอาหาร ผปูฏบิตัธิรรมหามพดูคยุกนัหรอืแสดงอาการใด ๆ
ทีไ่มสำรวมเมือ่เสรจ็จากการรบัประทานอาหาร ใหผปูฏบิตัธิรรมชวยกนัเกบ็กวาดสถานทีแ่ละทำความสะอาดภาชนะ ใหเรยีบรอย
อยาใหเปนภาระของบุคคลอื่น

ขอปฏิบัติในวันกลับบาน
เมือ่ครบกำหนดการปฏบิตัธิรรม ตองเกบ็ของใชสวนตวักลบัใหหมด หามทิง้ไวใหเปนภาระผอูืน่ หากทิง้ไวทางวดัจะไมรบัผดิ

ชอบใดๆทัง้สิน้และควรทำความสะอาดทีพ่กั ศาลาปฏบิตัธิรรม หองน้ำ เปนตน

หมายเหตุ การเขาปฏบิตัธิรรม หากจะชำระหนีส้งฆ คาน้ำ คาไฟฟา รวมสรางถาวรวตัถตุางๆ สามารถทำบญุไดตามตรูบั
บรจิาคตางๆ ทีท่างวดัไดจดัไว

ถาผปูฏบิตัธิรรมผใูด ไมทำตามระเบยีบของวดัทีก่ำหนดไว ทางวดัจะกลาวตกัเตอืนใหทราบกอน หากยงัไมสามารถปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขดงักลาว ทางวดัขออนญุาตใหทานกลบัไปปฏบิตัทิีบ่าน ทัง้นี ้ เพือ่ความผาสกุของทกุคนทีม่าตัง้ใจมาปฏบิตัธิรรมและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของวัด

วดัปาเจรญิราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒  , ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘  โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗  WWW.VEERANON.COM
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The Meditation Practice

The method of mind purification, as thought by the Buddha, is what is known as meditation.
There are two types of meditation in Buddhism: Samatha Meditation and Vipassana
Meditation. These two types of meditation differ both in their method of practice and in the
results they yield.

That is, Samatha (conentration) Meditation aims at mundane peace by going for the jahnas
(absorption states) and has the Brahma world as its goal.

The most common method in Samatha Meditation is the watching of the in and out-breath
while reciting the mantra bud-dho.

Vipassana (clear insight) Meditation on the other hand aimes at supramundane peace, which is
the peace that is freed from the world, freed from the defilements of the heart. It has Nirvana
as its highest destination.

The teaching and practice in Wat Pacharoenrat is based on Vipassana Meditation and the Four
Foundations of Mindfulness which means using mindfulness to be aware of every moment of
the conditions that arise via body, feelings, mind and mind-objects.

This can be divided into four categories:
1. Kayanupassana-Satipatthana means to use mindfulness to know the conditions that arise

via the body, like for example, in walking meditation noting “right goes thus”, “left goes thus” or
noting the rise and fall of the abdomen in the sitting position.

2. Vedananupassana-Satipatthana means to use mindfulness to know the conditions that arise
via feelings, like for example, in knowing and noting when a pleasant, unpleasant or neutral
feeling arises.

3. Cittanupassana-Satipatthana means to use mindfulness to know the conditions that arise via
the mind, whether the mind is filled with lust, anger, delusion, sloth, distraction we know and
note that the mind is in such a mood.

4. Dhammanupassana-Satipatthana means to use mindfulness to know the conditions that
arise via the mind that is the aggregate of perception and mental formations. For example,whenever
we think of something we have to recognize that and note “thinking”, “thinking”.
In summary, the practice of Vipassana Meditiation is just to use mindfulness at every moment
to know what is going on in our body and mind.

Rules and Regulations
1. During your retreat you should wear white clothing day and night.

Women have also to wear a shawl (can be borrowed from the temple).
2. It is your duty to do the regular chanting, walking and sitting meditation. If for some

reason you are unable to attend the chanting or meditation sessions please inform the
person responsible for you.
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3. Keep the place where you stay clean and tidy. Please separate plastic bottles from
regular garbage.

4. It is not allowed to smoke in the temple area.
5. During your stay in the temple it is recommended to keep noble silence.
6. Do not discuss or compare your personal meditation practice with other yogis.

Your experience is your own and may not be same as others.
7. It is not allowed to read books, includes Buddhist books, writing letters or diary.

Please switch off your mobile phone while you are in retreat.
8. If you want to leave the monastery you have to ask permission from the teacher first.
9. Please remember to turn off the light and fan when you leave your room or the

meditation hall.
10. When you enter or leave the meditation hall bow three times to the Buddha.
11. Do not stretch your feet towards the Buddha, monks or nuns.
12. While talking to the monk fold your hands in front of your chest and sit in a proper

position.
13. After washing your clothes hang them up in the following order: shirts on the top,

trousers and skirts below, underwear as low as possible.
14. On your last day please clean up your room and return all temple properties to the

office. Do not forget to return the key as well.
15. Drug addicts and persons who are mentally ill are not accepted to practice in our

temple.
16. Elder persons must be able to take care of themselves.

Daily Schedule
04.00 am.: morning chanting until 5 am, following walking and sitting meditation
06.00 am.: please help together to clean up the temple area, exp.: sweeping leaves etc.
07.00 am. the bell rings, breakfast at the sala yao (long hall)
08.30 am.: individual walking and sitting meditation at one of the various meditation halls
10.30 am. the bell rings, time for lunch at the sala yao, remember monks pick up food

first then novices, nuns, laymen and then laywomen
12.00 am.: time to take a rest, washing clothes etc.
13.00 pm.: individual walking and sitting meditation until 16.00 pm.
16.00 pm.: time to take an afternoon drink, take a bath, resting
17.30 pm.: evening chanting, afterwards alternating walking and sitting meditation until
20.00 pm (during the rains retreat until 21.00).
The morning and evening chanting will be held on the 2nd floor of the main building.
The individual meditation practice can be done at any of the halls.
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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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ประวตัิ
พระครปูลดัวรีะนนท วรีนนโฺท
๑. ชื่อ

- พระครปูลดัวรีะนนท  วรีนนโฺท   ฉายา  วรีนนโฺท
- อาย ุ ๔๘  ป   พรรษา  ๒๘
- วทิยฐานะนกัธรรมเอก  และปรญิญาโท
- ปจจุบันดำรงตำแหนงเจาอาวาสวัดปาเจริญราช
ตำบลบงึทองหลาง  อำเภอลำลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

๒. สถานะเดิม
- ชือ่  วรีะนนท   นามสกลุ   เจรญิราช
- เกดิ  วนัอาทติยที ่ ๒๑  ตลุาคม พ.ศ.๒๕๐๕  แรม ๑๑  เดอืน ๑๑  ปขาล
- บดิาชือ่  นายสอน  เจรญิราช       มารดาชือ่  นางวมิล  เจรญิราช
- บานเลขที ่๒๖ หม ู๖ ตำบลเมอืงบวั อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

๕. วิทยฐานะ
- พ.ศ.๒๕๑๙  สำเรจ็ชัน้ประถมศกึษาปที ่๗  โรงเรยีนบานเมอืงบวั (แกวพมิลครุรุาษฎรพฒันา)
ตำบลเมอืงบวั  อำเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอยเอด็

- พ.ศ.๒๕๒๕  สำเรจ็ชัน้มธัยมศกึษาปที ่๕  โรงเรยีนจนัทรเุบกษานสุรณ ตำบลเกษตรวสิยั
อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

-  พ.ศ.๒๕๒๗  สอบไลไดนกัธรรมชัน้เอก  สำนกัเรยีนวดัปทมุคงคา ตำบลเมอืงบวั อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
-  พ.ศ.๒๕๔๗  สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหดิล
-  พ.ศ.๒๕๕๐  สำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี

๖. งานปกครอง
-  พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๙  เปนผรูกัษาการแทนเจาอาวาสวดัปทมุคงคา อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
-  พ.ศ.๒๕๓๐  เปนเจาอาวาสวดัปทมุคงคา
-  พ.ศ.๒๕๔๕  เปนเจาสำนกัสงฆวมิลธรรม ตำบลบงึทองหลาง อำเภอลำลกูกา จงัหวดัปทมุธานี

๓. บรรพชา
- วนัที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
- ณ วดัศรอีรยิวงศ  ตำบลเมอืงบวั  อำเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอยเอด็
- พระอปุชฌาย พระครเูกษตรธรรมวจิติร วดัธาต ุตำบลเกษตรวสิยั
อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

๔. อุปสมบท
- วนัที ่๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
- ณ วดัศรอีรยิวงศ ตำบลเมอืงบวั อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
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- พ.ศ.๒๕๕๑  เปนผรูกัษาการแทนเจาอาวาสวดัปาเจรญิราช ตำบลบงึทองหลาง
อำเภอลำลกูกา  จงัหวดัปทมุธานี

- พ.ศ.๒๕๕๑  มพีระภกิษ ุ๑๓ รปู  สามเณร ๑ รปู
- มกีารทำอโุบสถกรรม (สวดพระปาฏโิมกข) ทกุๆ ครึง่เดอืน
มพีระภกิษผุทูรงปาฏโิมกข  จำนวน ๑ รปู

- มกีารสวดมนตทำวตัรเชา - เยน็ เปนประจำ  เวนไวแตกจิจำเปนหรอือาพาธ
- มรีะเบยีบของวดัทีก่ำหนดอยางเครงครดัและเหมาะสม  เปนไปตามหลกัการ
ปกครองของเจาอาวาสตามทีเ่หน็สมควรตอผทูีจ่ะมาบรรพชา อปุสมบท
และปฏิบัติธรรม

- มรีะเบยีบการปกครองพระภกิษ ุ- สามเณร เปนไปตามหลกัของพระธรรม
และระเบยีบสำนกังานพทุธศาสนาแหงชาต ิ  ดงันี้

- พระภิกษุสามเณรตองมีความเคารพตอพระภิกษุผูมีอาวุโสกวา
- พระภกิษสุามเณรตองออกบณิฑบาตร  ยกเวนมกีจิจำเปนหรอือาพาธ
- เมื่อมีญาติโยมมาเยี่ยมพระภิกษุสามเณรตองนุงหมใหเรียบรอย
หามเปลอืยกายออกมาตอนรบั หรอืพดูคยุปราศรยัแกญาตโิยม

- หามสตรเีขาไปในหองสองตอสองกบัพระภกิษ ุ- สามเณร
- พระภิกษุสามเณรตองชวยกันทำความสะอาดที่อยูอาศัย
- พระภกิษสุามเณรผบูวชใหมตองศกึษาพระธรรมวนิยั หรอืสอบไลยงัไมไดนกัธรรมชัน้ใดชัน้หนึง่ ตองเรยีนนกัธรรม
- พระภิกษุสามเณรตองชวยกันกวาดวิหารลานวัด ตองพิจารณาอาหารบิณฑบาตรกอนฉันทุกครั้ง

๗. งานการศึกษา
- พ.ศ.๒๕๒๖  ออกธดุงคและไปปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปชูา  วดัหนองปาพง จงัหวดัอบุลราชธานี
-  พ.ศ.๒๕๒๗  ไปปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปศูร ีมหาวโีร  วดัหนองปากรงุ
-  พ.ศ.๒๕๒๙  ไปปฏบิตัธิรรมกบัหลวงปเูทศน  เทศรงัส ีและหลวงปขูาว วดัถ้ำกลองเพล
และพระอาจารยจำเรยีน ถ้ำสหาย จงัหวดัอดุรธานี
จากนัน้ออกธดุงค ศกึษาธรรมกรรมฐานกบัครบูาอาจารยสายพระปา อาท ิหลวงปแูหวน ,  หลวงปฝูน , ทานพทุธทาส

- พ.ศ.๒๕๒๙  เปนพระวทิยากรอบรมโครงการแผนดนิธรรมแผนดนิทอง ประจำอำเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอยเอด็
-  พ.ศ.๒๕๒๙  เปนพระหนวยพฒันาการทางจติ จติภาวนัวทิยาลยั จงัหวดัชลบรุี
-  พ.ศ.๒๕๒๙  เปนพระวปิสสนาจารย วดักระโจมทอง จงัหวดันนทบรุี
-  พ.ศ.๒๕๓๐  เปนพระธรรมทายาท รนุที ่๗ เลขประจำตวั ๘๐๗ จากวดัชลประทานรงัสฤษฏ  จงัหวดันนทบรุี
-  พ.ศ.๒๕๓๐  เปนวทิยากรศนูยคฤหสัถบานวดัโรงเรยีน ประจำอำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
-  พ.ศ.๒๕๓๐  เปนพระวทิยากรชมรมพทุธรกัษา องคการปกปองพระพทุธศาสนา
-  พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๑  เปนพระวปิสสนาจารยประจำศนูยวปิสสนาเคลือ่นทีแ่หงประเทศไทย
วดัสวุรรณประสทิธิ ์เขตบงึกมุ กรงุเทพฯ

- พ.ศ.๒๕๔๕  เปนพระวทิยากรในโครงการธนาคารสมอง ในพระราชนิปูถมัภของสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ
-  พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙  เปนพระวทิยากรอบรมครตูนแบบในโครงการโรงเรยีนสขีาว  พทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม
-  พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑  เปนพระวปิสสนาจารยอบรมวปิสสนากรรมฐาน ประจำยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย
- เปนพระวทิยากรอบรมพระนวกะ ประจำอำเภอลำลกูกา จงัหวดัปทมุธานี
- ปฏบิตักิรรมฐานทีส่ำนกัมหาส ีจงัหวดัยางกงุ กบัพระมหาสสียาดอ (โสภณมหาเถระ)
อดตีพระอาจารยใหญฝายวปิสสนาธรุะแหงประเทศพมา จำนวน ๒ ครัง้ๆละ ๘ เดอืน

-  ไดรบัแตงตัง้เปนพระฐานานกุรมจากพระราชธรรมโสภณเจาคณะจงัหวดัรอยเอด็ เปนพระครปูลดั
เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
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-  ปจจบุนัจำพรรษาอย ูณ วดัปาเจรญิราช ตำบลบงึทองหลาง อำเภอลำลกูกา
จังหวัดปทุมธานี และเปนผูกอตั้งวัดปาเจริญราชมาตั้งแตเริ่มตน

- ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติไดตั้งเปนวัดขึ้น
ในพระพทุธศาสนา  มนีามวา “วดัปาเจรญิราช”
เมือ่วนัที ่๑๕ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

- มตมิหาเถรสมาคมครัง้ที ่๒๕/๒๕๕๒ เมือ่วนัที ่๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒
อนุมัติใหจัดตั้งวัดปาเจริญราชเปน “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี
แหงที ่๑๓”

- ไดรับตราตั้งเจาอาวาสวัดปาเจริญราช จากพระราชปริยัติยาภรณเจาคณะ
จงัหวดัปทมุธาน ี   เมือ่วนัที ่๒๕ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

- ไดรบัวฒุบิตัรเมือ่วนัที ่๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  ผานการฝกอบรมตามโครงการ
วปิสสนากมัมฏัฐานพระสงัฆาธกิารคณะสงฆภาค ๑
ณ ศนูยปฏบิตัธิรรม “ธรรมโมล”ี จงัหวดันครราชสมีา
ในระหวางวนัที ่๑๖ – ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒ ลงนามโดยพระพรหมโมลี

๘. การสงเสริมดานการศึกษา
-  ไดสนบัสนนุสงเสรมิพระภกิษ ุสามเณร และฆราวาสใหเรยีนในระดบัประถมศกึษา  มธัยมศกึษา  เปรยีญธรรม และปรญิญาตรี
โดยปจจยัสวนตวั จำนวน ๑๒ ทนุ

- ชวยดำเนนิการจดัตัง้โรงเรยีนสามญัปรยิตั ิ ทีว่ดัศรอีรยิวงศ ตำบลเมอืงบวั อำเภอเกษตรวสิยั  จงัหวดัรอยเอด็
- ชวยดำเนนิการจดัตัง้โรงเรยีนสามญัปรยิตั ิทีว่ดัธาต ุตำบลเกษตรวสิยั อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็
- มอบอปุกรณการเรยีนคอมพวิเตอร ๑๒ เครือ่ง โทรทศัน ๑๐ เครือ่ง ใหแกโรงเรยีนเมอืงบวัวทิยาคาร ตำบลเกษตรวสิยั
อำเภอเกษตรวสิยั จงัหวดัรอยเอด็

๙. งานดานการเผยแผ
- พ.ศ.๒๕๔๕ มกีารอบรมศลีธรรม วฒันธรรมแกประชาชน
ในวนัสำคญัทางพระพทุธศาสนา และเทศกาลตางๆ เชน
วนัสงกรานต วนัเฉลมิพระชนมพรรษา และจดัใหมธีรรมเทศนา
เปนประจำ เปนตน

- มกีารแสดงพระธรรมเทศนา  ธรรมบรรยาย  ทำวตัรสวดมนตทกุวนั
ธรรมสวนะ  เปนผเูทศนาสัง่สอน อบรมเยาวชน ประชาชน
และนกัเรยีน ในโอกาสวนัสำคญัตางๆ

- มกีารทำกจิกรรมในวนัมาฆบชูาทกุ ๆ ป  มผีรูวมกจิกรรมพระภกิษุ
๑๓ รปู สามเณร ๑ รปู และประชาชน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

- มกีารทำกจิกรรมในวนัวสิาขบชูาทกุ ๆ  ป  มผีรูวมกจิกรรมพระภกิษุ
๑๓ รปู สามเณร ๑ รปู และประชาชน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

- มกีารทำกจิกรรมในวนัอฐัมบีชูาทกุ ๆ ป  มผีรูวมกจิกรรมพระภกิษุ
๑๓ รปู สามเณร ๑ รปู และประชาชน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

- มกีารทำกจิกรรมในวนัอาสาฬหบชูาทกุ ๆ ป  มผีรูวมกจิกรรม
พระภกิษ ุ ๑๓ รปู สามเณร ๑ รปู และประชาชน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

- มกีารอบรมพระภกิษสุามเณรทกุกึง่เดอืน เชน วนัพระขึน้ ๑๕ ค่ำ
มกีารทำวตัรเชา - เยน็ แลวจงึอบรมเกีย่วกบัพระธรรมวนิยั เสขยิวตัร
เปนตน
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- มอีบุาสก - อบุาสกิา มารกัษาศลีอโุบสถในวนัพระเปนประจำจำนวน
๑๐๐ คน  และมปีระชาชนทำบญุตกับาตรฟงธรรมในพรรษาจำนวน
๓๐๐ – ๔๐๐ คน  จดัใหมพีระภกิษสุงฆแสดงธรรมตลอดไตรมาส  มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผแนะนำอบรมพระภิกษุสงฆ สามเณร
อบุาสก และอบุาสกิา  ในเรือ่งเจรญิกรรมฐานภาวนา  เชน วนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ไดเชิญชวน
ประชาชนรวมทำบญุ ตกับาตร และปฏบิตัธิรรมถวายพระพรดวย

- ไดนำพระภกิษสุงฆ - สามเณร เจรญิชยัมงคลคาถา  และปฏบิตัธิรรม
เนือ่งในวนัสำคญัทางศาสนาและวนัสำคญัของชาต ิ ใชสถานทีท่างวดั
เพือ่ประชมุชีแ้จงขาวสารทางราชการ  หรอืชีแ้จงในเรือ่งตาง ๆ  กใ็ห
ความรวมมอืดวยด ี โดยการจดัสถานทีใ่ห  พรอมอำนวยความสะดวก
ใหทุกอยาง

- มปีระชาชนมาทำบญุทีว่ดัเปนประจำ ๕๐๐ คน

๑๐. งานสาธารณปูการ  (งานกอสราง)
- พ.ศ.๒๕๔๕  วหิารกลางน้ำ (สมิน้ำ)
- พ.ศ.๒๕๕๐  ศาลาปฏบิตัธิรรม ๓ ชัน้  กวาง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร
เปนเงนิ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- พ.ศ.๒๕๕๐  สรางฐานอโุบสถ ๒ ชัน้  กวาง ๒๐ เมตร  ยาว ๔๐ เมตร
เปนเงนิ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

- พ.ศ.๒๕๕๑  สรางหองน้ำ จำนวน ๖๐ หอง เปนเงนิ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๕๑  ซือ้ทีด่นิเพิม่จำนวน ๘ ไร เปนเงนิ  ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๕๒  ซือ้ทีด่นิเพิม่จำนวน ๔ ไร เปนเงนิ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- พ.ศ.๒๕๕๓  ซือ้ทีด่นิเพิม่จำนวน ๒ ไร เปนเงนิ ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท
รวมคากอสรางทัง้ ๖ รายการ  เปนเงนิทัง้สิน้ ๕๐,๕๘๐,๐๐๐ บาท

๑๑. งานสาธารณะสงเคราะห
- ป พ.ศ.๒๕๓๐ – ๒๕๕๑
- ทำบญุสรางเจดยี ณ สำนกัสงฆวดัปาเขาแหลม จงัหวดัตาก
เปนเงนิ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- บรจิาคสิง่ของเครือ่งอปุโภค - บรโิภค แกชาวบานในตำบลบงึทองหลาง
ป พ.ศ.๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐     เปนเงนิครัง้ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ทำบญุสิง่ของใหแกวดัในตางจงัหวดั ๑๐ ครัง้ ครัง้ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. สมณศกัดิ์
- พระครปูลัดวรีะนนท  วรีนนโฺท  ในฐานานกุรมจากพระราชธรรมโสภณ
เจาคณะจงัหวดัรอยเอด็ เมือ่วนัที ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
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สถานทีต่ัง้ วดัปาเจรญิราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑  ต.บงึทองหลาง  อ.ลำลกูกา
จ.ปทมุธานี
โทร ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟกซ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗

วตัถปุระสงค
๑. เพือ่เผยแผหลกัธรรมคำสอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
และสบืทอดอายขุองพทุธศาสนาใหยัง่ยนืถาวรสบืไป

๒. เพือ่เผยแผการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐานตามแนวสตปิฏฐานสี่
อนัเปนทางสายเอกทางเดยีวทีน่ำทางใหพนทกุขคอืนพิพาน

๓. เพือ่นำหลกัพทุธธรรมมาใชในการใชชวีติอยรูวมกนัใน
สงัคมอยางมคีวามสงบและสนัตสิขุ

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

กจิกรรมพเิศษ
สมาชกิของชมรมรวมแรงรวมใจชวยเหลอืกจิกรรมของวดั
ในเทศกาลวนัสำคญัตางๆตามพทุธประเพณี

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

องคอปุถมัภ/ประธานทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
พระครปูลัดวรีะนนท วรีนนโฺท

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

ประธานอปุถมัภ
คณุทนง เหลาโกเมนย
คณุปวณีา ชำนาญวนชิกลุ

คณะกรรมการชมรม
ประธาน คณุบษุรตัน มกรแกวเกยรู
รองประธาน คณุอณริะ โพธนิลิ
เลขานกุาร คณุวทิรู วริยิะพพิฒัน

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

คณุวรีะ ศรสีนทิ
ฝายประสานงาน คณุศราวฒุ ิคำเทพ
ฝายวชิาการ ดร.สภุาพร ศรสีตัตรตัน

คณุอำพรรณ ชยักลุเสรวีฒัน
ฝายกฏหมาย คณุอนเุทพ อนิทรชติ

คณุวภิาพร พารกัษา
ฝายคอมพวิเตอร คณุภชุงค ทบัทมิงาม

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

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

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

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

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

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

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

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

      ยอดรวมบญุรวมเปนเงนิ
๕. สมทบปจจัยเปน

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

    สงหลกัฐานการโอนเงนิระบรุายการรวมบญุ และเขยีนชือ่สกลุ ทีอ่ยแูละเบอรโทรใหชดัเจน แฟกซมาที ่0-28818619

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

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

บาท
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 กร ะ แส ใ จ
Training/Touring/Healthy

หลักสูตรอบรมพัฒนาการผลงานทางวิชาการ
สำหรบันกัศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาเอก ขาราชการพลเรอืน ผบูรหิารและครอูาจารย ทีต่องการทำผลงานทางวชิาการ

รายละเอียดหลักสูตร
-  การทำ โครงการวิจั ย
-  การพัฒนา เครื่ องมื อการวิ จั ย แล ะ เก็ บรวบรวมข อมู ล
-  การวิ เ ครา ะห ข อมู ล แล ะนำ เสนอผลการวิ จั ย
-  การ เขี ยนรายงานการวิจั ยแล ะนำ เสนอ
เทคนคิการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยใหผเูรยีนเปนศนูยกลางการเรยีนร ูเนนเปนรายบคุคล กำหนดหวัขออภปิราย วเิคราะห

เชิงลึก และลงมือการปฏิบัติจริงในชั้นเรียน เนื้อหาหลักสูตรเริ่มตั้งแตกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (conceptual framework)
จนถงึการเขยีนรายงานการวจิยัและนำเสนอ
จบหลกัสตูรสามารถดำเนนิการทำโครงการวจิยัอยางถกูตองทกุขัน้ตอนและสามารถเขยีนผลงานวจิยัไดดวยตนเอง

สำหรับผูไมมีพื้นฐานการวิจัย (หลักสูตร 22 ชั่วโมง)
เรียนทุกวันเสาร-อาทิตย (เวนเสาร-อาทิตย) รับกลุมละไมเกิน 30 คน หลักสูตรละ 5,500 บาท

สำหรับผูมีพื้นฐานการวิจัย (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)
เรียนทุกวันเสาร เวน เสาร รับกลุมละไมเกิน 30 คน หลักสูตรละ 3,000 บาท

สำหรับกลุมพิเศษผูมีพื้นฐานวิจัย (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)
รับกลุมละไมเกิน 15 คน (อาทิตย เวน อาทิตย) หลักสูตรละ 5,000 บาท

วิทยากร
ดร.อำนาจ บวัศริิ
คณะกรรมการตรวจผลงานวจิยัดเีดนของสำนกังานการศกึษาขึน้พืน้ฐาน
อาจารยพเิศษสอนระเบยีบวธิวีจิยัในระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก ในมหาวทิยาลยั
อาจารยทีป่รกึษาและคณะกรรมการสอบวทิยานพินธระดบัปรญิญาโท ปรญิญาเอก
ดร.สภุาพร ศรสีตัตรตัน
อาจารยพเิศษประจำ บรรยายวชิา ระเบยีบวธิวีจิยัทางดานสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
อาจารยประจำ สาขาการประชาสมัพนัธ คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัสยาม
ทนุวจิยัสนบัสนนุ บรษิทั โตชบิา ผลติงานวจิยั “การพฒันาดชันบีงชีค้ณุภาพหลกัสตูรปรญิญาตรสีาขาวชิาภาษาญีป่นุ”
ความเชีย่วชาญพเิศษ การวจิยัการตลาด การวจิยัประเมนิโครงการ การวจิยัประเมนิองคกร
การใชสถติใินการวเิคราะห
งานวจิยั งานดานประชาสมัพนัธ
นกัวชิาการจากหลายสถาบนั อาท ิจฬุา ธรรมศาสตร ทีเ่ชีย่วชาญดานสถติใินการวเิคราะหงานวจิยั  วจิยัเชงิสงัคมศาสตร
การประเมนิโครงการ และงานดานวชิาการตางๆ

สอบถามรายละเอยีดไดที ่โทร 086-310-2566, 082-790-4978 081-855-7071

หมายเหต ุ: คาใชจายและหลกัสตูรปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม
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โปรแกรมลางสารพิษ

ถึงเวลาที่จะทำใหคุณสุขภาพดีทั้งกายและใจ
ลางพษิจากรางกาย
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเสีย่งภยั
อาหารสขุภาพ 3 มือ้ ตลอดการเขาคอรส
วทิยากรใหความรเูกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ
ดืม่น้ำคลอโรฟล ลางพษิ (Detox)  ขบัของเสยี
โยคะบำบดั ฝกหายใจแบบปราณายามะ ฝกสมาธ ิลางพษิในใจ
พอกหนาดวยโคลนธรรมชาตเิพิม่ความสดใสใหผวิพรรณ
ลองเรอืชมสถานทองเทีย่ว ตลาดน้ำอมัพวา

3 วนั 2 คนื พกัผอนทามกลางบรรยากาศของสวนธรรมชาตทิีร่มรืน่ดวยตนไมนานาพนัธ ุพกับานสวนรสีอรท
ราคา คาใชจายตอคน แพคเกจละ  (หองแอร)  9,940 บาท (รบัจำนวน 14 คน )

คาใชจายตอคน แพคเกจละ (หองพดัลม) 9,399 บาท (รบัจำนวน 4 คน )
ชวงเวลาเขารวมคอรส ปลายเดอืน พฤศจกิายน 2553 รบัจำนวนจำกดั

สนใจตดิตอ คณุตมุ 0863069878 chanarasmol@gmail.com  คณุกบ 0818557071 kob444@hotmail.com

ครัง้หนึง่ในชวีติ ขอเชญิทกุทานสมัผสั
ดินแดนมนตเสนหแหงความงดงามของ
ธรรมชาตแิหงขนุเขา กลิน่อายวฒันธรรม ศลิปะ และ
สถาปตยกรรมเปนเอกลกัษณเฉพาะตวั สมัผสัรอยยิม้แหง
ความบรสิทุธิ ์ความสงบสขุในดนิแดนอาณาจกัรภฏูาน

โปรแกรม 6 วนั 5 คนื
พาโร-ทิมพู-ปูนาคา
เดนิทางโดยสายการบนิ ดรกุแอร (KB)
ราคา ทานละ 6x,xxx บาท
เดนิทางวนัที ่4-9 มนีาคม 2554
(หมายเหต ุ รวมทอดผาปาสรางแทงคน้ำถวายวดัทีภ่ฏูาน)

ส อ บ ถ า ม / ล ง ชื่ อ จ อ ง ไ ด ที่
คณุวรีะ ศรสีนทิ 081-711-0311
คณุกมลาศ ภวูชนาธพิงศ 086-310-2566
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32 Moo 11 Bangmong Bangyai Nonthaburi 11140 Tel. 02-9039797 089 229 0303

เสนทาง - กรงุเทพฯ-กลักตัตา-พทุธคยา-ราชคฤห-นาลนัทา-ไวสาล-ีกสุนิารา-ลมุพนิ-ีสาวตัถ-ี
พาราณส-ีพทุธคยา-กลักตัตา-กรงุเทพฯ        กำหนดการเดนิทาง 10 วนั 9 คนื

บรกิารจดักรปุทวัรพเิศษใหกบัหมคูณะตลอดทัง้ป
เราสามารถปรบัเสนทางตามความตองการของทาน
เนือ่งจากเรามบีรษิทัทวัรทองถิน่ทีป่ระเทศอนิเดยี

โปรแกรม ๑  นมสัการพทุธสถานสงัเวชนยีสถานทัง้ ๔  ประสตู ิ– ตรสัร ู– ปฐมเทศนา – ปรนิพิพาน

เดนิทางไปพทุธคยาโดยรถบสัปรบัอากาศ
พกัวดั(2คนื) และโรงแรม

อตัราคาบรกิาร จำนวน 1-15 ทาน ราคา 38,500 บาท
จำนวน 20 ทาน ขึน้ไป ราคา 36,500 บาท

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที่
: ดร.สภุาพร  ศรสีตัตรตัน  (กบ) Tel : 081-855-7071
: คณุชนารสัมิ ์ศวิศรณัพงศ (ตมุ) Tel : 086-306-9873

ชมความงามของแมน้ำสามสายมาบรรจบกนั
ณ เมอืง อลัลาฮาบตั หรอืจฬุาตรคีนู
และชมความงดงามของทชัมาฮาล

เสนทาง กรงุเทพฯ-กลักตัตา-พทุธคยา-ราชคฤห-นาลนัทา-
พทุธคยา-พาราณส-ีกสุนิารา-ลมุพนิ-ีสาวตัถ-ีอลัลาฮาบตั

-โกสมัพ-ีกนัปรู-อคัระ-เดลล-ีกรงุเทพฯ
กำหนดการเดนิทาง 11 วนั 10 คนื

อตัราคาบรกิาร 10-15 ทาน    49,900 บาท
30 ทานขึน้ไป  48,000 บาท

โปรแกรม ๒ นมสัการพทุธสถาน
สงัเวชนยีสถานทัง้ ๔
ประสตู ิ– ตรสัร ู– ปฐมเทศนา – ปรนิพิาน

โปรแกรม ๓  กรงุเทพฯ - กลักตัตา
- สกัการะ 4 สงัเวชนยีสถาน

พรอมเทีย่วชมถ้ำอจนัตา(AJANTA)
มอีายกุวา 2000 ป

- ถ้ำเอลโลรา (ELLORA) - มมุไบ -กรงุเทพฯ
กำหนดการเดนิทาง 11 วนั 10 คนื

จดัประมาณเดอืน ก.พ/ ม.ีค 54
(ราคาประมาณ 4x,xxx บาท)

 “ดูกอนอานนท ชนเหลาใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย ๔ สถานเหลานั้นแลว มีจิตเลื่อมใส ชนเหลานั้นทั้งหมด
เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค”

เปดประตสูแูดนพทุธภมูจิารกิธรรม บำเพญ็บญุ ตามรอยบาทพระศาสดา
ณ ประเทศอนิเดยี – เนปาล
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165 หม ู5 ต.หนองหญาปลอง อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบรุ ี76160
เบอรโทร : +66 (0) 3249 4202   เบอรแฟกซ : +66 (0) 3249 4203
สำนกังานกรงุเทพฯ :   557/13 ถ.ลาดพราว 64 เขต/เขต วงัทองหลาง
กรงุเทพฯ 10310   เบอรโทร : +66 (0) 2935 5004 ตอ 116,103
เบอรแฟกซ : +66 (0) 2935 5010
อีเมลล : info@thanatthicharesort.com เว็บไซด : www.thanatthicharesort.com
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