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ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัดป่าเจริญราช
๒. เพื่อเผยแผ่หลักธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๓. เพื่อเผยแผ่หลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
๔. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อคิดธรรมะ เกร็ดความรู้สุขภาพกาย
สุขภาพจิต ประสบการณ์ชีวิตระหว่างสมาชิก
๕. เพื่อกระตุ้นให้น�าธรรมปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน
๖. เพื่อปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมอันดี ตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ครอบครัว

คุยกับบอกอ
 ๑.เรื่องเล่าพระป่า กัณหาชาลี   ๓
 ๒.เพราะเป็นปัจจัตตัง ขุนไกรลาส   ๖
 ๓.เรื่องเล่าจากชาดก สัตตบุษย์   ๘
 ๔.เหตุเกิดบนรอยพุทธ ฤทธิรงค์   ๑๐
 ๕.เรื่องสมุนไพรเป็นกระษัย บัวเผื่อน   ๑๔
 ๖.คอลัมน์พิเศษ : การเดินทางตามรอยพระบาทองค์พระ   
     สัมมาสัมพุทธเจ้า  น้องอ้อย   ๑๖
 ๗.โลกพุทธบุตร:
    เปิดตัวพระอาจารย์รพีภัทร  วชิรปญฺโญ 
       บุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร   ๒๐
    เก็บตกค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๑ “เด็กดีของพ่อ” 
       บุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร   ๒๔
 ๘.แก่นพระพุทธศาสนา อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว  ๓๒
 ๙.ปฏิทินธรรม     ๓๔
๑๐.สายธารบุญ     ๓๕
๑๑.กุศลกิจ     ๓๗
๑๒.โครงการปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช
    โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ   ๔๔
    โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร   ๔๙
    โครงการค่ายพุทธบุตร    ๕๓
๑๓.สื่อธรรมะวัดป่าเจริญราช   ๕๖
๑๔.ร่วมบุญวารสาร    ๕๘
๑๕.ประวัติหลวงพ่อ    ๕๙

จัดพิมพ์โดย : ชมรมกระแสใจ
วัดป่าเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0-29952112
โทรสาร 0-29952477
e-mail:krasaejai@yahoo.com

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คณะที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
     ดร.อ�านาจ บัวศิริ
     ดร.วิลเลียม วิมุกตายน
     อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล
     คุณน�้าทิพย์ ภูธนชัย

บรรณาธิการบริหาร คุณกมลาศ ภูวชนาธิพงศ์
บรรณาธิการ  คุณวีระ ศรีสนิท
  ดร.สุภาพร ศรีสัตตรัตน์

กองบรรณาธิการ
คุณวิทูร วิรยะพิพัฒน์ คุณอ�าพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
คุณญาณภัทร ยอดแก้ว คุณแพรภัทร ยอดแก้ว
คุณอนุเทพ อินทรชิต คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร
คุณพิทักษ์ อัมภวา คุณศราวุฒิ ค�าเทพ
คุณศิราเมษฐ์ สินธพน�าชัย คุณดวงกมล มณีกุล
คุณขันทอง วัฒนะประกิษฐ์ คุณอโนทัย สินตระการผล
คุณชนารัสมิ์ ศิวศรัณพงศ์ คุณสิรินภา สินตระการผล

วารสาร  กระแสใจ
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คุยกับบอกอ
วีระ ศรีสนิท

ครับกัลยาณมิตรทุกท่าน ผมดีใจทุกครั้งที่ได้ เขียนคอลัมน์คุยกับบอกอให้เพื่อนๆ
ผู้เป็นศากยะบุตรพุทธโอรสได้อ่าน เสมือนเราได้คุยกันก่อน  และฉบับนี้ผม
ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานท�าความดี ด้วยการรักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ เพื่อเป็นการ
ในวาระโอกาสอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา นั่นคือวาระครบรอบ ๒๖๐๐ ปี
แห่งการตรัสรู้ และการบูชาพระพุทธองค์ท�าได้มากมายหลายวิธี ผมขอแนะน�า
ปฏิบัติบูชา อันเป็นการบูชาที่ยิ่งใหญ่และพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญยิ่ง เราควร
ตลอดเวลาให้เป็นอาจิณกรรมอันเป็นกุศลกรรม อย่ารีรอ จงลงมือท�า
เป็นต้นไป เพราะเรามิอาจรู้เวลาที่เหลือของชีวิตว่าเราจะได้ท�าดีไปอีกนานแค่ไหน
ไม่ประมาท ขอจงตั้งใจกันนับตั้งแต่วันนี้เถิด เพียงเราคิดดี พูดดี ท�าดี ก็จะ
กับตัวเราอย่างแน่นอน และฉบับนี้ผมได้พยายามท�าตามสัญญาที่ให้ไว้
และท่านผู้อ่าน ว่าจะน�าคอลัมน์เรื่องเล่าจากพระป่ามาลงให้ได้ ในที่สุดก็ส�าเร็จ
ที่ท�าให้ความส�าเร็จนี้เกิดขึ้น ก็คือหลวงพ่อฯที่เมตตานั่นเอง มิใช่แค่ท่านเท่านั้นยัง
ทีมงานกระแสใจทุกคนที่เสียสละเวลา ใช้ความรู้ความสามารถ สติ และปัญญา
พระศาสนาด้วยวารสารฉบับนี้ พวกเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีส่วนท�าให้
มีอายุครบ ๕๐๐๐ ปี ดั่งพุทธพยากรณ์ บนแผ่นดินสยามแห่งนี้ และหวัง
มั่นคงสวยงามสืบไป ตามเหตุและปัจจัย  อีกทั้งอยากให้วารสาร
ฉบับนี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านทั้งทางโลกและทางธรรม ให้ยาวนาน
เท่าที่พวกเราจะพึงท�าได้ บัดนี้ผมขอเชิญท่านทัศนาธรรมได้ตามอัธยาศัยครับ…

กองบรรณาธิการ

สวัสดี

ชาวพุทธ

ขอเชิญ

ร่วมฉลอง

พุทธชยันตี

ด้วยการ

คิดดี ท�าดี พูดดี

ณ บัดนี้

เพื่อความ

เป็นสิริมงคล

แก่ตนเอง

และผู้อื่น

รวมถึง

เพื่อสืบทอด

พระศาสนา

ให้มีความยั่งยืน

คู่แผ่นดินไทย
ตลอดไป
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 การก�าหนดให้รู้เท่าทันจิตที่นึกคิด    ให้มีสติเข้าไปรู้  เข้าไปดู     ให้เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้น       ใน 
ปัจจุบันจิต   ว่ามันมีการเกิด  การตั้งอยู่และ  การดับไปอย่างไร  ทางไหน  จิตนั้นเกิดดับไปในทาง 
ที่เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นบาปหรือเป็นบุญ  และมีเท่าไรต้องรู้ต้องเห็นให้ละเอียดอย่าขาดสติ
และอย่าส่งจิตออกนอก และอย่าให้สิ่งอื่นเข้ามาแทรก    ภาวะจิตที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลจิต 
ภาวะจติทีเ่ปน็อกศุลกเ็รยีกว่าอกศุลจติ  ผลจากการกระท�าทีเ่กดิขึน้  จากการก�าหนดให้เหน็ว่าอะไร 
เป็นอะไร  ที่เราได้รับเรียกว่า  วิบากจิต  ผลของการเกิดขึ้น และผลของการการดับลงของจิตเรียกว่า 
วิบาก   และภาวะจิตที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ๆ  นั้นคือ   จิตของผู้มีธรรมมีมหาสติ   คือ  การเห็นสภาวะทาง 
กาย   เห็นสภาวะจิต    เห็นสภาวะธรรมะ  และเห็นการเกิดดับในขณะปัจจุบันทันที   พร้อมกับการเห็น 
วัฏฏะแห่งจิต   อันเป็นกิเลส  กรรม  วิบาก อย่างต่อเนื่องทุกขณะ ๆ

“

”

เรื่องเล่าจากพระป่า

เรื่อง กัณหาชาลี 

ณ.ถ�้าตับเต่าเวลา ๐๓.๐๐น. 
 ขณะที่พระภิกษุหนุ่มก�าลังเดินจงกรมอย่าง
มสีตติามรูเ้ท่าทนัอยูน่ัน้ กพ็ลนัเหน็ พระเถระหลายรปู 
ก�าลังทยอยเดินทางออกไปอย่างสงบส�ารวม มุ่งหน้า 
ไปยังถ�้านอก หรือเรียกอีกชื่อว่า ถ�้าพระ พระภิกษุรูป
หนึง่ เอ่ยปากชวนพระภกิษหุนุม่ให้ไปฟังธรรมด้วยกนั 
ท่านจึงเดินตามพระภิกษุรูปนั้นไป เมื่อไปถึงนอกถ�้า 
ท่ามกลางคณะหมู่สงฆ์และผู้ฟังธรรมมากมายนั้น 
พระมหาเถระรูปหนึ่งนั่งอยู ่บนก้อนหินที่สูงกว่า
พระรูปอื่นๆ ก�าลังแสดงธรรม ท่ามกลางพระภิกษุ 
ประมาณ ๘๐-๙๐ รูปที่นั่งฟังธรรมด้วยความเคารพ 
อย่างสงบมีแต่เสียงของพระมหาเถระผู้แสดงธรรม 
เท่านั้น ที่ดังได้ยินก้องกังวานไปทั่วภายในถ�้า    ธรรมะ 
ที่ท่านแสดงนั้นช่างลึกซึ้งจับใจ เนื้อความกล่าวถึง  
จิต ล้วน ๆ ว่า

ตอน พระผู้เฒ่าพระอรหันต์
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 พระภิกษุหนุ่มก็ไม่ติดใจอะไรในสิ่งที่เกิดขึ้น  
มุ่งปฏิบัติอย่างจริงจัง พลางนึกอธิษฐานในใจว่า ถ้า
หลวงปู่ผู ้เฒ่าเป็นพระอรหันต์ได้อภิญญาสมาบัติ
จริง ลูกขอให้หลวงปู่เฒ่าอรหันต์มาสอนลูกด้วยเถิด 
แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมต่อไป  การปฏิบัติของ 
พระหนุ่มนั้น มีการนั่งสมาธิ เดินจงกรมก�าหนดสติ
ตลอดทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติอยู ่ที่ถ�้าตับเต่าเป็นเวลา  
๒ เดือนกว่า ๆ  จิตก็ยังไม่ละเอียด เท่าที่พระหนุ่ม
ต้อง การ ก่อนจะออกจากถ�้าสามวัน ขณะที่นั่งสมาธิ
อยู่เวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.พระหนุ่มได้ยินเสียงพระ
ผู้เฒ่านั้นพูดดังฟังชัดว่า  

 พระภิกษุหนุ่มก็ประนมมือขึ้นแล้วตอบว่า  
“ผมอยากได้อยากเห็นอยากรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้า 
เพื่อให้ดับทุกข์ และได้พระนิพพานขอรับกระผม”  
หลวงผู้เฒ่าแนะน�าต่อว่า “ท่านต้องทิ้งความรู้ของท่าน
เสีย  ทั้งความรู้ ความคิด ความต้องการของท่านที่มีอยู ่
เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์  เพราะ 
ธรรมของพระพุทธองค์แท้ๆ ไม่มีอะไร  เป็นแต่ธาตุแท้
ตามธรรมชาติเท่านั้น  ไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงได้  มัน
เป็นเช่นนั้นเอง ( ต ถ ตา) ในอนัตตาเป็นสายโซ่ต่อกันไป
ตลอดเรื่อยๆ ในแบบวัฏฏะธรรม เป็น  ปริวัติสาม  เป็น
ปฎิจจสมุปบาท สิบสอง  วนอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งสุขทั้ง
ทุกข์นะลูกนะ  วางจิตไว้ให้พอดี แล้วลูกก็จะได้ผลทันท ี
เพราะลูกมีความพร้อมแห่งธรรมเหล่านี้อยู่แล้ว   วันนี้เอา
เท่านี้ก่อนนะลูกนะปู่ลาล่ะ”

 การปฏิบัติธรรม   ถ้าหากว่าอยากให้มันเป็นไป 
ตามใจที่ท่านต้องการ   มันก็เป็นธรรมของท่าน    ไม่ใช่ธรรม 
ของพระพุทธเจ้า  ท่านจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นธรรมของท่าน
หรือเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า ”
“

 แล้วท่านก็ลุกขึ้นหายไปทันที  พระภิกษุหนุ่ม 
ก็ก้มลงกราบอยู่ตรงนั้น รุ่งเช้าวันใหม่พระภิกษุหนุ่ม
ก�าลังเดินจงกรมอยู่หน้าถ�้าเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. 
กว่า  หลวงปู่ ผู้เฒ่าก็ปรากฏกายขึ้นตรงหน้าพระภิกษุ 
หนุ่ม  แล้วพูดขึ้นว่า “ยินดีด้วยที่ท่านวางใจวางจิตเป็น 

อเุบกขารมย์ได้เมือ่คนืนี ้ ให้ลกูท�าอย่างนีต่้อไป”  แล้วท่าน 
ก็เดินเข้าไปในถ�้า  
 เมื่อได้เวลาการเดินธุดงค์ต่อ  พระภิกษุหนุ่ม 
ก็เก็บบริขาร ลาครูบาอาจารย์ที่ดูแลอยู่ที่นั้น แล้ว
เดินทางต่อไปตามป่าตามเขาล�าธารและย้อนกลับ
เข้ามายังห้วยขาแข้ง ลัดเลาะตามป่าเขา รอนแรม
มาตามตะเข็บชายแดน ตามล�าแม่น�้าโขง ได้ชื่นชม
ธรรมชาติอันสวยงามไร้การปรุงแต่งจากน�้ามือ
มนุษย์ท�าให้จิตใจผ่อนคลาย แม้ร่างกายจะตรากตร�า
มิได้หยุดหย่อนก็ตาม  พระหนุ่มมุ่งหน้าสู่ภูพานอัน
เป็นเป้าหมายหลกั ต่อไปยงัถ�า้ขาม และไปจงัหวดัเลย 
ที่ถ�้าผาผึ้งอันเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การปฏิบัติ
อย่างมากซึ่งอยู่ในเขตด้านซ้ายอ�าเภอปากชม อ�าเภอ
นาแห้ว นับเป็นเวลาห้าถึงหกเดือน ก็กลับถึงจังหวัด
ร้อยเอ็ด และได้รีบรุดไปกราบ หลวงปู่พิมพา  โกวิโท 

ครูบาอาจารย์ของพระหนุ่มรูปแรก หลวงปู่พิมพา

 เมื่อฟังธรรมจบลงแล้ว ก็มีพระรูปหนึ่งไม่
ทราบว่าท่านมาจากไหน อายุท่านประมาณสัก ๙๐ 
หรือ  ๑๐๐ กว่า ปรากฏกายขึ้น ณ ผนังถ�้า  กล่าวค�าว่า
สาธุๆๆๆ เสียงดังก้องไปทั้งถ�้า พระภิกษุทุกรูปก็มอง
ไปยังท่านทั้งหมด   และพระมหาเถระที่แสดงธรรม
ไปแล้วนั้น ก็ลงมาจากก้อนหินที่นั่งแสดงธรรมะ  
แล้วเดินตรงไปยังพระมหาเถระผู้เฒ่ารูปนั้น นั่งลง 
แล้วก้มกราบอย่างอ่อนน้อมต่อพระผู้เฒ่าอย่างมาก
และพระทุกรูปเห็นเช่นนั้นก็กราบตามกัน  พระผู้เฒ่า 
ก็กล่าวว่า  “ วันนี้แสดงธรรมได้แจ่มแจ้งชัดเจน  เป็น
ธรรมชั้นเยี่ยม”  และท่านก็เดินออกมานอกปากถ�้า
แล้วกล่าวว่า “ผมลาละทุก ๆ  รูป” แล้วท่านก็เดินหาย 
ไปในทันที ต่อหน้าต่อตาพระภิกษุจ�านวนมาก ซึ่ง
พระภิกษุหนุ่มก็ไม่ทราบว่าท่านมีชื่อเสียงเรียงนาม
ว่าอย่างไร ถามพระรูปใดก็ไม่ได้ค�าตอบเช่นกัน การ
ปรากฏกายของพระผู้ฒ่าช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทุก
คนจึงพาเรียกกันว่าท่านว่า “หลวงปู่เฒ่าอรหันต์”
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 โยมผู ้ชายก็ เอาไม ้มาตอกลงในดินท�า
เครื่องหมายไว้  แล้วหาใบไม้หรือพลาสติกมาวางลง
ไว้ตรงทีห่ลวงปูช่ีใ้ห้    ตอนเช้ากอ็อกส�ารวจดวู่าจดุไหน
มีน�้ามากที่สุด  ญาติโยมก็ออกส�ารวจตามจุดต่าง ๆ 
ส�าหรับหลวงปู่กลับเดินไปอีกที่หนึ่งที่ไม่ได้ส�ารวจไว้
ก่อน  ระยะทางไกลออกไปประมาณ  ๕๐๐  เมตร แล้ว
เรียกโยมให้มาขุดน�้าตรงจุดนี้ ประชาชนชาวบ้านก็
เริ่มขุดบ่อน�้า   ใช้เวลาขุดประมาณ  ๕  วัน ลึกลงไปได ้
 ๑๒  เมตรก็พบน�้าพุ่งออกมาอย่างมาก  สามารถช่วย
ให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านเมืองบัวมีน�้าใช้อยู่  ๕ ปีกว่า  
ขณะที่ตั้งเพิงอยู ่ขุดบ่อน�้านั้นก็มีญาติโยมลูกศิษย์  
นั่งอยู่ด้วยกันประมาณ ๙-๑๐ กว่าคนและมีพระสงฆ์ 
นั่งอยู่ในที่นั้นด้วยประมาณ ๕  รูป   หลวงปู่พิมพาพูด 
ขึ้นว่า  
 “ตรงจุดนี้มีน�้ามันมากต่อไปทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะ
ไม่ร้องไห้อีกแล้ว     ประชาชนก็ได้รับน�้าฝนจากฟ้าอย่าง
มากตลอดปี  การปลูกข้าวก็จะเปลี่ยนเป็นยางพาราเป็น 
ไร่นาสวนผสม  จะมีการขุดเจาะบ่อน�้ามัน มากขึ้นมีก๊าซ 
ธรรมชาติมากเพราะความเจริญทางด้านวัตถุดีมากขึ้นแต่
น่าเสียดายประชาชนไม่ได้ประโยชน์  ยังยากจนเป็น 
หนี้   ผลประโยชน์อันมหาศาล จะตกแก่ผู้มีอ�านาจเพราะ 

 เมื่อมีการขุดบ่อน�้าจนส�าเร็จ  และก็มีน�้าใช้
มากพอสมควร   ท�าให้ประชาชนชาวบ้านได้มีน�้าใช้กัน 
อย่างเต็มที่   หลวงปู่ก็พาญาติโยมนั่งภาวนาเพราะมี
คนที่ไม่ใช่คน มาขอส่วนบุญ  คนเหล่านั้นเป็น วิญญาณ 
ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด  และเขามาขอใช้น�้าในยามค�่า 
คืนข้างแรมพรุ่งนี้   ถ้าอยากทราบว่าพวกเขามาจริง
หรือเปล่า  ก็ให้ใช้ทราย  มาปูปัดหน้าทรายให้เรียบ 
ตอนเช้าให้มาดูรอยเท้าของพวกเขาได้ พอรุ่งเช้า
ญาติโยมที่หลวงปู่เล่าให้ฟังก็ไปดูตามที่หลวงปู่บอก 
และทุกคนก็เห็นรอยเท้าเต็มไปหมด แล้วก็กลับมา
เล่าให้หลวงปู่ฟัง  หลวงปู่ก็ยิ้มๆ  เพราะหลวงปู่ รู้
เห็นหมดทุกอย่างแล้วเพราะเขามากราบขอบุญขอ
ฟังธรรมกับหลวงปู่เป็นประจ�าทุกค�่าคืนข้างแรม

โปรดติดตามเรื่องเล่าจากพระป่าได้ในฉบับต่อไป

ท่านเป็นศิษย์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร   ท่านได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในการหาแหล่งน�้าดื่มน�้าใช้เพราะภาค
อีสานในยุคนั้น ถือว่าแห้งแล้งสุดๆ   ในฤดูแล้ง  
ประชาชน ไม่มีน�้าจะดื่มกิน  ไม่มีน�้า จะใช้  ต้องท�าทุกวิถ ี
ทาง พระภิกษุก็เดือดพร้อมกันทุกหย่อมหญ้า  ต้อง
ออกมาช่วยประชาชนหาแหล่งน�้าในยามค�่าคืน   
พระภิกษุหนุ่มก็ได้ถูกหลวงปู่พิมพา  เรียกให้ไปด้วย  
และท่าน ก็สอนวิธีหาแหล่งน�้าว่าต้องท�าอย่างไร   
ซึ่งพระภิกษุหนุ่มก็ไม่เคยรู้วิชานี้มาก่อน ก็ได้ใช้วิชา
กรรมฐานช่วยหลวงปู่อีกแรงหนึ่งและมีญาติโยม
ติดตามหลวงปู ่ไปด้วยทั้งหญิงทั้งชายก็ประมาณ  
๓๐-๔๐ คน ต่างพาเดินไปในทุ่งนาของชาวบ้าน พื้น
ดินแห้งแตกละแหงไปหมดทั้งพื้นนา มองหาความ
ชุ่มชื้นไม่เจอเลย  หลวงปู่เดินไปก็ชี้ลงไปในดิน

น�้ามันและก๊าซธรรมชาติมีอยู่ในเมืองไทย ร้อยละ ๘๐ 
ของพื้นที่  การเมืองไทยจะมีการคดโกงกัน มากขึ้น  จะ
แย่งกันฆ่ากัน เพื่อให้ได้มาเป็น รัฐบาล เพื่อมากอบโกย
ผลประโยชน์ จากการท�าสัมปทานน�้ามันและ  ก๊าซจาก
แผ่นดิน  ประชาชนก็จะซื้อ น�้ามันแพง มากขึ้นไปเรื่อย ๆ 
เพราะ ไม่มีนายกฯคนไหน รักแผ่นดิน ไทยจริง ๆ   สุดท้าย 
คือ ประชาชนโดนนัก การเมืองหลอกใช้ ให้มาเป็นก�าลัง 
โดยให้ผลประโยชน์ก ่อนอันเป็นส่วนน้อยเพื่อผล
ประโยชน์ก้อนใหญ่ในข้างหน้า  เพราะเขาขาด ศีลไร้ ธรรม 
หิริ  โอตตัปปะ  แผ่นภาคอีสานจะมีค่าเพราะ คนเมือง 
หลวงหรือ ภาคต่าง ๆ จะหนีตายจากน�้าท่วม หนีจากที่
ภูเขาระเบิด  หนีจาก แผ่นดินไหว แผ่นดินจะลง โทษคน 
บาป  เหมือนพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบ เมืองหลวงจะ 
วุ่นวาย คนหนีตายจากน�้า คนหนีตาย จากการเมือง 
คนหนีตายจากปัญหาทางสังคมเมืองหลวง จะเหลว 
แหลกมากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นไป 
ความเหลวแหลกทางการเมือง  การปกครองการ ศึกษา 
การศาสนาและท้องถิ่นจะวิบัติมากขึ้นเรื่อยๆ การเมือง 
จะรุนแรงเอา ความตายแลกกับเงิน กล้าฆ่ากันตาย
พี่น้องยังฆ่ากันได้  สิ่งเสพติดจะมีขายกันเป็นว่าเล่น
เหมือนขนมเด็กๆ  พูดแล้วก็สังเวชใจต่อแผ่นดิน  เพราะ
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ท�าเอง   ธรรมไม่กลับมาโลกา จะพินาศ ”
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เพราะเป็นปัจจัตตัง

เรื่อง ขุนไกรลาส 

 ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่พ่อพลับเริ่มปฏิบัต ิ
ธรรมใหม่ๆ ที่ด้านหลังบ้านของท่านจะมีจอมปลวก
ใหญ่อยู่ข้างต้นขนุน  ที่จอมปลวกนี้เอง มีครอบครัว
ยักษ์อาศัยอยู่ หัวหน้าผู้เป็นพ่อชื่อว่า พ่อปู่สมิงพราย 
ช่วงแรกๆ นั้น พ่อปู่สมิงพรายไม่ค่อยเป็นมิตรกับพ่อ 
พลับและครอบครัวนัก ท่านดุร้าย ตามประสานิสัย
ยักษ์ พ่อพลับกับแม่คลังก็หมั่นเอาบุญจากการปฏิบัต ิ
ธรรมอุทิศให้ท่านและครอบครัว ช่วงระยะแรกๆ  
พ่อปู่สมิงพราย ก็ไม่ค่อยอนุโมทนาในบุญของสอง
ตายายสักเท่าไร แต่ด้วยความเพียรพยายามของพ่อ
พลับแม่คลัง ที่ได้แผ่เมตตาให้ทุกวัน ความเมตตาที่
เกิดจากความหวังดีโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน จึง
เป็นความเมตตาที่บริสุทธิ์เย็นสงบ และท�าให้ดวงจิต
พ่อปู่สมิงพราย ที่นอกจากจะไม่รับบุญที่ให้แล้ว ยัง
ท�าให้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เป็นเนืองๆ นั้น เป็นดวงจิตที่ใส
ขึ้น สว่างขึ้น และในที่สุด ดวงจิตของพ่อปู่สมิงพราย
ก็ได้ยกภพภูมิเป็นเทพ พ่อปู่สมิงพรายได้มากล่าวลา
และได้ขอบคุณในความเมตตาของสองตายาย และ
ได้สั่งลูกหลานของท่านไม่ให้มารบกวนครอบครัวพี่
ปรางอีกเลย ใต้ต้นขนุนนั้นได้กลายเป็นจุดที่พ่อพลับ
กับแม่คลังน�าส่งบุญ ด้วยการอุทิศส่วนบุญกรวดน�้า
ไปให้ดวงวิญญาณมากมายหลายท่าน โดยการแปลง
บุญนั้นให้เป็นทิพย์  ท่านเล่าว่า บุญทิพย์นั้นสามารถ
จะเป็น เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและอาหารทิพย์ได้ ตาม
ที่วิญญาณเหล่านั้นต้องการ ต้นขนุนของพ่อพลับจึง
กลายเป็นแหล่งที่ภูตผีนิยมมาเยี่ยมเยือน มารับบุญ
กันเนืองแน่น จากปากต่อปากของวิญญาณนั่นเอง
 ก่อนที่พ่อปู่สมิงพรายจะอ�าลาไป ท่านได้
ให้พ่อพลับเห็นไห ที่เต็มไปด้วยทองค�าเหลืองอร่าม 
เป็นก�าไล สร้อย ลวดลายสมัยโบราณ อยู่ใต้ต้นขนุน 

ตอน มารผจญการปฏิบัติ

พ่อทองพลับได้มาปรึกษาลูกสาวพี่ปราง ว่าจะขุด 
เอาทองขึ้นมาดีไหม แต่พี่ปรางมีความเห็นว่า อาจจะ 
เป็นบททดสอบอารมณ์ก็เป็นได้ ว่าเรายังมีความโลภ
อยู่ไหม พ่อพลับก็เห็นด้วย จึงปฏิเสธไป หลังจากนั้น
อีก สอง สามวัน สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้มา
ในนิมิตของพ่อพลับ ท่านเอาเงินมาให้ หนึ่งล้านบาท 
พ่อพลับก็โทรมาถามพี่ปรางว่าจะเอาดีไหม  แล้วก็
ตกลงกันว่า จะไม่เอา ท่านก็มาถามอีกรอบ เอาเงิน 
ทองมาให้อีก มากกว่าครั้งแรกอีกหลายเท่า  และก็มา
อีกรอบสาม เงินทองที่ให้นั้นมากเพิ่มทวีคูณ  เมื่อพ่อ
พลับปฏิเสธ สมเด็จพุฒาจารย์ โต  ก็สอนธรรมะให้ 
โดยท่านเมตตาชี้แนะให้ พ่อพลับ อ่าน ต�ารับต�ารา

ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะ

มีครูบาอาจารย์คอยสอดส่องดูแล หรือหมั่นไป

สอบอารมณ์กับครูบาอาจารย์ผู ้มีภูมิธรรมและ

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่สูงกว่า

”

“
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หน้าไหน ซึ่งต�าราเหล่านั้นพี่มะปรางได้จัดหาให้ก่อน 
หน้านี้แล้ว และอีกคราวก่อนที่พ่อทองพลับจะหมด 
อายุขัย 2-3 ปี เป็นช่วงที่ธรรมะของพ่อพลับก้าว 
หน้าได้เร็วมาก ท่านเล่าว่า ตอนนั้นมีมารมาผจญ 
ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน มารได้แปลง
ร่างเป็นผู้ชายที่เคยมาชอบพอกับแม่คลังสมัยที่เป็น
สาวๆ  ทั้งๆที่ผู้ชายคนนี้ได้ตายไปนานแล้ว พ่อพลับ 
จะเห็นผู้ชายคนนี้มายืนเรียกแม่คลังที่หน้าบ้านเกือบ
ทุกคืน ท่านเห็นด้วยตาเนื้อ ว่าผู้ชายคนนี้มาเรียก
เอากายทิพย์ของแม่คลังไป และน�าไปซ่อน แต ่
กายหยาบของแม่คลังนั้นนอนหลับอยู่ เขาจะน�ากาย 
ทิพย์แม่ไปซ่อนไว้ในป่าหิมพานต์ลึก ซึ่งชายตนนี้รู้
ว่าพ่อทองพลับไม่สามารถจะเข้าไปได้ พ่อทองพลับ 
จ�าเป ็นจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากครูบา
อาจารย์ของท่าน คือ “หลวงปู่ก๊ง” 

 หลวงปู่ก๊ง คือ พระผู้เป็นอาจารย์บิดาของ
พ่อพลับ ที่ได้มรณภาพไปนานแล้ว ท่านได้เมตตารับ
พ่อทองพลับเป็นลูกศิษย์เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่  ช่วง
นั้นเป็นช่วงที่พ่อพลับเพิ่งสามารถถอดจิตได้ ท่านจึง
ต้องขอให้หลวงปู่ก๊งพาท่านเข้าไปหาดวงจิตแม่คลัง
ในป่าหิมพานต์ พ่อพลับเล่าว่า ในป่าแห่งนั้นสวยงาม
มาก แต่เป็นป่าที่หาทางออกยากมาก ท่านเกรงว่า
ท่านจะหลงป่า หลังจากที่น�ากายทิพย์แม่คลังกลับ
มาแล้ว ชายคนนี้ก็ยังมาเรียกเอาดวงจิตแม่คลังไป
อีกหลายครั้ง และทุกครั้งพ่อทองพลับก็ต้องคอยน�า
ดวงจิตแม่คลังกลับมาทุกครั้งเป็นระยะเวลาเกือบ
ปีที่เป็นเช่นนี้ ท�าให้พ่อทองพลับเริ่มขาดสติในการ
พิจารณาธรรม เพราะโดยนิสัยส่วนตัวแล้ว พ่อพลับ 
เป็นคนขี้หึงมาก ท�าให้ช่วงนั้นเริ่มมีปากเสียงทะเลาะ
กับแม่คลังอยู่บ่อยครั้ง จนท�าให้แม่คลังนั้นขาดสติ
ไปด้วย ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตาย แม่คลังได้น�าเรื่อง
นี้ไปปรึกษาลูกสาว คือพี่ปราง ช่วงนั้น พี่ปรางได้
นึกถึงหลวงปู่อุปคุต และได้แนะน�าพ่อทองพลับให้
ไปขอความช่วยเหลือจากท่าน เผื่อว่าพ่อจะมี

บญุสมัพนัธ์กบัหลวงปูก่เ็ป็นได้ พ่อพลบั เริม่ได้สต ิและ
ได้ถอดจิตลงไปกราบหลวงปู่อุปคุต ณ. ใต้สะดือทะเล 
พ่อพลับบอกว่าวิมานหลวงปู่เป็นวิมานแก้ว สวยงาม
มาก พ่อพลับได้เรียนเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ให้หลวง
ปู่อุปคุตฟัง  และหลวงปู่ก็เมตตาช่วยเหลือ ด้วยการ 
จับมารตนนี้ไปไว้ในนรกสักแห่ง ซึ่งท่านมิได้แจ้งให ้
ทราบ และหลังจากนั้นพ่อพลับก็ไม่เคยเห็นมาร หรือ 
ชายผู้นั้นอีกเลย  ขอขอบคุณ คุณปรางที่ร่วมสร้าง 
ธรรมทานกับกระแสใจ เรื่องนี้ท�าให้เราได้รู้ว่ามารที่
จะผจญการปฏิบัติธรรมนั้น มีมากมายหลายรูปแบบ 
แล้วแต่บุปกรรม หรือสภาวธรรมของผู้นั้นๆ พ่อพลับ 
ได้พบมารมาผจญ แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วย 
บารมีของครูบาอาจารย์ 
 ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะมีครูบาอาจารย์คอยสอดส่องดูแล หรือหมั่น
ไปสอบ อารมณ์กับครูบาอาจารย์ผู้มีภูมิธรรมและ
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่สูงกว่า เพราะการ 
เดินบนเส้นทางนี้เรามิอาจรู ้ได้เลยว่าจะเจอมาร 
ผจญแบบใด ขอสติและความมุ่งมั่นจงมีแด่ท่าน ผม
เชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์จะไม่ทิ้งลูกศิษย์ผู้ปฏิบัติดี
แน่นอนครับ.
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เรื่องเล่าจากชาดก   
เรื่อง สัตตบุษย์

อดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีชายชาวนาผู้ขยนัคนหนึ่ง ได้จับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อ
ถากถางเป็นทีน่าของตน ซึง่ทีด่นิแห่งนีเ้มือ่ในอดตี เคยเป็นทีต่ัง้บ้านของเศรษฐผีูม้าก่อน 

ตอน กาญจนักขันธชาดก  ธรรมะมีค่าดั่งทอง

ใน
 ชายหนุ่มได้ออกไปไถนาทุกวัน วันหนึ่งขณะที่ก�าลังไถนาอยู่นั้น ผาลไถ (เหล็กส�าหรับ
สวมหัวหมูเครื่องไถ) ก็ไปสะดุดติดอยู่กับของแข็งๆ ท่อนหนึ่งในดิน วัวที่เทียมไถไม่สามารถลาก
ต่อไปได้จึงหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่ เมื่อแรกเขาคิดว่าเป็นรากไม้ จึงเอามือขุดคุ้ยก้อนดินดู แต่กลับ
เป็นแท่งทองค�าขนาดใหญ่ฝังอยู่ในดิน ทองค�าแท่งนี้ เศรษฐีเจ้าของบ้านคนเดิมได้ฝังซ่อนไว้ 
แล้วอพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่น กลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่า
 ขณะนั้นเพิ่งจะบ่าย ยังมีเวลาเหลืออีกมาก ชาวนาผู้รักงานจึงค่อยๆ ท�างานต่อ แล้ว
โกยดินกลบท่อนทองค�าไว้ดังเดิม จนกระทั่งโพล้เพล้ เขาจึงหยุดท�างาน แล้วย้อนกลับไปยังที่ฝัง
แท่งทองค�า คุ้ยดินออก ตั้งใจจะแบกกลับบ้าน แต่ทองมีน�้าหนักมากแบกไปไม่ไหว เขาจึงคิดที่จะ
แบ่งแท่งทองนี้ออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่ ๑ ขายน�าทรัพย์มาเลี้ยงชีพ ส่วนที่ ๒ ฝังไว้ที่เดิมเก็บไว้ยาม
ขัดสน ส่วนที่ ๓ เป็นทุนค้าขาย ส่วนที่ ๔ ท�าบุญให้ทาน
 เขาจึงตัดทองค�าออกแบกกลับบ้านคราวละท่อนๆ น�าไปใช้ตามจุดประสงค์นั้น โดยไม่มี
ความกังวลว่า ทองค�าส่วนที่กลบดินจะสูญหายหรือไม่ แต่เพื่อความไม่ประมาท ชาวนาจึง ไม่
ปริปากแพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครทราบแม้แต่กับลูกเมีย ยิ่งกว่านั้น แม้แต่การจับจ่ายภายในบ้าน 
ก็ยังให้เป็นไปตามปกติ จนไม่มีใครล่วงรู้เบื้องหลังในความเป็นผู้มั่งมีของเขาเลย เข้าใจเอาเอง
ว่า เป็นเพราะความขยันขันแข็งในการท�างานของเขา

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ ้ า จึ ง ต รั ส พ ร ะ ค า ถ า ว ่ า . . .

นรชนใด มีจิตร่าเริงแล้ว มีใจเบิกบานแล้ว บ�าเพ็ญธรรมเป็นกุศล เพื่อบรรลุความ

เกษมจากโยคะ นรชนนั้น พึงบรรลุความสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างได้โดยล�าดับ 

ครั้นแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่า "ชาวนา" ได้มาเป็นพระองค์เอง 
”

“
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ข้อคิดจากชาดก

๑. ผู้ที่เป็นครูอาจารย์ ต้องศึกษาอัธยาศัยของผู้รับค�าสอนเสียก่อน แล้วพลิกแพลง

วิธีการให้เหมาะสม มิฉะนั้น จะกลายเป็นยัดเยียดค�าสอน อย่างไรก็ดี ก็ต้องเตรียม

ตัวให้พร้อม โดยฝึกคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ ( ๑) แตกฉานในการขยายความ ( ๒) 

แตกฉานในการย่อความ ( ๓) แตกฉานในการพูดโน้มน้าวให้สนใจ ( ๔) มีปฏิภาณ

ไหวพริบ ในการถามและตอบปัญหา

๒. ถ้าต้องการให้งานใหญ่ส�าเร็จ ต้องรู้จักแบ่งงานเป็นส่วนย่อย 

๓. ผู้น�าต้องฉลาดในการเก็บความลับด้วย เรื่องบางอย่างบอกใครไม่ได้ 

ถ ้ อ ย ธ ร ร ม ล� า ก วี เพียรธรรม

“ ค น วั ด ”

คนเข้าวัดชั่วดีมีมากหลาย
ต่างจุดหมายเจตนาต่างเหตุผล
คนเข้าวัดใช่จะดีเสียทุกคน
และรวยจนมิอาจคาดความดี แรกมาวัดฟังธรรมจ�าไปใช้

อยู่ต่อไปลืมธรรมจ�าแต่ขี้
แรกมาวัดพลีกายถวายชีวี
ทุกวันนี้นั่งเม้าท์เมานินทา

จงอย่าลืมเราเข้าวัดเพื่ออะไร
บาปหรือบุญขุนกันไปใครเลือกสรร
ทบทวนจิตตรวจใจตามให้ทัน
เพียรบากบั่นเพ่งตนจึ่งพ้นเลว.

บ้างตั้งใจปฏิบัติขจัดกิเลส
เพื่อดับเหตุแห่งทุกข์หยุดตัณหา
บ้างหากินบนกิจวัดจัดกันมา
แสร้งตีหน้าใจบุญเกื้อหนุนกัน
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เหตุเกิดบนรอยพุทธ 
เรื่อง ฤทธิรงค์
ตอน ยมกปาฏิหาริย์อัศจรรย์ไฟคู่น�้า

 เมื่อครั้งที่พระปิณโฑละภารทวาชะท�าปาฏิหาริย์ส�าแดงฤทธิ์ ให้เศรษฐีในพระนครราชคฤห์ผู้หนึ่งได้
ประจักษ์ว่า มีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว ครั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความแล้ว พระบรมศาสดาทรง
ต�าหนิและมีบัญญัติห้ามมิให้พระสาวกท�าปาฏิหาริย์อีกต่อไป
          ครั้นพวกเดียรถีย์ได้ทราบข่าวพากันดีใจว่าเป็นโอกาสของเราแล้วจึงให้สาวกของตนออกประกาศว่า 
เราจะท�าปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดมเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ทรงสดับข่าวนั้นแล้ว ร้อนพระทัยด้วยความ
เป็นห่วง รีบเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระวิหาร ทูลถามว่า

“พระองค์ทรงบัญญัติ ห้ามพระสาวกท�าปาฏิหาริย์เป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะ”
“เป็นความจริง มหาบพิตร” พระบรมศาสดาทรงรับสั่ง
“ถ้าพวกเดียรถีย์จะท�าปาฏิหาริย์แล้วพระองค์จะท�าอย่างไร”
“ถ้าพวกเดียรถีย์ท�า ตถาคตก็จะท�าด้วย”
“ก็พระองค์ทรงบัญญัติห้ามแล้วมิใช่หรือ”
“ถูกแล้ว มหาบพิตร ตถาคตห้ามพระสาวกต่างหาก หาได้ห้ามอาตมาไม่ เหมือนเจ้าของสวน
ผลไม้ห้ามเก็บผลไม้ ความจริงก็หาได้ห้ามเจ้าของสวนเก็บมิใช่หรือ มหาบพิตร”

พระเจ้าพิมพิสารทูลถามต่อไปว่า “พระองค์จะท�าที่ไหนและจะท�าเมื่อใด”
“ถวายพระพร อาตมาจะท�าที่เมืองสาวัตถี ในวันเพ็ญเดือน ๘ นับแต่นี้ไปอีก ๔ เดือน”

 ครั้นพระบรมศาสดาเสด็จอยู่ที่พระนครราชคฤห์พอสมควรแก่อัธยาศัยแล้ว ก็เสด็จด�าเนินไปยัง
พระนครสาวัตถี พวกเดียรถีย์พากันกลั่นแกล้งโจษจันว่าพระสมณโคดมหนีไปแล้ว เราจะไม่ลดละจะติดตาม
ไปท�าปาฏิหาริย์ด้วย
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 ครั้นย่างเข้าเดือน ๘ ใกล้เวลาท�าปาฏิหาริย์ 
พวกเดียรถีย์ได้จัดสร้างมณฑปใหญ่ประดิษฐ์ด้วยไม้
ตะเคียนงามวิจิตร ประกาศให้มหาชนทราบว่าตนจะ
ท�าปาฏิหาริย์ที่นี้
 ครั้นนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้เข้าเฝ้า 
พระบรมศาสดา และรับที่จะท�ามณฑปถวาย เพื่อท�า
ปาฏิหาริย์ พระบรมศาสดาไม่ทรงรับ ตรัสว่า อาตมา 
จะไม่ใช้มณฑปท�าปาฏิหาริย์แต่จะอาศัยร่มไม้มะม่วง
ท�าปาฏิหาริย์
          ครั้นพวกเดียรถีย์ทราบว่า พระบรมศาสดา
จะทรงท�าปาฏิหาริย์ที่ร่มไม้มะม่วง จึงจ่ายทรัพย์จ้าง
ให้คนท�าลายต้นมะม่วงในที่สาธารณะทั้งในและนอก
เมืองให้หมด เพื่อมิให้โอกาสแก่พระพุทธเจ้าทรงท�า
ปาฏิหาริย์
          ครั้นถึงวันเพ็ญแห่งอาสาฬมาส คือเช้าแห่งวันขึ้น 
๑๕ ค�่าเดือน ๘ พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก
เสด็จเข้าไปภายในพระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต 
ประจวบกับราชบุรุษผู ้รักษาสวนหลวงคนหนึ่ง 
ชื่อคัณฑะ เห็นมะม่วงทะวายมีมดแดงท�ารังหุ้มอยู่
ก�าลังสุก จึงได้สอยมะม่วงผลนั้นลงมา เมื่อท�าความ
สะอาดดีแล้วก็จัดใส่ภาชนะน�าไปจากสวนเพื่อถวาย
พระราชา พอดีเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกล
ก็มีความเลื่อมใส พลางด�าริ มะม่วงผลนี้หากเรา
จะเอาไปถวายพระราชาก็คงจะได้รับพระราชทาน
รางวัลไม่เกิน ๑๕ กหาปนะ แต่ถ้าเราจะน้อมถวาย
พระพุทธเจ้าแล้ว จะเป็นมหากุศลอ�านวยอานิสงส์
ผลให้ประโยชน์สุขแก่เราสิ้นกาลนาน เมื่อนายคัณฑะ 
ด�าริเช่นนี้แล้ว ก็น้อมมะม่วงสุกผลนั้นเข้าไปถวาย
พระพุทธเจ้า
 ครั้นพระบรมศาสดาทรงรับผลมะม่วงของ
นายคัณฑะแล้วประสงค์จะประทับนั่ง ณ ที่ตรงนั้น 
พระอานนท์เถระจัดอาสนะถวายประทับตามพุทธ
ประสงค์ ครั้นประทับนั่งแล้ว ทรงหยิบผลมะม่วงใน
บาตรส่งให้พระอานนท์ท�าปานะ

 พระอานนท์ก็จัดท�าปานะมะม่วง คือน�้าผล
มะม่วงคั้นถวายตามพระประสงค์ ครั้นพระบรม
ศาสดาเสวยแล้วก็ทรงส่งเมล็ดมะม่วงให้นายคัณฑะ
ว่า “คัณฑะ! เธอจงคุ้ยดินร่วนขึ้นท�าเป็นหลุม ปลูก

มะม่วงเมล็ดนี้ ณ ที่นี้เถิด” นายคัณฑะก็จัดปลูก
มะม่วงเมล็ดนี้ ณ ที่นั้น
 พระพุทธเจ้าทรงล้างพระหัตถ์เหนือพื้นดิน
บนเมล็ดมะม่วงนั้นในทันใดนั้นก็พลันบังเกิดความ
อัศจรรย์ขึ้น เมล็ดมะม่วงนั้นเกิดงอกออกต้นขึ้นทันท ี
และในช่วงขณะที่นายคัณฑะพร้อมด้วยพระสาวก
ทั้งหลาย มองดูอยู่ด้วยความพิศวง ต้นมะม่วงต้น
น้อยๆ นั้นก็เติบโตใหญ่ขึ้นๆ ออกกิ่งใหญ่ ๆ ถึง ๕ กิ่ง
ยื่นยาวออกไปถึง ๕๐ ศอก ทั้งล้วนตกดอกออกผล 
มีทั้งผลดิบผลสุก แลอร่ามไปทั้งต้น ร่วงหล่นเกลื่อน
พื้นพสุธา
          นายทัณฑะมีปีติเลื่อมใส ได้ประสบอัศจรรย์
เฉพาะหน้าก็เก็บผลมะม่วงสุกที่หล่นมาถวายพระ
สงฆ์ทั้งหลายที่ติดตามมาให้ฉันจนอิ่มหน�าส�าราญ
ทั่วกัน เมื่อพระบรมศาสดาทรงได้ไม้คัณฑามพฤกษ์
อันสมบูรณ์ด้วยกิ่งใบสูงใหญ่งามด้วยปริมณฑล สม
ดังพระประสงค์เช่นนั้น ก็ทรงตั้งพระทัยจะทรงท�า
ปาฏิหาริย์สืบไป 
 ครั้ น เวลาบ ่ ายแห ่งวัน เพ็ญอาสามาส
พระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระคันธกุฏีประทับ 
ยืนอยู่ที่มุข ท่ามกลางพุทธบริษัท ซึ่งมาสโมสรกัน 
เนืองแน่น โดยใคร่จะชมปาฏิหาริย์ จึงทรงนิมิต
จงกรม แก้วอันกว้างใหญ่เหนือยอดไม้คัณฑามพฤกษ ์
ไพศาลงามตระการวิจิตรควรแก่ความเป็นพุทธ
อาสน์ ที่ประทับส�าหรับแสดงปาฏิหาริย์ พระบรม 
ศาสดาทรงเสด็จลีลาศขึ้นประทับนั่งยังจงกรมแก้ว
มโหฬารทรงกระท�า ปาฏิหาริย์ให้บังเกิด
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 ท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องบน สายน�้าพุ่งออกจากพระกายเบื้องล่าง และท่อไฟพุ่ง

ออกจากพระกายเบื้องล่าง สายน�้าพุ่งออกจากพระกายเบื้องบน เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้า สายน�้าพุ่งออกจากพระกายเบื้องหลัง และท่อไฟพุ่ง

ออกจากพระกายเบื้องหลัง สายน�้าพุ่งออกจากพระกายเบื้องหน้า เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากพระเนตร (ตา) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากพระเนตรข้างซ้าย และท่อ

ไฟพุ่งออกจากพระเนตรข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากพระเนตรข้างขวา เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากพระกรรณ (หู,ใบหู) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากพระกรรณข้างซ้าย และ

ท่อไฟพุ่งออกจากกรรณข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากพระกรรณข้างขวา เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากช่องพระนาสิก (จมูก) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากช่อพระนาสิกข้างซ้าย 

และท่อไฟพุ่งออกจากช่องนาสิกข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากช่องนาสิกข้างขวา เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากจงอยพระอังสา (บ่า,ไหล่) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากจงอยพระอังสา

ข้างซ้าย และท่อไฟพุ่งออกจากจงอยพระอังสาข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากจงอยพระอังสาข้าง

ขวา เป็นคู่ ๑ 

 ท่อไฟพุ่งออกจากพระหัตถ์ (มือ) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากพระหัตถ์ข้างซ้าย และท่อไฟ

พุ่งออกจากพระหัตถ์ข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากพระหัตถ์ข้าวขวา เป็นคู่ ๑ 

 ท่อไฟพุ่งออกจากประปรัศว์ (ข้าง,สีข้าง) เบื้องขวา สายน�้าพุ่งออกจากพระปรัศว์เบื้อง

ซ้าย และท่อไฟพุ่งออกจากพระปรัศว์เบื้องซ้ายสายน�้าพุ่งออกจากพระปรัศว์เบื้องขวา เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากพระบาท (เท้า) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากพระบาทข้างซ้าย และท่อไฟ

พุ่งออกจากพระบาทข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากพระบาทข้างขวา เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากนิ้วพระหัตถ์ (นิ้วมือ) ข้างขวา สายน�้าพุ่งออกจากนิ้วพระหัตถ์ข้างซ้าย 

ท่อไฟพุ่งออกจากนิ้วพระหัตถ์ข้างซ้าย สายน�้าพุ่งออกจากนิ้วพระหัตถ์ข้างขวา เป็นคู่ ๑

 ท่อไฟพุ่งออกจากพระโลมา (ขน) เส้นหนึ่ง สายน�้าพุ่งออกจากพระโลมาเส้นหนึ่ง เป็นคู่ 

ๆ สลับกันทั่วทั้งพระกาย เมื่อท่อไฟพุ่งออกมาแล้วก็ส�าแดงเป็นสีสันต่าง ๆสลับกันรวม ๖ สี คือ 

สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว หงสบาท (สีแดงปนเหลือง,สีแดงเรื่อหรือสีแสด) และประภัสสร (สี

เลื่อมพราย เหมือนแสงอาทิตย์แรกขึ้น)

สถานที่ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์ที่เมืองสาวัตถี
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 เมื่อสีออกจากแสงไฟซึ่งพุ่งออกมากระทบ
สายน�้า ก็ท�าสายน�้าให้มีสีต่าง ๆ ไปตามสีไฟ สลับกัน 
ไปมางานน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ทั้งท่อไฟสายน�้าที่พุ่ง
ออกก็พุ่งออกไปไกล ท�าให้ท้องฟ้าอากาศสว่าง ไสว
มหาชนทั้งหลายมองเห็นทั่วทุกทิศ เป็นที่จ�าเริญจิต
แก่ผู้ได้เห็นทั่วโลกธาตุ ต่อจากนั้นพระบรมศาสดา 
ก็ทรงนิรมิต
 พระพุทธเจ้าขึ้นอีกพระองค์หนึ่ง มี พระรูป
พระโฉม เช่นเดียวกันประองค์ทุกประการและโปรด
ให้พระพุทธนิรมิตพระองค์นั้นแสดงพระอาการสลับ
กันไปกับพระองค์โดยตลอด คือ
 เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จจงกรม พระพุทธ
นิรมิตก็เสด็จประทับยืน เมื่อพระพุทธนิรมิตเสด็จ
จงกรม พระบรมศาสดาก็ประทับยืนเป็นคู่ ๑ เมื่อ 
พระบรมศาสดาประทับนั่ง พระพุทธนิรมิตก็ส�าเร็จ
สีหไสยาสน์ (นอนตะแคงข้างขวา) เมื่อพระพุทธ
นิรมิตเสร็จประทับนั่งพระบรมศาสดาก็ส�าเร็จ 
สีหไสยาสน์ เป็นคู่ ๑
 เมื่อพระบรมศาสดาทรงตั้งป ัญหาถาม 
พระพุทธนิรมิตก็ตรัสแก้เมื่อพระพุทธนิรมิตตั้ง
ปัญหาถาม พระบรมศาสดาก็ตรัสแก้ เป็นคู่ ๑ รวม 
พ ร ะ อ า ก า ร ที่ ท ร ง แ ส ด ง ก็ ดี อ า ก า ร ที่ ท ร ง                                                                     
ถามและทรงและทรงแก้ก็ดีได้ปรากฏแก่มหาช ที่มา
ประชุมกันอยู่ได้เห็นและได้ยินกันทั่วถึง เป็นเจริญใจ
เจริญความเลื่อมใสศรัทธาปสาทะเป็นยิ่งนัก

 ในที่สุดแห่งยมกปาฏิหาริย์ ธรรมาภิสมัยได้
มีแก่พุทธบริษัท เพราะได้เห็นและได้ฟังธรรมเทศนา
เป็นอเนกเมือ่ จบพระธรรมเทศนาคราวนัน้ อนัว่าพระ
ธรรมาภิสมัยคือตรัสรู้มรรคผลก็บังเกิดแก่สัตว์ ๘๔ 
โกฏิเป็นประมาณ ณ กาลนั้น หมู่ครูทั้ง ๖ แลเดียรถีย์ 
ทั้งหลาย ก็ปลาตนาการกลัว พระพุทธานุภาพ 
ครุวนาดุจหมู ่มฤคชาติอันสะดุ ้งตกใจกลัวภัยแต่
พระยาไกรสรสีหราช อันลีลาศออกหยุดยืนบนแผ่น
พื้นสุพรรณมโนศิลาปรากฏเห็นปานดังนั้น

ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 
โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข

เว็บไซด์ธรรมะไทย

ภายหลังทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ์ เสร็จสิ้น  
เสด็จขึ้นไปจ�าพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

เพื่อโปรดพระพุทธมารดา 

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก 
คือ จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 

เมื่อภายหลังเสด็จจ�าพรรษาที่สวรรค์
เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาแล้ว 

วันที่เสด็จลงคือวันออกพรรษา
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รู้เรื่องสมุนไพรเป็นกระษัย
เรื่อง บัวเผื่อน
ตอน ยาแก้ไอขับเสมหะ    

ฝนตกแดดออก พายุเข้า น�้าท่วม น�้าแล้ง ข้าวสารอาหารแพง โอ้ย สารพัดสารเพ จะประดังเข้ามา เดี๋ยว
นี้สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนค่ะ  ชีวิตก็แปรปรวนไปตามสภาพดินฟ้าและเศรษฐกิจ ดังนั้นวันนี้  
บัวเผื่อนจะพาทุกท่านไปรู้จักสมุนไพรไทย ส�าหรับแก้ไอขับเสมหะ ปลูกไว้ใช้มีประโยชน์มากมายนะค่ะ 
ประหยัดเงินทองเก็บไว้ท�าบุญดีกว่านะค่ะ  สรรพคุณสมุนไพรตัวไหน จะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามกัน
เลยค่า...

ช ะ ม ว ง
ชะมวงไม่ใช่ชะมดนะค่ะ อย่าเข้าใจผิด ชื่ออื่น : กระมวง, มวงส้ม, หมากโมก

ลักษณะ : ชะมวง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 15-30 เมตรค่ะ เป็น
พืชใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี แกมใบหอก กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 7-15 ซม. 
เนื้อใบหนาและเหนียว ผิวใบเป็นมัน ดอก แยกเพศอยู่คนละต้น ดอกตัวผู้ออก
เป็นกระจุก มีดอกย่อยหลายดอก กลีบดอกสีเหลืองหรือชมพูถึงแดง ดอกตัว
เมียเป็นดอกเดี่ยว ผลเป็นผลสด รูปค่อนข้างกลม เมื่อสุกสีเหลืองแกมส้มหม่น 
มองเผินๆคิดด่าส้มซะอีกนะค่ะ
สรรพคุณของ ชะมวง : ใบและผล แก้กระหายน�้า ระบายท้อง แก้ไข้ค่ะ

จิก

จิก เป็นชื่อต้นไม้นะค่ะ ไม่ใช่อาการของคนชอบจิก  ชื่ออื่น : กระโดนทุ่ง, กระโดนน�้า, จิกน�้า, ตอง

ลักษณะของ จิก เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-15 เมตรค่ะ ล�าต้นเป็นปุ่มปม ปลาย
กิ่งลู่ลง ใบอ่อนสีน�้าตาลแดง ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ตอนปลายกิ่ง รูปใบหอก
หรือรูปไข่กลับ กว้าง 10-13 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายจะผายกว้างแล้วแหลม 
โคนแหลมขอบจักถี่ ดอก ออกเป็นช่อยาวที่ปลายกิ่งสีแดง ห้อยลง ยาว 30-40 
ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ หลุดร่วงง่าย เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. 
เกสรตัวผู้สีแดงจ�านวนมาก ผลกลมยาว เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 ซม. 
ยาว 3-4 ซม. มีสันตามยาว 4 สัน
สรรพคุณของ จิก : เมล็ด ใช้เป็นยาแก้ไอในเด็ก เข้ายาลม ใช้แก้อาการจุกเสียด 
ใบแก่ แก้ท้องร่วง เปลือกต้น ใช้เบื่อปลา( อันนี้เป็นบาปค่ะ ไม่ควรท�า)
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ช ะ เ อ ม ไ ท ย
คงเป็นชื่อที่รู้จักกันดีนะค่ะ ชื่ออื่นก็มีค่ะ เช่น: ชะเอมป่า, ตาลอ้อย, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, ย่านงาย

ลักษณะ : ชะเอมไทย เป็นไม้เถายืนต้น มีหนามตามล�าต้นและกิ่งก้าน ใบประกอบ
แบบขนนกสองชั้น ยาว 10-15 ซม. โคนก้านใบป่องออก ใบย่อยรูปขอบหนา 
ดอก ช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ลักษณะเป็นพู่ กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม ผลเป็นฝัก สี
เหลืองถึงน�้าตาล ตรงที่เป็นเมล็ดจะมีรอยนูนเห็นชัด
สรรพคุณของ ชะเอมไทย : ราก มีรสหวาน ใช้เป็นยาแก้ไอ กระหายน�้า ยาระบาย 
ผล ขับเสมหะ เนื้อไม้ มีรสหวาน แก้โรคในคอ แก้ไอขับเสมหะ การศึกษาทาง
เคมีพบว่า สารที่ให้ความหวาน เป็นน�้าตาลกลูโคสและซูโครส

ปีบ
เป็นดอกไม้ที่บัวเผื่อนชอบมากค่ะ หอม มีเสน่ห์จริงๆ ชื่ออื่น : กาซะลอง, กาดสะลอง

รูปลักษณะ : ปีบ เป็นไม้ยืนต้นค่ะ  สูง 15-25 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 2-3 
ชั้น เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปไข่แกมใบหอก กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. 
ดอกช่อขนาดใหญ่ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว เป็นหลอดยาว ปลายแยก
เป็น 5 แฉก กลิ่นหอม ผลเป็นฝักแบน
สรรพคุณของ ปีบ : ดอกแห้ง ใช้มวนเป็นบุหรี่สูบแก้หืด  ราก บ�ารุงปอด แก้หอบ 
พบว่าในดอกมีสาร Hispidulin ซึ่งระเหยได้ และมีฤทธิ์ขยายหลอดลม ดมแล้ว
หอมแบบไทยๆ ชื่นใจจริงๆนะค่ะ

ฉบับนี้รู้จักกันพอหอมปากหอมคอก่อนนะค่ะ เดี๋ยวฉบับหน้า บัวเผื่อน 
 จะน�าสมุนไพรเก๋ๆ มาฝากันอีกค่ะ ตอนนี้ขอตัวไปเก็บดอกปีบมาทัดหู
ให้งามอย่างไทยก่อนนะค่ะ 

บ๊าย บาย...

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับชมธรรมเทศนาในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อทุกวันที่ 

1-8 ของแต่ละเดือน โดยหลวงพ่อพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท 
ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป โดยรับฟังธรรมบรรยายภาค

ปฏิบัติแบบสดๆได้ที่บ้านของท่านพร้อมๆกับคณะผู้ปฏิบัติธรรม
ได้ที่เว็บไซต์ของวัดป่าเจริญราช www.watpacharoenrat.org 

โดยสามารถเปิดชมได้ทาง เครื่องคอมพิวเตอร์ ,notebook, ipad, 
iphone, samsung galaxy แบบออนไลน์ทาง Internet และสามารถ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวการถ่ายทอดสดธรรมบรรยาย
และกิจกรรมอื่นๆของวัดได้ทางเว็บไซต์ หรือ facebook fanpage 

ศิษย์วัดป่าเจริญราช
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 การเดินทางของพวกเราก็ด�าเนินมาเรื่อย
จนถึงเช้าตรู่ของวันที่เราจะได้ล่องเรือกันอีกแล้ว
ค่ะ คราวนี้คือ ที่แม่น�้าจุฬาตรีคูณ เค้าว่ากันว่าเป็น
แม่น�้ามหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์ที่คนกล่าวถึงก็คือ 
แม่น�้าที่ศักดิ์สิทธิ์ถึงสามสายไหลมาบรรจบกันกลาย
เป็นแม่น�้าจุฬาตรีคูณค่ะ นั่นคือ แม่น�้าคงคา แม่น�้า
ยมุนา และแม่น�้าสุรัสวดี ลองนึกภาพตามนะคะ 
บรรยากาศยามเช้าแสนสบาย ลมเย็นๆ หมอกจางๆ
เหนือผิวน�้า มีเสียงเพลงจุฬาตรีคูณแสนไพเราะที่
ร้องกันสดๆจากพี่แมว ที่ร่วมเดินทางมากับเรา ร้อง
กันสดๆไม่มีดนตรีเลยค่ะ เสียงพี่เค้าเพราะมากๆ
จริงๆ ประกอบกับบรรยากาศแสนจะสดชื่น สุดยอด
ไปเลยค่ะ ลืมไปเลยว่าที่นี่คืออินเดียดิฉันพูดกับตัว
เองในใจว่า ไม่อยากเชื่อเลยว่าอินเดียจะมีสถานที่ๆ
น่าสนใจมากมายขนาดนี้ ทุกคนดื่มด�่ากับบรรยากาศ
อย่างเต็มที่จนกระทั่ง มาถึงเวลาที่เราลงเรือเพื่อชม
แม่น�้าอย่างใกล้ชิด ที่บอกว่าใกล้ชิดเนี่ยจริงๆนะคะ 
ไม่ได้โม้ เพราะเรือที่เรานั่งล่องไปนั้นเค้าก�าลังจะพา
เราไปลงแม่น�้าจุฬาตรีคูณนี้เลยค่ะ

ใจก็คิดว่าจะหนาวเหมือนที่แม่น�้าคงคาไหม แต่เอา
เถอะไหนๆก็มาละ...ใครจะมีโอกาสทองอย่างเรา
เนี่ย เพราะแม่น�้าแห่งนี้มีความเชื่อกันว่าถ้าใครได้
ลงอาบแล้วจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะ เรือของ
ชาวคณะเราประมาณ 6 ล�า แล่นออกจากฝั่งตาม
กันไป แสงแดดยามเช้ากับสายน�้าอันเย็นเฉียบ ทุก
คนไม่สนใจอะไรนอกจากดื่มด�่ากับบรรยากาศและ
ควักกล้องมาถ่ายกันอย่างสนุกสนาน จนดิฉันมอง
เห็นว่ากลางแม่น�้าจะมีท่าเรือรอเราอยู่ 3-4 ท่าเรือ 
ตรงกลางแม่น�้าเลยค่ะ ยังสงสัยว่า เค้าสร้างไว้
ตรงกลางแม่น�้าเพื่ออะไร คนพายเรือพาเรามาจอด
ที่ท่าเรือกลางแม่น�้า ตอนนั้นทุกคนในเรือมองหน้า
กันเหรอหรา แล้วก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อท่านบอกว่า
อ้าว..เตรียมลงน�้าได้ งงกันเป็นแถวค่ะ ตรงนี้เลย 
(จริงๆพวกเราทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะได้ลง 
แต่ก็ไม่คิดว่าจะท�ากันขนาดนี้) อึ๋ย..กลัวก็กลัว ใจก็
คิด กลางน�้าเลยเหรอ เอาไงดีท่าไหนดี กรรเชียง 
ฟรีสไตล์  คนพายเรือโบกไม้โบกมือให้รีบลงน�้า

ตอน การเดินทางตามรอยพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล (ต่อจากฉบับที่แล้ว) 

เรื่อง น้องอ้อย

คอลัมน์พิเศษ
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 พวกเราก็ตัดสินใจเอาก็เอา ลงก็ลง จะแค่
ไหนเชียว พอก้าวขาลงน�้าไปเท่านั้นแหละค่ะ ต้อง
ตกใจมากเพราะน�้าเย็นมาก หนาวมาก แต่..น�้านี่ยังไม่ 
ถึงเอวด้วยซ�้าค่ะ เพราะเรามาจอดตรงสันดอนพอ
ดีฮ่าๆ ลุ้นแทบตาย จากนั้นหลวงพ่อก็น�าพวกเรา  
สวดมนต์ ขัดตัวด้วยมะกรูดและส้มป่อยท่านว่า
เหมอืนเราได้ท�าความสะอาดร่างกาย ช�าระจติใจ  หาก 
เราตั้งจิตอธิษฐานดีดีและตั้งใจแน่วแน่ งานนี้ทุกคน
ตั้งใจมากเพราะได้มาลงแม่น�้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งที เป็นกัน
ทุกคน เป็นภาพที่ประทับใจมากค่ะ
 สถานที่อีกแห่งที่เราได้ไปเยือนและเคารพ
สักการะคือ ภูเขายุคลธร ที่เมืองสาวัตถี เป็นที่ที่
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์พร้อม
แสดงธรรมให้แก่ผู ้ที่คลางแคลงใจในพุทธศาสนา 
และผู้ที่เลื่อมใสก็ยิ่งเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น 
 เรายังได้ไปกราบสักการะ วัดเชตุวันมหา
วิหาร ซึ่งเป็นสถานที่มีผู้มาแสวงหาโมกธรรมมาแต่
สมัยโบราณ ภายในวัดร่มรื่นมาก มีชาวพุทธจาก
หลายประเทศมากราบไหว้สักการะ สวดมนต์ นั่ง
สมาธิ ภายในวัดมีมูลคันธกุฎี เป็นที่ที่พระพุทธองค์
ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์ หมู่กุฎี
พระอริยสาวก และพระอรหันต์ เช่น พระสารีบุตร 
พระสีวลี พระมหากัสสปะ พระโมคคัลลานะ พระ
อานนท์ องค์คุลีมาล เป็นต้น นอกจากนี้ หลวงพ่อได้
น�าเราสวดมนต์ นั่งสมาธิ และได้ฟังธรรมจากท่าน 
ณ ใต้ต้นไผ่ต้นใหญ่ลมพัดเย็นสบาย ดิฉันรู้สึกใจเย็น
สบาย มีความสุข และไม่อยากลุกไปไหนเลยค่ะ มัน
สุขกายสบายใจบอกไม่ถูก 
 เรามีโอกาสได้ไปเวียนเทียนรอบต้นโพธิ์  
อานันทโพธิ ซึ่งว่ากันว่าเป็นต้นโพธิ์เดียวกันกับที่
พุทธคยาซึ่งพระอานนท์ท่านได้น�าเมล็ดมาจากที่นั่น
โดยทางอากาศมาหว่านลงที่นี่  มหัศจรรย์จริงๆค่ะ

 การเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุดค่ะ เรา
ก�าลังมุ่งหน้าเดินทางไปนครออลังกาบาด โดยเรา
เดินทางโดยสารการบิน อินดิโก้ จากเมืองลัคเนาสู่
นิวเดลีและต้องต่อเครื่องจากนิวเดลีมุ่งหน้าสานคร
ออลังกาบาด ใช้เวลาเดินทางทั้งวันค่ะ เพราะสถาน
ที่ที่เราจะไปนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะ ต้องดั้นด้นไป
ให้จงได้ค่ะ
 ณ เมือง ออลังกาบาด คราวนี้เราออกเดิน 
ทางไปสถานที่ที่บอกได้เลยค่ะ น่าสนใจสุดๆ ไม่คิด 
ว่าอินเดียจะมีสถานที่สวยงามขนาดนี้ คือ ถ�้าอชันต้า 
ถ�้าเอลโลล่า เป็นถ�้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่น่าทึ่งไปกว่า
นั้นคือเกิดจากฝีมือคนล้วนๆเนี่ยแหละค่ะ ทีแรก
หัวหน้าทัวร์เค้าบอกว่าเราจะเดินทางขึ้นสู่ภูผาเกือก
ม้าขึ้นไป จ�านวน30ถ�้า (โหๆๆ..แค่ฟังก็เข่าทรุดเพราะ
นี่ก็ปาไปวันที่ 11-12 แล้ว แทบจะหมดแรงข้าวต้มกัน
แล้วล่ะค่ะ) 30 ถ�้าที่ว่านี้ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา
จ�านวนหลายร้อยท่านได้ ภาวนาในขณะที่เจาะและ 
ขุดถ�้าจากภูเขาหินล้วนๆเลยนะคะ ไม่น่าเชื่อก็ต้อง
เชื่อค่ะ เพราะภาพที่เห็นมันสุดจะบรรยายได้ค่ะ 
พอดิฉันกับเพื่อนๆเดินถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นความ
ประทับใจ ถ�้าแรกก็อึ้งๆจนถึงถ�้าที่30เลยค่ะ ไม่
สามารถจะบอกได้ครบทั้ง30ถ�า้เพราะมันเยอะเหลือ
เกิน แต่ภายในแต่ละถ�้าจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่
มาก และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก มันเหมือน
กับภาพวาดมากค่ะ ทั้งที่เราไปยืนอยู่สถานที่จริงๆ 
ทึ่งมากที่คนในสมัยนั้นสามารถสร้างสิ่งสวยงามได้
ขนาดนี้ มหัศจรรย์จริงๆค่ะ มีบางถ�้าที่มีการดัดแปลง
มีการผสมผสานจากศาสนาอื่นในสมัยนั้น ทั้งฮินดู 
และเชนค่ะ พอเดินทางมาถึงถ�้าสุดท้ายเราก็ได้
โอกาสสวดมนต์ นั่งสมาธิกันค่ะ จากนั้นก็ถ�้าเอลโรล่า 
ค่ะ เป็นถ�้าที่สร้างจากฝีมือคนในสมัยโบราณ มี
ทั้งหมดก็ 29 ถ�้าค่ะ แบ่งเป็น 3 ศาสนา คือ พุทธศาสนา 
10 ถ�้า ฮินดู 10 ถ�้า และ เชน 9 ถ�้า แต่ละศาสนาจะ
มีความแตกต่างกันไปตามความ
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8 เชื่อของคนในสมัยนั้นค่ะ ก็เป็นอีกที่ที่น่าสนใจค่ะ 

วันนี้สะบักสะบอมมากค่ะแต่สนุกและมีอะไรให้เรา
ได้ติดตามไปเรื่อยๆ
 สถานที่สุดท้ายท้ายสุดที่เราได้เดินทางมา
ถึง คือ ถ�้าออลังกาบาดค่ะ เป็นถ�้าทางพุทธศาสนา
ที่มนุษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา 9 ถ�้าค่ะแต่น่าเสียดาย
ที่เปิดให้ชมไม่ครบ ที่นี่เป็นที่ๆประทับใจที่สุดอีกแห่ง
ค่ะที่เรามาเยือน ที่ประทับใจที่สุดก็เพราะหลวงพ่อ
ท่านเมตตาแสดงธรรมแก่พวกเรา เพราะธรรมที่
ท่านบรรยายนั้นดิฉันฟังแล้วมีความรู้สึกกินใจมาก
ค่ะ

ท่านสอนว่าเราควรท�า ทาน ศีล ภาวนาให้ดีให้ครบ การท�าทานนั้นเป็นส่ิงที่ดี แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราต้องท�าใจของเราให้บริสุทธิ์ เมื่อมีอะไรมากระทบจะได้ไม่พ่าย
แพ้แก่อารมณ์ตัวเอง จะได้ไม่มาเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร และไม่ยึดติด
กับวัตถุหรือตัวบุคคล เพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเสื่อมสลายไปตามวาระในที่สุด อย่าปล่อยให้ธรรมะที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอน ที่ท่านทรงเก็บไว้ให้เราชาวพุทธเป็น

มรดกตกทอดนั้นถูกจารึกไว้อยู ่แค่บน
แผ่นหิน ท�าไมไม่ยกเอามาไว้ในจิตใจเรา

“

”
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หลายๆสถานที่ที่อินเดียนี้ ดิฉันไม่เคยเห็นไม่เคยมา 
พอได้สัมผัสแล้วมีความรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เกิดมา
เป็นชาวพุทธที่ได้มาแดนพุทธภูมิแห่งนี้ เรื่องราวที่
เราเคยเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กๆมัน
เป็นจริงทุกอย่าง เราได้มาสถานที่ๆพระพุทธองค์
ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน  สิ่งต่างๆเหล่านี้จะ
อยู่ในจิตใจของดิฉันเสมอ เพื่อเป็นการเตือนตัวเอง
ว่าต้องคิดดี ท�าดี เราโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาเป็นคน
และได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ  และที่ส�าคัญ ได้มาพบ
เจอ เป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ 
วีรนนฺโท กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นที่สุดค่ะ

ท่านยังสอนอีกว่าให้เรามีความเมตตาอยู่เสมอ 
เพราะธรรมะที่อยู ่ เหนือสิ่งอื่นใดคือความ
เมตตา เมตตาให้เท่าเทียมกันและให้อภัยซึ่ง
กันและกัน พึงระลึกอยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะ
มีชีวิตอยู ่เพื่อท�าความดีและบ�าเพ็ญเพียรนั้น
เหลือน้อยเต็มที เราทุกคนต้องเร่งสร้างเพื่อให้
ถึงนิพพานในชาตินี้ อย่าประมาทกับการด�าเนิน
ชีวิต....
 ทุกคนนั่งสมาธิพร้อมกับหลับตาฟัง
ท่าน บางคนน�้าตาไหลออกมาด้วยความตื้นตัน
ใจ ดิฉันรู้สึกจิตใจสงบตื้นตันและมีก�าลังใจขึ้น
มาก คิดในใจว่าเราจะไม่ท้อถอยจะตั้งมั่นอยู่ใน
ความดี และเดินตามรอยบาทพระศาสดา รู้สึก
ขอบพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์มากค่ะที่ท่าน
เมตตาพวกเราทุกคน จากใจจริง น�้าตาคลอเบ้า
ออกมาเองโดยไม่รู้ตัว
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โลกพุทธบุตร
เรื่อง คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร
ตอน เปิดตัวพระอาจารย์รพีภัทร  วชิรปญฺโญ

ประธานชมรมกระแสใจ

ชื่อ    พระมหารพีภัทร  วชิรปญฺโญ

www.Dhammapsycho.com 

 E-Mail. Dhammapsycho@hotmail.com

หน้าที่ในปัจจุบัน

1. เลขานุการศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อ
พัฒนาสังคม  ส�านักเรียนวัดยานนาวา
2. พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
3. พระวิทยากรบรรยายธรรม
4. พิธีกร/วิทยากร

 เนื่องจากโครงการค่ายพุทธบุตรได้รับความเมตตาจาก  พระอาจารย์รพีภัทร  วชิรปญฺโญ  
(พระอาจารย์จากทีมธรรมไซโค  วัดทองนพคุณ)  เป็นพระอาจารย์รับเชิญมาตลอด ๔ ปี  พระอาจารย์
ได้ทุ่มเทสอนธรรมะ  อบรมคุณธรรม  ศีลธรรม  และให้ความเมตตาเป็นทั้งพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง  ที่
ปรึกษา  ให้ยุวชนของเรารู้สึกอบอุ่น  สนุกกับการเรียนรู้พระพุทธศาสนา  ให้ธรรมะเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ  
และให้ธรรมะอยู่ในใจยุวชนของเรา  ทางโครงการค่ายพุทธบุตร  วัดป่าเจริญราช  จึงขอกราบอาราธนา
พระมหารพีภัทร  วชิรปญฺโญ   เป็นพระวิทยากรประจ�าโครงการค่ายพุทธบุตร   วัดป่าเจริญราช  โดยได้
รับความเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งจาก พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช  ทางโครงการ
จึงขออนุญาตเปิดตัวพระอาจารย์อย่างเป็นทางการ ”

“
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1.2 ประวัติการศึกษา

- พ.ศ.2542 สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นตรี ณ วัดบางตะคอย ส�านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
- พ.ศ.2543 สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท ณ วัดทองนพคุณ ส�านักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2546 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ณ วัดป้อมวิเชียรติการาม ส�านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
  สอบไล่ได้ ประโยค  1-2  ณ วัดป้อมวิเชียรติการาม ส�านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
- พ.ศ.2547   สอบไล่ได้ เปรียญธรรม 3 ประโยค ณ วัดป้อมวิเชียรติการาม  จังหวัดสมุทรสาคร
  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
  อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
- พ.ศ.2548 เปรียญธรรม 4 ประโยค ณ วัดป้อมวิเชียรติการาม ส�านักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
- พ.ศ.2549 เปรียญธรรม 5 ประโยค ส�านักเรียนวัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2554 พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)   สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.2555 ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๒ ปี  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พ.ศ.2555 ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

1.3 วิทยากรบรรยายธรรม  ให้กับหน่วยงานของรัฐ เอกชน โรงเรียนและบริษัทต่างๆมากมาย อาทิ
 ค่ายคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนสงวนหญิง  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี
 เรื่อง พลิกวิธีคิด  ชีวิตเปลี่ยน    เรือนจ�าบางขวาง   จ.นนทบุรี
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  กรุงเทพฯ
 โครงการอบรมครูพระสอนปริยัติธรรมต้นแบบ วัดพนัญเชิง วรวิหาร   จ.พระนครศรีอยุธยา
 ค่ายกิจกรรมภาควิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จ.นครปฐม
 โครงการค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 5/1 และ 5/2    วัดป่าเจริญราช คลอง 11 จ.ปทุมธานี    ฯลฯ

1.4 ประกาศนียบัตร

- พ.ศ.2554   วุฒิบัตร โครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ๘๔,๐๐๐ คน วัดป่าเจริญราช 
- พ.ศ.2554   ประกาศนียบัตร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน อบต.ยายชา 
  วัดป่าเจริญราช  อ. ล�าลูกกา   จ.ปทุมธานี
- พ.ศ.2554   เกียรติคุณ โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
  เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ
- พ.ศ.2552-2554   เกียรติบัตร หัวหน้าพระวิทยากรสอนศีลธรรม  โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ เขตคลองสาน  
  กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2551-2553   เกียรติบัตร หัวหน้าพระวิทยากรสอนศีลธรรม  โรงเรียนสายประสิทธิ์พณิชยการ เขตบางกอกใหญ่   
  กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2551-2553   เกียรติบัตร หัวหน้าพระวิทยากรสอนศีลธรรม  โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า อ.เมือง    
  จ.ฉะเชิงเทรา
- พ.ศ.2553  เกียรติบัตร จัดกิจกรรม   สายสัมพันธ์ฉันท์มิตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- พ.ศ.2553   วุฒิบัตร โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
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- พ.ศ.2553   ใบรับรอง คณะท�างาน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรม โดย      
  ส�านักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อ
  พัฒนาสังคม
- พ.ศ.2552   วุฒิบัตร โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  วัดทองนพคุณ กรุงเทพฯ
- พ.ศ.2552   ประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรการสอนศีลธรรมแก่ครูพระสอนศีลธรรม 
- พ.ศ.2551   เกียรติบัตร พระวิทยากร โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จ.มหาสารคาม
- พ.ศ.2550   เกียรติบัตร พระวิทยากร ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่โครงการส่งเสริมวาทศิลป์รุ่นที่ ๔ 
  วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร

ถึงท่านผู้อ่าน

 สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการสมัยใหม่  ท�าให้พฤติกรรมของผู้คนใน
สังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งต่างมุ่งมั่นแข่งขันกันเพื่อสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจ ท�าให้คนส่วนใหญ่ 
เห็นความส�าคัญและเกิดค่านิยมทางวัตถุมากกว่าจิตใจ สาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งมาจากกระแส
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี   สารสนเทศการสื่อสารไร้พรมแดนตามแนวทางโลกาภิวัฒน์ ความเอื้อ 
เฟื้อเผื่อแผ่ ความหนักแน่นในคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคมก็เริ่มลดน้อยถอยลงทีละน้อย ดังนั้น 
การพัฒนาคนให้ถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบตามหลักพระพุทธศาสนาเรียก ว่า “ภาวนา” จ�าแนกไว้ ๔ 
ประการคือ
 ๑. การพัฒนากาย (กายภาวนา) หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ในทางที่ดี ระหว่างหู ตา จมูก ลิ้น  
กายกับสิ่งแวดล้อม เลือกรับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์
 ๒. การพัฒนาศีล (ศีลภาวนา) หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ทางกาย วาจา มีพฤติกรรมทาง
สังคมที่พัฒนาแล้ว ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ด�ารงตนอยู่ในวินัยและอาชีวะที่สุจริตมีความ
สัมพันธ์ทางสังคมในลักษณะที่เกื้อกูล สร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติสุข
 ๓. การพัฒนาจิต (จิตภาวนา ) หมายถึง มีจิตที่พัฒนาแล้ว คือมีจิตใจที่ฝึกอบรมดีแล้ว สมบูรณ์ด้วย
คุณภาพจิต ประกอบด้วยคุณธรรม มีความเมตตา กรุณา ความเอื้อเฟื้อ อ่อนน้อม อ่อนหวาน อ่อนโยน 
ถ่อมตน ความกตัญญูกตเวที คือมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีความเพียรพยายาม มีอุตสาหะวิริยะรับผิดชอบ มี
สติ มีสมาธิ สมบูรณ์ด้วยสุขภาพจิต ชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข
 ๔. การพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา)  หมายถึง มีปัญญาที่พัฒนาแล้ว คือ รู้จักคิด รู้จักพิจารณา 
รู้จักวินิจฉัย รู้จักแก้ปัญหา และรู้จักท�าการต่างๆด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ปราศจากอคติและแรงจูงใจ เป็นอิสระจากการครอบง�าของกิเลส เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาของ
โลกและชีวิต เข้าถึงอิสรภาพ ปราศจากปัญหา คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ดับทุกข์เป็น เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ
ตามความเป็นจริง รู้เท่าทันสภาวะที่เป็นไปของโลกนั่นเอง
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 ด้วยเหตุนี้  ธรรมะจึงเป็นหลักการที่จะพัฒนาคน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ  และ 
มีศิลปะในการครองชีวิตครองตน ครองคน ครองงาน  เพื่อมีหลักธรรมในการด�ารงชีวิตเพื่อการมีชีวีที่สุข
สมบูรณ์รู้เท่ารู้ทันสภาวะในการณ์ปัจจุบัน

ถึงท่านผู้ปกครอง ค�ากลอนที่ว่า 

คุณวุฒิกับคุณธรรมส�าคัญนัก

วุฒิเป็นหลักธรรมเป็นแหล่งแต่งศักดิ์ศรี

คุณวุฒิสุดล�้าแต่ถ้าคุณธรรมไม่มี

ก็เอาดีไปไม่รอดตลอดชน

 จะเห็นได้ว่าคนที่จะประสบความส�าเร็จได้นั้นต้องมีธรรมะควบคู่ไปกับคุณวุฒิฉะนั้นแล้วคนที่
จะสามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุขได้นั้นก็คือการมีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะ
ของพระพุทธเจ้านั้นมีมากแต่ค�าสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นคือ ให้ท�าความดี   ไม่ให้ท�าความชั่ว           

ท�าจิตให้ผ่องใส   โลกจะโสภีเพราะมีเมตตา   โลกจะโสภาเพราะเมตตาค�้าจุน   ค�านี้แสดงให้เห็นถึงการมีเมตตาต่อเพื่อน 
มนุษย์ด้วยกันเพราะถ้าเยาวชนได้ประพฤติธรรมๆ ก็จะรักษาและเยาวชนก็มีจิตใจที่มีเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเชื่อ 
ฟังพ่อแม่แต่ถ้าพัฒนาผิดทางเยาวชนก็จะเดินทางผิดจนกลายเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในทางที่ไม่ดีต่อ
สังคม แต่ถ้าเป็นคนที่มีธรรมะในจิตใจแล้วไซร้ ท่านว่าคนดีตกน�้าไม่ไหล  ตกไฟไม่ไหม้  
 ดังนั้นแล้วผู้ปกครองควรค�านึงถึงอนาคตของบุตรหลานที่จะต้องด�าเนินชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ที่
เต็มไปด้วยการแข่งขันด้วยการให้มีธรรมะอยู่ในจิตใจเพราะถ้าผู้ที่มีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วพระพุทธเจ้าตรัส
รับรองผู้มีธรรมะว่า ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงด�ารงอยู่มิม ี
เสื่อมคลายไม่เหมือนกับทฤษฎีอื่นๆที่ถูกลบด้วยทฤษฎีใหม่ๆเสมอแต่ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
พระองค์ทรงสอนให้มนุษย์คิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น  คือการพึงตนเองดังพุทธสุภาษิตที่ว่า ตนแลเป็นที่พึงแห่งตน 

การจะพัฒนาบุตรหลานให้เป็นคนที่มีจิตใจมีเมตตานั้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านกล่าวว่า อยากให้ลูกมีธรรมะ 
ควรมีพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีพาบุตรหลานเข้าฝึกปฏิบัติตนให้มีความอดทนอดกลั้นต่อความล�าบากจากกิเลส
ทั้งหลายธรรมะจึงเป็นยาขนานเอกที่จะเสกทุกอย่างให้ประสบความส�าเร็จได้และใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วย
จิตใจที่ผ่องใสเบิกบานด้วยธรรมะขององค์พระสัมมา.

พี่พิศ(คุณสมพิศ พละสุ)

“.พี่พิศ ดีใจและปลาบปลื้ม แม้ว่าจะมีส่วนช่วยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ดีใจที่ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่หาสิ่งที่ดีให้กับเด็กๆ และดีใจกับเด็กทุกคนที่ได้เข้าร่วมโครง
การฯ....”

จากใจพี่กระแสใจ
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โลกพุทธบุตร
เรื่อง คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร
ตอน เก็บตกค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๑ “เด็กดีของพ่อ”

ประธานชมรมกระแสใจ

 โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่๕ “เด็กดีของพ่อ” ปีนี้มี ๒ รุ่น โดยเพิ่มรุ่นที่ ๒ รับสมัครยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี โดย 
พระครปูลดัวรีะนนท์         วรีะนนโฺท  เจ้าอาวาสวดัป่าเจรญิราช ประสงค์ให้เป็นโครงการต่อเนือ่งส�าหรบัพทุธบตุรทีต้่องการ
ฝึกฝนอบรมตน  ให้ทุกโครงการของวัดป่าเจริญราช เป็นโครงการที่เหมาะสมเกิดประโยชน์ส�าหรับบุคคลในแต่ละวัย 
และเป็นโครงการต่อเนื่องรองรับการพัฒนาจิต ให้เข้มแข็งต่อเนื่อง 
 โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๑ ส�าหรับยุวชนอายุ ๙-๑๒ ปี  เน้นพื้นฐานการด�าเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมค�า
สอนในพระพุทธศาสนา  ให้ยุวชนเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ประจ�าใจ และเพิ่มความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อความ
เป็นพุทธบุตรที่ดี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และใช้สื่อการสอนที่มีสาระ สนุกสนาน  อีกทั้งเน้นการปฏิบัติ
ธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเป็นพื้นฐานให้จิตใจแจ่มใส  มีความสุข

          กลับมาอีกแล้วนะคะส�าหรับโครงการการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”  น้อง ๆ ทุกคนเป็นเด็กดีสมชื่อโครงการ
จริง ๆ ทุกคนดู สดชื่นแจ่มใสกันตั้งแต่วันเปิดโครงการกันเลยทีเดียว  รับลงทะเบียน ๐๙.๐๐ น.  แต่ ๐๗.๓๐ น. ผู้ปกครอง
พาน้อง ๆ มาส่งกันแล้วคะ  เอ๊ะสงสัยผู้ปกครองเกรงว่าลิงตัวน้อยทั้งหลายจะเปลี่ยนใจ  ให้มาซนที่วัดก่อนดีกว่าจะเปลี่ยน
ใจ  เพราะผู้ปกครองแอบมากระซิบเจ้าหน้าที่ว่า  “ฝากฝึกลิงตัวน้อยของแม่ด้วย  คุณแม่ต้องรีบกลับก่อนเดี๋ยวลิงน้อย
เปลี่ยนใจ”   สมกับที่บอกไว้เลยคะ  เสียงลูก ๆ ทั้งหลายวิ่งซนกันทั้งวัด  จนคณะวิทยากรต้องประกาศเรียกน้อง ๆ มา
ท�ากิจกรรมวาดภาพ  ระบายสีบนศาลา  เกรงว่าพระคุณเจ้าที่วัดจะต้องก�าหนด “เสียงหนอ ซนหนอ เสียงหนอ  ลูกลิงทั้ง
หลายหยุดหนอ...”  ปีนี้เราถ่ายทอดสดกิจกรรมบนศาลาปฏิบัติธรรม ผู้ปกครองสามารถติดตามชมน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมได้
ตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น. 
          ถึงเวลาเปิดโครงการ  ลูกลิงตัวน้อย ๆ ก็แปลงกายเป็นพุทธบุตรตัวน้อย เรียบร้อยขึ้นมาทันที  สงสัยโดนมนต์
วิเศษ ของพระอาจารย์รพีภัทร  และ อ.ต้น     ปีนี้ พระเทพรัตนสุธี  เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต และ เจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานี  
เมตตามาเป็นองค์ประธานเปิดโครงการค่ายพุทธบุตรรุนที่ ๕/๑ “เด็กดีของพ่อ”  และให้โอวาทกับพุทธบุตรของเราเพื่อเป็น
ก�าลังใจ  และเป็นสิริมงคล   ทางวัดป่าเจริญราช  ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า เป็นอย่างสูงที่เมตตาโครงการเสมอมา  
 

เก็บตกค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๑ “เด็กดีของพ่อ”
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 หลังจากพิธีเปิด  มนต์วิเศษคงมากไป (ค�าเด็ดของ 
พระอาจารย์รพีภัทร)  พุทธบุตรตัวน้อยก็เรียบร้อย เกินเหลือ
จนดูเหมือนเป็นโรคซึมเศร้า (หยุดซนก็คิดถึงแม่ทันทีเลย)  
พระอาจารย์และ อ.ต้น เลยต้องเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ให้เด็ก ๆ ได้ท�าความรู้จักกัน คุ้นเคยกัน  และมีกิจกรรม 
“เกมตามล่าหาธรรมะ”  โดยให้เด็กแต่ละกลุ่ม ๆ ตามล่า
หาพระคุณเจ้า  และเจ้าหน้าที่วัดแต่ละท่าน  เพื่อหาค�า
ปริศนาค�าทาย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะวิทยากรได้คิดขึ้นเพื่อ 
ให้น้องๆ ได้ท�าความรู้จักกับทุกคนในวัด
 วัตถุประสงค์เพื่อให้เราทุกคนในวัดทั้งคณะพระ 
อาจารย์  พระคณุเจ้าทกุรปู  คณะวทิยากร เดก็ๆ และ เจ้าหน้าที่ 
ได้คุ้นเคยกัน พูดคุยกันท�ากิจกรรมร่วมกัน เสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกันเป็นการสร้างความอบอุ่น เป็นกันเอง 
เด็กๆ จะรู้สึกว่ามีเพื่อน ไม่ถูกทอดทิ้ง ให้วัดเป็นบ้านอีกหนึ่ง 
หลังของลูกๆ ทุกคน และเมื่อถึงเวลาจะฝึกลูกลิงตัวน้อย 
 ไม่ใช่คะพุทธบุตรตัวน้อย จะสะดวก ง่าย เพราะน้อง ๆ ทุก
คนให้ใจและพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้  แต่กิจกรรมเรายังไม่
หยุดแค่นั้น

 คณะวิทยากร (พระอาจารย์ของวัดป่าเจริญราช  
พระอาจารย์รพีภัทร อ.ต้น อ.แพร พี่แก๊ง) เพิ่มกิจกรรม
ต่างๆ มากมายเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจ  ฝึกลูก ๆ ให้เป็น
เด็กดีมีศีลธรรม  อาทิเช่น “walk and learn”  ตอนเช้าๆ 
หลังจากสวดมนต์ท�าวัตรเช้า เดินจงกรม-นั่งสมาธิ  พระ
อาจารย์ทุกรูปในวัด  ก็จะพาน้องแต่ละกลุ่ม  ท�ากิจกรรม 
walk and learn พาเดินส�ารวจทุกพื้นภายในวัด  ให้เด็กๆ 
ได้ความรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของวัด  เช่น เขตพุทธาวาส 
ประกอบด้วยอุโบสถ  เขตสังฆาวาสเป็นที่พ�านักพระสงฆ์  
เขตธรรมฆราวาส ประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรม  และ 
เขตสวนป่า สมุนไพร เพื่อให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้พืช สมุนไพร 
และรักษ์ธรรมชาติ  รวมถึงบริเวณประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ 
เช่น โรงอาหาร  โรงครัว  เด็ก  ๆ จะได้เรียนรู้แต่ละสถานที่
ตามแบบวัดป่า  โดยพระอาจารย์แต่ละรูปจะอธิบายแต่ละ
สถานที่  และเพิ่มความรู้ทางธรรมะให้เด็ก ๆ ด้วย

 ต่อด้วยกิจกรรมเรียนรู้พุทธประวัติ  เป็นกิจกรรม
ให้น้อง ๆ จะระดมความคิดภายในกลุ่มเพื่อหาค�าตอบใน
ช่วงเวลาพัก  เพื่อน้อง ๆ จะได้สนิทสนม คุ้นเคยกันมากขึ้น 
พร้อมทั้งใช้เวลาพักให้เป็นประโยชน์ได้ความรู ้ทางพุทธ
ประวัติด้วย  ยังมีกิจกรรมธรรมะต่าง ๆ มากมาย ที่ระดม
มาให้น้อง ๆ มีความรู้  ความเข้าใจ โดยมีสื่อการสอนที่
สนุกสนาน  พระอาจารย์รพีภัทร และ อ.ต้น ก็เตรียมข้อมูล
เนื้อหาการสอนมาอย่างเต็มรูปแบบ  เพื่อท�าให้พุทธบุตรของ 
เราให้เป็นเด็กดี และ มีความสุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วง
กิจกรรมสร้างบุญกุศล เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ท�าวัตรและ
ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  โดยพระอาจารย์สุชาติ 
และพระคุณเจ้าที่วัด  ร่วมกันสวดมนต์ท�าวัตร  พุทธบุตรตัว
น้อยก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิตัวกลม ๆ เป็น อิ
คิวซัง   น้อง ๆ  บางคนก็สุภาพ มีสัมมาคาวระสม�่าเสมอ  โดย 
เฉพาะช่วงเช้านัง่สมาธทิไีร กพ็ยกัหน้า  “สวสัดคีรบั... สวสัดค่ีะ...” 

จนหมดเวลา เสียงพระอาจารย์บอกสัญญาณเหมือน เสียง
สวรรค์  เพราะก�าลังเฝ้าพระอินทร์ “สวัสดีครับ สวัสดีคะ” 

เมื่อยหน้าทีเดียว  พระอาจารย์น�าแผ่เมตตา  น้อง ๆ ก็
พร้อมเพรียงกันแผ่เมตตากันเสียงดังให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ได้รับรู้ถึงคุณงามความดี   ที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม 
คืนนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์เผด็จ  ติสโร (พระ 
อาจารย์จากทีมธรรมะเดลิเวอรี่)  มาบรรยายธรรม 
“คุณธรรม ศีลธรรม และ รักที่บริสุทธิ์ของคุณพ่อ คุณแม่”  
โดยใช้สื่อการสอนที่สนุกสนาน ท�าเอาพุทธบุตรตัวน้อยของ
เราหัวเราะกันเสียงดังลั่นศาลากันเลย  แต่จบความด้วย
ความซาบซึ้งกินใจในธรรมบรรยาย ความรักที่บริสุทธิ์ของ
คุณพ่อ คุณแม่... 

 วันที่สามของโครงการค่ายพุทธบุตร    กิจกรรม
เพียบเหมือนเดิม ทั้ง ฐานกิจกรรม Walk Rally  ให้เด็ก ๆ 
ได้เรียนรู้ตามฐานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฐานมารยาทชาวพุทธ  
ฐานศาสนพิธี  ฐานนิทานชาดก  ฐานเกมธรรมะ(ธรรมนูญ
ชีวิต ๖) กิจกรรมบิณฑบาตความชั่ว-เผาความชั่ว เด็ก ๆ ทุก
คนจะเขียนความไม่ดีที่เคยท�าทุกอย่าง  และพระอาจารย์
ขอบิณฑบาตเอาความไม่ดีของน้อง ๆ ใส่บาตร ท�าพิธี
ฌาปนกิจเผาความไม่ดีออกจากชีวิตแล้วเริ่มต้นเป็นพุทธ
บุตรที่สมบูรณ์แบบเป็นบุตรพระพุทธเจ้า
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ช่วงบ่ายวันนี้พุทธบุตรตัวน้อยอยู่ ๆ  ก็ตั้งท้องกันทั้งเด็กหญิง 
เด็กชาย..!  บุตรพระพุทธเจ้าไม่ได้ท�าอะไรไม่ดีนะคะ  แต่เป็น
กิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่  น้อง ๆ ทุกคนมีลูกโป่งอยู่ที่ท้อง 
และต้องดูแลลูกโป่งเสมือนลูก  ไม่ให้แตก  ดูแลเป็นอย่างดี
ตลอดช่วงบ่ายจนถึงกลางคืน  เพื่อให้น้อง ๆ  ได้เรียนรู้ความ
ล�าบาก ไม่สะดวกไม่สบายเมื่อยามคุณแม่ตั้งท้องลูก ๆ  ทุกคน 
รับประทานอาหาร  อาบน�้า  ท�ากิจกรรมใด ๆ ตลอดช่วง
บ่ายจนถึงกลางคืนก็ต้องอุ้มท้องไปตลอดเวลา  เด็ก ๆ ทั้ง
สนุกและล�าบาก  บ่นอืดอัดกันตลอดเวลา  ยิ่งช่วงเย็นสวด
มนต์ท�าวัตรเย็นเสร็จ ก็นั่งสมาธิ  ภาพนี้น่ารักมากเลยคะ  
เด็ก ๆ นั่งสมาธิท้องป่องกันทั้งศาลา  บางคนก็ “สวัสดีครับ 
สวัสดีคะ” ร้อนก็ร้อน  ลูกโป่งก็อยู่ที่ท้อง  คันก็คัน ง่วงก็ง่วง 
เพราะตื่นตีสี่ครึ่งทุกวัน  แต่เสียงสวรรค์จากพระอาจารย์
สุชาติ “หมดเวลา”มาช่วยไว้พอดี   เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้สึกภูมิใจ
น้อง ๆ ทุกคน  และขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่อดทนต่อสู้กับ
ตัวเองมาได้เพราะชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะตัวเองโดยเฉพาะ
ชนะความอ่อนแอ ความขี้เกียจของตัวเอง  สุดท้ายกิจกร
รมไฮไลท์ช่วงกลางคืน กิจกรรมระลึกพระคุณแม่โดยพระ
อาจารย์ รพีภัทร และ อ.ต้น บรรยายธรรม “พระคุณแม่” 
จนน�้าตาไหลกันทั้งศาลา  ไม่ใช่แค่น้อง ๆ นะคะ  เจ้าหน้าที่ 
ก็น�้าตาร่วงกันเลยทีเดียว  น้อง ๆ ตั้งท้องเพียงแค่ ๗ ชม. 
ต้องดูแลลูกโป่งเสมือนลูก  ประคบประหงมไม่ให้แตก  ไป
ไหนติดตัวไปด้วยทรมานอึดอัดแค่ ๗ ชม.  แต่คุณแม่ตั้ง
ท้อง ๙ เดือนดูแลทั้งร่างกายและจิตใจตัวเองเป็นอย่างดี
เพื่อพุทธบุตรตัวน้อย ๆ ที่มานั่งอยู่ในศาลานี้  เฉพาะฉะนั้น
ชีวิตต่อไปนี้พุทธบุตรทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเป็น
บุตรที่ดี  ให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุข  น้อง ๆ ทุกคนร้องไห้
ระลึกถึงคุณแม่และสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดี  และได้น�าน้อง ๆ  
นั่งสมาธิ ร�าลึกพระคุณพ่อคุณแม่ ใช้ความดีที่ใสบริสุทธิ์
ตอบแทนพระคุณ  น้อง ๆ  ทุกคนตั้งใจนั่งสมาธิเพื่อตอบแทน
พระคุณด้วยความซาบซึ้ง   ท�าเอาเจ้าหน้าที่และวิทยากร
ปลาบปลื้ม และอนุโมทนาบุญกับความดีที่น้อง ๆ ตั้งใจท�า  
วันนี้น้อง ๆ นอนกันไวมากไม่เสียงดังก่อนนอนเหมือน
วันก่อน ๆ ด้วยเหตุที่ว่า ตื่นเช้าทุกวัน ท�ากิจกรรมทั้งวัน 
ดูแลตนเอง เก็บที่นอน  ล้างจาน หัวเราะ และร้องไห้ กัน
จนเหนื่อยทีเดียว  เลยหลับปุ๋ยไม่รู้ว่าแปรงฟันก่อนนอนกัน
หรือเปล่า
 วันสุดท้ายของโครงการพุทธบุตรตัวน้อยสดชื่น
แจ่มใสเป็นพิเศษ  เป็นเพราะเวลาที่เหลือของโครงการจะ

ตั้งใจร่วมกิจกรรมเพื่อคุณพ่อ คุณแม่  และวันนี้ก็จะกลับ
บ้านแล้ว หน้าตาสดชื่น รื่นเริงกันทุกคนเลย  ก่อนกลับคณะ
วิทยากรให้น้อง ๆ ประกวดเขียนเรียงความ  และวาดภาพ 
ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้   และท�ากิจกรรม
สุดท้ายก่อนจากกัน คือ  “ทอดผ้าป่าความดี”  โดยเด็ก ๆ  ได้
รู้จักศาสนพิธี “ทอดผ้าป่า”  แต่ไม่ใช้เงินเป็นปัจจัย  ใช้ความ
ดีเป็นปัจจัยคะ  น้อง ๆ จะเขียนความดีที่ตัวเองตั้งใจท�า 
และที่ท�าอยู่แล้วก็จะท�าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  พระอาจารย์รับ
ผ้าป่าความดีของน้อง ๆ และให้พรพุทธบุตรทุกคน ให้สร้าง
สมความดี  และรักษาความดีที่มีอยู่ให้ติดตัวตลอดไป เพื่อ
เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่  เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  
เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ  และพุทธศาสนิกชนที่ดี ของพระ 
พุทธศาสนาสืบไป...  พิธีปิดโครงการปีนี้นอกจากเด็ก ๆ 
จะได้ประกาศนียบัตรและเสื้อรุ่นแล้ว  ยังได้รับกระปุก
ออมสินเณรน้อย  เจ้าภาพโดยพี่ชายใจดี คุณเหรียญทอง 

ลาภศรีสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาชมรมกระแสใจ)  ยังไม่หมดคะยังมีรูป
ถ่ายรวมรุ่นจากพี่สาวใจดีคุณสมพิศ  พละสุ (ประชาสัมพันธ์ 
ชมรม)  หรือป้าพิศของลูก ๆ พุทธบุตร  และของรางวัล
อื่น ๆ อีกมากมายส�าหรับน้อง ๆ ที่ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ  
สามารถดูแลตนเองและเพื่อน ๆ ได้               
 โครงการค่ายพุทธบุตรปีนี้  เช่นเดิมค่ะผู้อุปถัมภ์
โครงการค่ายพุทธบุตรเสมอมา  คุณวัชราภรณ์  เมฆานุ
พักตร์  เป็นเจ้าภาพอาหารตลอดโครงการ  ไม่เพียงแต่น้องๆ 
ได้อิ่มอร่อยกับอาหารที่ครบพร้อมทั้งคุณภาพและปริมาณ  
และนอกจากนี้คุณพ่อ  คุณแม่  ผู้ปกครอง  เจ้าหน้าที่    ทาง
โครงการค่ายพุทธบุตร  วัดป่าเจริญราช  ขอขอบพระคุณ 
และอนุโมทนาบุญทุกท่านที่เมตตาโครงการเสมอมา  ราย
ชื่อเจ้าภาพใจดีมีดังนี้...

1.วัชราภรณ์  เมฆานุพักตร ์ เจ้าภาพอาหารตลอดโครงการ
2.คุณทรงพล  ต่อน ี  เจ้าภาพ  ไอศครีม
3.คุณกุ้งการบินไทย  เจ้าภาพ  น�้าหวาน 3 ลัง
4.คุณปภาภัทร  ขันติพะโล  เจ้าภาพ  นมเปรี้ยว  ข้าวเหนียวหมูฝอย
5.คุณขนิษฐา อัมภวา   เจ้าภาพ  ขนมปังไส้สับปะรด

6.คุณตะวัน  เจ้าภาพ  ไอศครีม
7.เชฟอ้วน ครัวเจ้านาย เจ้าภาพ  ไส้กรอกเยอรมัน
8.คุณหน่า-คุณโอม(เจ้าหน้าที่วัด)เจ้าภาพ  ไอศครีม
9.คุณรัชพงศ์  นันทศิรสิทธิ ์ เจ้าภาพ  อาหารและไอศครีม
10.คุณเสถียร  ยาคล้าย เจ้าภาพ  ไอศครีม
11.คุณกู้เกียรติ-คุณกาญจนา-ด.ญ.ธิดาพร  เสาวคนธ ์ เจ้าภาพ  อาหาร
12.คุณเต้-คุณนุ่ย  การบินไทย เจ้าภาพ  น�้าผลไม้กล่อง
13.คุณแม่น้องต่อ  เจ้าภาพ  ขนมเค้ก
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รางวัลโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๑
รางวัลวาดภาพชมเชย ; ด.ญ.นฤชล  จุลกนิษฐ
รางวัลวาดภาพดีเด่น ;  ด.ช.สรกิจ  กุลกร
รางวัลเรียงความชมเชย ;  ด.ญ.วัศนา  ศิริแก้ว
รางวัลเรียงความดีเด่น ;  ด.ญ.ณลีณวลี  ศิรธนพรพัชร์
รางวัลขวัญใจพระอาจารย์ ;  ด.ช.พลภัทร  แก้วพวงงาม
รางวัลพุทธบุตรจิตอาสา ;  ด.ญ.บุญญิสา  รัตนผล
รางวัลพุทธบุตรอดทนดีเด่น ;  ด.ญ.ธนิกา  ธนันณัฏฐ์
รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดีเด่น ;  ด.ญ.ชนินาถ  ปรีชาเมธ,
   ด.ญ.ชญาภรณ์  องค์ศรีตระกูล
รางวัลพุทธบุตรดีเด่น ;  ด.ญ.ธัญญธร    สุจิภิญโญ
รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม ;  ด.ช.ปิยมนัส  ฉัตรวราพิทักษ์
รางวัลพี่เลี้ยงดีเด่น ;  นายสมศักดิ์  ศักดิ์เสงี่ยม

รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยม
ด.ช. ปิยมนัส ฉัตรวราพิทักษ์ (น้องโจ)

เหมาะส�าหรับเด็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนา ว่าท�าไม 
เรานับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ประจ�าวันของเราอย่างไร พระอาจารย์ได้สอนให้เราได้รู้จัก 
สวดมนต์ทั้งตอนเช้าและตอนเย็น สอนการแผ่เมตตาให้ผู้อื่น 
และสอนการเดินจงกรม ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ให้ทัน 
กับที่พูดออกมา และสอนการนั่งสมาธิ ให้รู้ลมหายใจ
เข้า-ออก และวิทยากรให้ความรู้หลายๆเรื่อง รวมทั้งให้
ส�านึกพระคุณของแม่ ว่ามีบุญคุณใหญ่หลวง รวมทั้งให้
เห็นความล�าบากในการตั้งท้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่ม
เติมจากโครงการนี้ และมาครั้งนี้ผมมีน้องกบมาเข้าเป็น
ผู้สังเกตการณ์ ซึ่งคุณแม่อยากให้มาอยู่ดูก่อน เผื่อปีหน้า
จะได้มาเข้าโครงการนี้อีกคน  แต่มาอยู่ได้วันเดียว ก็กลับ 
บอกว่านอนไม่พอ แต่ตอนนอนกลางคืน นอนหลับก่อนใคร
เลย คุณแม่เลยให้ฉายาว่า “ผู้ติดตามพุทธบุตรยอดเยี่ยม”
 ผมได้รับรางวัล 3 ปีติดต่อกัน แต่ปีแรกเป็นรางวัล
เกี่ยวกับอะไรบ้างจ�าไม่ค่อยได้ แต่ได้รับพระกลับบ้าน 2 
องค์ ปีที่ 2 ได้พระนาคปรก 1 องค์ เป็นรางวัลปฏิบัติธรรมดี
เด่น ปีนี้ผมได้รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม เป็นพระแก้วมรกต
องค์ใสขนาด 9 นิ้วหนักมากๆ ผมรู้สึกดีใจมากๆ ที่คุณพ่อ 
คุณแม่และน้องๆ พูดว่า “พี่โจได้พระอีกแล้ว ในห้องพระ 
ไม่มีที่จะวางแล้วนะ” ผมรู้สึกภูมิใจมากกับรางวัลที่ได้รับ แต่
เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดหวัง ผมเป็นคนเฉยๆ ไม่ค่อยพูด ไม่
กล้าแสดงออก พี่เลี้ยงหรือเจ้าหน้าที่บอกอะไร ก็จะเชื่อฟัง 

          ครั้งนี้เป็นครั้งที่3 ที่ผมได้มาเข้าร่วมโครงการ รู้สึก
เฉยๆ เหมือนเป็นหน้าที่ เพราะคุณแม่บังคับผม ต้องให้ผม
มาทุกปี เมื่อถึงอายุตามที่โครงการก�าหนด คุณแม่บอกว่า ปี
ละครั้งที่ผมจะได้สะสมบุญเพื่อตัวเอง โดยการได้ปฏิบัติ นั่ง
สมาธิ เดินจงกรม ซึ่งเป็นบุญที่ได้อานิสงส์มากที่สุด และ
ง่ายที่สุด แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจมาก คุณแม่ก็จะจัดการสมัคร
ให้ผมทุกครั้ง ครั้งแรกที่ผมได้มาเข้าโครงการ ผมไม่รู้เรื่อง
อะไรเลย คุณแม่ก็บอกให้มา และบอกว่ามีกิจกรรมหลาย
อย่างที่น่าสนุก เช่น มีธรรมะเดลิเวอร์รี่ การเปลี่ยนฐานท�า
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งก็ โอเคนะว่าคงไม่น่าเบื่อ และเมื่อถึงเวลา
มาเข้าโครงการ จากที่รับเข้ามา 120 คน เพิ่มเป็น 200 กว่า
คน รู้สึกว่าไม่เงียบเหงา มีเพื่อนๆเยอะดีที่มาเข้าโครงการ 
          พอได้มาแล้วรู้สึกสนุกมาก และเวลาผ่านไปเร็วมาก 
ผมชอบครั้งแรกมาก ที่พระอาจารย์จากธรรมะเดลิเวอร์รี่
มาให้ความรู้ และมีเรื่องเล่าสนุกมากมาย ได้หัวเราะ สาม
ครั้งที่ได้มาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ไม่เหมือนเดิม ครั้ง
ที่2 จ�าได้ว่า มีพี่ผู้ชายมาร้องเพลงให้ฟัง เล่นกีตาร์ด้วย รู้สึก
สนุกดี ครั้งล่าสุดอาจจะไม่สนุกบ้าง แต่ผมรู้สึกเฉยๆ เพราะ
ผมมาเพื่อปฏิบัติธรรม การได้มาเข้าโครงการครั้งนี้ ท�าให้
ผมได้ความรู้ เรื่องบาป-บุญคุณโทษมากขึ้น ไม่อยากฆ่าสัตว์ 
เพราะทุกชีวิตเกิดมาเพื่อใช้กรรม ได้ความรู้เรื่องคนเรามี
ความแตกต่างกัน ในด้านผิวพรรณ ฐานะ โครงการพุทธ
บุตรเป็นโครงการที่ดีมากๆ 

“
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ให้เข้าห้องตรงต่อเวลา เวลาวิทยากรสอนหรือท�ากิจกรรม 
ก็จะอดทนไม่ขอไปเข้าห้องน�้าหรือไปดื่มน�้า เพราะเค้าจะให้
เวลาพักอยู่แล้ว ขณะที่พระอาจารย์สอนเดินจงกรม ก็ตั้งใจ 
ฟังและท�าตาม นั่งสมาธิไม่เกินครึ่งชั่วโมง ก็จะอดทน
พยายามไม่เกา เวลาคันจะทนให้ถึงที่สุด เพราะคุณแม่เคย
สอนให้นัง่ตวัตรง ให้หวัแม่มอืชนกนัตลอด ถ้าหลดุออก แสดง 
ว่าไม่มีสติ ผมพยายามให้รู้ลมหายใจเข้า-ออก แม้บางครั้ง
ชอบคิดเรื่องอื่นบ้าง          
 ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่า โครงการค่ายพุทธบุตร
นี้ดีมากส�าหรับพวกเราที่อายุยังน้อย เป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้
เรียนรู้ในการอยู่รวมกับคนอื่นๆในเวลาแค่ 3 คืน 4 วัน ซึ่ง
เป็นเวลาไม่นาน และมีพี่เลี้ยงคอยดูแลช่วยเหลือในบาง
ครั้งที่ต้องการให้ช่วยเหลือหรือสอบถาม มีอาหารให้ทาน 3 
มื้อเยอะมาก มีทั้งพิซซ่า ไอศกรีม ขนมต่างๆ และเป็นจุด
เริ่มต้นให้เราเป็นเด็กดี คิดดี ท�าดี เพื่อสะสมบุญของตัวเอง
ในการท�าความดี เพื่อประโยชน์ของเราเองในอนาคตจะได้
มีความเจริญรุ่งเรืองในทางที่ดีครับ

”รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดีเด่น.
ด.ญ.ชนินาถ  ปรีชาเมธ

           รู้สึกตื่นเต้นค่ะ ไม่เคยเข้าค่ายธรรมะแบบนี้มาก่อนเลย 
เคยแต่ไปเข้าค่ายยุวกาชาดกับทางโรงเรียน แล้วยังต้องไป
ตั้ง 4 วัน 3 คืน ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่า ไม่รู้ว่าค่ายจะเป็น
อย่างไร จะมีเพื่อนหรือเปล่า เพราะไปคนเดียวไม่รู้จักใคร 
เลยค่ะ  ระหว่างที่เข้าร่วมโครงการสนุกค่ะ มีกิจกรรมเยอะ
แยะ ไม่รู้สึกเบื่อเลย แล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะสอด
แทรกมากบักจิกรรมต่างๆ  พี่ๆ  กใ็จดทีกุคน อาหารกอ็ร่อย และ 
เยอะมาก หนูยังได้เพื่อนใหม่ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยด้วย 
ที่นี่ท�าให้รู้จักอยู่ได้โดยไม่มีคุณแม่มาดูแล การมาที่นี่ท�าให้หน ู
มีสมาธิมากขึ้น รู้จักการเดิน

รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดีเด่น
ด.ญ.ชญาภรณ์  องค์ศรีตระกูล

 ครั้งแรกที่หนูได้ยินคุณแม่เข้ามาบอกว่าจะให้ไป
ปฏิบัติธรรมที่วัด หนูรู้สึกกลัวที่จะต้องอยู่กับคนอื่นที่ไม่รู้จัก 
ไม่คุ้นเคยกับที่ต้องอยู่โดยไม่มีคุณพ่อกับคุณแม่  ระหว่าง
เวลาที่ใกล้จะได้ไปปฏิบัติธรรมคุณแม่บอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่
ร่มเย็น พี่ ๆ ทุกคนที่จะไปดูแลก็เป็นแอร์ ทั้งสวยและหล่อ 
แถมใจดีมีปัญหาอะไรให้คุยกับพี่เค้าไม่ต้องเกรงใจ พอ
วันปฏิบัติธรรมมาถึงหนูเดินเข้ามาในวัดก็มีแต่คนยิ้มแย้ม
เหมือนมีความสุขที่ได้มาที่นี่กัน หนูก็รู้สึกว่ามีความสุขเพราะ
ที่นี่ร่มเย็น พี่ ๆ  ใจดีทุกคน ตอนที่เข้าไปในห้องปฏิบัติธรรมนั้น 

จงกรมอย่างถูกวิธี กิจกรรมมีหลายอย่างมาก สอนให้รู้จัก
ความสามัคคีกันในกลุ่ม ครูต้นที่เป็นวิทยากร เป็นกันเอง
มาก มีข้อคิดมาให้หลายอย่าง มีค�ากลอนมาสอนใจ แล้วยัง
สนุกสนานเฮฮาอีกด้วย ท�าให้การเข้าค่ายไม่น่าเบื่อ เลยค่ะ 
วัดก็เงียบสงบ ร่มรื่น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะส�าหรับการ
ปฏิบัติธรรม  ที่นี่สอนให้รู้จักกฎระเบียบด้วย ทุกคนต้องตื่น
พร้อมกันแต่เช้าเพื่อมาสวดมนต์ตอนเช้าให้จิตใจสงบตั้งแต่
เริ่มวันใหม่ สอนให้ล้างจานหลังจากรับประทานอาหาร 
เวลากลับไปบ้านแล้วจะได้ช่วยคุณแม่ได้ ค่ายนี้สอนหนู
หลายอย่างเลยค่ะ
          นาทีที่ประกาศชื่อคนที่ได้รับรางวัลปฏิบัติดีเด่น  ตอน
แรกรู้สึกตกใจค่ะ ไม่คิดว่าจะเป็นเราที่ได้รับรางวัล แต่ก็ดีใจ
มากเพราะตัวเองก็มีความตั้งใจในขณะที่ร่วมกิจกรรมแต่ละ
อย่าง และรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเพิ่งมา
เป็นครั้งแรกค่ะ  ซินอยากให้เพื่อนๆ ได้มากัน เพราะเป็นการ
เข้าค่ายที่ดี เพื่อนๆ อาจจะคิดว่าค่ายธรรมะเป็นค่ายที่
น่าเบื่อและล�าบาก แต่ค่ายพุทธบุตรไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ 
ค่ายพุทธบุตรที่นี่สนุกมีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อเลย 
อยากให้เพื่อนๆ ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายในปีหน้าด้วยกันค่ะ 
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9ที่ได้รับรางวัลพอมาถึงรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น มี 5 คน  

พอถึงชื่อที่ 3 พี่เค้าประกาศชื่อหนูออกมา  หนูยังแปลก
ใจ ว่าตัวเองได้รับรางวัลนี้ด้วย ตอนรับรางวัลเสร็จหนูรู้สึก
ภูมิใจมากค่ะ คุณแม่เคยสอนว่าการที่เราได้มาปฏิบัติธรรม
จะท�าให้เรามีสติ รู้จักหาวิธีแก้ไขเวลามีปัญหา  ตั้งใจปฏิบัติ
ธรรมให้ดี  ในเมื่อโอกาสเป็นของเราแล้วอย่าปล่อยไปให้เสีย
เวลา  ถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่ยังไม่เคยมาหนูอยากจะเชิญชวน
กันมา การได้มาปฏิบัติจะได้ฝึกสติ สมาธิ การเดินจงกรม 
สวดมนต์ ฟังธรรมะ และได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ 
ถ้ากลับบ้านแล้วเราสามารถที่จะเอาธรรมะที่เราได้ไปปฏิบัติ 
มาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ด้วย สุดท้ายนี้หนูก็อยากให้เพื่อน ๆ 
มากันอีก ปี 56 ถ้าหนูไม่ติดสอบก็จะมาเข้าปฏิบัติธรรมอีก
แน่นอนค่ะ

รางวัลพุทธบุตรดีเด่น.
ด.ญ.ธัญญธร    สุจิภิญโญ

 หลังจากที่คุณแม่บอกว่าจะให้หนูไปเข้าค่ายปฎิบัติ
ธรรมที่วัดป่าเจริญราช  ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือกลัว และ
กังวลมากในหลายๆเรื่อง  ได้ถามคุณแม่ไปหลายอย่าง  เช่น 
ไปคนเดียวหรอ นอนกับใคร ไปกี่วัน  ต้องท�าอะไรบ้างแต่
ไม่มีค�าตอบใดๆ จากคุณแม่เลย  นอกจากว่าคุณแม่อยากให้
หนูลองไปแล้วมาเล่าให้แม่ฟัง หนูไม่เคยไปนอนค้างที่วัดมา
ก่อนเพราะกลัวผี     ตอนนั้นนอกจากกลัวแล้วก็ตื่นเต้นด้วย 
เพราะเป็นการเข้าค่ายครั้งแรกค่ะ 
    วันแรกที่เดินทางมาถึงที่วัด รู้สึกว่าคนเยอะมากๆ คงไม่
น่ากลัวอย่างที่คิด  คุณแม่มาส่งแล้วก็กลับ  หนูรู้สึกว่าแม่
ทิ้งหนู ให้หนูมาอยู่ที่วัดคนเดียวจริงๆ เหรอ แล้วแม่จะเอา
ผ้าห่มมาให้หนูมั้ย      (ไม่ได้เตรียมมา)   นั่งฟังอาจารย์ต้น
บรรยาย  แต่ใจหนูก็นึกถึงแม่  ผ่านมาสักพักหนูเริ่มรู้จักเพื่อน 
และมีพี่เลี้ยงคอยดูแล ให้ค�าแนะน�าอย่างดี   ท�าให้หนูอุ่นใจ
มากขึ้น ค�่าๆคุณแม่ก็กลับมาพร้อมผ้าห่ม   คืนแรกหนูนอน
ไม่ค่อยหลับ ไม่คุ้นกับที่นอนเลย  วันรุ่งขึ้นหลังจากท�าภารกิจ
ในตอนเช้าเรียบร้อยแล้ว ตอนสวดมนต์หนูรู้สึกง่วงนอน
มากเพราะต้องตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 ครึ่ง  แต่หลังจาก ได้ท�า
กิจกรรมและเล่นเกมกับเพื่อนๆ พี่ๆแล้วหนูรู้สึกตื่นเต้นและ 
สนุกสนานมาก   
 มาอยู่วัดครั้งนี้  หนูได้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนามากขึ้น ได้ท�าบุญ ได้ท�าความดีจากค�าสอนของ 
พระอาจารย์  และอาจารย์ต้น  มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ให้เอาลูกโป่ง
ใส่ท้องไว้ตลอด ไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยท�าให้หนูคิดถึงคุณแม่
ตอนที่ท้องหนู ท�าให้หนูรู้ว่าหนูรักแม่มาก วันสุดท้าย  หนูลุ้น 
ว่าจะได้รับรางวัลบ้างมั้ย ผลปรากฏว่า  หนูได้รับรางวัล
พุทธบุตรดีเด่น หนูดีใจมากค่ะ   กลับบ้านมาบอกคุณแม่ว่า
ปีหน้าอยากไปอีกและอยากชวนเพื่อนๆไปด้วย หนูประทับ
ใจและสนุกมากค่ะ

พี่ ๆ ก็ให้แนะน�าตัวและก็ให้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ สนุก
มาก ได้ฟังธรรมะสนุก ๆ จากพระอาจารย์  ได้สวดมนต์ไหว้
พระ เดินจงกรม นั่งสมาธิทุกวันค่ะ  ท�าให้หนูรู้สึกผ่อนคลาย
และสงบจากวันแรกที่ได้เข้ามาในวัด ถึงแม้ว่าจะคิดถึงคุณ
พ่อคุณแม่ ทุกคนในครอบครัว แต่กลับท�าให้หนูรู้สึกว่ายังมี 
พี่ ๆ ทุกคน พระอาจารย์ ทุกรูป ที่คอยดูแลเอาใจใส่หนูและ
เพื่อน ๆ  ยังมีเพื่อน พี่ ที่คอยคุยและเล่นกับหนู ท�าให้หนู
มีความสุขเหมือนได้อยู่กับครอบครัว  เท่านั้นยังไม่พอ พี่ ๆ 
ยังคอยดูแลเรื่องอาหารการกิน อร่อยทุกมื้อเลยคะ หนูกับ
น้องชอบมาก สอนให้หนูช่วยเหลือตัวเอง คือ ทานอาหาร
เสร็จต้องล้างจานของตัวเอง ท�าความสะอาดที่นอน สนุก
คะ แต่มีเรื่องที่ท�าให้หนูเศร้าก็คือ พระอาจารย์ เทศน์เรื่อง
พระคุณของพ่อแม่ ท�าให้หนูรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ เป็นบุคคล
ส�าคัญของชีวิตเรามาก ถ้าไม่มีคุณพ่อ  คุณแม่แล้วจะไม่มีหนู
ในวันนี้แน่นอน หนูขอบคุณที่ท่านส่งให้หนูมาเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมครั้งนี้ เพราะหนูรอการเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดนี้มา 2 ป ี
แล้วเพิ่งจะมีโอกาสก็ปีนี้ 
          พอถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมก็มีการแจก
รางวัลส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น  เขียนเรียงความดีเด่น  
ฯลฯ  ตอนที่พี่เค้าประกาศรางวัลหนูรู้สึกตื่นเต้น แทนเพื่อน ๆ  
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รางวัลพี่เลี้ยงดีเด่น
นายสมศักดิ์  ศักดิ์เสงี่ยม

 ซึ่งค�าว่าพี่เลี้ยงนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพี่ที่ต้องคอยน�าพาน้องๆ  ให้ก้าวไปในทางที่ถูกต้อง  และประสบความส�าเร็จ 
และในค่ายพุทธบุตรนี้ขอบอกว่าน้องๆ ในช่วงแรกๆนั้นอาจเป็นเพราะต่างคนก็มาจากต่างสถานที่กัน  จึงอาจท�าให้บางคน
รู้สึกกังวลไปบ้าง  แต่พอเริ่มท�ากิจกรรมไปเรื่อยๆน้องๆก็เริ่มมีความสนุกสนานกันมาก  พอได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆผมเองก็
มีความสุขมาก  น้องๆน่ารักมากครับ  ท�าให้ผมเองอยากที่จะอยู่ต่อในค่าย  รุ่น  ๕/๒  แต่ติดภารกิจเสียก่อน  แต่ไม่เป็นไรครับ 
เพราะในปีหน้าและปีต่อๆไป  ผมก็จะขอมาท�าหน้าที่พี่เลี้ยงอีกนะครับ
 และท้ายที่สุดนี้ผมก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์  ขอขอบคุณอาจารย์ญาณภัทร  และอาจารย์แพรภัทร  
ยอดแก้ว  ที่ได้ให้ผมได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้  และขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดี  
และยังมอบรางวัลพี่เลี้ยงดีเด่นให้ผม  ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับ  แต่สิ่งที่ยิ่งท�าให้ผมมีความสุข
มาก็คือรอยยิ้มที่ทุกคนมีให้  ท�าให้ผมรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากในการอยู่ค่ายพุทธบุตรในครั้งครับ  สาธุ...

ตลอดระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน  ที่ได้มาท�าหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับน้องๆ
ชาวพุทธบุตร  ณ  วัดป่าเจริญราช  สถานที่แห่งการวิปัสสนา
กรรมฐานนี้  กระผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วน 
หนึ่งในการดูแล  และเสริมสร้างความรู้โดยควบคู่ไปกับความดี 

อาจารย์ต้นให้ค�าแนะน�ากฏ
กติกามารยาทในการอยู่ร่วมกัน

กลุ่มไหนปฏิบัติดีครู
ให้คณะแนนเต็มร้อย

สู้ไหวครับผม

อยู่นี่หนู่ได้ฝึกช่วยเหลือ
ตนเองล้างจาน ล้างห้องน�้า ค่ะ

อึม..!หิวแล้วครับ

ต้องสวดมนต์ถวายข้าว
พระพุทธ และแผ่เมตตาก่อนค่ะ

หนู่เห็นด้วยค่ะ

อึม..!เทเศษอาหาร
ก่อนน่ะ น้องๆ @#$#

บิณฑบาตความไม่ดี
ต่อไปหนู่จะเป็นเด็กดีค่ะ

ท�าตามพี่นะค่ะน้องๆ
ขวา..ย่าง..หนอ ซ้าย..ย่าง..หนอ

น้องๆ มิตรที่ดีเป็นอย่างไร
“ช่วยล้างจาน ค่ะ”
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จากใจพี่กระแสใจ

พี่กาย(คุณนิติวัชร์ ภูคณเดชา)สู่น้องๆ

“ พี่ชื่อ นิติวัชร์ ภูคณเดชา เรียกสั้นๆว่า "พี่กาย" มีอาชีพขายทอง แต่ว่างเมื่อไรพี่ก็จะมา
ช่วยงานวัดเสมอ ปีนี้เป็นปีแรกท่ีพี่ๆการบินไทยได้ให้เกียรติพี่ มาช่วยงานพุทธบุตร แรกๆ
ก็งงๆว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง แต่เอาเข้าจริงก็มีงานให้ท�าหลายอย่างเหมือนกัน เช่นเตรียม
อาหารให้น้องๆ พี่ก็ขอฝากน้องๆทุกคนว่า การที่น้องๆได้มาท�าความดี(กรรมดี)ในช่วงชีวิต
หนึ่งแล้วก็ขอให้ท�าความดีนี้ต่อๆไปให้สมกับการที่เราได้เป็นพุทธศาสนิกชนดังค�าว่าเป็น 
ศากยะบุตรพุทธโอรส แล้ววันหนึ่งเมื่อน้องโตขึ้น จะภูมิใจว่าคร้ังหนึ่งหรือหลายๆคร้ังที่เรา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสนาดีๆนี้ ซึ่งทางหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้เคยปรารภกับพี่
ว่าต้องการให้เด็กรุ่นใหม่(เยาวชน) ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมดีๆนี้ ท้ายนี้พี่ก็หวังว่าปีหน้า
เราคงได้มีโอกาสมาเจอกันอีก แล้วพี่จะหาของที่ระลึกให้กับน้องๆที่ตั้งใจปฏิบัติธรรม”

ตกตอนเย็นก็จะได้ฟังธรรม
พระอาจารย์ก็ได้แนะน�าสิ่งที่ดีๆ

สามารถน�าไปปฏิบัติได้ ให้เกิดผลดีกับชีวิตค่ะ

พี่ๆก�าลังช่วยกันเตรียมอาหาร
คุณแม่ค่ะ พี่ๆเขาดูแลพวกหนูเป็นอย่างดีค่ะ

อ้าวพระอาจารย์จะสอนน่ะ
นั่งสมาธิฝึกท�าความสงบให้กับใจเราน่ะ

ดีใจจริงๆ จะได้กลับบ้านแล้ว..
แล้วเจอกันใหม่นะพวกเรา..!

ฮาๆๆ ตลกมากครับ
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แก่นพุทธศาสนา
เรื่อง อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว 
ตอน ศาสตร์และศิลป์สู่ “ความสิ้นทุกข์”

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา(ภาคปรัชญาและศาสนา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทุกข์อวิชา ตัณหา อุปาทาน

ภาพโดย :   ญาณภัทร  ยอดแก้ว

พุทธศาสนา: ศาสตร์และศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม

 พุทธศาสนา เป็น “ศาสตร์” แห่งสัจจธรรมและวิถีแห่งการพัฒนาตนให้เห็นแจ้งสัจจธรรมนั้น  เพราะ 
เป็นวิชาที่ว่าด้วยความจริงเกี่ยวกับชีวิตทั้งในระดับโลกียะและโลกุตตระ เป็นสัจจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง
เห็นแจ้งและแสดงแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย พร้อมทั้งทรงแสดงวิธีการที่จะท�าให้ผู้สดับได้เข้าถึงสัจจธรรมนั้น
ด้วยภาวะแห่งการ “รู้แจ้งเห็นจริง” ตามแนวทางที่พระองค์ทรงบรรลุมา ที่เรียกว่า “อริยมรรค” ซึ่งเป็น
คุณธรรมจริยธรรมขั้นสูงในทางพุทธศาสนานั่นเอง
 พุทธศาสนา เป็น “ศิลป์” แห่งการจัดการชีวิตเพื่อยกระดับจากปุถุชน (ที่ยังขุ่นข้องด้วยกิเลส คือ 
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน) สามัญสู่กัลยาณชน(ผู้ตั้งมั่นในความดี: มีศีล สมาธิ)และยกระดับจากกัลยาณชน
สู่อริยชน(ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา) ในที่สุด ทุกขั้นตอนแห่งการจัดการชีวิตนั้นอาศัยหลักคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีความงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด มีเหตุมีผล เป็นหลักการ วิธีการและอุดมการณ์ที่สมบูรณ์  
ท้าทายต่อการพิสูจน์อย่างไม่จ�ากัดยุคสมัย โดยสรุปแก่นสารส�าคัญของศิลปะของการด�าเนินชีวิตที่ว่านั้น

ค�าอธิบายเกี่ยวกับ “พุทธศาสนา”

นิพพาน
จุดสูงสุด สิ้นทุกข์

} สติ

ปัญญาดี
มีความรู้แจ้ง
สว่างรุ่งเร่ือง

จิตใจดี
มีคุณธรรม
สงบร่มเย็น

กายวาจาดี
มีจริยธรรม
ส�ารวมระวัง

ยอด

องค์

ฐาน

ปัญญา

สมาธิ

ศีลรูป

จิต

เจตสิก
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

รับผล
(ปฏิเวธ)

คุณลักษณะ
ชาวพุทธ

ฝึกฝน
(ปฏิบัติ)

ศึกษา
(ปริยัติ)
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คือ ความ “ไม่ประมาท” ซึ่งหมายถึงการมี “สติ” ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันอันเป็นปัจจัยให้เกิด “ปัญญา” รู้แจ้ง 
เห็นจริงในความเป็นอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาของสรรพสิ่ง จนท�าให้ปล่อยวางจากความ “ยึดมั่นถือมั่น” 
เข้าถึงสัจจธรรมสูงสุด คือ นิพพานหรือความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ด้วยพุทธศาสนาเป็นศาสตร์และศิลป์สู่
ความสิ้นทุกข์เช่นนี้ บนเส้นทางของพุทธสาวก ผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าในนาม “พุทธบริษัท” เมื่อด�าเนิน
ตามรอยธรรมแห่งพระพุทธเจ้า ย่อมประสบสันติสุขทั้งขั้นต้น (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) คือ ชีวิตปัจจุบันมีความสุข 
ขั้นกลาง (สัมปรายิกัตถะ) คือ ชีวิตอนาคตอันหมายถึงหลังความตายมีความสุข และขั้นสูงสุด (ปรมัตถะ) 
คือ เมื่อรู้แจ้งธรรมย้อมดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ยุติสังสารวัฏ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดในวงจรทุกข์โดยเด็ดขาด
 กล่าวเฉพาะในส่วนความสุขขั้นต้นที่เป็นขั้นปัจจุบันนั้น เมื่อปฏิบัติตามพุทธธรรมย่อมเกิดผลได้ทั้ง 
๒ ระดับ ได้แก่  
 ๑) ระดับปัจเจกบุคคล ย่อมท�าให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขทางวัตถุหรือทางกาย เพราะการ “ได้” การ“มี” 
การ “สัมผัส” และการ “เป็น” ที่ถูกต้องชอบธรรมและมีความสุขทางใจเพราะการคิดชอบคิดดีมีคุณธรรม
ภายในหรือมีความสุจริตทางใจ จนเกิดความสุขมาจากภายในนั่นเอง
 ๒) ระดับสังคม เพราะเหตุที่อาศัยความเชื่อและวิถีแห่งพุทธศาสนาเป็นเบ้าหล่อหลอมจึงก่อเกิด
ศาสนพธิ ีขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมอนัดงีาม ผสมผสานกบัความเป็นดัง้เดมิของสงัคม บ่มเพาะ 
จนเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามน่าชื่นชม เป็นเครื่องมือสู่ความรัก ความภาคภูมิใจและความสามัคคีของหมู่คณะ 
เป็นต้น น�าสู่ “สันติสุข” คือ ความร่มเย็นของสังคมในที่สุด 
 นี่คือ คุณค่าของศาสตร์และศิลป์สู่ความสิ้นทุกข์ที่เกิดจาก “พุทธศาสนา” อันเป็นมรดกทาง
ภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้รักษาสืบทอดมายาวนาน

วิถีแห่งพุทธธรรม: ย�้าเตือนพุทธศาสนิกชน

 จากที่กล่าวมา หากสรุปให้เห็นภาพแห่งพุทธศาสนาในมุมที่เป็น “แก่นธรรม” ที่สามารถท�าให้เข้าใจ
และน�าสู่การปฏิบัติจริงได้นั้นอาจจะสรุปได้ ดังนี้
 ๑) เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน หมายถึง ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง
 ๒) ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยรูปนาม ซึ่งอาจจ�าแนกเป็น “รูป เจตสิกและจิต” หรือ ขันธ์ ๕ (รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ซึ่งโดยธรรมชาติของชีวิต(รวมถึงสรรพสิ่ง)นั้น เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไม่เที่ยง ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก และไม่มีตัวตนที่แท้จริง) กล่าวโดยสรุป คือ 
ชีวิตเป็นทุกข์โดยสภาพของมัน และยิ่งเป็นทุกข์ทางใจเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่น(อุปาทาน) 
 ๓) เมื่อชีวิตเป็นทุกข์และภาวะความดับทุกข์มีอยู่จริง (เป็นสัจจธรรม) และพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติ
จนบรรลุถึงความดับทุกข์นั้นแล้วทรงสั่งสอนไว้ การเข้าสู่กระบวนการที่จะเข้าถึงภาวะความดับทุกข์จึงเป็น
สิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายพึงด�าเนินตาม โดยความตระหนักว่าเป็น “หน้าที่” ของชาวพุทธโดยแท้
 ๔) กระบวนการสู่ความดับทุกข์นั้น มีล�าดับขั้นตอน คือ ปริยัติ (ขั้นศึกษาเรียนรู้) ปฏิบัติ(ขั้นฝึกฝน
ปฏิบัติ ลงมือท�า) และปฏิเวธ (ขั้นได้รับผล เข้าถึง บรรลุธรรม) 



โด
ยช

มรม
กร

ะแ
สใจ

 (W
atp

ac
ha

ro
en

rat
.or

g)

วา
รส

าร
 ก

ระ
แส

ใจ
3
4

 ๕) แก่นส�าคัญของกระบวนการสู่ความดับทุกข์ คือ การฝึกฝน “สติ” ซึ่งอีกนัยหนึ่งหมายถึง “ความ
ไม่ประมาท” อันเป็นแก่นธรรมในปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้านั่นเอง
 ๖) การฝึกฝนสติเชิงปฏิบัติการนั้น เริ่มต้นด้วยการตั้งตนมั่นใน “ศีล” ส�ารวมระวังไม่ท�าความชั่ว
ร้ายทางกายและวาจา  จากนั้นก็พยายามควบคุมจิตใจมี “สมาธิ” สงบระงับจากเครื่องขุ่นข้องใจทั้งปวง 
เป็นการเจริญความดีภายในให้ถึงพร้อม และการฝึกฝนสติขั้นสูงโดยการ “ตามดูรู้เห็นกายใจ หรือ รูปนาม” 
จนสามารถยกระดับจิตสู่วิถีแห่ง “ปัญญา” รู้สึกตัว รู้เท่าทัน รู้ป้องกัน รู้แก้ไข เห็นแจ้งชัดในสัจจธรรมใน
ที่สุด นี่เรียกว่าปฏิบัติการแห่ง “ไตรสิกขา” ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้ายคือ “นิพพาน” นั่นเอง
 ๗) คุณลักษณะที่ส�าคัญของชาวพุทธ หากปฏิบัติตามแก่นธรรมข้างต้น มีดังนี้

เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๕๕

1 – 8  กันยายน  โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
17 – 24 กันยายน  โครงการวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท   
    ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ 2 อ.คลองหลวง   
    จ.ปทุมธานี  โทรศัพท์ 02 9866403 – 5
1 – 8  ตุลาคม   โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
30 ตุลาคม   วันออกพรรษา 
31 ตุลาคม   ตักบาตรเทโวโรหนะ เวลา 8.00 น.
1 – 8  พฤศจิกายน  โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
10 พฤศจิกายน  พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ประจ�าปี 2555 เพื่อสร้างโรงอุโบสถ 
    จ�านวน 1,000 กองๆ ละ 10,000 บาท เริ่มพิธีเวลา 12.30 น.
1 – 8  ธันวาคม  โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
5 ธันวาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    เวลา 10.30 น. ท�าบุญถวายภัตตาหารเพล 
    เวลา 17.30 น. สวดมนต์ท�าวัตรเย็น 
    เวลา 19.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
    เวลา 20.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติกรรมฐาน จนถึงรุ่งอรุณ
9 – 16 ธันวาคม  โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร “ท�าดีเพื่อพ่อ” 
    ติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ 

    1.บุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร (ปู)           โทร.085 1202005
    2.อณิระ  โพธินิล  (ระ)             โทร.081 6223204
    3.สิรินภา  สินตระการผล (เอ๋)        โทร.081 5596679
    4.อโนทัย  สินตระการผล (อ้อย)     โทร.081 6825088
    5.ดวงกมล  มณีกุล (ออย)           โทร.089 2053385
31  ธันวาคม   พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี เริ่มพิธี เวลา  17.30 น.

ปฏิทินธรรม 



โด
ยช

มรม
กร

ะแ
สใจ

 (W
atp

ac
ha

ro
en

rat
.or

g)
วา

รส
าร

 ก
ระ

แส
ใจ

3
5

โครงการสร้างกุฏิ “พระธรรม” (กุฏิพระสงฆ์ใหญ่)
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น       2,810,688 บาท
รายนามเจ้าภาพ  ดังนี้

บริษัท พี เจ การ์เม้นท์ จ�ากัด      655,000   บาท
คุณวัชราภรณ์  เมฆานุพักตร์      55,000  บาท
คณะผ้าป่าคุณวันทนีย์       235,629  บาท
เจ้าภาพร่วมรายย่อย       97,160  บาท
     เจ้าภาพรวมทั้งสิ้น        1,024,789  บาท

โครงการสร้างกุฏิกรรมฐานส�าหรับพระสงฆ์ จ�านวน 8 หลัง

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น       1,543,612 บาท
รายนามเจ้าภาพ ดังนี้

คุณสีส่ง  วิริยะกิจ       200,000  บาท
คุณอัญชลี – คุณวรวิทย์  สีขันธ์และครอบครัวเลิศเจริญสมบัติ  300,000  บาท
คุณบุญเลิศ  วสุโสภณ , คุณประภาพร  กิจเสรีกุล    300,000  บาท
คุณแม่สมศรี วงศ์รัตนหิรัญ      200,460  บาท
คุณกมลทิพย์ – แม่ชิ้นถิ่น  แซ่ว่อง      300,000  บาท
คุณนภานนท์  อ่อนเกตุพล และญาติมิตร     300,000      บาท
Mr.Wu Wen-Chuan – คุณปฏิกาญจน์ – คุณกานต์กนีย์ หวู  300,000      บาท
เจ้าภาพร่วม
คุณสุพิสัณห์ – สมพัตสร  วงษ์ศรีวิชัย     52,500   บาท
คุณสุนทร – ทองเจือ  สิวะโมกข์      10,000   บาท
คุณวันชัย – อรุณี และคณะ      10,000   บาท
คุณดวงกมล  มณีกุล       10,000   บาท
     เจ้าภาพรวมทั้งสิ้น  1,982,960  บาท

สายธารบุญ
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โครงการสร้างกุฏิกรรมฐานส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม จ�านวน 27 หลัง
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,537,822 บาท

เป็นค่าวัสดุ   3,495,417  บาท

ค่าแรงงาน   1,042,405   บาท
รายนามเจ้าภาพ  ดังนี้
คุณวัชราภรณ์  เมฆานุพักตร์ 200,000 บาท
คุณสมจิตร  แมคคัลแลน 200,000 บาท
คุณนิสากร  ชรินทราวุฒิ 200,000 บาท
คุณอุดมศักดิ์ – กันยารัตน์ – ณิชาภา  โกไศยกานนท์
คุณบักเอ็ง  แซ่ตั้ง  200,000 บาท
คุณกานต์รวี – นวรัตน์  โกไศยกานนท์
คุณอรชร  ชนะโภคากุล , คุณพรพรรณ  รัตนผล 200,000 บาท
คุณเพิ่มพร  เฟื่องสิทธิโชค 200,000 บาท
คุณยุพยง – ธนิส  เหมินทร์ 
คุณสิทธิชัย – คุณศิริวรรณ  ศิริพรพาณิชย์ 200,000 บาท
คุณพิราภรณ์  ด่านสุนทรวงศ์ และเพื่อนๆ
คุณกานต์พงษ์  ฐิติชัยธนาภัทร 200,000 บาท
คุณศรีนวล  ชอบท�าเหมือนพร้อมบุตรธิดา
คุณพิมพรรณ  บีเซลและครอบครัว
คุณช่อทิพย์  โบทส์และครอบครัว
คุณชลิต  หอมหวน 200,000 บาท
คุณศรชัย  เตชะภูวภัทร
คุณอนงค์นาฏ  ภัทรโชติภูริพัฒน์ 200,000 บาท

คุณญาณภัทร – แพรภัทร  ยอดแก้ว และคณะ 200,000 บาท
คุณพรณภัส  ส่งพิริยะกิจ 200,000 บาท
คุณเมธาวรรณ – คุณปวีณา – คุณทิพย์สุดา – คุณสุมาลี 
คุณสุภาภร – คุณอลิศรา และคณะ 200,000 บาท
คุณจ�านงค์  ไทยเทียง 200,000 บาท
คุณพิศิษฐ์ – คุณคันธมาส  ศิริภัทรประวัติ 200,000 บาท
คุณบุญเลิศ – คุณกรรณลักษณ์  จารุเรืองศรี 200,000 บาท
คุณเพ็ญประภา  รังสิตและครอบครัว
คุณสุดา  เกษมเสถียร 200,000 บาท
คุณมาลี  เมทซิก 200,000 บาท
คุณเพ็ญศรี  คชสีห์ – คุณสมศรี – คุณวงศรี  ประทุมวรรณ 
200,000  บาท
คุณพันสรวง – คุณรักษ์กาญจน์  ฮ่อคนดี
คุณบัณฑิต – คุณสุธินี  และครอบครัว 200,000 บาท
คุณพิพัฒน์  มัธยันต์พล – คุณกานดา  แซ่เตียวและครอบครัว 
และครอบครัววิทยาศิริกุล 200,000 บาท
คุณอุดม – คุณจงดี  ศรีทิพย์ คุณจันค�า  สุกมณี 
คุณสมภูมิ – คุณเจติยา  สกุลรัตนาคม 
คุณผกาวรรณ  สามัตถิยดีกุล 200,000 บาท
คุณโสภา – วรุณี  ออมสินทวีโชค 200,000 บาท
คุณเนตรทราย  อัศวปยุกต์กุล – คุณอุรศา  อยู่พร้อม 200,000 บาท
คุณพิมพ์วัญช์  จั่นทอง  200,000 บาท
เจ้าภาพร่วมรายย่อย 75,100 บาท

เจ้าภาพรวมทั้งสิ้น 5,075,100 บาท

กองทุนค่ายพุทธบุตร
 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเข้ากองทุนค่ายพุทธบุตร เพื่อร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นม ขนม ของรางวัล อุปกรณ์จัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาทหรือตาม
ก�าลังศรัทธา โดยโอนปัจจัยโดยตรงเข้าบัญชี 
บุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร เพื่อโครงการค่ายพุทธบุตร ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เลขที่บัญชี 4752027592
 ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาคมาที่ 
 e-mail: poo.busarat@yahoo.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
 คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร (ปู) โทร 085-120-2005
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โครงการถ่ายทอดสดธรรมบรรยาย

หลังจากได้เริ่มท�าการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงธรรมบรรยายของพ่อแม่ครูอาจารย์ในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
ครั้งที่ 44 ระหว่าง วันที่ 1-8 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาก็ท�าให้ได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ โดยลูกศิษย์ที่อยู่ทั้งในและ 
ต่างประเทศก็สามารถติดตามรับชมและฟังธรรมบรรยายแบบสดๆได้พร้อมๆกันกับคณะผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนา
จิตเพื่อพ่อได้และยังได้เรียนรู้วิธีการและพิธีการในการจัดการโครงการพร้อมกันไป
ด้วย ดังนั้นทางทีมงานก็จะท�าการถ่ายสดธรรมบรรยายในโอกาสต่างๆต่อไป 
สามารถติดตามชมวีดีโอธรรมบรรยายต่างๆย้อนหลังได้ที่

รายการ ธรรมจักรชีวิต พบกันเร็วๆนี้

โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าเจริญราช
สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เป็นแฟนหนังสือวารสารกระแสใจทั้งเก่าและใหม่ทุกๆท่าน วัดป่าเจริญราช 
ขอเชิญศิษยานุศิษย์และผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมบุญก่อสร้างสถานีวิทยุเสียงธรรม เพื่อเผยแผ่ธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า เมตตาโดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ทั้งการถ่ายทอดธรรมะในรูปแบบต่าง ๆ  
ของเหล่าพิธีกรที่มากด้วยประสบการณ์ที่จะคอยน�าเอาธรรมะนั้นมาถ่ายทอดให้ทุกๆ ท่านได้รับฟัง 
ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามกุศลจิตศรัทธา พระพุทธเจ้าทรง ตรัสไว้ว่า 

“สพฺพทาน�  ธมฺมทาน� ชินาติ”    การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
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พิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอก - เสาโท 
พระสถูปมหาวิหารพุทธปรินิพพาน ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา วัดป่าเจริญราช ได้ประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์ และ
ยกเสาเอก-เสาโท พระสถูปมหาวิหารพุทธปรินิพพาน ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน โดยมี  
พระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, เจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตาเป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ได้แก่
พระศรีศาสนวงศ์  รองเจ้าคณะภาค ๑ วัดหงส์รัตนาราม
พระเมธีธรรมาจารย์   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , รองอธิการบดีฝ่าย  
    ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระครูอุดมธัญคุณ      เจ้าคณะต�าบลบึงทองหลาง วัดทศทิศาราม
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
    ราชวิทยาลัย วัดอรุณราชวราราม
พระครูปลัดสุวัฒนสิทธิคุณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระมหาบุญร่วม ปุญฺญมโน   ผู้อ�านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พระมหาชูศักดิ์  จิรสกฺโก   เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  วัดเขียนเขต
พระมหาบัญชา  สารคนฺโธ   เลขานุการเจ้าคณะอ�าเภอล�าลูกกา วัดลาดสนุ่น
พระมหาปิยะบุตร  ปญฺญาวฑฺโน  วัดโสธรวราราม

ทั้งนี้ พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้มีด�าริที่จะสร้างพระสถูปมหาวิหารพุทธ
ปรินิพพาน ที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าปางปรินิพพาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยลักษณะโครงการก่อสร้าง
ถอดแบบมาจากเมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการะน้อมร�าลึกถึงพระคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การก่อสร้างนี้เป็นโครงการเริ่มต้นของโครงการสร้างสังเวชนียสถาน (จ�าลอง) ๔ 
ต�าบล ประกอบด้วยสถานที่ประสูติ คือ วิหารมายาเทวี ลุมพินีวัน  สถานที่ตรัสรู้ คือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา 
สถานที่แสดงปฐมเทศนา คือ ธัมเมกขสถูป สารนาถและ สถานที่ปรินิพพาน คือ สถูปและวิหารปรินิพพาน 
กุสินารา ซึ่งในอนาคตจะเป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาธรรมะและพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
อันจะเป็นการเผยแผ่ สืบทอดพระศาสนาต่อไป

กุศลกิจ
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 เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาช สยามมกฏุราชกมุาร ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา  ด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ
เป็นล้นพ้นที่ทุกพระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  วัดป่าเจริญราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร โดยความสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
ก�าหนดให้มีการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ซึ่งการอุปสมบทเป็นกุศโลบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประกอบบุญจริยาประการต่าง ๆ 
มีการถวายทานและรักษาศีล ประกอบกับปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีพิเศษของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 
เพราะเป็นปีครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นบรมครูของโลก จึงมีการ
เฉลิมฉลองที่เรียกว่า “พุทธชยันตี” อันหมายถึง การฉลองชัยชนะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงดับสิ้น
กิเลสมารโดยสิ้นเชิงในวันเพ็ญ วิสาขมาส ก่อนพุทธศก ๔๕ ปี  จึงมีการจัดกิจกรรมมหากุศลต่างๆ โดยทั่ว
กัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันจะยิ่งเพิ่มพูนกุศลบุญราศีถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย
 ซึ่งในโครงการอุปสมบทหมู่นี้ มีกุลบุตรผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมอุปสมบททั้งสิ้น จ�านวน 
๕๗ ท่าน และได้ประกอบพิธีปลงผมและท�าขวัญนาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี ศ.(พิเศษ)นรนิต ิ
เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอุปสมบทหมู่
ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช และ ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ และพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์ และกล่าวอนโุมทนา โดยพธิกีารในวนัที ่๒๖ พฤษภาคม เป็นพธิปีลงผมและท�าขวญันาค ตามด้วยพธิ ีขอขมา 
โดยมีญาติผู้ใหญ่ของเจ้านาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับการขอขมาและร่วม
อนุโมทนาบุญ ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาคและอัฐบริขาร โดย ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์ดรุณี พัวพันสกุล 
น�ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล/อาราธนาพระปริตร จากนั้นเป็นการแสดงธรรมสอนนาค

โครงการอุปสมบทหมู่ 
ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช
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โดยพระศรีวิสุทธิวงศ์ เลขานุการเจ้า
คณะภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ราช
วรมหาวิหาร และพิธีท�าขวัญนาค ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยชนะ และ
คุณพิกุล บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ 
เป็นหมอท�าขวัญนาค สลับด้วยการ
แสดงนาฏศิลป ์ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ และการบรรเลง
ดนตรีไทย โดยอาจารย์และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาดนตรี 

 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีปลงผมนาค และท�าขวัญนาค เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในเช้าวันอาทิตย์
ที่ ๒๗ พฤษภาคม ขบวนแห่นาคได้เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไปยังพัทธสีมา วัดพระปฐม
เจดีย์ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบท เมื่อถึงองค์พระปฐมเจดีย์ เจ้านาคทั้ง ๕๗ คน 
พร้อมทั้งญาติพี่น้องและคณะเจ้าภาพ ได้ร่วมกันถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นแตรวงของมหาวิทยาลัยฯ 
ได้น�าขบวนแห่นาคเดินรอบองค์พระปฐมเจดีย์ พร้อมกับโปรยทานกับผู้เข้าร่วมงาน
 หลังจากพิธีแห่นาคจบลง จะเป็นพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจาก ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธ
ศาสนา จ.นครปฐม เป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม จากนั้นเป็นพิธีบรรพชาโดยพระศรีสุธรรมเวที เป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากพิธีบรรพชาเสร็จสิ้นลง 
ในช่วงบ่าย จะเป็นพิธีอุปสมบทโดยมีพระศรีสุธรรมเวที และพระครูปัจฉิมทิศบริหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ
พิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นลง พระภิกษุนวกะทั้ง ๕๗ รูป ได้เดินทางไปยัง วัดป่าเจริญราช จ.ปทุมธานี เพื่อศึกษา
ธรรม ปฏิบัติธรรม
 พระภิกษุนวกะในโครงการอุปสมบทหมู่ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช ๕๗ รูป ได้เข้าศึกษาธรรม ปฏิบัติ
ธรรม เป็นเวลา ๙ วัน คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ วัดป่าเจริญราช จังหวัด
ปทุมธานี  ตลอดระยะเวลา ๙ วัน ของการศึกษา และปฏิบัติธรรม พระภิกษุนวกะ ทั้ง ๕๗ รูป ได้ร่วมกันปฏิบัติ
ศาสนกิจของสงฆ์ มีการสวดมนต์ ท�าวัตรเช้า – เย็นและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ 
 และรับฟังธรรมบรรยายภาคปฏิบัติจากพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท  นอกจากนั้น พระภิกษุนวกะยังได้
รับความเมตตาจากพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระศรีวิสุทธิวงศ์ เลขานุการเจ้าคณะ
ภาค ๑๕ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาระหว่างการปฏิบัติธรรมด้วย 
 การจัดโครงการอุปสมบทหมู่พุทธชยันตีเฉลิมราชในครั้งนี้ ทางวัดป่าเจริญราช ได้รับความเมตตา
นุเคราะห์จากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาและที่ปรึกษาศูนย์พระสงฆ์ นัก
เผยแผ่ธรรม เพื่อพัฒนาสังคม รวมทั้งสาธุชนทั้งหลาย ในการเป็นเจ้าภาพโรงทาน เจ้าภาพถวายภัตตาหาร 
- น�้าปานะ แด่พระภิกษุตลอดโครงการ วัดป่าเจริญราชจึงขออนุโมทนาบุญและขอให้ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านได้
รับอานิสงส์ผลบุญจากการจัดโครงการในครั้งนี้โดยทั่วกัน
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การปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

 พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท ได้น�าคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ รวมจ�านวน ๕๔ ท่าน เดินทางไป
ปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระมหาโพธิ
เจดีย์ พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยการน�าคณะของ 
ดร.ทอง  คงเจริญ ซึ่งการไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ต่อจากปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา เพื่อน้อมถวายเป็น
พุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ ทางคณะได้เดินทางย้อนรอยบาทพระศาสดา โดยการเดิน
เท้าจากสถานที่อธิษฐานลอยถาด ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชราฝั่งตะวันออก ซึ่งห่างจากเจดีย์พุทธคยาประมาณ ๗ 
กิโลเมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงถึงเขาดงคสิริ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้เมตตาน�า
สวดมนต์ ท�าสมาธิ อยู่บริเวณหน้าถ�้า หลังจากนั้นคณะก็เดินทางกลับโรงแรมที่พัก โดยรถยนต์
 ในช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมนี้ ฤดูกาลของประเทศอินเดีย จะเป็นฤดูร้อน ในเวลากลางวันอากาศจะร้อน
สูงถึง ๔๐ – ๕๐ องศา ทางคณะจึงจ�าเป็นต้องใช้เวลาช่วงกลางคืนในการปฏิบัติธรรม และพักผ่อนในเวลา
กลางวัน แต่ด้วยบุญบารมีและความตั้งใจของคณะวัดป่าเจริญราช ท�าให้ตลอดระยะเวลา ๗ คืน ที่ปฏิบัติ
ธรรม ณ สถานที่ตรัสรู้ มีอากาศเย็นสบาย บางคืนฝนตกช่วงหัวค�่า ท�าให้อากาศเย็น ส่งผลให้การปฏิบัติธรรม
มีจิตที่เป็นสมาธิมากยิ่งขึ้น นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้ว ดร.ทอง  คงเจริญ ยังได้น�าคณะบางส่วนที่เดินทาง
มายังพุทธคยาเป็นครั้งแรก ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ อาทิ วัดไทยพุทธคยา ซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในอินเดีย
และต่างประเทศ วัดนานาชาติบริเวณรอบๆโพธิมณฑล กราบสักการะพระโต (ไดบุตสึ)และพระอรหันตสาวก
ในวัดญี่ปุ่น สระมุจลินทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ประทับเสวยวิมุตติสุข อยู่ห่างจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ประมาณ ๒ 
กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชาวบ้านเรียกว่า มุจลินทร์โบกขรณี มีต้นตาลใหญ่ล้อมรอบอยู่ เป็นต้น 
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2 กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

นอกจากการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ ฉลองพุทธชยันตีเฉลิมราช วัดป่าเจริญราช โดยพระครูปลัดวีระนนท์ 
วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้น�าคณะสงฆ์และพระภิกษุนวกะ ๕๗ รูปพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ 
ไปสวดมนต์และแผ่เมตตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ เวทีสะท้อนธรรม 
มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยการนิมนต์ของ มูลนิธิธรรมดี คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ส�านักพิมพ์ DMG ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมธรรมดีที่พ่อท�า เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธ
ชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้แสดงพระธรรมเทศนา 
และน�าสวดมนต์ ท�าสมาธิ และแผ่เมตตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 หลังจากนั้น ในช่วงบ่าย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้น�าคณะสงฆ์
และพระภิกษุนวกะ ๕๗ รูปพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ไปร่วมงานพิธีวันวิสาขบูชาโลก ณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม  โดยได้ประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทร
รศน์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และคณะสงฆ์
ทั่วโลก ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งโลก ซึ่งในการนี้ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นเจ้าพิธีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย 
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กิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

 วัดป่าเจริญราช ส�านักปฏิบัติธรรม
ประจ�าจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ เป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจของมนุษย์
เป็นส�าคัญ ด้วยการปฏิบัติธรรมตามแนวสติ
ปัฏฐาน ๔ ซึ่งทางวัด ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ
การปฏิบัติธรรม ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน 
นอกจากการปฏิบัติธรรมแล้ว เนื่องในโอกาสวัน
ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา วันสงกรานต์ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่ง
ชาติ ทางวัดป่าเจริญราช ได้จัดกิจกรรมเสริม
นอกจากการปฏิบัติธรรม เช่น การฟังพระธรรม
เทศนา การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การ
ทอดผ้าป่า การก่อพระเจดีย์ทราย การถวายพระ
เจดีย์ทราย การสรงน�้าขอพรจากพระสงฆ์ การ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การเวียนเทียน การ
หล่อเทียนจ�าน�าพรรษา การถวายผ้าอาบน�้าฝน 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเสริมของทางวัดเหล่านี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวพุทธได้เข้าถึงประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ที่แฝงไปด้วย
คติธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวพุทธได้
รู้จักการให้ทาน การรักษาศีล การบ�าเพ็ญภาวนา 
อันจะเป็นหนทางไปสู่จุดมุ่งหมายของพระพุทธ
ศาสนา คือ พระนิพพาน 
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พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินถวายวัด

 วัดป่าเจริญราช ส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัด
ปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ ในขณะนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ของวัดเป็น
จ�านวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อให้ทางวัดสามารถจัดสรรพื้นที่
ใช้สอยได้อย่างลงตัวและเหมาะสม จึงมีโครงการขยาย 
พื้นที่ซึ่งเป ็นแนวเขตติดต่อกับที่ตั้งของวัดออกไปอีก 
จ�านวน ๑๕ ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเขตสวนป่า สวนสมุนไพร 
ขุดสระน�้า ปลูกป่าคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ รวมทั้งใช้

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนาของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดป่าเจริญราชจึง
ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยมี
คุณแม่ปิยวรรณ วีรวรรณ ประธานมูลนิธิปิยธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณเหรียญทอง 
ลาภศรีสวัสดิ์  และคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าเจริญราช ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี ใน
ครั้งนี้เป็นจ�านวนมากเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา จึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลในครั้งนี้  

รับพระราชทานแจกันดอกไม้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้รับแจกันดอกไม้พระราชทาน จาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยผู้แทนพระองค์ได้อัญเชิญ
มายังวัดป่าเจริญราช เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นมิ่งขวัญ และก�าลังใจแก่คณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ 
คณะสงฆ์วัดป่าเจริญราชได้เจริญชัยมงคลคาถา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และคณะผู้ปฏิบัติธรรมได้ร่วม
กันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

อ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.watpacharoenrat.org
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การเข้าปฏิบัติธรรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่าเจริญราช

ทุกวันที่ ๑ - ๘ ของเดือน ตลอดทั้งปี

ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติธรรม 

๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู 
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ 
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน

สิ่งที่ต้องเตรียมมา 

๑. ส�าเนา บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจ�าตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่ 
เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม 
๓. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรน�าชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจ�านวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จ�าเป็น 
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว 
หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย 
๔. ผ้าห่ม

กฎระเบียบส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม 

ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
• ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบ ๘ วัน ตลอดโครงการ 
• รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด 
• ส�ารวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังค�าแนะน�าของพระอาจารย์ 
• หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น 
• งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจ�าเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป 
• ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณี

ต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงท�าวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�าหนดไว้ หากมีเหตุจ�าเป็นสุดวิสัย ไม่

สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง 
• ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด
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การลงทะเบียน 

    ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ ในวันที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลา
ปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน แล้ว เมื่อลงทะเบียน
เสร็จแล้ว ให้น�าสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ 
และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า
ก�าหนดเวลาการปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาท�าวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�าหนดไว้) 

วันที่ ๑ 

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบปฏิบัติ 
 เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกัมมัฏฐาน และวิธีปฏิบัติพระกรรมฐาน 
 เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�าวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
วันที่ ๒ 
 เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ 
 เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ท�าวัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�าวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิดวาจา
วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๗ 

ไม่มีการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า - เย็น โดยให้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียว และฟังธรรมบรรยาย ในเวลา ๒๐.๐๐น.

วันที่ ๘ (วันปิดโครงการ) 

 เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ 
 เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีให้โอวาท ผู้ปฏิบัติธรรมแสดงความรู้สึก พิธีลาศีล ๘ สมาทานศีล ๕ ขอขมาศีล ขอขมา  
ธรรม ขอขมาพระกรรมฐาน พิธีมาลาบูชาครู พิธีถวายพระพร

การรับประทานอาหาร 

 ผู้ปฏิบัติธรรม พร้อมกันที่ศาลา อาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน�้าปานะ เวลา ๑๖.๐๐ 
น. - ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน�้าด่ืมส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ต้องเดินตักอาหารด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใด ๆ ที่
ไม่ส�ารวมเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และท�าความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่า
ให้เป็นภาระของบุคคลอื่น
ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน 
    เมื่อครบก�าหนดการปฏิบัติธรรม ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้งไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้นและควรท�าความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน�้า เป็นต้น 

หมายเหตุ การเข้าปฏิบัติธรรม หากจะช�าระหนี้สงฆ์ ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาหาร น�้าปานะ หรือร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ 

สามารถท�าบุญได้ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้ 

 ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ท�าตามระเบียบของวัดที่ก�าหนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ท่านกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด

วัดป่าเจริญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖-๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗

www.watpacharoenrat.org
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โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช

ครั้งที่.......................

ระหว่างวันที่.................................................................ถึงวันที่...............................................................

ข้อมูลส่วนตัว

1. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./ด.ญ./ด.ช.)...............................................................นามสกุล...........................................................................
ชื่อเล่น..............................เลขที่บัตรประชาชน .......................................................เชื้อชาติ.................... สัญชาติ...............................
เกิดวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ........................อายุ....................................ปี
2. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร............................................บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...............................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................แขวง/ต�าบล...........................................................................
เขต/อ�าเภอ.........................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
โทรศัพท์ที่ท�างาน...........................................................................e-mail......................................................................................................
3. อาชีพ....................................................................................................ต�าแหน่ง..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ท�างาน.....................................................................................................................................................................................................
4. สุขภาพร่างกาย O แข็งแรง O มีโรคประจ�าตัว คือ......................................................................................................................
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติธรรม
ท่านที่มีโรคประจ�าตัว กรุณา น�ายามาทาน ห้ามหยุดยา
5. กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อคุณ................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................เบอร์ติดต่อ........................................
6. ทราบข่าวโครงการหรือกิจกรรมจาก...................................................................................................................................................
เคยมาปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าเจริญราช O ไม่เคย O เคย............ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน............................ปี.....................
เคยปฏิบัติที่ส�านักใดมาแล้วบ้าง O ไม่เคย O เคย โปรดระบุ.......................................................................................................
      
      ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร
          (......................................................................)
      
      ลงชื่อ......................................................................ผู้รับสมัคร
       (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
บันทึกส�าหรับเจ้าหน้าที่
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

เลขที่...............................
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การเข้าปฏิบัติธรรม แบบบุคคลทั่วไป ณ วัดป่าเจริญราช

(นอกโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงสิ้นเดือน ของทุกเดือน)

ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรม 

๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู 
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ 
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ 
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง 
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน

สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อปฏิบัติธรรม 

๑. ส�าเนา บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจ�าตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่ 
เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม 
๓. ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสมาทานศีล 
๔. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรน�าชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจ�านวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จ�าเป็น 
   ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว 
   หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย 
๕. ผ้าห่ม

กฎระเบียบส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม 

ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
• รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด 
• ส�ารวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา ส�ารวมตนอยู่ในเขตวัด ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม ก�าหนดสติตลอด

เวลา 
• ให้ความเคารพและเชื่อฟังค�าแนะน�าของพระอาจารย์ เมื่อสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ท่านใด ขอให้สอบอารมณ์กับ พระ

อาจารย์ท่านนั้นจนจบการปฏิบัติธรรม โดยสอบอารมณ์วันละ ๑ รอบเท่านั้น 
• ห้ามคุย บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แม่ชี หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่นเป็นอันขาด หากมีความสงสัยในการปฏิบัติ 

ให้สอบถามพระอาจารย์ผู้สอน ผู้ที่สอบอารมณ์แต่เพียงท่านเดียว 
• งดพูด - คุยโทรศัพท์ ในช่วงเวลาปฏิบัติธรรม ห้ามพูดคุยกัน หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ 

พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น คู่กรณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ใดๆทั้งสิ้น

• ห้ามน�าขวดน�้าเข้าห้องปฏิบัติธรรม
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงท�าวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�าหนดไว้ หากมีเหตุจ�าเป็นสุดวิสัย ไม่ 

สามารถปฏิบัติได้ ให้แจ้งพระอาจารย์ผู้ดูแลทราบทุกครั้ง 
• ในวันกลับบ้าน ให้ผู้ปฏิบัติธรรมติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน ป้ายชื่อ กุญแจห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ เจ้าหน้าที่จะ

ตรวจดูความถูกต้อง 
• ช่วงระหว่างการเข้าปฏิบัติธรรม ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรม เข้าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด
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การลงทะเบียน

   ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม (ไม่ต้องจองหรือโทรมาแจ้งล่วง
หน้า) โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนว่า จะอยู่ปฏิบัติกี่วัน ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม จะสมบูรณ์ต่อเมื่อพระอาจารย์ผู้
ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน

ขั้นตอนการปฏิบัติธรรมและระยะเวลาในการปฏิบัติ 

• ทางวัด อนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ครั้งละไม่เกิน ๗ วัน หากประสงค์จะอยู่ต่อ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ก่อนครบ 
ก�าหนด ๒ วัน และจะอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผู้ดูแล

• หากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และต้องการมา ปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับจิตให้สูงขึ้น ทางวัดอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยได้รับการอนุญาตจากหลวงพ่อ และขอลายเซ็นต์
การอนุญาติจากหลวงพ่อลงในใบสมัคร 

• พระอาจารย์จะท�าพิธีสมาทานศีล ๘ , รับศีล-ลาศีล , และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. 
และเวลา ๑๘.๓๐ น. 

• เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องนอนให้ และให้น�าสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามความ เหมาะ
สม ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า

ก�าหนดเวลาการปฏิบัติธรรม 

๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ท�าวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ท�าวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาท�าวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�าหนดไว้ โดยฟังสัญญาณระฆัง

การรับประทานอาหาร 

ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมารับประทาน พร้อมกันที่ศาลา ควรมาก่อนเวลา ๑๕ นาที
อาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน�้าปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น. 
• ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน�้าดื่มส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน 
• ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน 
• ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใด ๆ ที่ไม่ส�ารวม 
• เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้นั่งรออยู่ที่เดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ 
• เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และท�าความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้

เป็นภาระของบุคคลอื่น

ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน 

   เมื่อครบก�าหนดการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงความจ�านงแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หาก
ทิ้ง ไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรท�าความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน�้า และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจ 
ห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ ห้ามน�ากุญแจไปฝากกับผู้ปฏิบัติธรรม พระภิกษุ แม่ชี หรือบุคคลอื่น ต้องน�ามาคืนกับเจ้าหน้าที่
เท่านั้น 
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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร“ท�าดีเพื่อพ่อ”ครั้งที่ ๖
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท (วัดป่าเจริญราช)

ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ ๙ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์    
๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่        “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”           
๒. เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน    “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”      
๓. เพื่อตอบแทนพระคุณ พ่อ-แม่       “บิดา-มารดาของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน”

สถานที่    ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
              ๑๒๑/๓ หมู่๓ ต�าบลแม่ปูคา  อ�าเภอสันก�าแพง  จังหวัดเชียงใหม่
    โทรศัพท์  053 965197
จ�านวนผู้ปฏิบัติธรรม ประมาณ  ๙๐ ท่าน
วิทยากรรับเชิญ               รศ.ดร.สุจิตรา  อ่อนค้อม
เจ้าหน้าที่ผู้จัด            คุณกมลาศ (ติ่ง) 086-3102566
    คุณบุษรัตน์(ปู)   085-1202005
    คุณอณิระ  (ระ)  081-6223204

เจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถรับ-ส่ง ไว้บริการผู้ปฏิบัติธรรม วันเปิด-ปิดโครงการ ดังนี้
วันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๕
   • สถานีรถไฟเชียงใหม่-ศูนย์  เวลา ๐๗.๐๐ น.
   • สนามบินเชียงใหม่-ศูนย์        เวลา ๐๙.๓๐ น. และ  ๑๒.๐๐ น.
วันที่  ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๕
   • ศูนย์-สนามบินเชียงใหม่        เวลา ๑๒.๓๐ น.    และ  ๑๔.๐๐ น.
   • ศูนย์-สถานีรถไฟเชียงใหม่     เวลา ๑๕.๓๐ น.

ก�าหนดการวันเปิดโครงการ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
  ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.          ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านพร้อมกันที่ศูนย์ฯ ลงทะเบียน
                              เข้าพี่พัก  และรับประทานอาหารกลางวันที่จัดไว้ให้                                                                                                            
  ๑๔.๐๐ น.                  พร้อมกันที่ ศาลาห้องประชุม 
  ๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.          ต้อนรับเข้าสู่โครงการ
  ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.          ปฐมนิเทศโดย รศ.ดร.สุจิตรา  อ่อนค้อม 
  ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.    พิธีสมาทานกรรมฐาน โอวาทโดย  พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท  และพระอาจารย์ 
  ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.          พักดื่มน�้าปานะ และพักผ่อน
  ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.          เริ่มปฏิบัติธรรม
  ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.          ธรรมบรรยาย โดยพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท
  ๒๑.๐๐ น.                  พักผ่อน

ร่วมสนับสนุนโครงการ  

ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท

ทางโครงการขอรับเฉพาะผู้ปฏิบัติ

ธรรมที่อยู่ครบ ๘ วัน ๗ คืน เท่านั้น
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ก�าหนดการวันปิดโครงการ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
 ๐๔.๐๐ น.   ตื่นนอน  สรีระกิจ
 ๐๔.๓๐ น.                    ท�าวัตรเช้า และปฏิบัติธรรม
 ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.         รับประทานอาหารเช้า เตรียมเก็บของ
 ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.  พร้อมกันที่ห้องประชุม พระอาจารย์ให้พร และสมาทานศีล ๕
         ๑๑.๐๐ น.                     รับประทานอาหารร่วมกัน และเดินทางกลับได้
ก�าหนดเวลาประจ�าวัน
 ๐๔.๐๐ น.   ตื่นนอน สรีระกิจ         
 ๐๔.๓๐-๐๗.๐๐ น.  สวดมนต์ท�าวัตรเช้า ปฏิบัติธรรม
 ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า  พักผ่อน
 ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.  เดินจงกรม นั่งสมาธิ
 ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน  พักผ่อน
 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.  เดินจงกรม นั่งสมาธิ
 ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.  ดื่มน�้าปานะ  อาบน�้า พักผ่อน
 ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.  สวดมนต์ท�าวัตรเย็น นั่งสมาธิ
 ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.  พระธรรมเทศนา และตอบปัญหาของผู้ปฏิบัติธรรม
          ๒๑.๐๐ น.   พักผ่อน

สิ่งที่ต้องน�ามาด้วย
๑. ชุดขาวปฏิบัติธรรม ควรน�ามาให้พอดีกับจ�านวนวันที่ปฏิบัติ
 ชาย    หญิง
- เสื้อแขนสั้นสีขาว            - เสื้อแขนยาวปิดข้อศอก สีขาว ไม่รัดรูป ไม่สั้น
              เพื่อความสุภาพควรใส่เสื้อทับสีขาว หรือห่มสไบ
- กางเกงขายาวสีขาว          - กางเกงขายาวสีขาว หรือผ้าถุงขาว
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ฯลฯ
 - ถ้ามีโรคประจ�าตัวให้น�ายาติดตัวมาด้วย
          - ไฟฉายขนาดพกพาเวลาเข้าห้องน�้าตอนกลางคืนไม่ควรเปิดไฟห้องรบกวนอผู้อื่น  ที่พักผ่อนอยู่             
 - เสื้อหนาวสีอ่อน หมวกใส่กันหนาว และถุงเท้า เพราะอากาศหนาวมากในช่วงเช้า
๓. ควรมีกระเป๋าสะพายสีสุภาพใส่ของมีค่าติดตัวอยู่เสมอ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน และไม่ควรน�าของมีค่าอื่นๆ
ติดตัวมาด้วย เพื่อความปลอดภัยและตัดความกังวลในการปฏิบัติ

หมายเหตุ  สถานที่ปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นบ้านพักทรงไทยล้านนา มีห้องอาหาร ห้องประชุม สิ่งอ�านวยความ และมีน�้าดื่มในห้องพักให้ทุก
วันเพื่อความสะดวกสบาย

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่
คุณดวงกมล  มณีกุล(โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร) 
  125/241 ม.สายลม  ซอย 11
  ถ.แจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด                                 
  จ.นนทบุรี  11120

   การบินไทยหย่อน BOX  #DUAGKAMON M. 36899
   #BUSARAT M.          30970

หมายเหตุ  ถ้าไม่สามารถมาร่วมโครงการได้  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ทราบล่วงหน้า  เพราะเมื่อทางโครงการแจ้งจ�านวนผู้ปฏิบัติธรรมกับ
ทางศูนย์ฯแล้ว  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสัญญานั้นทันที  ท�าให้ต้อง
ช�าระค่าที่พักส�าหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งยกเลิก  และเสียโอกาสส�าหรับท่าน
อื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

“

”
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ใบลงทะเบียนโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร“ท�าดีเพื่อพ่อ”ครั้งที่ ๖
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
วันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑.ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.).......................................................................นามสกุล............................................................................
อายุ.................ปี เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ..........................กลุ่มเลือด.......................................................

๒.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้   ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร..................................................................บ้านเลขที่............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................แขวง/ต�าบล.........................................
เขต/อ�าเภอ...............................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์....................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.......................................................................................................................................
E-MAIL ADDRESS.......................................................................................................................................................................

๓.อาชีพ...............................................................................................ต�าแหน่ง..................................................................................
สถานที่ท�างาน......................................................................................................................................................................................

๔.สุขภาพร่างกาย         [  ] แข็งแรง                     [  ] มีโรคประจ�าตัว คือ..........................................
ถ้ามีโรคประจ�าตัวกรุณาระบุอาการของโรค..........................................................................................................................

๕.กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อบุคคลดังนี้  ชื่อ............................................................นามสกุล...........................................
ที่อยู่.........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัทพ์.......................................................เกี่ยวข้องเป็น...................................................................................................

๖.ข้อมูลการเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม(ใช้ค�าบริกรรมหรือองค์ภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ) 
                   ...........ไม่เคย             ...........เคยเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม  จ�านวน........ครั้ง  

อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุและวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้

และปฏิบัติตามนัยแห่งหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน และ

ยินยอมที่จะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
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ระเบียบปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม

๑. ขณะที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติ ห้ามอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ สูบบุหรี่ หรือท�ากิจกรรมอื่นๆ
๒. นักปฏิบัติต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง  จึงต้อง
ใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความสิ่งที่กระทบกระทั่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องทดสอบความอดทน และ
คุณธรรมของนักปฏิบัติว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด  รวมทั้งขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด  เพื่อตัดความกังวล  และสร้างความสงบให้ตนเองในการปฏิบัติธรรม
๓. เพื่อการส�ารวมกาย วาจา ใจ วันที่ ๒ ของการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้อง “ปิดวาจา” ห้าม
พูดคุยกันยกเว้นกับพระอาจารย์ผู้สอนในเรื่องจ�าเป็นเท่านั้น 
๔. หากผู้ปฏิบัติมีข้อสงสัยหรือมีค�าถามใด ๆ กับสภาวธรรมที่เกิดขึ้น สามารถเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้า
หน้าที่ โดยพระอาจารย์จะตอบข้อสงสัยและเทศน์หลังจากปฏิบัติธรรมช่วงเย็นทุกวัน
๕. ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องตรงต่อเวลา ควรเข้าปฏิบัติธรรมก่อนเวลาอย่างน้อย ๕ นาที เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และต้องมาปฏิบัติทุกรอบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
๖. เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นบ้านพักทรงไทย มีที่จัดประชุม ห้องอาหาร มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกครบ ผู้จัดจึงปรารถนาให้ผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจอยู่ให้ครบ ๘ วัน ๗ คืน ไม่อนุญาตให้กลับก่อนถ้าไม่มี
ความจ�าเป็น และไม่รับผู้ปฏิบัติที่มาไม่ตรงตามจ�านวนวันที่ระบุ 
๗. หากผู้ปฏิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อหาทางช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี ไม่
ควรละการปฏิบัติในเมื่อไม่มีความจ�าเป็น
๘. ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง  ห้องน�้า ห้องส้วม และขอให้ใช้ไฟอย่างประหยัด ไม่
ควรเปิดน�้า ไฟฟ้า แอร์ และพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก
๙. ไม่ควรน�าของที่มีค่าติดตัวมาด้วย หากสูญหายทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ

หมายเหตุ  ถ้าไม่สามารถมาร่วมโครงการได้  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า  เพราะเมื่อทางโครงการแจ้ง
จ�านวนผู้ปฏิบัติธรรมกับทางศูนย์ฯแล้ว  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสัญญานั้นทันที  ท�าให้ต้องช�าระค่าที่พักส�าหรับผู้ที่

ไม่ได้แจ้งยกเลิก  และเสียโอกาสส�าหรับท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

           ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร

                                                             (...................................................................)
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โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”
โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

วัดป่าเจริญราช

๏ เพื่อถวายเป็นพุทธบุชาแด่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
๏ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
๏ เพื่อตอบแทนพระคุณ พ่อ-แม่ “บิดา-มารดาของยุวชนทุกคน”

กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1  ส�าหรับยุวชนอายุ 9-12 ปี  จ�านวน 120 คน
  รุ่นที่ 2  ส�าหรับยุวชนอายุ 13-15 ปี  จ�านวน 120 คน
วัตถุประสงค์  โครงการค่ายพุทธบุตรหรือค่ายคุณธรรม ที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา   
 ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา เช่น ความกตัญญูกตเวทีต่อ
  พ่อแม่ ครู อาจารย์ อีกทั้งฝึกจิตให้รู้จักเท่าทันอารมณ์และควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย
  สามารถน�าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
พระวิทยากร : พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท และพระอาจารย์วัดป่าเจริญราช
  : พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ (พระวิทยากรจาก ทีมธรรมะไซโค)
วิทยากร  : อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว, คุณวีระ ศรีสนิท,อาจารย์วิทูร วิริยะพิพัฒน์,
   อาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม "กระแสใจ" วัดป่าเจริญราช
ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม
  คุณกมลาส  ภูวชนาธิพงศ์  โทร.086-5348273
 คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร  โทร.085-1202005
 คุณอณิระ  โพธินิล   โทร.081-6223204
 คุณสิรินภา  สินตระการผล  โทร.081-5596679
 คุณอโนทัย  สินตระการผล  โทร.081-6825088
 คุณดวงกมล  มณีกุล  โทร.089-2053385
 คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร โทร.081-9841920
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๑.เสื้อยืดสีขาว  ๔  ตัว เพื่อใส่ให้พอดีกับ  ๔  วัน
๒.กางเกงสีอ่อนสุภาพ (ไม่จ�าเป็นต้องสีขาว) แบบที่นั่งได้สบาย ขา
ยาวเลยเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุดนอน
สีสุภาพได้
๓.อุปกรณ์อาบน�้า ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ หวี ตะกร้า
พลาสติกหรือกระเป๋าส�าหรับใส่อุปกรณ์อาบน�้าให้เด็ก ถือไปห้องน�้าได้
สะดวก
๔.กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ให้ติดป้ายชื่อ-นามสกุลของเด็กไว้ด้วย
๕.ยาประจ�าตัว (เขียนวิธีการให้ยา และเวลารับประทานใส่ถุงยาด้วยเพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลเวลารับประทานยา)    

สิ่งที่ต้องน�าติดตัวมาด้วย

ระเบียบการโครงการค่ายพุทธบุตรทั้ง ๒ รุ่น

๑.ไม่อนุญาตให้น�าขนมและของรับประทานต่างๆเพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดเตรียมอาหารและขนมให้เพียงพอแล้ว
๒.ไม่อนุญาตให้น�าเงิน ของมีค่าทุกชนิด เช่นเครื่องมือสื่อสาร เกมส์ ของเล่น   น�าติดตัวมาด้วย
๓.ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจ�าตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อ
จะได้พิจารณาให้เหมาะสมต่อไป
๔.ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็กเพราะจะท�าให้เสีย
สมาธิได้  สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
๕.ผู้ปกครองสามารถน�าอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหารกลางวัน 
๑๑.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก หรือถ้าผู้ปกครอง
ท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า  (ส�าหรับรุ่นที่ 2 อายุ 13-15 ปี 
ศีล ๘ งดอาหารเย็น)
๖.รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง 4 วัน  ร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ
๗.กรอบใบสมัครให้เรียบร้อย ครบถ้วน  และต้องมีลายเซนต์ผู้ปกครองอนุญาติ  ยินยอมส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ  
และส่งใบสมัครก่อน 31 มีนาคม  ทางชมรมอาจปิดรับสมัครก่อนเวลาที่ก�าหนด  ถ้าผู้สมัครเต็มจ�านวน 120 คน

ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง

• ส่งใบสมัครใส่แฟ้มโครงการค่ายพุทธบุตร  ที่วัดป่าเจริญราช
• ส่งทางไปรษณีย์มาที่แผนกรับสมัคร

วิธีส่งใบสมัคร

คุณสิรินภา-อโนทัย  สินตระการผล 
 (โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ .................)
 ๙๙/๑๐๗ ม.บางกอกบูเลอวาร์ด
 ซ.กาญจนาภิเษก ๐๑๐/๑  คันนายาว
 กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

• ทางชมรมจะส่งจม.ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน ๑ เดือน หลังได้รับใบสมัคร
• และขอประกาศงดปฏิบัติธรรมทั่วไปช่วงโครงการค่ายพุทธบุตร  เนื่องจากขอใช้สถานที่ภายในวัดให้เด็ก ๆ ได้ท�า
กิจกรรมอย่างเต็มที่  และไม่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ต้องขออภัยในความไม่สดวกนี้ด้วย
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โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

รูปถ่าย ๑ นิ้ว

ผู้ปกครองผู้สมัครลงนามอนุญาต
ข้าพเจ้า.......................................................................................ความสัมพันธ์กับผู้สมัครเป็น....................................................
อนุญาตให้ผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช ได้
และหากเกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติใด ๆ กับผู้อยู่ในปกครองของข้าพเจ้าในระหว่างเข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาผิดกับชมรมฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้ปกครอง.............................................. วันที่......../.........../....................

๑. ด.ช/ด.ญ. ชื่อ.......................................... นามสกุล........................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด......../.........../....................
อายุ..............ปี  ศาสนา.................... ชื่อสถานศึกษา...................................................................................... ระดับชั้นเรียน ..................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ส่งจม.ตอบรับ)   เลขที่......................หมู่.............อาคาร/หมู่บ้าน............................................................................... 
ซอย............................................................  ถนน...................................................................... แขวง/ต�าบล........................................................
เขต/อ�าเภอ..............................................  จังหวัด............................................................ รหัสไปรษณีย์...........................................................
โทร..................................  E-MAIL ADDRESS.....................................................................................................................................................
         สุขภาพร่างกาย [ ] แข็งแรง [ ] มีโรคประจ�าตัว คือ..........................................................................
  สุขภาพจิต [ ] ปกติ  [ ] มีปัญหา คือ.........................................................................................

๒. มารดาชื่อ........................................................... นามสกุล.................................................................................................. อายุ..................ปี
สถานที่ท�างาน........................................................................ ต�าแหน่ง.......................................................โทร..................................................

๓. บิดาชื่อ................................................................ นามสกุล................................................................................................... อายุ..................ปี
สถานที่ท�างาน....................................................................... ต�าแหน่ง...................................................................... โทร...................................

๔. บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ........................................ นามสกุล............................................. ความสัมพันธ์.........................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้  เลขที่................... หมู่.............. อาคาร/หมู่บ้าน.......................................... ซอย...........................................................
ถนน................................................. แขวง/ต�าบล...................................................................... เขต/อ�าภอ.........................................................
จังหวัด.................................................................... รหัสไปรษณีย์.................................................. โทร...............................................................

๕. ข้อมูลการเข้าอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร/อบรมโครงการจริยธรรมต่าง ๆ
                              [ ] เคย       เข้าอบรมโครงการ.................... จ�านวน............ครั้ง
                              [ ] ไม่เคย

                                              ลงชื่อ.................................................................................ผู้สมัคร
                                                   วันที่......../.........../....................

รุ่นที่...........................

ชื่อเล่น...........................

เอกสารประกอบการสมัคร  ๑.รูปถ่าย ๑ นิ้ว (ติดใบสมัคร)
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แนะน�าสื่อธรรมะ MP3/CD/DCD ของวัดป่าเจริญราช

MP 3 ชุดธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑- ๙ แผ่น
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชุดที่ ๑๒ ลานธรรมเทศนามหาบพิตร
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชุดที่ ๑๓ อรหันตธรรม
รวมธรรมยาย ๙ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp 3 ชุดที่ ๑๔ การแสวงหาชีวิตอันประเสริฐ
ธรรมเทศนา ๑๐ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

เพลงธรรมะชุด ธรรมะอันปลั๊ก
เนื้อร้อง/ท�านอง/ร้องโดย สันเพชร อรรถมี
ธรรมะอันปลั๊ก เสียงเพลง สอนธรรม น�าส�านึก เป็นการ
ขับร้อง
เพื่ออบรมค่ายพุทธบุตร ค่ายจริยธรรม ศีลธรรม แก่
เยาวชน
นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ท�าบุญ แผ่นละ๙๙ บาท

รวมธรรมบรรยาย ๑๑ เรื่องในโครงการ
พัฒนาจิตเพื่อพ่อ
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
รวมท�าบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท

DVD ชุด ประมวลพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา
และสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
วัดป่าเจริญราช ท�าบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท

DVD ธรรมบรรยาย ๑๐ ชุด
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ชุดที่ ๑ ธรรมบรรยาย เรื่องจริยธรรมใน
การท�างาน
ชุดที่ ๒ รวมถาม ตอบปัญหาธรรม
ชุดที่ ๓ โอวาทเปิดกรรมฐาน การเดิน
การนั่งสมาธิ
ชุดที่ ๔ อริยสัจ ๔
ชุดที่ ๕ มรรคมีองค์ ๘
ชุดที่ ๖ รูป นามขันธ์๕
ชุดที่ ๗ สัมปทาน ๔
ชุดที่ ๘ นิวรณ์ธรรม ๕ ประการ
ชุดที่ ๙ สติปัฏฐานสูตร
ชุดที่ ๑๐ ปฏิจจสมุปบาท
ท�าบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
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แนะน�าหนังสือน่าอ่าน
ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ 199 บาท

ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๒
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ 199 บาท

วิปัสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

พุทธท�านาย 16 ประการ
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

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

สี่คนหาม สามคนแห่ 
หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป
สี่คนหาม หมายถึง  ธาตุสี่  ดิน  น�้า  ลม  ไฟ  ที่
ประชุมเป็นร่างกายเรา

สามคนแห่ หมายถึง  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ที่แห่เชิด
จิตของเราไปตามอารมณ์กิเลส  ดีบ้าง  ชั่วบ้าง 

หนึ่งคนนั่งแคร่ หมายถึง  จิตของเรา ที่เป็นเหมือนเจ้า
นาย เมื่อแปรผันไปตามกิเลสก็จะแสดงออกทางกาย

สองคนพาไป หมายถึง  บุญ และบาป  เป็นผู้ติดตาม
ไปส่งผลในที่ที่เกิดใหม่ทุกชาติไป

ที่มา: Web

หัวใจกรรมฐาน
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คู่สร้าง-คู่สม
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

หลงคิด ยึดติดบุญ

ว่าให้คุณ จึงแบกไว้

ทุ่มเท ท�าบุญใหญ่

แล้วท�าไม ไม่เห็นคุณ

พุทธองค์ ทรงสอนไว้

บุญที่ใด เอาไว้หนุน

วางได้ จะเป็นคุณ

มัวแบกบุญ จะหลงทาง

@Phut Smile
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รายชื่อผู้ร่วมบุญวารสาร
ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนเงิน ล�าดับ รายชื่อ จ�านวนเงิน

1 คุณระวี  ณ ปัตตานี 1,000 11 คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร 1,000

2 คุณสุธีศักดิ์  มะลิกุล 500 12 คุณสมลักษณ์  สุนันท์กิ่งเพชร 500

3 คุณดิลดา  สุขสมัย 500 13 คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร 5,000

4 คุณศศมา  เนียมทันต์ 500 14 คุณอณิระ  โพธินิล 2,000

5 คุณเหรียญทอง  ลาภศรีสวัสดิ์ 1,000 15 คุณนิติวัชร์  ภูคณเดชา 1,000

6 คุณฐาณุพงศ์  ธีรสุขุมวริทธิ์ 1,000 16 คุณอโนทัย  สินตระการผล 500

7 คุณสิรินภา  สินตระการผล 500 17 คุณพันลึก  จินายน 1,000

8 คุณดวงกมล  มณีกุล 3,000 18 เด็กชายเชาวนนท์  ทรงพล 2,000

9 คุณรวีพร  ยอดศิริ 500 19 คุณวัลภา  องค์ศรีตระกูล 5,000

10 คุณกานต์รวี โกไศยกานนท์ 5,000 รวมทั้งสิ้น 31,500

ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 11 จ�านวน 1,500 เล่ม 
เล่มละ 33.50 บาทเป็นเงินทั้งสิ้น 50,250 บาท

ขาดปัจจัยทั้สิ้น 18,750 บาท
รับผิดชอบโดย บุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร

กองทุนพิมพ์วารสารกระแสใจ(วารสารวัดป่าเจริญราช)

 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยพิมพ์วารสารกระแสใจ ซึ่งเป็นวารสารของวัดป่าเจริญราช ประชา- 
สัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมวัด เผยแผ่ความรู้และงานต่างๆ ของพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นคุณประโยชน์ของการ
ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และคอลัมน์เพื่อสุขภาพ โดยเนื้อหาเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นผล
ประโยชน์ต่อผู้อ่านพัฒนาทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ วารสารกระแสใจจะจัดพิมพ์ปีละ ๓ ครั้ง จะออกในเดือน 
เมษายน สิงหาคม และ ธันวาคม จัดพิมพ์ครั้งละ ๓,๐๐๐ เล่ม (เล่มละ ๓๐ - ๔๐ บาท) จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วม
บุญเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารกองทุนละ ๒,๐๐๐ บาท หรือตามก�าลังศรัทธา 

โดยโอนเงินได้ที่ ชื่อบัญชี พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบ้านฟ้าปิยรมย์ (ล�าลูกกา) 
ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 369-206943-4 

โอนเงินบริจาคแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้
 1. e-mail poo.busarat@yahoo.com สแกนหลักฐานการโอน ชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาค และจ�านวนเงิน
 2. โทรศัพท์หรือส่งข้อความ แจ้งชื่อ-นามสกุล และจ�านวนเงิน มายังเบอร์ 085-1202005 ปู(บุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร)
 จะแจ้งรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ในวารสารทุกฉบับ พร้อมทั้งรายนามผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน
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๒. สถานะเดิม 
 ชื่อ  วีระนนท์   นามสกุล   เจริญราช     
 เกิด  วันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕  แรม ๑๑  เดือน ๑๑  ปีขาล
 บิดาชื่อ  นายสอน  เจริญราช       มารดาชื่อ  นางวิมล  เจริญราช
 บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. บรรพชาเป็นสามเณร 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 ณ วัดศรีอริยวงศ์  ต�าบลเมืองบัว  อ�าเภอ
เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัด
ธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย 
 อ�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 ณ วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอ
เกษตรวิสัย  
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 พระอุปัชฌาย์  พระครูเกษตรธรรมวิจิตร 
 วัดธาตุ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล 
 วัดธาตุ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  พระอนุสาวนาจารย์  พระไชย อมโร 
 วัดศรีอริยวงศ์ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด

๑. ชื่อและสถานะปัจจุบัน
ชื่อ  พระครูปลัดวีระนนท์  ฉายา  วีรนนฺโท  นามสกุล  เจริญราช  อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙
 วิทยฐานะ น.ธ.เอก  
   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง  
   อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา

จังหวัดปทุมธานี
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 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 ณ วัดศรีอริยวงศ์  ต�าบลเมืองบัว  อ�าเภอ
เกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย 
 อ�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 ณ วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอ
เกษตรวิสัย  
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 พระอุปัชฌาย์  พระครูเกษตรธรรมวิจิตร 
 วัดธาตุ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
 พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล 
 วัดธาตุ ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
  พระอนุสาวนาจารย์  พระไชย อมโร 
 วัดศรีอริยวงศ์ ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 
จ.ร้อยเอ็ด

๕. วิทยฐานะ 
 -  พ.ศ.๒๕๑๙  ส�าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา) ต�าบลเมืองบัว  
อ�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๒๕  ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๒๗  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  ส�านักเรียนวัดปทุมคงคา ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๔๗  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 -  พ.ศ.๒๕๕๐  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๖. การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน 
 -  พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๗  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ล�าเนาไพรทั้งในประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและอินเดีย เพื่อศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์
ต่างๆ สลับกับการเข้ามาในเผยแผ่ธรรมะ และอบรมธรรมะให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ธุดงค์ศึกษาธรรมะกับครูบา
อาจารย์ คือ หลวงปู่พิมพา  โกวิโท วัดศรีอริยวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ , พระโพธิญาณเถรหรือ หลวงปู่
ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี , หลวงปู่ศรี มหาวีโร  วัดป่ากุ้ง จังหวัดร้อยเอ็ด , หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี 
วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
 หลวงปู่หงษ์  พรหมปัญโญ  วัดเพชรบุรี  จังหวัดสุรินทร์ , หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ�้ากลองเพล จังหวัด
หนองบัวล�าภู , พระอาจารย์จันทร์เรียน วัดถ�้าสหาย จังหวัดอุดรธานี , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัด
เชียงใหม่ , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร , พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  สวนโมกขพลา
ราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงด�า) วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี 
, สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณโชดก) วัด
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน�้า ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ , หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่งวัดสิน
วิเศษศรัทธาราม จังหวัด สมุทรสงคราม , พระอาจารย์บุญเลิศ  เหมโก วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ 
 นอกจากนั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่ส�านักมหาสี จังหวัดย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระ
อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า จ�านวน  ๒ ครั้งๆ ละ ๘ เดือน โดยการเดินธุดงค์ทั้งไป และกลับ
 -  ได้รับวุฒิบัตรเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานพระ
สังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๒

๗. งานปกครอง 
 -  พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๙  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๓๐  เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓  เป็นรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดธาตุ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นเจ้าส�านักสงฆ์วิมลธรรม ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัด
ปทุมธานี
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

๘. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 -  พ.ศ.๒๕๒๙  เป็นพระวิทยากรอบรมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง , วิทยากรอบรมค่ายจริยธรรมแก่
นักเรียนประจ�าอ�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๒๙  เป็นพระหน่วยพัฒนาการทางจิต จิตภาวันวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี 
 -  พ.ศ.๒๕๒๙  เป็นพระวิปัสสนาจารย์ วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี
 -  พ.ศ.๒๕๓๐  เป็นพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๗ เลขประจ�าตัว ๘๐๗ จากวัดชลประทานรังสฤษฏ์  จังหวัดนนทบุรี   
 -  พ.ศ.๒๕๓๐  เป็นวิทยากรศูนย์คฤหัสถ์บ้านวัดโรงเรียน ประจ�าอ�าเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
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 -  พ.ศ.๒๕๓๐  เป็นพระวิทยากรชมรมพุทธรักษา องค์การปกป้องพระพุทธศาสนา ครูสอน จริยธรรมระดับ
ประถมศึกษา ๔-๕-๖ โรงเรียนวัดธาตุ อ�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๑  เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจ�าศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย  วัด
สุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ , พระวิทยากรอบรมพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรอบรมค่ายพุทธบุตร , พระ
วิทยากรอบรมนักโทษประจ�าจังหวัดสมุทรสงคราม
 -  พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นพระวิทยากรในโครงการธนาคารสมอง ในพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ฯ 
พระบรมราชินีนาถ
 -  พระวิปัสสนาจารย์รูปแรกในประเทศไทยที่ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนที่ประเทศสเปน เป็นเวลา ๕ เดือนทั้งภาค
ปริยัติและภาคปฏิบัติ
 -  พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙  เป็นพระวิทยากรอบรมครูต้นแบบในโครงการโรงเรียนสีขาว  พุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม
 -  พ.ศ. ๒๕๔๙ พระสงฆ์ไทยรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์แผ่เมตตาและนั่งสมาธิภาวนาเพื่อสันติภาพโลกที่
ประเทศทิเบต ในครั้งนั้นมีพระสงฆ์เข้าร่วมเจริญภาวนาจากประเทศทิเบตจีน และที่อื่นๆ จ�านวนกว่า ๑๐,๐๐๐ รูป โดยมี
พระธิเบตระดับสูงคือระดับรินโบเช (RinPoche) ที่ ๒ (รองจากองค์ดาไล ลามะ) จ�านวน ๑๒ รูป ซึ่งเก่งทางญาณสมาธิ 
เข้าร่วมเจริญภาวนาในครั้งนี้ 
 -  พ.ศ.๒๕๔๘ – ปัจจุบัน  เป็นพระวิปัสสนาจารย์ อบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจ�ายุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 -  พระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ วัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จิเนีย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 -  พระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 -  พระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ มหาวิทยาลัยมิชิแกน รัฐมิชิแกน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 -  พระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ เมืองวอชิงตัน เมืองดีทรอยต์ เมือง
โอไฮโอ เมืองเดนเวอร์ และวัดพุทธโอเรกอน รัฐโอเรกอน  ประเทศสหรัฐอเมริกา
 -  เป็นพระวิปัสสนาจารย์ อบรมปฏิบัติกรรมฐานพระนวกะ ประจ�าอ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 -  พระอาจารย์บรรยายพิเศษ ในวิชาบัณฑิตสัมมนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 -  ที่ปรึกษาศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร
 -  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
 -  ประธานมูลนิธิวิมลธรรม
 -  พระวิปัสสนาจารย์ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ   จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๔   ณ รักษ์นทีรีสอร์ท
อ.บางเลน จ.นครปฐม 
 -  การแสดงธรรมเทศนา  การแสดงธรรมเทศนา ให้แก่ สถานศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วย
งานเอกชน
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ(WBTV) มูลนิธิพระ
รัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารวัดยานนาวา  เขตสาธร กรุงเทพฯ
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ ชมรมพุทธศาสตร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพระพุทธศาสนานานาชาติ วัดมหาธาตุยุว
ราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ ในโครงการคาราวานคุณธรรมน�าความรู้ ตอนท�าดีให้เด็กดู เพื่อถวายเป็นพระรา
ชกุศลฯ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ ในโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต ธรรมะกับการปฏิบัติราชการ ณ 
ส�านักงานข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
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 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ณ บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ�ากัด
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ในโครงการ “จิตใส ใจสบาย” ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
 -  แสดงพระธรรมเทศนา ในโครงการอบรมแกนน�าสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข 
โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดแสงสรรค์ โรงเรียนทองพูนอุทิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ โรงเรียน
อุดมวิทยา โรงเรียนธัญบุรี
 -  แสดงปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
 -  ประธานโครงการและพระวิปัสสนาจารย์ประจ�าโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน วัดเกาะ
แก้วเวฬุวัน อ�าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - ประธานโครงการและพระวิปัสสนาจารย์ประจ�าโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ดังนี้
  -  โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ  เป็นโครงการปฏิบัติธรรมส�าหรับบุคคลทั่วไป จัดเป็นประจ�า      ทุก
วันที่ ๑ - ๘ ของทุกเดือน ของวัดป่าเจริญราช ส�านักปฏิบัติธรรมประจ�าจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๑๓  จัดครั้งแรกเมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ ๔๐ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้ผ่านการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
มาแล้ว จ�านวนประมาณ ๕,๐๐๐ คน
  -  โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”  อบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนอายุ  ๙ - ๑๒  ปี  
จัดในเดือนเมษายนของทุกปี  (ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕)
  -  โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร “ท�าดีเพื่อพ่อ”  จัดขึ้นส�าหรับบุคคลทั่วไปปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ณ 
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดในเดือนธันวาคมของทุกปี  (ปี พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔)
 -  โครงการอบรมคุณธรรมแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  -  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  -  มหาวิทยาลัยสยาม
  -  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ 
  -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ และสัตวแพทย์ 
  -  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะจิตวิทยา 
  -  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
  -  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  -  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 -  โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ในองค์กรต่างๆ
 -  อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 -  อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 -  อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 -  อบรมคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ และโรงเรียนเพิ่มวิทยา จ.นครปฐม  
 -  อบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลล�าลูกกา
 -  โครงการอบรมปฏิบัติธรรมส�าหรับชาวต่างชาติ 
 - โครงการอบรมคณะนักศึกษาทุนโครงการ “Weltreligion” มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย  น�าโดย 
Professional Dr. Markus  Ladstaetter
 -  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน
  -  โรงเรียนบางชัน กรุงเทพมหานคร
  -  โรงเรียนเพิ่มวิทยา จังหวัดนครปฐม  
  -  โรงเรียนวัดสุขใจ กรุงเทพมหานคร
  -  โรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร
  -  โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี
  -  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
  -  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลยายชา จังหวัดนครปฐม
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  -  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นักเรียนโครงการการศึกษานานาชาติ (Eng-
lish Program) กรุงเทพมหานคร
  -  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
 -  โครงการอบรมค่ายธรรมะเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กประถมวัย จ�านวน ๕ โรงเรียน 
โดยศูนย์สุขภาพชุมชนต�าบลล�าไทร โรงพยาบาลล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 -  ประธานโครงการจัดงานพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี  เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกๆ ปี ณ วัดป่าเจริญ
ราช (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๔)
 -  ได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วมการวิพากษ์นวัตกรรมการสอนธรรมศึกษาที่เหมาะสมส�าหรับผู้เรียนตามช่วง
ชั้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 -  ได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านการเผยแผ่พระพุทธศานาและธรรมสมโภชส�านักปฏิบัติธรรม
ดีเด่น ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 -  ประธานโครงการและพระวิปัสสนาจารย์อบรมในโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติ
ธรรม ๘๔,๐๐๐ คน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี
 -  ประธานด�าเนินการและพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการอุปสมบทหมู่ ๘๕ รูป ฉลองพุทธชยันตีเฉลิม
ราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร และวัดป่าเจริญราช ระหว่างวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

๙.การส่งเสริมด้านการศึกษา
 -  ได้สนับสนุนส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร และฆราวาสให้เรียนในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
เปรียญธรรม และปริญญาตรี  โดยปัจจัยส่วนตัวจ�านวน ๑๒ ทุน
 -  ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศารามจ�านวน ๕ 
ทุน 
 -  ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศารามและโรงเรียน
บ้านบางกะปิ จ�านวน ๑๕ ทุน
 -  ช่วยด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียนสามัญปริยัติ  ที่วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  ช่วยด�าเนินการจัดตั้งโรงเรียนสามัญปริยัติ ที่วัดธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด
 -  มอบอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ ๑๒ เครื่อง โทรทัศน์ ๑๐ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนเมืองบัว
วิทยาคาร ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  ให้ความอนุเคราะห์สื่อการสอน การอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน แก่วัดบ้านส�าโรงตาเจ็น จังหวัด
ศรีสะเกษ
 -  เป็นคณะกรรมการในงาน วันรวมน�้าใจในไมตรีจิต เพื่อหาทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเมืองบัว
วิทยาคาร ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  เป็นผู้อุปถัมภ์ในโครงการเข้าปริวาสกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ รูป วัดป่าเหมือด จังหวัดเชียงใหม่ 
 - ให้ความอุปถัมภ์โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประกอบไปด้วย

๑. โรงเรียน ตชด. รางวัลอินทิราคานที บ้านพะกะเช อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๒. โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บ้านหม่าโอโจ อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๓. โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดุก อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๔. โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๕. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่เกิบ อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๖. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยบง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๗. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหินหลวง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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๘. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่สะเต  อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๙. โรงเรียนบ้านนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านห้วยน�้าเย็น อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๑๑. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยหลวง อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๒. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านดอยน้อย อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๓. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ป๊อกล่าง อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๔. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ป๊อกบน อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๕. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหินฝน อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๖. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหล่ายทุ่ง อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๗. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านป่าพญาดอย อ�าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
๑๘.  โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บ้านผาขะเจ้อ อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก

 -  เป็นผู้อุปถัมภ์สามเณรชาวเขาให้รับการศึกษาแผนกสามัญ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน 
อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
๑๐.งานสาธารณะสงเคราะห์ และงานสาธารณูปการ  
 -  ท�าบุญสร้างเจดีย์ ณ ส�านักสงฆ์ป่าเขาแหลม อ�าเภอพบพระ จังหวัดตาก  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 -  ท�าบุญซื้อที่ดินเพื่อถวายวัดสันห้างเสือ อ�าเภอป่าซาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
 -  บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค แก่ชาวบ้านในต�าบลบึงทองหลาง ปี พ.ศ.๒๕๔๙ และ ๒๕๕๐  
เป็นเงินครั้งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 -  ท�าบุญสิ่งของให้แก่วัดในต่างจังหวัด ๑๐ ครั้ง ครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท
 -  ประธานโครงการสายธารน�้าใจจากวัดป่าฯ สู่ชาวดอย บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหาร
แห้ง ยารักษาโรค เครื่องกันหนาว ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน การสอน เครื่องเขียน  และเครื่องกีฬา  ใน
ถิ่นทุรกันดารที่ขาดปัจจัยสี่ในการด�ารงชีพ จ�านวน ๑,๒๐๐ ครัวเรือนให้แก่ 
  ๑. บ้านแม่ป๊อก  อ�าเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
  ๒. บ้านห้วยน�้าเย็น  อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
  ๓. บ้านหินหลวง  บ้านนาเกียน  บ้านแม่สะเต  บ้านเคะบือเสถะ  บ้านหัวโล๊ะบ้านเคล่อ
กะเชเด  บ้านเคะบือเซเลโค๊ะ  บ้านหม่าโอโจ  บ้านพะกะเช  บ้านดูเซอะ  บ้านห้วยบงบ้านแม่เกิบ  อ�าเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
  ๔. บ้านทีบ่อคือ  อ�าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 -  เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาศรมพระธรรมจาริกบ้านนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ปี 
พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔)

๑๑. เกียรติคุณที่ได้รับ
 -  ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ยุวพุทธิก
สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 -  ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้
ให้การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนา
สังคม ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๑๒. สมณศักดิ์  
 -  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัด วีระนนท์  วีรนนฺโท  ในฐานานุกรมของพระราชธรรมโสภณ เจ้า
คณะจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
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บุญกฐิน
     การทอดกฐินนั้นเป็นประเพณีที่มีมาแล้วตั้งแต่
โบราณกาล  ที่ชาวพุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นมหากุศล 
อันยิ่งใหญ่  เพราะในปีหนึ่งแต่ละวัดจะรับกฐินได ้
เพียงครั้งเดียวและมีก�าหนดเวลาในการทอดเพียง ๑ 
เดือนเท่านั้น  โดยนับตั้งแต่วันออกพรรษา เป็นต้นไป 
เรียกว่า “สมัยจีวรกาล” คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค�่า   
เดือน ๑๑ จนถึง ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒  
     ในปีนี้วัดป่าเจริญราชได้ก�าหนดประเพณีมหากุศล
นี้ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จึงขอเรียน
เชิญสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมสืบสาน

ประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลให้คงอยู ่สืบไป 
      

ประวัติการทอดกฐิน
     ครั้งพุทธกาลมีเรื่องเล่าไว้ในคัมภีร์พระวินัยปิฎกกฐินขันธกะ ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับ ณ พระเชตวนาราม ซึ่งเป็น
พระอารามที่อนาถบิณฑิกเศรษฐี  ได้สร้างถวายเป็นพุทธนิวาส ได้มีภิกษุ ๓๐ รูป  ชาวเมืองปาฐาซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกใน
แคว้นโกศล เดินทางมาหมายจะเฝ้าพุทธองค์ ที่เมืองสาวัตถี  แต่มาไม่ทันเพราะใกล้ถึงวันเข้าพรรษา  จึงเข้าพักจ�าพรรษา ณ 
เมืองสาเกต อันมีระยะทางห่างจากมืองสาวัตถึราว ๖ โยชน์  ภิกษุทั้ง ๓๐ รูปนั้น  ล้วนแต่เป็นผู้เคร่งครัดปฏิบัติธุดงค์และ
ต่างมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา  เมื่อถึงวันออกพรรษาแล้ว  ก็รีบเดินทางไปเมืองสาวัตถ ี
โดยไม่มีการรั้งรอแม้ว่ายังเป็นช่วงที่ฝนยังตกหนักน�้าท่วมอยู่ทั่วไป  เมื่อภิกษุทั้ง ๓๐ รูปได้เฝ้าพระบรมศาสดาสมความตั้งใจ
แล้ว  ครั้นพระองค์ตรัสถามจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบ  พระพุทธองค์จึงตรัสธรรมมิกถา  ภิกษุเหล่านั้นก็ได้
ส�าเร็จพระอรหันตผลในล�าดับนั้น
     พระบรมศาสดาทรงด�าริถึงความยากล�าบากของภิกษุเหล่านั้น  จึงเรียกประชุมภิกษุสงฆ์  แล้วตรัสอนุญาตให้ภิกษุรับ
ผ้ากฐินได้  ในเมื่อออกพรรษาแล้ว  นางวิสาขาได้ทราบพุทธานุญาตและได้เป็นผู้ถวายผ้ากฐินเป็นคนแรก

อานิสงส์ส�าหรับผู้ทอดกฐิน
     การทอดกฐินถือเป็นการท�าบุญใหญ่ประจ�าปี  เพราะกระท�ากันได้เพียงปีละครั้งต่อวัดเท่านั้น  และเป็นงานใหญ่ต้อง
ร่วมแรงร่วมใจกันจึงจะส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ในต�านานชาดกมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทอดกฐินของพระบรมโพธิสัตว์ใน
อดีตชาติก่อน    ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้
     ในอดีตกาล  เมื่อครั้งพระบรมโพธิสัตว์ได้ก�าเนิดเป็นพระบรมจักรพรรดิราช  ทรงพระนามว่า  จิตราช  ผู้มีพระราชอ�านาจ 
แผ่ไพศาลไปทั้ง ๔ ทวีป  ในครั้งนั้นเมื่อพระองค์ทราบว่าได้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนามว่า  พระโกณฑัญญะสัมมาสัม
พุทธเจ้า  บังเกิดขึ้นบนโลกก็มีความปิติโสมนัสยิ่งนัก
     เมื่อพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จมาถึงประเทศของพระองค์   พระเจ้าจิตราชได้เสด็จออกไปต้อนรับพร้อม
ด้วยข้าราชบริวารทั้งหลาย  ทูลอัญเชิญให้พระศาสดาจ�าพรรษาอยู่ในพระราชอุทยานของพระองค์  และพอถึงก�าหนดออก
พรรษา  พระเจ้าจิตราชมีพระราชประสงค์จะสร้างกุศลมหาทานอันยิ่งใหญ่  ด้วยการทอดกฐิน  และตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้
ตนได้ส�าเร็จเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลข้างหน้า
     ครั้นจบค�าอธิษฐานแล้ว  สมเด็จพระโกณฑัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับผ้ากฐินแล้วทรงพยากรณ์ว่า กษัตริย์พระองค์
นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า โคดม  หลังจากนี้อีก ๓๐ อสงไขยแสนกัลป์  เมื่อเวลาล่วงมา ๓๐ 
อสงไขยแสนกัลป์  ก็บังเกิดความจริงดั่งพุทธท�านายทุกประการ  พระบรมจักรพรรดิพระองค์นี้  ได้ไปบังเกิดเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะ  พระราชโอรสแห่งพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา  แห่งเมืองกบิลพัสดุ์  และต่อมาได้เสด็จออกบวช
จนส�าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า  โคดม
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ประวัติความเป็นมา 
        วันออกพรรษา เป็นวันสิ้นสุดการจ�าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ที่ร่วมกันในวัดหรือสถานที่ซึ่งอธิษฐานเข้าตลอดระยะ
เวลา 3 เดือน ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีท�าสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา (อ่านว่า  ปะ-วา-ระ-นา) หรือวัน
มหาปวารณา คือ วันที่เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุ ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ด้วยเมตตาจิต เมื่อได้เห็น ได้ฟัง หรือสงสัยใน
พฤติกรรมของกันและกัน ซึ่งความเป็นมาของการท�าปวารณากรรม หรือให้พระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันและกัน 
 ในวันออกพรรษานี้ สืบเนื่องมาจากในสมัยพุทธกาล พุทธสาวกจะมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง คือ เมื่อออก
พรรษาหมดฤดูฝน แม้จะจ�าพรรษาอยู่ที่ใกล้ไกลแค่ไหน ก็จะพากันเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ครั้นได้เฝ้าแล้ว พระพุทธองค ์
จะทรงตรัสถาม ถึงสิ่งที่พระภิกษุได้ประพฤติปฏิบัติในระหว่างจ�าพรรษา ปรากฏว่ามีพระภิกษุกลุ่มหนึ่ง เกรงว่าในช่วง
จ�าพรรษาด้วยกัน จะเกิดการขัดแย้งทะเลาะวิวาท จนอยู่ไม่สุขตลอดพรรษา จึงได้ตั้งกติกากันเองว่า จะไม่พูดจากัน เมื่อ
พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงต�าหนิว่าการประพฤติ มูควัตร (ท�าตนเป็นใบ้เงียบไม่พูดจากัน) เป็นเรื่องเหลวไหลไร้
ประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ เพราะประพฤติเหมือนพฤติกรรมของสัตว์ เช่น แพะ แกะ ไก่ วัว ที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ถามไถ่ทุกข์สุขของกัน
และกนั           แล้วทรงสัง่สอนภกิษทุัง้หลายว่า ความประพฤตเิช่นนัน้ไม่สมควรแก่คนทัง้หลายหรอืผูท้ีม่คีวามเจรญิแล้ว  จงึทรงวาง 
ระเบียบวินัยให้เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อมาว่าให้ภิกษุที่จ�าพรรษาครบสามเดือน แล้วท�าปวารณาแทนอุโบสถสังฆกรรมในวัน
ออกพรรษา การ ปวารณาหรือการว่ากล่าวตักเตือนในหมู่สงฆ์นี้ ผู้ว่ากล่าวตักเตือนจะต้องท�าด้วยความเมตตา ปรารถนา
ดีต่อผู้ถูกตักเตือนทั้งกาย วาจา และใจ ส่วนผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็ต้องมีใจกว้าง มองเห็นความปรารถนาดีของผู้ตักเตือน 
ถ้าเป็นจริงตามค�ากล่าวก็ปรับปรุงตัวใหม่ หากไม่จริง ก็สามารถชี้แจงแสดงเหตุผลให้กระจ่าง ทั้งสองฝ่ายต้องคิดว่าทักท้วง
เพื่อก่อ ฟังเพื่อแก้ไข จึงจะได้ประโยชน์ และตรงกับความมุ่งหมายของการปวารณา ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคี 
และด�ารงความบริสุทธิ์หมดจดไว้ในสังคมพระสงฆ์

 ประเพณีตักบาตรเทโว (วันแรม 1 ค�่า เดือน 11 หลังจากออกพรรษาแล้ว 1 วัน)    
        ในสมัยพุทธกาล เมื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมและเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาโดยจ�าพรรษาอยู่ ณ 
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเมื่อออกพรรษาแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับยังโลกมนุษย์ ณ เมืองสังกัสสนคร 
        การที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงมาจากชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เรียกตามศัพท์ภาษาบาลีว่า "เทโวโรหณะ"ในครั้งนั้น
บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาเลื่อมใส เมื่อทราบข่าวต่างพร้อมใจกันไปรอตักบาตรเพื่อรับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น 
จนถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวปฏิบัติสืบทอดกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้

วัดป่าเจริญราช  จึงขอเรียนเชิญสาธุชน

ทุกท่านร่วมพิธีทักบาตรเทโวในวันที่ 

31 ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. 

เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของ

พระพุทธศาสนาสืบไป  


