
ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒

วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารกระแสใจ
๑.เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา  เช่น  พุทธประวัติ  วันส�าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมต่าง ๆ   ศาสนพิธีที่ถูกต้อง  ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๒.เนื่องจากวัดป่าเจริญราช  เป็นวัดที่มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชน  และบุคคลสนใจทั่วไปในทุก
ศาสนา  ได้มาฝึกปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  เพื่อเป็นบาทฐานในการด�าเนินชีวิต
อย่างมีสติ  สัมปะชัญญะ    โดยวารสารกระแสใจจะเน้นส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้พุทธ
บริษัทเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่  และ
สนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืน  เพราะ
ตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมพุทธศาสนาก็จะมั่นคงตลอดไป
๓.เพื่อให้ความรู้ผู้อ่านในการดูแลสุขภาพกาย   การออกก�าลังกาย  โยคะสมาธิ  อาหาร-
คุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ  สมุนไพรที่มีประโยชน์และรักษาโรค  โดยส่งเสริมให้ผู้อ่านมุ่ง
เน้นดูแลตนเองทั้ง “สุขภาพกาย-สุขภาพใจ”
๔.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอื่น ๆ  โดยมุ่งเน้นข่าวสารในสังคมปัจจุบัน  ให้ผู้อ่านได้รับรู้
ข้อมูลที่แท้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต เช่น กฎหมายควรรู้  จะน�าข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้ความรู้ผู้อ่านได้ทราบถึงข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง  เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย
๕.ประชาสัมพันธ์และเผยแผ่งานกิจกรรมของวัดป่าเจริญราช  เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบประวัติ
ความเป็นมาของวัดป่าเจริญราช  และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดป่าเจริญราชได้จัดขึ้นเพื่อ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา  และโครงการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
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คุยกับบอกอ
วีระ ศรีสนิท

 ถ้าเรามองย้อนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในเรื่องของการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่
ระบบพ่อปกครองลูก ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบบประชาธิปไตย ต่างมีความเหมาะสม 
ข้อดีข้อเด่นแตกต่างกัน เหมาะสมกับแต่ละยุคแต่ละสมัย  แต่ทุกๆ เมืองทุกๆ ยุคสมัย  ทุกๆ การ
ปกครอง ถ้าผู้ปกครองนั้น เป็นธรรมราชา บ้านเมืองนั้นย่อมสงบสุขเสมอ 
 ธรรมราชา หมายความว่าอย่างไร   ธรรมราชาก็หมายถึง พระราชาผู้ทรงธรรม ผู้ทรงใช้
ทศพิธราชธรรม ในการปกครองบ้านเมือง ปกครองประเทศ ผู้ทรงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก  ทรงทะนุบ�ารุงพระศาสนา ทรงน�าเอาหลักค�าสอน
ในพระพุทธศาสนาอันสูงค่า มาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติและการปกครอง บ้านเมืองนั้นจึงมี
ความสงบสุข สามารถผ่านร้อนผ่านหนาว ฝ่าฟันวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้ดีมาโดยตลอด
 ตัวอย่างพระธรรมราชานี้ คงหาดูได้ไม่ยาก นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิ-พลอดุลยเดชมหาราช ของพวกเราชาวไทยนั่นเอง  พระมหากษัตริย์ที่ชาวโลกต่างยกย่อง
สรรเสริญในคุณงามความดีที่พระองค์ได้ทรงสร้างเอาไว้อย่างมากมายอเนกอนันต์   เราคนไทย
ควรระลึกตรึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ และจงท�าตัวให้เป็นลูกที่ดี เพื่อ
เป็นการตอบแทนแด่พระองค์ท่าน  ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ความร่มเย็นเป็นสุขของ
พสกนิกรชาวไทย  นี่แหละคือความสุขของพระองค์
 วัดป่าเจริญราชของเรา ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่านตลอดมา เรา
ได้น้อมเอาแนวพระราชด�าริต่างๆมาสั่งสอนอบรม มาประพฤติปฏิบัติตามอยู่โดยเสมอ เพื่อให้ทุก
คนตลอดทั้งเยาวชน เป็นคนดีและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผืนแผ่นดิน พระศาสนา และพระมหา
กษัตริย์
 ๕ ธันวาคม ปีนี้ ข้าพเจ้าตัวแทนในนามวัดป่าเจริญราช และสานุศิษย์ทุกคน ขอน้อมถวาย
พระพรชัย ด้วยอ�านาจบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า
ทุกๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย ตลอดจนคุณครูบาอาจารย์และคุณความดี
ทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราทุกคนได้กระท�าไว้ดีแล้ว ขอจงมาเป็นก�าแพงแก้ว เป็นตบะเดชะ  ปกปักษ์
รักษา พ่อของแผ่นดิน ให้ทรงพระเกษมส�าราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญด้วย-
จตุรพิธพรชัย ตราบชั่วนิรันดร
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า

กองบรรณาธิการ
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สวัสดีปี
ให

ม่ ๒
๕๕๖

สรรหามาเล่า
ประโยชน์น�้ามันมะกอก

เรียบเรียงโดย แขกรับเชิญ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านๆ ผมจะน�าท่านผู้อ่านไป
ท�าความรู้จักกับเรื่องมันๆ  สิ่งที่มันๆที่ว่านี้ นั้นก็
คือ น�้ามันนั่นเอง ในฉบับนี้ ผมจะน�าเสนอในอีกแง่
มุมหนึ่งของน�้ามันมะกอก ใครรู้จักน�้ามันมะกอก
บ้างยกมือขึ้น (ฮั่นแหน่ ) ยกมือกันให้พรืบเลย  เอา
หละครับ เรามาท�าความรู้จักกับเจ้าน�้ามันมะกอกให้
มากกว่านี้กันเถอะตามมาทางนี้ครับ

มะกอก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias cytherea Sonn.  
ชื่อสามัญ : Jew’s plum, Otatheite apple 
วงศ์ :Anacardiaceae

 จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว ่าน�้ามัน
มะกอกสามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้  
โดยการควบคุม ระดับ LDL ไขมันเลวและเพิ่ม
ระดับ HDL ให้สูงขึ้น   ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรดโอ
เลอิค ในขณะที่ในน�้ามันพืชมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิด 
Polyunsaturated มากถึง ๕๐-๗๒% (เฉพาะใน
น�้ามันถั่วเหลือง และในน�้ามันดอกทานตะวันเท่านั้น) 
และน�้ามันมะกอกสามารถอยู่ในกระเพาะอาหารได้
ดี สามารถเคลือบและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ โดยจะช่วยรักษาเยื่อบุล�าไส้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ กระเพาะอาหารเกิด ภาวะมีกรดเกลือมากผิด
ปกติ และยังช่วยลดอาการอักเสบของ กระเพาะ
อาหาร และล�าไส้เล็กอีกด้วย    

องค์ประกอบของกรดไขมันที่มีอยู ่ในน�้ามัน
มะกอกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะน�้ามัน
มะกอก ประกอบไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่ม
ตัวชนิด (Monounsaturated Fatty Acids) 
และ Polyunsaturated balance วิตามินอี 
วิตามินเอ โปรตีน และสารแอนตี้ออกซิแดนท์  
(Antioxidant) 

 ในความเป็นจริง น�้ามันมะกอก ยังกระตุ้น
การหลั่งฮอร์โมนน�้าดีจากตับอ่อนตามธรรมชาติได้
มากกว่าการใช้ยาเคมี ดังนั้นน�้ามันมะกอกสามารถ
ลดอุบัติการเกิดนิ่วในที่ส ่วนต่างๆของร่างกาย
ได้ และในน�้ามันมะกอกส่วนใหญ่จะเป็นโอเมกา ๙ 
เชิงเดี่ยวสูง แต่อย่างไรก็ดีการที่จะเลือกน�้ามัน
มะกอกมาใช ้นั้นต ้องน�าน�้ามันมะกอกที่มีความ
บริสุทธิ์สูงซึ่งได้จากกระบวนการแรกของการผลิต 
และถ้าเป็นกระบวนการที่ไม่ผ่านความร้อนจะได้
น�้ามันมะกอกที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากยิ่ง
ขึ้น

“น�้ามันมะกอกช่วยสร้างความสมดุลระหว่างกรดไข

มันไม่อิ่มตัว คือ ไลโนเลอิค (Linoleic) และกรดไล

โนเลนิค (Linolenic) ซึ่งกรดทั้งสองมีคุณสมบัติ

คล้ายกับน�้านมแม่ที่เป็นแหล่งให้กรดไขมันอย่าง

เพียงพอ”  
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 น�้ามันมะกอกช่วยสร้างความสมดุลระหว่าง
กรดไขมันไม่อิ่มตัว คือ ไลโนเลอิค (Linoleic) และกรด
ไลโนเลนิค (Linolenic) ซึ่งกรดทั้งสองมีคุณสมบัต ิ
คล้ายกับน�้านมแม่ที่เป็นแหล่งให้กรดไขมันอย่าง
เพียงพอ จากคุณสมบัติดังกล่าว ถ้าเราจะบอกว่า
น�้ามันมะกอกเหมาะสมเป็นพิเศษส�าหรับเด็กที่ไม่
สบาย และเด็กที่ก�าลังจะหย่านม ควรบริโภคคงจะไม่
ผิดนัก เพราะจะท�าให้เด็กได้รับกรดไขมันที่เพียงพอ 
คล้ายกับการดื่มนมแม่ ส�าหรับผู้สูงอายุ ขอแนะน�า
ให้บริโภคน�้ามันมะกอกด้วยเช่นกัน เพราะจะท�าให้
เจริญอาหาร เนื่องจากอาหารมีรสชาติอร่อย 
นอกจากนี้ยังมีผลดีต่อระบบย่อยอาหาร ท�าให้
ระบบดูดซึมแร่ธาตุและวิตามินท�างานดีขึ้น น�้ามัน
มะกอกยังกระตุ้นการเก็บรักษาแร่ธาตุของกระดูก 
เพื่อป้องกันการสูญเสียแคลเซียมในกระดูกของผู้สูง
อายุ ทั้งน�้ามันมกอก ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็ง และการกระจายตัวของเซล์มะเร็ง ถึง
แม้ว่าน�้ามันมะกอกจะเป็นน�้ามันโมเลกุลเชิงเดี่ยว 
หรือที่มีสายโซ่ต่อกันแบบสั้นๆ ก็ตาม คุณภาพของ
น�้ามันมะกอกก็มีไม่เท่ากัน

ชนิดของน�้ำมันมะกอก
Extra Virgin–ถือว่าดีที่สุดได้จากการผลิดน�้ามัน
มะกอกในขั้นตอนแรกของกระบวนการผลิตน�้ามันมะกอก
แบบบีบเย็น

Virgin-ได้จากการผลิตน�้ามันมะกอกในขั้นตอนที ่
สองของกระบวนการผลิตน�้ามันมะกอกแบบบีบเย็น

Pure–เป็นน�้ามันมะกอกที่ผ่านกระบวนการผลิตอื่น
ด้วย เช่น การกลั่น การกรอง

Extra light - เป็นน�้ามันมะกอกที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตอื่นด้วย เช่น การกลั่น การกรอง และกระบวนกา
รอื่นๆ จนกระทั่งมีสี กลิ่น รสชาติของน�้ามันมะกอกอ่อน
มาก

 ดังนั้นเมื่อต้องการซื้อน�้ามันมะกอกต้อง
เลือกซื้อน�้ามันมะกอกชนิด Extra Virgin เท่านั้นใน
การล้างสารพิษ

 “ติดตามเรื่องดีๆของน�้ามันกับการล้างพิษออกจากตับ
ได้ใน ฉบับหน้าครับ”

References 
  Keys A, Menotti A, Karvonen MJ, et al, 
(1986).: The diet and 15-year death rate in the Seven 
Countries Study. Am J Epidemiol 124: 903-915 
  Willett WC: Diet and coronary heart disease 
(1990).,  Monographs in Epidemiology and Biostatis-
tics 15: 341-379 
  World Health Organization: Diet, nutri-
tion, and the prevention of chronic diseases (1990). 
Report of a WHO Study Group. WHO Technical 
Report Series 797, Geneva 



“ท�าดี นั่นแหละ คือ ธรรม”    วารสาร กระแสใจ 5

สวัสดีปี
ให

ม่ ๒
๕๕๖

YOGA & DHARMA
เรียบเรียงโดย KATE M.

 การฝึกโยคะ  คอื  การปรบัสมดลุของร่างกาย 
 ให้ร่างกายได้ยึดหยุ่น คลายกล้ามเนื้อ  สอดคล้อง
ไปกับลมหายใจที่ต้องหายใจลึก  ยาว  เป็นจังหวะ
ประกอบไปกับการปรับเปลี่ยนท่วงท่า  เป็นเจริญสติ
ตามดูความเคลื่อนไหวของร่างกายและลมหายใจ  
ตัดความกังวลที่ผ่านมาในแต่ละวัน  ให้จิตอยู่กับ
กาย  จิตอยู่กับใจและลมหายใจของเรา  โยคะ
สมาธิเป็นวิธีการออกก�าลังกายของครูบาอาจารย์
สายกรรมฐาน   อีกทั้งยังเป็นการฝึกสมาธิให้จิตอยู่
ที่กายกับใจ  จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านมาฝึก
โยคะกับคอลัมน์  YOGA & DHARMA  กันนะคะ
 สวัสดีค่ะ  ผู้อ่านวารสารกระแสใจทุก ๆ 
ท่าน วันนี้มีญาติธรรมถามมาว่า นั่งสมาธินานๆ แล้ว
ปวดหลังมาก มีโยคะท่าไหนช่วยได้บ้าง ค�าตอบคือ
มีค่ะ โยคะท่างูนี่(ภุชงค์อาสานะ) เรียกว่าเป็นหนึ่ง
ในท่าโยคะพื้นฐานที่สามารถฝึกได้เองที่บ้าน ง่ายนิด
เดียว เพียงแต่ต้องควบคุมการหายใจให้ถูกต้องนะ
คะ 

ท่างูเห่า Cobra Pose ( Bhujangasana) 

การหายใจ

๑. หายใจเข้าขณะที่ยกตัวขึ้น
๒. หายใจเข้าออกตามปกติ ในขณะที่ค้างท่าอยู่
๓. แล้วหายใจออก ในขณะที่ยุบตัวลง 
การเข้าท่า

๑. นอนคว�่า มือทั้งสองข้างวางไว้ข้างล�าตัว คาง
แตะไว้ที่เบาะ ปลายเท้าชิด 
๒. งอข้อศอกพร้อมกับเลื่อนมือทั้งสองข้างไว้ระดับ
ชายโครงด้านล่าง นิ้วมือชิดติดกันและชี้ไปข้างหน้า 
เลื่อนหน้าผากติดพื้นพร้อมกับหลับตา เท้าชิด แะ
หายใจออกใช้มือกดพื้น 
๓. หายใจเข้าพร้อมยกหัว คอและไหล่ กดมือไว้กับ
พื้นแล้วยกตัวขึ้น ยึดข้อศอกจนกระทั่งแขนตึง และ
ยึดหัวไหล่ แหงนหน้าจนกระทั่งศรีษะโน้มไปด้าน
หลัง ส้นเท้าชิด ขาเหนือเข่าขึ้นยกจากพื้น ท่าที่
สมบูรณ์ แขนจะตึงหรืองอก็ได้ ขึ้นอยูกับความตึง
ของหลังค่ะ (อยู่ในท่า ๓-๕ ลมหายใจนะคะ) 
การออกจากท่า ค่อยๆโน้มศรีษะกลับช้าๆ คลาย
ความตึงของหลังส่วนบน งอข้อศอก หายใจออก
พร้อมกับลดหน้าขา หน้าท้อง หน้าอก หัวไหล่และ
หน้าผาก ลงสู่พื้นค่ะ
คุณประโยชน์

๑.ช่วยลดการปวดหลัง ช่วยให้กรดูกสันหลังแข็งแรง
๒. การยืดอวัยวะในช่องท้อง ส่งผลต่อรังไข่และ
มดลูก ช่วยลดอาการปวดประจ�าเดือนและยังช่วย
บรรเทาอาการท้องผูกได้ค่ะ 

ท่างูเห่า Cobra Pose
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ท่าสามเหลี่ยม  (ยึดแล้วคลาย หายเครียด) 

 การฝึกโยคะ เป็นการฟื้นฟูร่างกาย และ
ช่วยเสริมพลัง การเข้าท่าด้วยความอ่อนโยน เป็น
รูปแบบหนึ่งของการฝึกสมาธิ หลังจากฝึกจะรู้สึก
สดชื่น เพิ่มพลังให้จิตใจ ผ่อนคลายร่างกาย ใจสบาย 
กายแข็งแรง ประโยชน์ของโยคะ เกิดขึ้นแล้วค่ะ

๑. เริ่มต้นจากท่ายืนตรง แล้วแยกขาออกกว้างหนึ่ง
ช่วงขา จากนั้น บิดเท้าซ้ายเข้าหาตัว ๔๕ องศา 
และบิดเท้าขวาออกจากตัว ๙๐องศา โดยยังรักษา
สะโพกและล�าตัวให้ตรง กางแขนทั้งสองข้างออกใน
ระดับไหล่ สูดลมหายใจเข้าช้าๆ 
๒. และผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับ ทิ้งสะโพก
ด้านหน้าลงเล็กน้อย จากนั้นจึงเอียงตัวลงไปทาง
ขวา โดยให้ล�าตัวพับลงที่ช่วงเอว ค่อยๆเลื่อนลงไป
จนมือขวาแตะหน้าแข้งขวา และปลายมือซ้ายชี้ขึ้น
เพดาน 
๓. เข้าท่า (คือการข้างท่า) ไว้ ๓-๕ ลมหายใจ แล้วจึง
กลับสู่ต�าแหน่งเดิม เพื่อเปลี่ยนขา สลับข้างท�า เพื่อ 
ช่วยให้หายใจในท่านี้ดีมากขึ้น ให้พยายามผายอก
และรักแร้ขึ้นหาเพดาน หรือนึกภาพ การยืนพิงผนัง

อยู่ จะช่วยให้การอยู่ในท่านี้มั่นคงมากขึ้นค่ะ 
คุณประโยชน์

โยคะท่านี้ จะช่่วย ให้แขน ขา และล�าตัวด้านข้าง ได้
เหยียดและยึด คลายความปวดเมื่อย สร้างความ
แข็งแรงให้ขาทั้งสองข้างค่ะ 
 การฝึกโยคะท่าใหม่ๆ ย่อมมีความไม่สบาย
กายเกิดขึ้นได้บ้างนะคะ ขอให้มีความเพียรในการ
ฝึก อาจจะเกิดความรู้สึกเมื่อยตัวได้ ขอให้คิดว่า No 
pain , no gain ค่ะ ฝึกบ่อยๆให้ร่างกายจ�าได้
คราวนี้ความปวดเมื่อยก็ท�าอะไรร่างกายเราไม่ได้    
ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง   จิตใจเข็ม
แข็งนะค่ะ  
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เรื่องเล่าจากพระป่า
ถ�้าผาผึ้ง และการแสดงธรรมกับชายแปลกหน้า
เรียบเรียงโดย กัณหาชาลี

แต่ทุกวันนี้ผู้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมน้อยมาก แต่
ความเห็นแก่ตัวกลับมากขึ้นทุกที คนจะแบ่งกลุ่มกันอย่าง 
ชัดเจนเป็นฝักเป็นฝ่าย  พวกที่ชอบก่อความวุ่นวาย  หรือพวก 
ที่ชอบในการให้ทานรักษาศีลเจริญกรรมฐานจะเห็นได้
ชัดเจนมากขึ้น  แต่คนส่วนมากก็มักจะท�าลายคุณค่าของ 
ความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้ต�่าลงโดยการขายตัวให้ตก 
เป็นทาสเงินตรา คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีงามท�าเพื่อผลประโยชน ์
เฉพาะหน้า  ผู้คนจะเสื่อมจากศีลธรรมมากขึ้น     ผู้น�าทุกส่วน 
ในการปกครองจะท�าลายประเพณีวัฒนธรรมโบราณอัน
ดีงาม  มองว่าเป็นสิ่งที่ท�าให้ถ่วงความเจริญ ทุกวงการ 
ทุกสังคม จะมีการแก่งแย่งชิงดีกันมากขึ้น ท�าร้ายกันได ้
ตลอดเวลา   การท�าลายธรรมชาติก็สูงขึ้นกลุ่มคนที่จะรักษา 
ธรรมชาติได้ดีก็คือ พระสงฆ์และโครงการของในหลวงฯที่
ช่วยอนุรักษ์ป่า   แต่เมื่อป่าถูกท�าลายผลที่ตามมาก็ คือ  แผ่น-
ดินไหว   ภูเขาไฟระเบิด น�้าท่วม  ลมพายุ รุนแรงมากกว่าเดิม 
ฝนตกไม่เป็นฤดู  นี่แหละกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้น และต้องรับผล 
ของมันไป
 หลังจากนั้นหนึ่งเดือน พระภิกษุหนุ่มก็กราบลา
หลวงปู่พิมพา  ออกธุดงค์ต่อไปยังจังหวัดเลย  ซึ่งในช่วง
ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ถือว่าป่าไม้ยังคงหนาแน่นอยู่มาก  พระหนุ่ม

มุ่งหน้าเดินทางไปยัง ถ�้าผาผึ้ง  นาดี นาแหว ด่านซ้าย ซึ่งล้วน
ยังมีป่าไม้ สัตว์ป่า และแหล่งน�้าอุดมสมบรูณ์ บนเส้นทาง 
ที่ผ่านไปนั้น ยังมีสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็น ช้าง เสือ เก้ง กวาง หมี 
โดยเฉพาะถ�้าผาผึ้ง ยังเป็นป่าที่หนาทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ ่
ช้าง และหมียังมีอยู่เป็นจ�านวนมาก   มีหมู่บ้านอยู่ในเขตป่า
ประมาณ 10 หลังคาเรือน ห่างจากเขตป่าถ�้าผาผึ้งประมาณ 
20 กิโลเมตร มีน�้าตกไหลเป็นเส้นทางยาว  ธารน�้าที่ไหลลง
มาจากภูเขาเป็นดั่งเส้นทางน�าขึ้นไปยังถ�้า   ระหว่างทางก่อน 
จะถึงถ�้าผาผึ้งนั้น  มีฝูงลิงและฝูงชะนีมากมาย  มีงูหลาก
หลายชนิด ไส้เดือน ตะขาบตัวใหญ่ๆ น่าขนลุกยิ่งนัก แต่นี่คือ 
ความอุดมสมบูรณ์ของป่า    ในยามค�่าคืนป่าเงียบสงบมาก 
เงียบจนได้ยินเสียงน�้าค้างหยดลงกระทบใบไม้
ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ว น า ที่ นี่ ท� า ใ ห ้ จิ ต ส ง บ เ ร็ ว ม า ก 
แต่ก็มีสิ่งแปลกประหลาดท้าท้าย ชวนให้พิสูจน์
เช่นกัน  เพราะในยามกลางคืนดึกสงัด จะได้ยินเสียงคน
ร้องเพลงเสียงดังโหยหวนชวนฟัง  เสียงนั้นเย็นกังวาน
ไพเราะจับใจ  

ต่อจากฉบับที่แล้ว    

 เมื่อหลวงปู ่พิมพาได้ฟ ังเรื่องที่ โยมมาเล ่าให ้
ฟัง ก็เข้าใจทุกอย่าง แท้จริงแล้วหลวงปู่ทราบ และก็เห็น 
เหตุการณ์มาโดยตลอดเพียงแต ่ไม ่ ได ้ เล ่าให ้ ใครฟ ัง 

 ดังนั้นหลวงปู่ก็แนะน�าให้ทุกคนเจริญ

กัมมัฏฐานโดยท�าให้ต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์ของชีวิต  

โดยเฉพาะในยามสุดท้ายของชีวิตที่ลมหายใจจะดับลง 
“

”

ผู้หญิงร้องเพลงอีก  แต่คราวนี้เสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆ อยู่ไม่
ห่างจากหน้าถ�้านัก  ขณะนั้นพระภิกษุหนุ่มก�าลังเดินจงกรม
อยู่เวลาประมาณ ๖ ทุ่มกว่า พอได้ยินเสียงเพลงก็ก�าหนดแล้ว
เดินออกไปดูว่าเจ้าของเสียงเป็นใคร จะเป็นเทวดา นางฟ้า 
หรือนางไม้  พอพระภิกษุหนุ่มออกไปดู เสียงก็ดังห่างออก 
ไปไกล  ท�าให้พระภิกษุหนุ่มไม่เดินออกไปอีกเพราะเสียเวลา  
แล้วท่านก็กลับมานั่งสมาธิแต่พอไม่สนใจเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีก
และมาดังอยู่ที่หน้าถ�้า   แล้วเสียงเพลงที่ได้ยิน ได้กลายเป็น
เสียงคนร้องครวญครางว่า โอ้ย! ร้อน โอ้ย! ปวด  ทรมาน
เหลือเกิน  แต่พระภิกษุหนุ่มก็หาได้สนใจไม่ เมื่อได้นั่งสมาธิ

และในคืนหนึ่งพระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียง
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แล้วก็ก�าหนดภาวนาต่อเนื่องจนจิตเป็นสมาธิลึกเข้าสู่ภายใน     
ตัดออกจากการรับรู้สิ่งภายนอก เห็นแต่ภาวนาจิตภายใน  
เสียงก็ไม่ได้ยิน
 พอวันที่ ๗ พระภิกษุหนุ่มก็ลงจากถ�้ามาบิณฑบาต
ในหมู่บ้านที่มีอยู่ ๑๐ หลังคาเรือนนั้น  ชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้น
ว่า  พระคุณเจ้าช่วยแผ่เมตตาให้โยม ชื่อบุญเลี้ยงด้วย   เขา
ตาย และเผาเมื่อ ๒ วันที่ผ่านมา  เธอตายด้วยความทรมาน
จากการคลอดลูก  พระภิกษุหนุ่มก็ถามกลับไปในใจว่าคนที่
ตายนี้ชอบร้องเพลงหรือเปล่า โยมที่ขอร้องพระหนุ่ม ก็พูด
ต่อว่านางบุญเลี้ยงเขาชอบร้องเพลงมาก  พระภิกษุหนุ่มจึง
ได้ค�าตอบ  เมื่อบิณฑบาตเรียบร้อยแล้ว พระหนุ่มก็เดินทาง
กลับไปยังถ�้า ระหว่างทางจึงหาที่นั่งท�าภัตรกิจ เพราะระยะ
ทางนั้นไกลถึง ๒๐ กิโลเมตร  ช่วงเวลาประมาณเก้านาฬิกา
เมื่อท�าภัตรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงท�าความสะอาดบาตร
แล้วก็เดินกลับไปยังถ�้าตามล�าธารที่น�้าไหลลงมาจากเขา  
ด้วยความเพลินและขาดสติสัมปชัญญะ  พระหนุ่มได้ไปเจอ
กับฝูงช้างป่าที่มากินน�้าอยู่ประมาณ ๑๐ เชือก  เป็นฝูงช้าง
ที่ชาวบ้านกล่าวขานกันว่าดุร้ายและไม่กลัวคน  และถ้าใคร
เจอให้รีบหนีแต่ไม่ทันจะหนี  พระหนุ่มก็โดนช้างล้อมไว้หมด
ทุกทาง  
 พระภกิษหุนุม่ไม่รูว่้าจะหนอีอกไปได้อย่างไร  แล้วก ็
มองไม่เห็นทางอื่นนอกจากจะลอดท้องช้างหนี  แต่ก็เป็นไป 
ไม่ได้จะโดนช้างเหยียบตายเสียก่อน  ช้างตัวหนึ่งร้องค�าราม 
เสียงดังจนแสบแก้วหู  เมื่อไม่รู้จะหนีอย่างไร พระภิกษุหนุ่ม
จึงตัดสินใจนั่งสมาธิหลับตาทันทีพร้อมกับแผ่เมตตาในใจ
ว่า  อย่าได้เบียดเบียนกันเลย  และจิตก็เข้าสู่ความเป็นปกติ  
ความกลัวจางหายไป  ขณะนั้นมีช้างเชือกหนึ่งเดินเข้ามาหา
พระภิกษุหนุ่ม แล้วใช้งวงยื่นมาหาพระภิกษุหนุ่มอย่างช้าๆ 
มันยกงวงขึ้นสูงแล้ววางลงที่มือของพระภิกษุหนุ่มที่ก�าลัง
แผ่เมตตาอยู่  พระภิกษุหนุ่มจึงลืมตามองตาช้าง  คนโบราณ 
กล่าวไว้ว่าดวงตาเป็นหน้าตาของดวงใจ สายตาของพระ
ภิกษุหนุ่มประสานเข้ากับสายตาของช้างพร้อมส่งกระแสจิต
แผ่เมตตาไปให้  ช้างเชือกนั้นก็มาแตะที่มือที่วางนั่งสมาธิ
อยู่แล้วมันก็ยกงวงขึ้นลง  แล้วก็ถอยหลังออกไปทีละก้าว
ทีละก้าว จากท่าทางที่ดุดันดุร้ายกลับกลายเป็นมีเมตตาต่อ
พระภิกษุหนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อ  แล้วฝูงช้างก็หันหลังกลับตาม
ช้างเชือกนั้นไป พระภิกษุหนุ่มก็ได้แต่มองตามช้างโขลงนั้น 
เมื่อช้างจากไปแล้วท่านจึงพบว่า จีวรของท่านเปียกแฉะ
เหมือนเพิ่งอาบน�้า ตอนแรกนั้นจิตของพระภิกษุหนุ่มเกิด

ความกลัวและวิตกกังวล   พอจิตสงบก็เป็นปกติและเอาชนะ 
ช้างป่าไปได้  หลังจากนั้นพระภิกษุหนุ่มก็เดินกลับถ�้าอย่างมี
สติสัมปชัญญะต่อเนื่อง ไม่มีส่งจิตออกนอกอีกเลย  พอถึง
ถ�้าก็เดินจงกรมบ�าเพ็ญสมาธิให้ต่อเนื่องตลอดเวลา
 ในคืนแรม ๑๔ ค�่าเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าขณะ
ที่พระภิกษุหนุ่มก�าลังจะนั่งสมาธิ ปรากฏว่ามีเงาตะคุ่มด�าๆ 
ก�าลังเดินออกมาจากทางผนังถ�้าด้านหลังแล้วเดินมานั่ง
ข้างพระภิกษุหนุ่มทางด้านขวา  ห่างประมาณสักสองเมตร
แล้วก็มานั่งมองพระภิกษุหนุ่ม พร้อมทั้งบ่นพึมพ�าไม่เป็น
ภาษา  แล้วก็ยังมี เสียงสวดมนต์ดังอยู่ประมาณสัก ๒๐ นาที 
พระภิกษุหนุ่มได้ยินเสียงลมหายใจและสัมผัสได้ว่าเป็นลม-
หายใจร้อนๆ เหมือนคนเดินทางมาไกล  แต่ท�าไมเดินทะลุ
ผนังถ�้าออกมาได้   พระภิกษุหนุ่มก็หยุดความสงสัยตัดความ 
สงสัยลงแล้วเข้าสมาธิจนสว่าง  จึงออกจากสมาธิอย่างเบาๆ 
ด้วยเกรงว่าจะไปรบกวนท่านที่นั่งอยู่ข้างๆ เมื่อออกจาก
สมาธิ ลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นท่านผู้มาเยี่ยมในยามค�่าคืน 
พระภิกษุหนุ่มจึงท�ากิจจนเสร็จ  แล้วก็เตรียมตัวจะออกไป
บิณฑบาต  
 ขณะที่ก�าลังจะเดินออกจากปากถ�้า ก็มีเสียงทัก
ดังขึ้นว่า  ท่านอาจารย์นิมนต์ไม่ต้องออกไป  พระภิกษุก็มอง
ตามเสียงว่าใครเป็นเจ้าของเสียงนั้น  ด้านหลังจอมปลวก
ใหญ่  เห็นฤๅษีตนหนึ่งนั่งเพ่งดวงอาทิตย์อยู่  พระภิกษุหนุ่ม 
ก็พูดขึ้นว่า ไม่เป็นไรอาตมาท�าตามพุทธประเพณี ก่อนที่จะ
ไม่มีโอกาสได้ท�า  ท่านฤๅษีตนนั้นก็กล่าวว่า สาธุภันเต   พระ
ภิกษุหนุ่มก็ออกไปบิณฑบาตตามปกติ เพราะ ๗ วันจะออก
มาบิณฑบาตสักครั้งหนึ่ง   เช้าวันนี้พระภิกษุหนุ่มสังเกตเห็น
ชาวบ้านออกมาเตรียมตัวใส่บาตรกันมาก  และพร้อมเพียง
กันทุกบ้าน พร้อมกับเตรียมน�้า เตรียมขันดอกไม้เท่าที่หาได ้
ในป่า  และเตรียมถังใส่น�้าไว้เกือบเต็ม  พอชาวบ้านใส่บาตร
หมดทุกคนแล้ว  มีโยมผู้ชายท่านหนึ่งอายุประมาณ  ๗๐ กว่าปี 
พูดขึ้นว่า  พระคุณเจ้าอรหันต์ช่วยท�าน�้ามนต์ให้หน่อย  กัน-
มนุษย์ต่างดาวมาเอาตัวไป  ในเขตอ�าเภอนาดีจะมีเรื่องนี้
เกิดขึ้นบ่อยมาก  พระภิกษุหนุ่มก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า 
มนุษย์ต่างดาวมาลงที่อ�าเภอนาดี   มีข่าวหน้าหนังสือพิมพ์
อยู่หลายวันว่ามีผู้พบเห็นมนุษย์ต่างดาว  และมีโยมผู้เฒ่า
ท่านหนึ่งมาส่งข่าวให้ทราบ  แต่ถ้าไม่อยากถูกจับไปต้องไป
หาพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ท่านไม่พูดกับใคร  และประชาชน
ชาวบ้านก็ทึกทักเอาว่า  พระภิกษุหนุ่มรูปนี้แหละคือพระ
อรหันต์ เลยเตรียมตัวจัดดอกไม้  น�้า ไว้ให้ท�าน�้ามนต์ให้
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พระภิกษุหนุ่มก็ไม่พูดอะไร  ก็ตอบแทน โยมด้วยการเอามือ 
วางลงไปในถังน�้าอธิษฐานจิต เสร็จแล้วก็เดินกลับถ�้าทาง
เดมิ  พระภกิษหุนุม่กน็กึในใจว่าเราเป็นพระอรหนัต์ได้อย่างไร 
เราเป็นแค่พระอรหมุนเท่านั้น แม้แต่หมุนยังไม่ครบทิศเลย  
สงสัยจะอยู่ที่นี้ยากเสียแล้วเรา ....
 เช้าวันรุ่งขึ้น ญาติโยมขึ้นไปกันเต็มหน้าถ�้า  เพราะ
กลัวว่ามนุษย์ต่างดาวจะมาลักพาตัวไป จึงขึ้นเขามาอาศัย
อยู่หน้าถ�้าของพระภิกษุอรหันต์หนุ่ม  พระภิกษุหนุ่มก็นึก
สังเวชตัวเองว่าเราเป็นพระอรหันต์ตอนไหนเมื่อไรกัน  พอ
ผ่านไปได้สองวัน   ชาวบ้านก็มากราบที่หน้าถ�้าอีกแล้วพูดว่า 
ขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้สองคืน  มนุษย์ต่างดาวมาเอาพวก- 
เราไปไม่ได้เพราะบุญกุศลพลังจิตที่ท่านคุ้มครองไว้ แล้วก็ลา 
กลับบ้านกันด้วยหน้าชื่นตาบาน  แต่พระภิกษุหนุ่มทราบด้วย
จติว่า หมดเวลาทีจ่ะอยูท่ีน่ีแ้ล้ว    ฤๅษวีาเสฐะผูอ้ยูใ่นเหตกุารณ์ 
ได้กล่าวขึ้นว่า  ท่านอาจารย์จะไปวันนี้แล้ว     พระภิกษุหนุ่มก็ 
ไม่ได้นึกอะไร  เก็บข้าวของออกจากถ�้าผาผึ้งไปอย่างเสียดาย 
เพราะการบ�าเพ็ญสมาธิก�าลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว  และได้มา 
ทราบภายหลังว่าหลวงปู่มั่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่แหวนและ 
หลวงปู่ชอบ ต่างก็เคยมาบ�าเพ็ญอยู่ที่ถ�้านี้ เหมือนกัน  บ�าเพ็ญ 
ได้ 7 วันถึงลงไปบิณฑบาตครั้งหนึ่งเหมือนกัน  และหลวงปู่
แหวน  หลวงปู่ชอบ  ก็ส�าเร็จอยู่ที่ถ�้าผาผึ้งเหมือนกับหลวง
ปู่มั่นและหลวงปู่ฝั้น  
 พระภิกษุหนุ่มก็แผ่เมตตาลาแม่นางธรณีแล้วมุ่ง
หน้าต่อไปยังประเทศลาวเข้าปากเซ่ ปากช่อง สีพันดอน  
น�้าตกตาดฝานคอนพระเพ็ญ   ที่หลีผี เป็นที่บ�าเพ็ญอย่าง
ยอดเยี่ยมเพราะไม่มีผู้คนผ่านไปเลยเป็นเวลาเดือนเต็มๆ 
แต่ส�าหรับหลีผี เมื่อตกยามค�่าคืนราตรี  มักจะมีแสงไฟเป็น
ดวงๆ เกาะอยู่ตามป่า  พระภิกษุหนุ่มได้เห็นผีกองกอย  ผีโพรง 
ออกหากินปลา และผีกระสือ  มาตามล�าแม่น�้าโขง  โดยเฉพาะ 
เมื่อเราสามารถข้ามสีพันดอนไปได้แล้วจะเป็นอีกมิติหนึ่ง
ของชีวิตในโลกของชาวน�้าโขง  ชาวน�้า ชาวป่า ชาวห่า ชาวข่า 
และชาวขอม พร้อมทั้งบังบด และเหล่านาคีนาคา  อันเป็น
อีกโลกหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์  และเพราะความสมบูรณ์ในป่า 
ที่ยังคงหนาทึบ ถ้าเดินต้องระวังไม่ออกนอกเส้นทาง
สัตว์หากิน ต้องคอยดูแม่น�้าโขงเป็นหลักในการเดิน ลัดเลาะ
ริมแม่น�้าไปเรื่อยๆ   อากาศที่นี่เย็นยะเยือกเข้ากระดูกด�า
 ขณะที่พระภิกษุหนุ่มก�าลังเดินจงกรมอยู่ หยุดยืน 
หันหน้าไปทางน�้า และได้มองไปยังแม่น�้าโขง  ท่านเห็นเหมือน 
คนเดินอยู่ในน�้า  มีเงาขาวๆ เดินกลับไปกลับมาเหมือนกับ 

ที่ท่านเดินจงกรม  พอพระภิกษุหนุ่ม หยุดยืน ก�าลังจะนั่ง 
เงาขาวนั้นได้เดินตรงมายังพระภิกษุหนุ่มอย่างไม่วิตกกลัว 
พระภิกษุหนุ่มก็ไม่ได้หลบ แล้วก็นั่งลงในท่านั่งสมาธิอย่าง
สงบ    เงาประหลาดนั้นเดินตรงมาหาพระภิกษุหนุ่มใกล้ ๆ 
แล้วนั่งลง ด้านหน้ามองมายังพระภิกษุหนุ่ม อย่างไม ่
กระพริบตาพร้อมกล่าวขึ้นว่า   ข้าพเจ้ามาเพื่อขอฟังธรรม   
ธรรมจักร ข้าพเจ้าคิดว่าพระคุณเจ้าจะช่วยให้ความเข้าใจ
แก่ข้าพเจ้าได้  พระภิกษุหนุ่มก็ก�าหนดจิตถามว่าท่านเป็นใคร 
มาท�าอะไรที่นี้   มีค�าตอบว่า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้มาพันปีแล้วชื่อ 
เจ้ามัคค ี พระภิกษุหนุ่มเคยอธิษฐานจิตไว้ว่า  ในระหว่างการ
ธุดงค์ ถ้าจ�าเป็นต้องพูด   จะพูดก็ต่อเมื่อมีการแสดงธรรม 
อย่างเดียว  หรือเฉพาะยามจ�าเป็นเท่านั้น  บัดนี้จ�าเป็นที่
จะต้องพูดแล้ว อาตมาขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ถ้า
ผิดพลาดก็ขออโหสิกรรมไว้ก่อน พระภิกษุหนุ่มจึงเริ่มต้น 
ตั้งแต่ ว่านะโมเลยทีเดียว  และก็แสดงธรรมในหัวข้อ
ธรรมจักรกับชีวิตว่า 

“ชีวิต เกิดขึ้นมาด้วยกรรม กรรมท�าให้เกิดการเวียนว่าย
ตายเกิด  กรรมท�าให้ไปเกิดในภพภูมิที่แตกต่างกัน จะต�่าจะสูง
อยู่ที่การท�าตัวเอง จะสูงจะต�่าอยู่ตัวท�า ไม่มีใครท�าให้เราได้ ไม่
ว่าจะเป็นมนุษย์ หรืออยู่ในภพของการเป็นพญานาค ไม่ว่าจะอยู่
ในภพของเทวดา หรืออยู่ภพอื่นก็ตาม  อยู่ที่ตัวเราเอง  แต่ถ้าจะ 
ยกจิตยกภพภูมิตนเองให้สูงขึ้น ก็อยู่ที่การกระท�าของตัวเราเอง  
และไม่ว่าจะอยูท่ีไ่หนในโลกกต็าม    พระพทุธเจ้านามว่า  สมณโคดม 
โคตรมี ได้ตรัสไว้ว่า กรรม คือการกระท�าของเรา  เมื่อเรา
ท�าบุญ ท�ากุศล ด้วยความตั้งใจที่ดี ใจของเราเสพติดกับความดี
จนชิน  และจิตของเราที่ฝึกไว้ให้เจอแต่สิ่งที่ดี  เมื่อเจอสิ่งไม่ด ี
จิตเราก็จะไม่รับเอาไม่สมาคมกับจิตที่สกปรกอันไม่สะอาด  
จิตใจก็จะออกห่างไกลไปโดยอัตโนมัติทันที  เมื่อจิตใจเรายึดถือ
ความดีไว้ในหัวจิตหัวใจแล้ว การไปเกิดก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดี 
ถ้าความดีมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นการเสียสละอย่างบริสุทธิ์ใจ  
ท�าให้การงานที่ท�าสะอาดทั้งข้างนอก สะอาดทั้งข้างในจิตใจ  นี่คือ 
วิธีการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น และเลื่อนภพภูมิของสรรพสัตว์ให้
สูงขึ้นได้ทุกหมู่เหล่า”
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 สาธุ  พระภิกษุหนุ่มกล่าว  และเจ้ามัคคีกราบลา
พร้อมกับพูดขึ้นว่า  ข้าพเจ้าจะบอกเพื่อนของข้าพเจ้าให้มา
ฟังธรรมกับพระคุณเจ้าด้วยในโอกาสหน้า  ขอให้พระคุณ
เจ้าช่วยเมตตาแสดงธรรมจักรให้ฟังอีกด้วยขอรับ  ข้าพเจ้า
ขอกราบลา เจ้ามัคคีก้มกราบลง แล้วก็หายตัวลงไปในน�้า
อย่างน่าอัศจรรย์ ......

 เมื่อพระภิกษุหนุ่มพูดถึงตอนนี้ท�าให้  มีเสียง
ร้องไห้เกิดขึ้น  พระภิกษุหนุ่มจึงถามว่า  ท่านมัคคีเป็นอะไร 
เจ้ามัคคี ก็ตอบว่า  ชีวิตของข้าพเจ้า  มุ่งเอาแต่ความรุนแรง 
มุ่งแต่เอาชนะผู้อื่น  มุ่งแต่เสนอหน้าผู้ใหญ่  มุ่งแต่ใช้ค�าพูด
ดูถูกเพื่อนด้วยกัน  ข้าพเจ้าจึงไม่ได้ไปเกิดในภพภูมิที่สูง
ขึ้นไป ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจ  บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดเจนแล้วว่า
ท�าไมข้าพเจ้าจึงทุกข์ทรมาน  ทั้งๆ ที่อยู่สบายในแม่น�้าโขง 
นี้ตั้งพันปีแล้ว  ข้าพเจ้าจะท�าตัวใหม่ ท�าจิตใจใหม่
ต่อจากนี้ไป และจะไม่มุ่งเอาชนะประจานผู้อื่นอีก  ไม่ชี้
โทษโกรธใคร  ไม่มองคนอื่นในทางที่เสียหาย  เมื่อมอง
คนอื่นในทางที่เสียหายบ่อย ก็เป็นการท�าใจตัวเองให้
เสียหายไปด้วย  เป็นการไม่พัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น  

โปรดติดตามความลี้ลับอัศจรรย์ และการธุดงค์เสี่ยงตายใน
ป่าดงดิบนี้ได้ในฉบับต่อไป
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น�้าตาแห่งความจงรักภักดี

คอลัมน์พิเศษจากบอกอ

เรียบเรียงโดย วีระ  ศรีสนิท

 ข้าพเจ้าจ�าความได้ดีว่า พระบรมฉายา- 
ลักษณ์ของพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ไม่
เคยขาดไปจากบ้านของข้าพเจ้า  เสมือนดั่งบ้านของ
คนไทยทั้งหลาย  ภาพของพระองค์ที่ทรงบ�าเพ็ญ
พระราชกรณียกิจมากมาย อันทรงประโยชน์คุณค่า
เหลือคณานับต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย 
ได้เข้ามาอยู่ในใจของข้าพเจ้าอย่างมั่นคงโดยไม่รู้ตัว 
ตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่   ข้าพเจ้าได้ชมข่าวในพระราช- 
ส�านัก และได้ซึมซับความจงรักภักดีที่ก่อตัวขึ้นในใจ
ของข้าพเจ้าเองมาตลอด  มิใช่เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์    มิใช่เพราะพระองค์ทรงเป็น
ประมุขของชาติ  และมิใช่เพราะพระองค์ทรงเป็น
พ่อของแผ่นดิน  แต่เป็นเพราะพระองค์  ทรงเป็น
ทุกสิ่งทุกอย่างของปวงชนชาวไทยนั่นเอง จะมี
พระมหากษัตริย์พระองค์ไหนเล่าในโลกนี้  จะยิ่งใหญ่ 
ไพสิฐเยี่ยงพระองค์ได้อีก มิมีเลย ภาพแห่งมหาชน
ที่หลั่งน�้าตา พร้อมตะโกนค�าว่า ทรงพระเจริญนั้น 
ข้าพเจ้าเข้าใจความรู ้สึกของพวกเขาได้ดีเพราะ
ข้าพเจ้าเอง ก็เคยหลั่งน�้าตา
 

“สิ่งส�าคัญในการปกครอง ก็คือ บ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี  ไม่มีใคร ที่จะท�าให้ทุกคนเป็นคนดีได้
ทั้งหมด  การท�าให้บ้านเมืองมีปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การท�าให้ทุกคนเป็นคนดี    หากแต่อยู่ที่การส่งเสริม 

ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง  และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ�านาจ  ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”  

 พ ร ะบ รม ร า โ ช ว าทพร ะบ าทสม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทาน
ไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖  
จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 ข ้าพเจ ้าได ้ฟ ังพระบรมราโชวาทของ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มาตั้งแต่เด็กๆ  จากทางสื่อโทรทัศน์
บ้าง วิทยุบ้าง เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง  นั่นเพราะ
ความอ่อนเยาว์ และอ่อนต่อโลก  แต่ข้าพเจ้าก็
รู ้สึกดีทุกครั้งที่สดับรับรู้ถึงพระบรมราโชวาทของ
พระองค์ท่าน  และนี่คือหนึ่งพระบรมราโชวาทที่
ข้าพเจ้าประทับใจ เมื่อข้าพเจ้าเติบโตขึ้น ได้เรียน
รู้โลกกว้าง ได้มีประสบการณ์ในชีวิต ข้าพเจ้าจึง
ได้ตระหนักถึงความเป็นจริง และความล�้าค่าของ
พระบรมราโชวาท ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ไว้
กับประชาชนชาวไทย   อันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์  
ยิ่งอ่านซ�้าไปซ�้ามา ยิ่งรับรู้และซาบซึ้งถึงพระอัจฉริ-
ยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาประมาณมิได้ 
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ดั่งเฉกเช่น 
พระมหาโพธิสัตว์ที่มีต่อสัตว์โลกฉันนั้น
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แห่งความจงรักภักดีอย่างมิต้องเขินอายนี้เช่นกัน   
แต่เป็นการหลั่งน�้าตาเพียงผู้เดียว ต่อหน้าฝรั่งมังค่า
นับสิบ  นั่นคือ จากการท�าหน้าที่มัคคุเทศก์  บรรยาย
ให้ชาวต่างชาติฟัง  รถที่ข้าพเจ้าพานักท่องเที่ยวไปชม 
พระบรมมหาราชวัง และวัดพระแก้วนั้น แล่นอยู่
บนถนนราชด�าเนิน ผ่านภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่
ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยสดงดงาม  เมื่อใกล้
ถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕ ธันวามหาราช อย่าง
ทุกปี   ทุกค�าพูดที่ข้าพเจ้าบรรยายถึงพระองค์ท่าน
เป็นภาษาอังกฤษ มันมิได้เป็นค�าพูดสวยงาม หรือถูก
ต้องตามหลักไวยากรณ์นัก  แต่มันกลั่นออกมาจาก
จิตใจแห่งความจงรักภักดีของข้าพเจ้า น�้าเสียงที ่
สั่นคลอน  กับน�้าตาที่หลั่งออกมาอย่างมิตั้งใจ ท�าให้
นักท่องเที่ยวต้องถามข้าพเจ้าว่า โอเคไหม  ข้าพเจ้า
ยิ้ม แล้วตอบกลับไปว่า ยิ่งกว่าโอเคเสียอีก  น�้าตานี ้
เป็นน�้าตาแห่งความปิติปลาบปลื้ม เพราะข้าพเจ้า
ได้พูดถึงคุณงามความดี  และได้บอกต่อชาวโลกว่า 
ข้าพเจ้าโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร ่ม 
พระบารมีของพระองค์
 ข้าพเจ้ายังจ�าได้ ถึงวันที่ข้าพเจ้าได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ ์ของ
พระองค์ท่าน ท�าให้ข้าพเจ้าตื่นเต้นมาก  ซึ่งพระองค์
พระราชทานเป็นปีสุดท้าย  ในวันซ้อมใหญ่ ข้าพเจ้า
ตั้งใจอย่างยิ่ง และมิได้ท�าผิดพลาดแต่ประการใด  
แต่ในวันงานพระราชพิธีฯจริงข้าพเจ้ากลับท�าไม่ได้
อย่างที่ซ้อมไว้      ความตื่นเต้นดีใจท่ี่ข้าพเจ้าจะได ้
เข้าใกล้พระองค์ท่าน ที่จะได้มองพระพักตร์ของ
พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด แม้ทางมหาวิทยาลัยจะ
สั่งห้ามมิให้มองก็ตาม  แต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่า นี่เป็น
โอกาสหนึ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ข้าพเจ้าจะมองพระ
พักตร์ของพระองค์ได้เต็มตา และนี่เองเป็นสาเหตุที่
ท�าให้ข้าพเจ้าเดินถอยหลังผิดจังหวะที่ซ้อมไว้   แต่
จนถึงทุกวันนี้ ข้าพเจ้าไม่เคยนึกต�าหนิตัวเองเลย 
เพราะความผิดพลาดนี้ คือจังหวะที่ดีที่สุดในชีวิต  

ของข้าพเจ้า ที่ไม่มีวันลืม....
 ทุกครั้งที่ต ้องยืนตรงถวายความจงรัก
ภักดีในโรงภาพยนตร์ ข้าพเจ้าตั้งใจ เต็มใจและ
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตามทุกครั้ง ในใจ
หรือออกเสียงเบาๆ หลายๆครั้ง ที่น�้าตามันไหล
ออกมา    แต่คงไม่มีใครเห็น และคงเหมือน
ขณะที่ข้าพเจ้า ก�าลังเขียนบทความนี้  น�้าตาของ
ข้าพเจ้าก็ท�าหน้าที่ได้ดีเช่นเคย สิ่งใดๆ ที่พระองค์
พระราชทานสั่งสอนไว้ หรือมีพระราชด�าริ ให้
แนวทางไว้ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเชื่อและศรัทธาเสมอ 
อย่างไม่มีเงื่อนไข  มิใช่เพราะข้าพเจ้าไม่มีปัญญา 
พิจารณาไตร่ตรอง  แต่เพราะสติ และปัญญาที่
ข้าพเจ้ามีนี่ล่ะ สอนให้ข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้    เวลา 
และการกระท�า เป็นตัวพิสูจน์คัดกรอง สร้างสติ 
และปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแก่ข้าพเจ้า   นั่นย่อมดีกว่า
ค�าพูดไหนๆ ของใครเป็นล้านค�า   แต่กลับมีค�าพูด
เพียงครั้งหนึ่งที่แสนยิ่งใหญ่ เพราะค�าพูดนั้นเป็น
มหาสัตย์วาจา  นั่นคือ พระปฐมบรมราชโองการของ
พระองค์ที่ทรงให้ไว้เป็นค�ามั่นสัญญา ในพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 
ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”    จากวันนั้นจนถึงวันนี ้
พระองค ์ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจต ่างๆ 
มากมายนานัปการเกินกว่าที่ใครสักคนจะท�าได้ 
ก�าลังใจแห่งพระบารมีของพระองค์นั้นสูงส่งยิ่งนัก 
นี้ย่อมเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า  พระองค์ทรงรักษาสัตย์
วาจา และทรงกระท�าได้ดียิ่งกว่าเสียอีก  น�้าตาของ
ความจงรักภักดีที่ไหลออกมา อย่างไร้การบังคับ
ควบคุม แต่เปี่ยมไปด้วยสติ  ความเชื่อ และศรัทธา 
อย่างสนิทใจไร ้ข ้อกังขาแต่แฝงไว ้ด ้วยปัญญา  
ตลอดจนการกระท�าใดๆของข้าพเจ้า ตามแนว 
พระราชด�ารัส แนวพระราชด�าริ ที่ทรงพระราชทาน
ไว้  ต่างก็มีที่มาจากแหล่งเดียวกัน  นั่นคือ ความรัก 
ที่ มี ต ่ อพระองค ์ท ่ าน เสมอมาและตลอดไป . 
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ทุกแรงบุญร่วมใจ
“โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช” เรียบเรียงโดย  ชวนชม

  ของการสร้างโรงอุโบสถวัดป่า
เจริญราช หลวงพ่อเมตตาเล่าว่า  “...เกิดจากญาติโยม
ที่มาปฏิบัติธรรม ก็มาร่วมกัน มาถามอาตมาว่า 
จะมีอุโบสถไหม? น่าจะมีอุโบสถนะ ต่างก็คุยกัน 
อาตมาก็ไม่ได้พูดอะไรมาก นี้คือสาเหตุที่จะสร้าง
อุโบสถ ที่เรียกว่า “โรงอุโบสถ” ญาติโยมสาธุชน 
ทั้งหลาย ส่วนมากในยุคทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ ญาติโยม
จะได้ยินค�าว่า  สร้างโรงอุโบสถไหม? ไม่ค่อยได้ยิน 
แต่โยมจะได้ยินค�าว่า สร้างพระอุโบสถ หรือ สร้าง
อุโบสถ แต่คราวนี้ที่วัดป่าเจริญราช ใช้ค�าว่า “สร้าง
โรงอุโบสถ” ค�าว่า สร้างโรงอุโบสถ นี้ เป็นค�าเดิมๆ
เก่าๆ ที่ใช้กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจารย์ โรงอุโบสถนี้
  ที่เกิดขึ้น ถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนว่า
มีสภาวะ มีผู้มาแนะน�าให้สร้างโรงอุโบสถ ซึ่งอาตมา
ไม่เคยคิดจะสร้างโรงอุโบสถใหญ่ๆ ที่สร้างด้วยไม้
ทั้งหลัง แต่ก็มีภาวะที่บุคคลผู้ส�าคัญ หากจะกล่าวไป
แล้วก็ถือว่า เราท่านทั้งหลายจะรู้จักกันทั่วประเทศ 
แต่บุคคลนั้นท่านก็จากไปแล้ว คือท่านได้ตายจาก
ไป แต่ท่านเป็นผู้มีคุณูปการสร้างชาติสร้างแผ่นดิน
ให้แก่ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่จนทุกวันนี้ก็มาชี้บอก
อาตมา ไม่ว่าจะเป็นเวลานั่งภาวนา หรือเวลา

ที่มา 

สาเหตุ

นอนภาวนาก็ตาม ก็จะปรากฏเป็นรูปภาพขึ้นมาให้
เห็นเป็นรูปลักษณ์ของโรงอุโบสถ แล้วก็บอกว่าให้
สร้างโรงอุโบสถแบบนี้ เป็นระยะเวลาตั้งเดือนกว่า 
อาตมาก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะอาตมาไม่ได้คิดว่าจะท�า 
เพราะไม่รู้จักญาติโยม และก็ไม่รู้ว่าจะไปหาไม้ที่ไหน 
แล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะมาสร้าง จึงไม่คิด หนักเข้าๆ 
อาตมาจะนั่งที่ไหน ไปปฏิบัติธรรมที่ใดก็ตาม ไม่ว่า
อิริยาบถใดก็ปรากฏขึ้นมาในดวงจิตติดตาอยู่ตลอด
ทุกวัน อาตมาก็เลยรับปากว่าจะสร้างให้ ก็เลยได้
จัดการสร้าง ก็ปรากฏว่าได้เจอญาติโยมท่านหนึ่ง
พอดี อาตมาก็มาเล่า แล้วก็บอกรูปลักษณะของ
การสร้างโรงอุโบสถนี้ให้ท่านฟัง ท่านก็ได้เขียนลงมา 
ร่างลงมา อาจารย์ท่านเป็นนักเขียน ชื่อว่า อาจารย์
ประถม พัวพันธ์สกุล อยู่ที่ จ.เชียงใหม่ ก็ได้มาร่าง 
รูปภาพวางผังวางแบบสถาป ัตยกรรมออกมา 
อาตมาก็บอกว่า ตรงนี้เป็นอย่างนี้ต้องแก้ตรงนี้ ก็
เขียนไปตามที่ได้บอก ท่านก็เขียนออกมาได้ถูกต้อง 
ก็เลยตัดสินใจว่าจะสร้าง เพราะในก้าวแรกนั้นไม่รู้
จะหาใครมาเขียนแบบออกมาก่อน แต่ปรากฏว่าก็มา 
โดยบังเอิญ ก็เลยได้ร่างแบบสถาปัตยกรรมขึ้นมา
จนได้ส�าเร็จ แล้วก็มีการเขียนออกมาอย่างถูกต้อง
ตามแบบสถาปนิก ก็เลยได้จ้างช่างจากบริษัทของ

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
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โยมรุ่ง บริษัทนี้มีฝีมือในการสร้างและก็มีผลงานคือ 
การสร้างหอค�าหลวงที่พืชสวนโลก จ.เชียงใหม่ ก็
เลยมีการสร้างขึ้นมา แล้วก็มีญาติโยมต่างๆ มาบอก 
ว่าจะให้ไม้อันนั้น ไม้อันนี้ มีคนน�าไม้สักมาเสนอ
อาตมา บอกว่า ไม้ ๑๖ ต้น  ต้นละ  ๑ ล้าน รวมเป็น ๑๖ 
ล้าน อาตมาก็บอกไปว่า โยมอาตมามีไม่ถึงล้าน แล้ว
จะเอาเงินล้านมาจากที่ไหน โยมก็บอกว่าไม่เป็นไร
เอามาก่อน อาตมาเป็นคนไม่ชอบติดหนี้ใคร และ
ไม่ชอบติดหนี้โยมด้วย โดยปกตินิสัยจะไม่ชอบเป็น
หนี้ใคร ก็เลยบอกว่าไม่ได้นะโยม อาตมาก็คิดว่าจะ
หาไม้ที่มีราคาถูก ก็หาไม้ตะเคียนทองและตะเคียน
เงิน ให้โยมไปช่วยหาในช่วงนั้น ปรากฏว่า ๑ เดือน 
ก็ไม่มีข่าวว่าจะได้ไม้ อาตมาเลยตัดสินใจเดินทาง 
เข้าประเทศลาวซึ่งเป็นสถานที่ที่อาตมาเคยเดิน
ธุดงค์อยู่ในเขตละแวกนั้น คือ เขื่อนน�้างึม เพราะเคย
ปรากฏการณ์ว่ามีต้นตะเคียนอยู่ตรงนั้นเยอะ พอไป
ถึงปรากฏว่า เขื่อนน�้างึมเขาท�าเป็นเขื่อนเรียบร้อย
แล้ว โยมก็พาไปพัก  เรียกว่า “รีสอร์ทในป่า” 
ซึ่งรีสอร์ทนี้ไม่มีใครพักเลย นอกจากอาตมารูปเดียว
เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี ไม่มีใครเข้าไป อาตมาก็เข้าไป
พักอยู่ตรงนั้น พอได้เวลา ๓ โมงเช้า โยมก็เข้ามาหา 
มาถามว่าอาจารย์เจอไม้ตะเคียนหรือยัง? อาตมา
บอกว่า ยังไม่ได้ไปดูเลยอยู่ในเขื่อน ก็เลยลงไปดูในน�้า 
ปรากฏว่า ไม้ตะเคียนก็โผล่ขึ้นมา ๔-๕ ต้น ให้เห็น ก็
รู้สึกว่าจะไม่ได้ผล อาตมาก็เลยกลับออกจากที่พัก 
เพื่อจะกลับประเทศไทย เพราะว่าไม่มีโอกาสจะได้ไม ้
คิดว่าจะหาโอกาสกลับมาใหม่ เพราะคราวนี้ไม่ได้ 
แต่ในจิตจริงๆคิดว่าคราวนี้ต้องเจอไม้ แล้วก็มีโยม
มาถามตรงนั้น อาตมาก็บอกว่าจะหาไม้ไปสร้างโรง
อุโบสถ ไม้ที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้น มีความใหญ่ เส้นผ่า
ศูนย์กลางอย่างน้อย ๗๐ เซนติเมตร หรือถ้าจะให้ดี
ที่สุดก็  ๑-๒ เมตร ในแต่ละต้นยิ่งถูกใจ

เพราะจะสร้างโรงอุโบสถนี้ไว้เป็น 

“พันปี” 

โยมก็บอกว่า ผมมีไม้อยู่หลวงพ่อจะไปดูไหม? ไปดู 
แล้วไม้อยู่ที่ไหน เขาบอกว่า อยู่ที่วังเวียง จากเขื่อน
น�้างึมไปวังเวียง หรือเวียงจันทร์ ระยะทางใกล้ไกล
อาตมาก็ประมาณไม่ได้ แต่ถ้าเดินธุดงค์ก็ ๒-๓ วัน 
อาตมาก็ได้ขึ้นรถไปกับโยมที่ไม่รู้จักกัน โยมผู้ชายก็
มี ๔-๕ คน มีเครื่องมือเครื่องไม้ครบครัน อาตมาก็
มีเครื่องมือเหมือนกัน คือมี“ย่าม”ประจ�าตัวกับช้อน
ส้อม นั้นคืออาวุธของพระ เดินทางจากระยะฉันเพล
ไปจนถึงที่เก็บไม้ซึ่งเป็นเวลา ๓ ทุ่ม ๑๕ นาที  เห็นไม้
กองอยู่เป็นไม้ใหญ่ๆก็ชอบใจ อาตมาอยากจะได้ไม้นี ้
อาตมาบิณฑบาตโยมเอาไม้นี้ไปสร้างโรงอุโบสถ 
ได้ไหม ราคาเท่าไหร่ค่อยคุยกัน โยมก็บอกว่าให้ไม่ได้ 
ไม้กองนี้ชุดนี้ผมจะส่งไปประเทศญี่ปุ่น เพราะว่า
พวกผมได้รับเงินเขามาแล้ว ๕๐ ล้าน ไม้ทั้งหมด 
๓๗๐ คิว เป็นท่อนซุงทั้งท่อน ยาว ๑๑ เมตร ไม่มีต่อ 
เมื่อเขาบอกว่าไม่ให้อาตมาก็เลยคุยกับผู้ที่เฝ้าไม้ว่า 
โยมไปช่วยอาตมาสร้างอุโบสถไปกรรมฐานนั่ง
วิปัสสนาให้ยกจิตยกภูมิให้สูงขึ้นนะจะได้บุญกุศล 
มาก แล้วอาตมาก็กลับออกมากับเจ้าของไม้ที่ได ้
สัมปทานไม้ เขาก็พามา ก็สว่างที่บ้านเขาพอดี 
แล้วเขาก็น�าอาตมาส่งข้ามฟากก็ได้มาฉันเพลพอดี
ที่ฝั่งไทย และได้กลับมาอยู่เมืองไทยได้สัก ๔ วัน 
เขาก็โทรศัพท์ตามมา ซึ่งในตอนนั้นโยมได้ให้โทรศัพท ์
เพื่อใช้ในช่วงติดต่อ ก็บอกว่า หลวงพ่อจะเอาไม้ไหม? 
อาตมาก็บอกว่าเอา แต่อาตมายังไม่มีปัจจัยให้นะ 
โยมจะให้อาตมาเป็นไม้ชุดไหนล่ะ เขาบอกว่า ให้ชุดไม ้
ที่หลวงพ่อเคยเห็นนั้นแหละ อ้าวไหนโยมจะส่งญี่ปุ่น 
โยมก็บอกว่า ญี่ปุ่นเขาประกาศงดการส่งไม้เข้า 
ประเทศชั่วคราว แต่ไม่รู้ชั่วคราวกี่วันพวกผมก็ต้อง 
หาวิ ธี ออก ไม ้ ม า โดยส ่ งออก ไปที่ อื่ นอาตมา 
ก็เลยได้ไม้ชุดนี้มา
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 “ ภาษาลาวเรียกว่า ไม้เป็ด ภาษาญี่ปุ่นทาง
วิจัยเรียกว่า ไม้เหล็ก ภาษาไทยในบรรณานุกรมของ
ป่าไม้ไทยบอกไม่มีชื่อแต่รวมเรียกกันว่า ในตระกูล
เดียวกันกับไม้พิกุลป่า ”

 จนเดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม ่รู ้ ไม ้นี้ชื่ออะไรใน
ประเทศไทย นี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย
สาเหตุของการสร้างโรงอุโบสถที่เป็นทรงแบบไทย
โบราณแต่ไม่ใช่ไทยล้านนา อันนี้เป็นทรงสมัยพ่อขุน-
รามค�าแหงสร้างท้องพระโรงให้ลูกหลานทั้งหลาย 
บอกว่าเมื่อผู้ใดมีทุกข์มาตีระฆังตีกลองร้องทุกข์ได้
ในยุคนั้น อาตมาก็เกิดไม่ทันหรอกแต่ปรากฏเห็น
ภาพอย่างนี้ขึ้นมา ก็เลยให้โยม ให้อาจารย์ร่างภาพ 
ออกมา ก็เลยออกมาตามแบบลักษณะที่เห็นๆ ใน
ยุคนี้เรียกว่าเป็นการสร้างโรงอุโบสถแบบล้านนา 
แต่ล้านนาก็ลักลอกเลียนแบบสุโขทัย หรือสุโขทัย
ลักลอบเลียนแบบล้านนาก็ว่าไม่ได้ เพราะศิลปะ
วัฒนะธรรมมันสอดคล้องซึมซับไปถึงซึ่งกันและกัน

  ในการสร้างโรงอุโบสถ มีตั้งแต่
เริ่มต้น อาตมาก็เขียนแบบตามที่ตนเองพอเขียนได ้
ยกพื้นฐานโรงอุโบสถสูงจากดินขึ้นมา ๑ เมตร ฐาน
ของโรงอุโบสถก็เขียนให้ช่าง ช่างก็เอาไปคุยกัน
เรียบร้อยตกลงเข้าใจ แล้วจะท�าเอวขันธ์ ในระยะ ๒ 
เมตร แต่ให้ยกพื้นขึ้นมา ๑ เมตร จากพื้นดินเดิม ช่าง
รับไปพร้อมกับกระดาษที่อาตมาเขียนไปเรียบร้อย 
แบบพื้นฐาน พอออกมาก็ไปคนละอย่าง นั้นก็คือ 
ถือว่าเป็นอุปสรรคเหมือนกัน  แล้วก็ได้ช่างมาบางที
ก็มาดูไม้ ช่างก็บอกว่าไม้พอไม้เกินด้วย พอมาท�าไป
ท�ามา ก็มาบอกว่าไม้ไม่พอ นี้คือ อุปสรรค แต่ก็ยัง
โชคดีที่มีญาติโยมมาช่วยในเรื่องของปัจจัยเงินทอง 
ไม่ขาด มีการทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐินสามัคค ี
เรื่อยๆ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ นี้คือสิ่งที่ด�าเนินการ
ก่อสร้างโรงอุโบสถและสร้างวัดมาด้วย ไม่ได้สร้าง
เฉพาะโรงอุโบสถเพียงอย่างเดียว ต้องสร้าง

อุปสรรค

เสนาสนะ ซื้อที่ดิน ขยายที่ดิน ไปในตัวด้วย ต้อง
ใช้ปัจจัยเงินทองก็มาก มากพอสมควรโยม แต่ก็
มีญาติโยมช่วยเป็นกลุ่มๆ ฉะนั้นญาติโยมสาธุชน
ทั้งหลาย ที่ได้อ่านอยู่ขณะนี้ ไม่ใช่ว่าพอนะโยม  
โรงอุโบสถขณะนี้ก�าลังมุงหลังคาอยู่ ก�าลังฉาบ
พื้นฐานล่างแต่ก็ยังต้องใช้ปัจจัยอีกจ�านวนมากพอ
สมควร โรงอุโบสถนี้จึงจะจบสิ้นไปด้วยดี นี้คือที่มา
และอุปสรรคของการสร้างโรงอุโบสถ หากญาติโยม
สาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธา ต้องมีความอดทน
และมีปัญญาเข้ามาประกอบ จึงจะสามารถยืนหยัด
ต่อสู้สร้างวัดได้ เพราะค�าว่า “วัด” แปลว่า วัดทุกสิ่ง
ทุกอย่าง วัดข้างนอก วัดข้างใน วัดข้างนอก คือ วัด
กาย วาจา วัดตัวคน วัดข้างใน คือ วัดความอดทน 
วัดความมุ่งมั่น ด้วยศรัทธาที่จะแกร่งมั่นขนาดไหน 
ญาติโยมบางคนมาบางคนก็ถอย บางคนมาก็เป็น
ธรรมดาเข้าใจ ถามว่าวัดมีปัญหาไหม? วัดไม่มีปัญหา 
วัดมันอยู่ดีๆ สถานที่อยู่ดีๆ แต่คนมาใจมีปัญหาก็
เลยเกิดปัญหาขึ้น นี้แหละปัญหาใจไม่ใช่ปัญหาอื่น 
อาตมาจึงพยายามจะแก้ปัญหาใจด้วยการให้โยมมา

ท�าสมาธิ ภาวนา 

โรงอุโบสถเมื่อสร้างเสร็จแล้ว 
จะท�าอะไร? 
 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ก็จะนิมนต์ครูบา-
อาจารย์ต่างๆ ตามป่าตามถ�้าตามต่างจังหวัด มา
ประกาศธรรม มาเทศน์มาสอนธรรม ภาคปฏิบัติ
ที่โรงอุโบสถ และญาติโยมก็มาฟังมาปฏิบัติธรรม
กันที่โรงอุโบสถกันได้ทุกเมื่อ เพราะโรงอุโบสถไม่มี
ฝาปิดกั้นด้านข้าง จะเปิดตลอด ๒๔ ชั่วโมง แต่ก็
ต้องดูว่าถ้ามียุงก็จะต้องป้องกันยุง ให้ญาติโยมได้
นั่งได้ทั้งคืน พระนั่งได้ทั้งคืน นี้คือ สาเหตุของการ
สร้างโรงอุโบสถหลังนี้ขึ้นมา โรงอุโบสถหลังนี้ กว้าง 
๒๕ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ถ้าคิดว่าจะได้เป็นอบรม
ญาติโยมให้ได้ฟังธรรมด้วยความสบายใจ มีนักเรียน
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นักศึกษาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยแยก
ส่วนกัน และญาติโยมผู้มาประพฤติธรรมใหม่กับ 
ผู้ประพฤติธรรมเก่า คนใหม่ก็อยู่ที่ศาลา คนเก่าก็ไป
ที่โรงอุโบสถที่ไม่ต้องอาศัยพี่เลี้ยง ประพฤติปฏิบัติ
ในรูปแบบเป็นแล้ว ก็จะใช้โรงอุโบสถเป็นส่วนหนึ่ง  
นี้คือที่ก�าหนดการที่สร้างโรงอุโบสถ และปัจจัยที่
ได้มานั้น ก็ได้มาจากญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้
ช่วยโอนมาบ้าง ที่ได้มาทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดกฐิน 
สามัคคี มาหยอดตู้ มาท�าสังฆทาน อาตมาก็รวบรวม 
ทุกอย่างเอามาสร้างวัด สร้างโรงอุโบสถ ค่าน�้า ค่าไฟ 
ค่าอาหารจิปาถะ ก็เอามารวมกันใช้ ฉะนั้นโยม
มาที่วัดนี้ จะเห็นว่าสถานที่มันรกตาไปบ้าง มันยัง
ไม่ส�าเร็จ ยังไม่เสร็จสิ้น ก็เหมือนกันกับโยมนั้น
แหละ แต่งหน้ายังไม่เสร็จก็ดูไม่ค่อยจะสวย เมื่อ
แต่งหน้าเสร็จเมื่อไหร่โยมก็มาดู มาชื่นชม ปัจจัย
เงินทองที่โยมให้มากลายเป็นวัดของโยมไปเลย ที่นี ้
ก็คือวัดของโยมนั้นแหละ ไม่ใช่วัดของพระ หรือ
ของอาตมา แต่เป็นวัดของโยมเป็นวัดของแผ่นดิน
เป็นสมบัติของชาติ ของศาสนา ของแผ่นดินเรา
ทั้งหมด ฉะนั้น ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เมื่อโยมมา
วัดแล้ว ก็เข้ามาถึงวัดไม่ต้องไปรู้จักใครหรอก โยม
จะมาปฏิบัติก็มาบอกเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน ปฏิบัติ
ได้เลยไม่ต้องรู้จักใครตั้งใจปฏิบัติ เมื่อโยมได้บุญ
กุศล ได้บรรลุธรรม คนที่ร่วมกันสร้างก็ได้อานิสงส์
มากขึ้น โยมมาปฏิบัติมากอานิสงส์ก็มาก โยมมาจาก
ทั่วทุกทิศด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมก็ได้อานิสงส์แผ่กัน
ไปได้เยอะๆ ขึ้น นี้คือการสร้างวัดสร้างโรงอุโบสถ 
และปัจจัยที่ได้มา ถามว่าจะแล้วเสร็จระยะกี่ปี? 
อาตมาคิดว่าในระยะอีก ๒ ปี นับตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าก็
คงจะเสร็จสิ้นในการตกแต่งภายในเล็กๆน้อย นี้คือ
การสร้างโรงอุโบสถ การสร้างโรงอุโบสถ การสร้าง
วัด และการสร้างคน เป็นสิ่งส�าคัญญาติโยมสาธุชน
ทั้งหลาย ถ้าเราไม่สร้างอาคารสถานที่ เราก็ไม่มี 
ความพร้อม แล้วเราจะไปสอนคนอื่นว่าให้สร้าง 

สภาวะให้เกิดคุณงามความดีนั้นมันยาก มันก็ต้อง
มีอาคารสถานที่ไว้อ�านวยความสะดวก ในการจัด
กิจกรรม ช่วงระยะฝนตก ช่วงอากาศร้อน หรือ 
บางครั้งก็ใช้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ เท่า
ที่มี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาพระธรรมของ
พระศาสนา ศึกษาหลักปฏิบัติ อันเป็นแนวทางท�าให้
จิตใจสงบ ท�าให้เกิดความสุข เกิดสันติสุขในชาติใน
แผ่นดิน นั้นคือหลักของพระพุทธศาสนา งานเผยแผ่
ศาสนา งานปฏิบัติศาสนา งานศึกษาศาสนา จะมี
ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกอย่างจะจบ หรือโลกนี้จะ
แตกสลายไป หรืออาตมาตายไปก็ท�าพินัยกรรมไว ้
วัดนี้เป็นวัดปฏิบัติ และวัดประกาศธรรมของ
พระพุทธเจ้า ในแบบสติปัฏฐาน ๔ หรือสติปัฏฐาน
สูตร ในแบบเถรวาทเท่านั้น อันเป็นหลักหัวใจใน
สถานที่วัดป่าเจริญราชแห่งนี้ ญาติโยมสาธุชนทั้ง
หลาย ถ้าท่านผู้ใดไม่มีที่ไปท�าบุญที่อื่นที่มันไกล โยม
ก็ลองแวะมาที่วัดป่าเจริญราชดูบ้าง มาประพฤติ
ปฏิบัติ หรือมาฟังธรรม หรือมาเยี่ยมชม บรรยากาศ
ที่วัดป่าเจริญราชบ้างก็จะเป็นโอกาสที่ดี ช่วงนี้ถึงแม ้
จะมีการก่อสร้างอยู่ จะมีเสียงรบกวนบ้างก็ตาม 
แต่ก็มีบางแห่งบางที่ยังมีมุมสงบเช ่นเดียวกัน

            ฉะนั้นอาตมาจึงขอประกาศให้ญาติโยม 
สาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน มาร่วมกัน
ช่วยสร้างชาติ สร้างศาสนา สร้างศาสนสถาน
สมบัติอีกครั้งหนึ่งอีกที่หนึ่ง และขอให้โยมทั้ง
หลายที่ได้ฟังได้ยินอยู่นี้ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
มานานด้วยการร่วมสร้างวัด และผู้ที่คิดก�าลัง
จะสร้าง ผู้ที่คิดจะอุปฐากอุปถัมภ์วัดวาศาสนา
อยู่ ก็ขอให้โยมนั้น มีพละก�าลังแข็งแรง ด้วย
มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสาร
สมบัติ มีดวงตาเห็นธรรม มีร่างกายแข็งแรง 
ได้บ�ารุงบ�าเรอพระพุทธศาสนา สืบต่อไปชั่วลูก 
ชั่วหลาน สิ้นกาลนานเทอญ ขอเจริญพร...”
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เพราะเป็นปัจจัตตัง

เรียบเรียงโดย ขุนไกรลาส     เรื่องโดย พระพิชิต  มหาวีโร

“โยมพ่อมักสั่งสอนให้อาตมา เป็นผู้นอบน้อม เคารพ

ผู้หลักผู้ใหญ่ รู้จักบุญคุณคน  กตัญญูกตเวที”

 จากเด็กบ ้านนอกเดินทางเข ้ามาเรียน
หนังสือที่กรุงเทพ  ไม่เคยได้เรียนรู้ธรรมะมาก่อน 
แต่บุญบารมีที่เคยท�ามา ท�าให้ได้มาปฏิบัติธรรม
ครั้งแรกในชีวิต และเกิดแรงศรัทธาจนได้มาบวชใน
พระพุทธศาสนาที่วัดป่าเจริญราช   ณ ที่แห่งนี้เอง 
ที่ท�าให้อาตมาเกิดความเลื่อมใสในค�าสั่งสอนของ
พระพุทธองค์   และได้รับประสบการณ์อันคุ้มค่า
อย่างไม่คาดคิดมาก่อน…
 อาตมาเป็นคน  จ. อุดรธานี บิดาชื่อ เฮื่อง 
ตะวงษา เสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุได้ ๘๐ ปี มารดา
ชื่อ ทิพย์ ตะวงษา  ปัจจุบันอายุ ๗๕ ปี  เมื่อตอน
เป็นเด็ก อาตมาไม่ค่อยสนใจเรื่องการเข้าวัดท�าบุญ
เท่าไรนัก   เคยอยากจะบวชเณร  แต่โยมพ่อไม่ให้
บวชเพราะว่าอาตมาเป็นคนอ่อนแอ โยมพ่อเกรงว่า
จะดูแลตัวเองไม่ได้ โยมพ่อของอาตมาเป็นคนที่มี
ธรรมะในใจ  เพราะท่านเคยบวชกับหลวงปู่เครื่อง 
ธรรมจาโร   

 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  อาตมาตัดสินใจเข้ามา
เรียนหนังสือ ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  โดยเลือก
เรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะ
ยาก และอาจจะดูเกินความสามารถที่เลือกสาขานี้ 
แต่อาจารย์ที่อาตมาเรียนหนังสือมาด้วยนั้น ท่านจบ
จากรามค�าแหงเกียรตินิยมอันดับ ๒ และเป็นแรง
บันดาลใจให้อาตมา พอมาเรียนเข้าจริงๆ มันยากมาก 
แต่ในที่สุดก็เรียนจบจนได้โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๘ ปี
 เมื่อปี ๒๕๕๒ อาตมาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม
ที่ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ ๒ ก็ได้อฐิษฐานต่อพระ-
ประธานว่า “ถ้าเรียนจบจะบวชให้ ๑ พรรษา”   การมา 
ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ท�าให้อาตมาได้เจอ พระครูปลัด-
วีระนนท์ วีรนน

ฺ
โท ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม วันนั้น

หลวงพ่อได้เทศน์เรื่องการปฏิบัติที่เข้มข้นกับหลวงปู่ 
ชา  สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง  อาตมาฟังแล้ว จึงเกิด 
ความศรัทธาในตัวหลวงพ่อมาก  ในตอนแรกอาตมา
จะบวชกับโครงการบวชยุวพุทธิกสมาคม แต่อาตมา
ก็เปลี่ยนใจอยากบวชกับหลวงพ่อมากกว่า  

คืนนั้นทั้งคืนอาตมานอนไม่หลับเลย  เพราะว่า
อาตมาจะได้ฝึกการปฏิบัติตามที่ตั้งใจ และฝันไว้  

โดยมีครูบาอาจารย์ ที่เก่งให้ค�าแนะน�าสั่งสอน 
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 มาอยู่วัดวันแรกอาตมาก็ไม่รอช้า ขึ้นไปนั่ง
สมาธิ ที่ศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น ๓ เพียงล�าพัง ถึง 
๓ ชั่วโมง   ผ่านมาได้ประมาณหนึ่งเดือน อาตมามี
ความรู้สึกเหมือนเราได้อยู่กับอีกโลกหนึ่ง มีความสุข 
มากใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนา  ความวุ่นวายภายนอก 
ได้จางหายไปจากชีวิตอาตมา  แต่อุปสรรคอย่างหนึ่ง 
ของอาตมา คือ อาการเจ็บหน้าอก ยิ่งปฏิบัติมาก
เท่าไร ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้น บางครั้งอาตมาทน
ความเจ็บปวดไม่ไหวขณะนั่งสมาธิ ท�าให้ต้องลงดิ้น
กับพื้นด้วยความความทรมาน  บรรดาพระรูปอื่นๆ 
ก็สอบถาม แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรอาตมาได ้
เมื่อเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อฟัง ท่านบอกว่าเป็นวิบาก-
กรรมของอาตมาที่ได้เคยฆ่าคนท�าให้ต้องชดใช้
กรรมทกุครัง้ทีป่ฏบิตัธิรรม  ท่านแนะน�าให้เดนิจงกรม 
ให้มากเพื่อปรับอินทรีย์ธาตุ
 ในพรรษาที่ ๒ หลวงพ่อได้เมตตา มอบหมาย 
ให้ช่วยสอนกรรมฐาน ตอนนี้หล่ะอาตมารู้สึกเครียด
อยู่เหมือนกันไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนญาติโยม อาศัย
สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับตนเองที่ผ่านมา และการฟัง
เทศน์จากหลวงพ่อ แล้วน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง   
ตอนแรกอาตมาก็ไม่ค่อยเชื่อ จนทุกวันนี้เมื่อ 
หลวงพ่อเทศน์ก็ต้องน้อมจิตรับฟังอย่างเต็มที่ แต่สิ่ง 
ที่อาตมาแปลกใจมากก็คือ การที่หลวงพ่อเทศน์ได้
ตรงใจ และเป็นจริง  หลวงพ่อสอนว่า พองหนอ 
ยุบหนอ ไม่ใช่ ยุบหนอ พองหนอ  เพราะว่าโดย
ธรรมชาติเราต้องหายใจเข้าท้องพองก่อน และมัน
จะได้หายใจไม่ผิดจังหวะ พอง-ยุบ มี ๓ จุด ที่เราจะ
สังเกตได้ ๑ คือ สะดือ ๒ คือเหนือสะดือไป ๒ นิ้ว 
๓ ลิ้นปี่ คนใจร้อนพอง–ยุบจะชัดอยู่ตรงนี้ อาตมา
ปฏิบัติ มีอาการพองเหมือนจะระเบิด ยุบจนติดหลัง 
บางครั้งมีแต่พองอย่างเดียว บางครั้งอาตมานั่ง
เหมือนตัวเราหมุนตัวโคลง หลวงพ่อบอกว่าพวกนั่ง
สมาธิมีอาการโยก เป็นคนอ่อนไหวง่าย ท่านก็แก้ไข
ด้วยการก�าหนดว่า “หยุดหนอ” ตรงลิ้นปี่

 อุปสรรคอย่างหนึ่งที่คนปฏิบัติจะเจอคือ 
ความปวด หรือเวทนา หลวงพ่อบอกว่า  ผู้ปฏิบัติ
จะท้อใจเพราะอาการปวดนี่ละ

 “ฉะนั้นขอให้อดทนเพราะคนเห็นธรรมะ 

จากความปวดก็มีเยอะ เมื่อเราปวดขึ้นมาการก�าหนด

นี่ละจะช่วยเราได้ ท่านบอกว่าดูลักษณะความปวด

เป็นอย่างไร ปวดที่ขา หรือปวดที่ใจ”

วิธีต่อสู้กับเวทนามี ๓ วิธีคือ

 วิธีที่ ๑ สู้ให้หาย คือ ก�าหนดจี้ตรงที่ปวด
ให้แตกดับไป มีครั้งหนึ่งอาตมารู้สึกล�าพองใจมาก 
สามารถก�าหนดอาการปวดให้ดับลงได้  อาการเย็น
วูบเข้ามาแทนที่จนขนลุกขนพองน�้าตาไหล สิ่งส�าคัญ
ของการฝึกกรรมฐานต้องก�าหนดภาวนาโดยใช้ค�า
บริกรรมง่ายๆ คือ ต้องมีสติตลอดเวลา อาตมาเคย
ร้องไห้ขณะปฎิบัติเพราะเจ็บหน้าอกมาก  แต่หันไป
มองรอบข้าง  มีทั้งคนแก่ คนพิการ และเด็ก  แล้วเรา
จะยอมแพ้ได้อย่างไร  จากนั้นอาตมาจึงได้ก�าลังใจ 
ในปฏิบัติต่อไป 

 วิธีที่ ๒ คือซุ่มแบบกองโจร ไม่ก�าหนดที่ปวด 
แต่ดึงจิตมามาไว้ที่ พอง- ยุบ หรือที่หน้าผาก ก�าหนด 
“ถูกหนอ”

 วิธีที่ ๓ ก�าหนดทุกอย่าง เช่น พอง-หนอ, 
ยุบ-หนอ, เย็นหนอ, ร้อนหนอ เป็นต้น ก�าหนดให้เร็ว
ขึ้นเพื่อหนุนสติ หลวงพ่อท่านใช้ค�าว่า สติอ่อน ขาด
สติ เมื่อผ่านจากความปวดความโล่งจะเกิดขึ้น ถ้า
เราไม่ก�าหนดจะมีอาการตกใจง่าย  วูบเหมือนตกเหว 
อาการอย่างนี้ไม่ใช่ง่วง แต่เป็นการขาดสติ อาตมา
ใช้ความพยายามอยู่หลายเดือนจึงสามารถก�าหนด
ได้ทัน
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 มาถึงพรรษาที่ ๓ มีหลายครั้งที่อาตมาได้เห็น
เจ้ากรรมนายเวร  ครั้งที่ ๑ อาตมาปฏิบัติธรรมรู้สึก
ปวดหัวมาก ในนิมิต มีแมวตัวหนึ่งมันพุ่งเข้ามาจะกัด   
อาตมาก็แผ่เมตตาให้มัน มันกลับมาเล่นคลอเคลีย  
อาการปวดหั วของอาตมาหาย เป ็ นปลิ ดทิ้ ง 
ตั้งแต่วันนั้น  นี่คงจะเป็นแมวที่อาตมาเคยฆ่าตั้งแต่ 
๕ ขวบ    ครั้งที่ ๒ มีชายสูงใหญ่ด�าถือหอกมาด้วย 
มาขอชีวิตอาตมาในขณะนั่งสมาธิ เขาบอกว ่า 
“ต้องการชีวิตอาตมา” แต่อาตมาตอบกลับไปว่า 
“อาตมาถวายชีวิตนี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ไปแล้ว ” เขาก็ไม่กล้า ท�าเหมือนจะเอาหอกแทงแล้วก ็
หายไป   บางทีในสมาธิอาตมาเห็นกระดูกของตัวเอง 
พอง-ยุบ ก็แรงขึ้นเรื่อยๆ เหมือนไส้จะมามากองอยู่
ตรงหน้า   หลวงพ่อท่านบอกว่ามันเป็นอาการของ
สมาธิอย่างหนึ่ง
 ในชีวิตของอาตมาตั้งแต่เกิดจนโต ไม่เคย
เจออะไรเช่นนี้มาก่อน มันเป็นประสบการณ์อันล�้าค่า 
ของอาตมา ตอนนี้แม้อาตมาจะยังไม่หายจากโรค
กรรม  จึงตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อแก้กรรม และช่วย
งานกรรมฐานหลวงพ่อผู ้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของ
อาตมา  หลวงพ่อสอนให้พวกเราดู  เมื่อจะท�างาน ท่าน
จะลงมือท�าเลย  ไม่ต้องพูดมาก ไม่ต้องบ่น นับเป็น 
แบบอย่างที่อาตมาน้อมมาท�าตาม    ทุกวันนี้อาตมา
รับงานสอนกรรมฐาน  บางทีก็รู้สึกสงสารญาติโยม 
ทุกคนก็เหมือน พ่อ แม่ พี่น้องเราทั้งนั้น  ดังนั้น 
อาตมาก็ตั้งใจสอนญาติโยมอย่างเต็มก�าลัง เพื่อวิชา 
กรรมฐานจะท�าให้เขาเกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรม 
และน�าสิ่งดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้   ส่วนตัว 
อาตมาเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร รู้เพียง
ปัจจุบันนี้มีแต่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เพื่อ
ตอบแทนคุณ พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์ คุณ
บิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ แล้วจะน�ามาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไป

ถ้อยธรรมล�ากวี โดย เพียรธรรม

   คุณแผ่นดิน

ไทยร่มเย็นเป็นสุขทุกสถาน
จากวันวานถึงวันนี้ที่เป็นอยู่

บรรพบุรุษสร้างชาติป้องศัตรู
เพราะเราสู้เราจึงมีอธิปไตย

เพราะรู้รักสามัคคีเป็นศรีศักดิ์
เพราะรู้จักโคตรพันธุ์มิหวั่นไหว

กตัญญู “คุณแผ่นดิน” จนสิ้นใจ
อย่าให้ใครรุกรานผลาญท�าลาย

พระคุณชาติ ศาสน์กษัตริย์ แสนสูงส่ง
ควรด�ารงคงไว้ให้มั่นหมาย

รักเทิดทูนสถาบันจนวันตาย
มิเสื่อมคลายเพื่อไทยไร้ราคี

ใครกระท�าสิ่งใดให้ชาติหมอง
พึงย้อนมองพิจารณาให้ถ้วนถี่

จงอย่าเป็นทรราชทรพี
กตัญญูกตเวทีแผ่นดินไทย.
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 คนเราทุกคนเกิดมาได้รู้จัก  การเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย  หมนุเวยีนอยูต่ลอดรอบกายเรา   คนทีไ่ม่ได้ศกึษา 
พระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ก็จะมองแบบฉาบฉวย 
มิได้สนใจไยดีนักต่อสัจธรรมที่แสดงให้เห็น  นักธุรกิจ 
มนุษย์เงินเดือน ก็มักจะคิดว่า ๖๐ ปี แล้วค่อยเกษียณ 
หรือท�าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรง บางคนก็
วางแผนชีวิตหลังเกษียณอย่างสวยงาม  จนลืมคิด 
ไปว่า เราอาจจะไม่ได้ตายหลังเกษียณ ความตาย
สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา   บางคนอาจจะ 
เถียงว่า ศึกษาพุทธศาสนามา  รู้ว่าคนเราต้องเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย นั่นก็ใช่ แล้ววันนี้คุณเตรียมตัวตายหรือยัง 
คุณรู้วิธีตายหรือยัง ฉันเป็นคนหนึ่งซึ่งยังไม่รู้วิธีตาย 
จึงต้องมาเรียนวิธีตาย เพื่อให้สมศักดิ์ศรีที่มีโอกาส 
เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ทุรนทุรายเหมือนสุนัขถูกน�้าร้อน- 
ลวก หรือขาดสติตอนตาย ให้คนรอบข้างมองอย่าง
สมเพชเวทนา
 ฉันชื่อ ธนิดา สุรธ�ารงค์ อายุ ๕๔ ปี  เป็นผู้
บริหาร อยู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับมหาชน มีชื่อ
เสียงติด ๑ ใน ๕ ของประเทศ  เงินเดือน  ต�าแหน่ง
หน้าที่การงานอยู่ระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
ใช้ชีวิตอย่างประมาท มีความสุขอยู่ในสังคม สนุก 
สนานกับงาน และเพื่อนฝูง ครอบครัวก็ดี ลูกก�าลัง
จะจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นในปีนี้

“ วันนี้คุณตายเป็นหรือยังค่ะ” 

ไดอารี่ธรรม

เรียบเรียงโดย ธรรมบุตร

ดิฉันท�าบุญท�าทานบ้างพอประมาณ ไม่ได้ทุ่มเท ตั้งใจ 
ท�าตามค�าชวนของเพื่อนที่มาบอกบุญ มุ่งหวังไว้
อย่างเดียวว่า เกษียณแล้วค่อยไปตระเวนท�าบุญ ตาม
วัดไปพักผ่อนกันตามประสาพ่อแม่ลูก และเพื่อนสนิท 
ที่เกษียณใกล้ๆกัน ดิฉันสุขจนลืมตาย
 แต่ใครเล่าลิขิตชีวิตดิฉัน  วันดีคืนดี เมื่อ
เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ อยู่ดีๆก็เกิดก้อนเนื้อกว้างยาว
ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ใต้หน้าอกบริเวณขอบชั้นใน
ข้างขวา ดิฉันก็ยังไม่เฉลียวใจ หรือกังวลแต่อย่างใด  
 

“ดิฉันสุข จนลืมตาย”

ตลอดชีวิต ๕๔ ปี ไม่เคยมีโรคร้ายอยู่ในจิตส�านึก 

ไม่เคยมีพ่อแม่ ญาติพี่น้องเป็นโรค สุขภาพแข็งแรง 

๑๐๐ % ตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลเอกชนที่มี  

ชื่อเสียงเป็นประจ�า

ดิฉันตั้งใจว่าไปหาหมอเอาออกก็ไม่น่ามีอะไร แต่หา
เป็นเช่นนั้นไม่   หมอบอกว่า ดิฉันเป็นมะเร็งเต้านม 
ดูตอนแรกแล้วน่าจะเป็นก้อนเดียว แต่ที่ไหนได้ ตัว
เนื้อร้ายนี้กลับงอกไปใต้รักแร้ซึ่งเป็นบริเวณ
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 หมอแนะน�าให้ดิฉันท�าเคมีบ�าบัด หรือคีโม  
๔ ครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๕๕
และฉายแสงอีกยี่สิบครั้งขึ้นไป ก็จะจบการรักษา  
ซึ่งเราก็คิดว่าท�าก็ท�า  โดยที่ยังไม่รู้สึกตกใจหรือกลัว
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น  หมอเอ่ยปากชมดิฉันว่าเป็นคนไข้ที ่
เข้มแข็งมาก ก็เฉพาะในช่วงที่เอา DNA ไปตรวจ  
เพื่อจะได้รู้ว่าตัวมะเร็งได้ไปถึงจุดไหนของร่างกาย 
แต่หลังจากให้คีโมไป ๔ ครั้ง เพิ่งรู้ว่ามันไม่ง่ายอย่าง
ที่คิด ผลจากการรักษาท�าให้แขนซ้ายเสียไปด้วยไม่
สามารถใช้การได้ และเซลล์ดีในร่างกายทั้งหมด
ถูกท�าลาย กลายเป็นคนอ่อนแอ ลุกนั่งล�าบากต้อง
มีคนพยุง ปวดระบมทั่วร่างกาย  ทานอาหารไม่ได้ 
บวมทั้งตัว มีอาการจุกแน่น น�้ายังติดคอ ทานอะไร
ไม่ได้  ผมเริ่มร่วง การให้คีโมแต่ละครั้ง จะให้ครั้งละ 
๖ ขวด ไม่ใช่แค่เข็มเดียวอย่างที่คิด ดิฉันไม่สามารถไป
ท�างานได้  เจ้านายก็ใจดีท�าเรื่องให้หยุดรักษา ๓ เดือน 
โดยให้รับเงินเดือนตามปกติ  แต่กลับมีข่าวร้ายมา
อีกว่า ผลตรวจ DNA ต้องให้คีโมเพิ่มอีก ๔ ครั้งรวม
เป็น ๘ ครั้ง  และอาจต้องฉายแสง ๓๐ ครั้งขึ้นไป 
ดิฉันถามหมอว่า ถ้าท�าเพิ่มแบบนี้โอกาสหายมีไหม 
ค�าตอบคือ มี แต่แค่ ๗๕% แล้วจะอยู่ได้นานแค่ไหน  
หมอบอก ๓ ถึง ๔ ปี หรือเร็วช้าขึ้นกับเรา  โดยตับ
กับปอดข้างที่ฉายแสงอาจจะเสียหายบ้าง

“มันเกิดอะไรกับดิฉันกันนี่”

ดิฉันถามตัวเองว่า กลัวตายไหม   ค�าตอบคือ 
ไม่   ใจกลับเฉยๆ แล้วกลัวอะไร กลัวตายไม่เป็น

มากกว่า กลัวตายอย่างทุรนทุราย  ตายแล้วตกนรก  
แล้วจะท�าอย่างไรดี  เฝ้าถามตัวเองซ�้าๆ ตลอดเวลา 

 ดิฉันเริ่มหาหนังสือธรรมะมาอ่าน  และลอง 
ปฏิบัติธรรมตามหนังสือ ก็ท�าไม่ได้ ถามจากเพื่อนๆ 
หาจากอินเตอร์เน็ท   แนะน�าให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัด แต่
คนเยอะมาก แย่งกันกินแย่งกันนอน  คนสอนก็สอน
ไม่ทั่วถึง แทนที่จะได้บุญ เราคนป่วยคงสู้ไม่ไหว เพียง
คิดในใจว่า ข้อแม้ของเราเยอะขนาดนี้จะท�าได้ไหม 
    ดิฉันจึงตัดสินใจจุดธูปอธิษฐานจิตที่ห้อง

พระว่า “ลูกขออธิษฐานจิต ว่าลูกป่วยครั้งนี้ ถึง
ทางตันขอให้ช่วยเปิดทางให้ลูก  ด้วยการน�า
คนใด ผู้ใด ท่านใดก็ตามที่เราได้เคยผูกพันกัน 
ร่วมภพร่วมชาติมีบุญคุณผูกพัน และหวังดี
ต่อกันมาแต่ชาติใดภพใดก็ตาม และในชาตินี ้
ได้เกิดมาร่วมภพชาติเดียวกัน ขอให้มาช่วยลูก 
ด้วยวิธีใดก็ตาม  ถ้าลูกสามารถมีชีวิตรอด หรือ 
สมความปรารถนาได้พบผู ้สอนกรรมฐาน 
สอนวิธีตายให้ลูกได้ ลูกจะขอรับใช้พระพุทธ-
ศาสนาเท่าที่จะท�าได้ และจะขออยู่ในศีลธรรม 
อั น ดี เ ชื่ อ ใ น พ ร ะ พุ ท ธ เ จ ้ า ต ล อ ด ไ ป ”
วันรุ่งขึ้นดิฉันเปิดอินเตอร์เน็ท   สะดุดตากับเว็บ
ของวัดป่าเจริญราช  บังเอิญมีเพื่อนโทรมาพอดี ได้
ถามเพื่อนว่าอยากหาวัดสอนปฏิบัติธรรม  เพื่อนจึง
แนะน�า ให้ลองโทรไปหาน้องคนหนึ่งในบริษัท ชื่อดาว  
ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขาย  ซึ่งน้องดาวก็เอ่ยชื่อวัดป่า-
เจริญราชซึ่งตรงกับที่ดิฉันสนใจพอดี  ดิฉันดีใจมาก 
และนัดหมายไปวัดนี้กัน  น้องดาวเองก็เพิ่งไปวัด 
แค่สองครัง้ และยงัไม่เคยไปปฏบิตั ิ เราเลยชวนกนัไป
 
 ครั้งแรกที่ไปวัดป่าเจริญราช  คือวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕  ไปพบหลวงพ่อวีระนนท์ ท่านก�าลัง
รับแขก คุยกับญาติโยมสองสามคนที่รอท่านอยู ่
ดแูล้วท่านมคีวามเมตตามาก  ยิม้แย้มตลอดเวลา ดฉินั
ก็นั่งรอ โยมบางท่านก็มาขอยาแก้มะเร็ง ดิฉันเพิ่งรู้ว่า 
วัดนี้มียาแก้มะเร็งด้วย พอถึงคิวดิฉัน ดิฉันกลับ
ไม่มุ่งหวังที่จะรักษา จิตมุ่งอธิษฐานขอให้หลวงพ่อ 

ต่อมน�้าเหลืองกลายเป็นเรื่องใหญ่  จนต้องท�าการ
ผ่าตัด หลังจากพักฟื้นจากผ่าตัด หมอบอกว่ามะเร็ง
ลงต่อมน�า้เหลอืง  ซึง่ได้คว้านออกไปแล้ว  ห้ามดฉินัยก 
ของหนักเกินสองกิโลกรัม  ไม่อยากจะเชื่อ!
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ท่านมองหน้าท่านบอกช่วงนี้เขาเข้าคอร์สกันไปแล้ว
มาอีกทีเดือนสิงหาคม ดิฉันจึงกราบเรียนท่านว่า 
“ไม่ได้ค่ะหลวงพ่อเวลาโยมเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวเรียน
ไม่ทันขอมาวันที่ ๙ กรกฎาคมเลยนะคะ”  ท่านเลย
บอกว่าได้ให้มาพบ วันที่ ๙ เลย
 จากวันที่  ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕   เป็นต้นมา  
ดิฉันได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ พระอาจารย์
และทุกท่านที่อยู่ในวัดเหมือนเราเป็นญาติคนหนึ่ง 
ดิฉันซาบซึ้งใจในความเมตตาของกัลยาณมิตรที่นี่
มาก และก็ตัดสินใจทิ้งทางโลกที่ไม่สามารถกลับไป 
ยอมรับในความสุขจอมปลอมได้อีกแล้ว และตั้งใจว่า
หลังจากได้ลาออกจากงาน และจัดการธุระทางโลก
เรียบร้อยแล้ว จะขอมาถวายชีวิตรับใช้พระพุทธ-
ศาสนาที่วัดป่าเจริญราชแห่งนี้อย่างถาวร เพราะ
ได้รู้ซึ้งแล้วว่า สมบัติที่มีอยู่ไม่สามารถน�าติดตัวเรา 
ไปได้เลย มันไม่สามารถให้ความสุขแบบยั่งยืน

รับดิฉันเป็นศิษย์ ดิฉันกราบหลวงพ่อแล้วก็ได้เรียนกับท่านว่า     

“หลวงพ่อโยมเป็นมะเร็งต่อมน�้าเหลือง ให้คีโมมาแล้ว ๔ ครั้ง หมอนัดให้อีก 

๔ ครั้ง  ไม่อยากรักษาต่อแล้ว อยากมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อ มาเรียน

วิธีตาย อยากให้หลวงพ่อสอนวิธีตายให้ ไม่อยากตายแบบไม่มีศักดิ์ศรีของ

มนุษย์ ไม่อยากตกนรก  ตายแบบไม่มีสติ”

 สิ่งส�าคัญที่สุด ดิฉันได้ซาบซึ้งในพระ
ธรรมค�าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้
เรียนรู้แล้วว่าเราจะหยุดกรรมได้อย่างไร เมื่อหยุด 
กรรมแล้วก็ไม่กลัวตายแล้ว เพราะดิฉันตายเป็นแล้ว 
ในชีวิตนี้ถือว่าไม่เสียชาติเกิด แล้วพวกคุณล่ะ เรียนรู ้
วิธีตายหรือยัง ก่อนที่จะไม่มีโอกาส...

“ การปฏิบัติธรรมมันอยู่เลยตาย บางทีมันก็อยู่

ใกล้ตาย บางทีมันอยู่เฉียดตาย 

ไม่ต้องกลัวตาย มาฝึกวิธีตายก่อนจะตายก่อน 

เอาปริญญาตายก่อนตายซะ โยมเรียนทางโลก

มาบอกว่าเขาได้ปริญญา แล้วโยมได้อะไรที่

ปฏิบัติ ๗ วัน ได้ปริญญาเหมือนกันแหละ “

“ ฉะนั้นสภาวะการที่เราท่านทั้งหลาย 

จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ดี ต้องมีสติ- 

สัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม เท่าทันแห่งการก�าหนด 

การก�าหนดแห่งการเดิน  

การนั่ง การนอน ทุกอริยาบทอย่าเผลอสติ  

อย่าปล่อยสติให้มันไหลเลื่อนไปตามธรรมชาติ 

ต้องมีสติคอยก�าหนดรู้เห็น รู้ในเบื้องต้น 

ท่ามกลาง ที่สุด  เขาเรียก อุปาทะ ฐีติ ภังคะ ”

จากหนังสือหัวใจกรรมฐาน
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เรียบเรียงโดย สิริสวัสดิ์

 ท่านผู้อ่านหลายท่านคงยังจ�ากันได้ว่า เมื่อปีที่ผ่านมาทางวัดป่าเจริญราชได้จัดงานสวดมนต์ข้ามคืน
ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ในงานมีพุทธศาสนิกชนมาเข้าร่วมพิธีอัน
เป็นมงคลนี้เป็นจ�านวนมากเกินความคาดหมายของทางวัด บางคนมากับครอบครัว บางคนมากับเพื่อน ที่น่า
ประทบัใจคอื เราได้เหน็กลุม่เดก็วยัรุน่เลอืกมาวดัแทนการไปเทีย่วกลางคนื ได้เหน็เดก็ตวัเลก็ๆ ทีบ่อกพ่อแม่ว่า 
เขาอยากอยู่ในงานจนถึงเช้าฟังพระสวดมนต์ แม้เขาจะไม่เข้าใจความหมายของบทสวดเลยก็ตาม ได้เห็น
น�้าใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้คนในงานที่แบ่งปัน สละพื้นที่นั่งให้แก่ผู้ที่มาทีหลัง ความเป็นสิริมงคลเริ่มที่
เจตนาของทุกคนที่ตั้งใจมาร่วมงาน มีใจให้แก่การท�าความดีแม้จะเล็กน้อย ภาพเล็กๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันแล้ว 
กลับน่าจดจ�า และน่าชื่นชม หลายๆ คนบอกว่าปีหน้าจะมาอีก 
 ในขณะเดียวกันก็มีคนถามมาว่าบรรยากาศการประดับตกแต่งในงานสวดมนต์ข้ามคืนของทางวัด 
ดูแปลกตาไม่เหมือนกับวัดอื่น ท�าไมต้องมีซุ้มไม้ค�้า มีตุง มีสายสิญจน์ห้อยระย้าทั่วทั้งงาน วันนี้เรามีค�าตอบให ้
เนื่องมาจาก พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช  ต้องการสืบสานประเพณีอันดีงาม
ของทางล้านนาที่มีมาแต่อดีตโบราณกาล  เป็นประเพณีที่ตกทอดกันมา และหาดูได้ยาก หากมิใช่ชาวเหนือ
อาจจะหาโอกาสไปร่วมงานสืบชะตาแบบล้านนาไม่ค่อยได้ งานสวดมนต์ข้ามคืนจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะ
พาทุกคนไปรู้จักภูมิปัญญาของผู้คนในอดีตที่สั่งสมความรู้ความเข้าใจชีวิต และโลก แสดงคติความเชื่อผ่าน
พิธีกรรม ข้าวของเครื่องใช้ในงานล้วนแล้วแต่มีความหมาย เพื่อสื่อความสุขความเจริญมาสู่ผู้ที่เข้าร่วมในพิธ ี

พิธีสืบชะตาแบบล้านนา และสวดมนต์ข้ามปี
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 ค�าว่า “สืบชะตา” คืออะไร สืบ หมายถึง ต่อให้ยาว สืบชะตาจึงมีความหมายว่า ต่ออายุให้ยืนยาว 
ทางภาคเหนือการสืบชะตาแบ่งเป็นสามประเภทคือ
 ๑.สืบชะตาคน ในโอกาศวันเกิดครบรอบ ได้รับยศสูงขึ้น เมื่อหายป่วยหรือเพื่อสะเดาะเคราะห์
 ๒.สืบชะตาบ้าน เมื่อย้ายที่อยู่ ท�าบ้านใหม่ หรือเมื่อประสบความเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านเช่น เกิดเจ็บป่วย 
กันมาก มีคนตายมาก
 ๓.สืบชะตาเมือง เมื่อบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายจากโรคภัยร้ายแรง การจลาจล หรือเพื่อ
ความเชื่อทางโหราศาสตร์ เพื่อต่ออายุบ้านเมือง 

 การสืบชะตามีทั้งแบบเดี่ยวๆคนเดียว หรือเป็นหมู่คณะ ถ้างานที่จัดเป็นพิธีใหญ่ของเมืองมีคน 
เข้าร่วมจ�านวนมากจะเรียกว่า “สืบชะตาหลวง” เครื่องใช้ที่ส�าคัญเป็นองค์ประกอบหลักในงาน ได้แก่
 ๑.ไม้ค�้า คือ ไม้สามง่าม ๓ อัน น�ามาค�้ากันท�าเป็นซุ้มกระโจม กว้างพอให้เข้าไปนั่งได้ จ�านวนสาม
หมายถึง พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นเครื่องค�้าจุนชีวิตให้มั่นคงด้วยศีล และ
ธรรม และมีสายสิญจน์โยงจากศรีษะของผู้นั่งไปสู่ยอดกระโจมซึ่งผูกโยงไปที่บาตรน�้ามนตร์หน้าพระพุทธรูป 
 ๒.ลวดเงินลวดทอง ใช้มัดติดก้านไม้ไผ่ผูกรวมกับไม้ค�้า หมายถึง ช่วยประคับประคองไม่ให้ล้มเพื่อ
ให้เกิดความมั่นคงขึ้น 
 ๓.บันได หมายถึง ความก้าวหน้าในชีวิตสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สีเงิน และสีทองที่ใช้ หมายถึง ความรุ่งเรือง 
บางแห่งที่จัดงานไม่ใหญ่อาจใช้บันไดขนาดเล็กเพื่อเป็นเครื่องแทนความหมายเท่านั้น
 ๔.สะพาน หมายถึง การข้ามฝั่งจากความเลวร้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
 ๕.กระบอกทราย กระบอกข้าวเปลือก กระบอกน�้า  หมายถึง ร่างกายของคนประกอบด้วยธาตุ ๔ 
ดิน น�้า ลม ไฟ ของทั้งสามอย่างนี้หมายถึงธาตุ ดิน และน�้า สื่อถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
 ๖.ตุงชัย ท�าจากผ้าหรือกระดาษฉลุลายสวยงามมีหลากสีเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้ปักที่ยอดซุ้มไม้ค�้า 
และที่ก้านกล้วยมัดรวมกับไม้ค�้า ตุงนี้จะโบกสะบัดไปมาเมื่อโดนลมพัด ใช้แทนความเป็นธาตุลม 
 ๗.เทียนชัย เป็นสัญลักษณ์แทนธาตุไฟ และหมายถึง แสงสว่างของปัญญาและความรุ่งโรจน์ของชีวิต 
ไส้เทียนมี ๑๐๘ เส้น หมายถึง คุณพระพุทธ ๕๖ ประการ คุณพระธรรม ๓๘ ประการ คุณพระสงฆ์ ๑๔ 
ประการ ตามคติความเชื่อ ใช้วางไว้ที่มุมของซุ้มไม้ค�้า เริ่มจุดตอนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 ๘.ขันข้าว หรือส�ารับอาหารวางไว้ที่ซุ้มไม้ค�้า รวมทั้งหมาก เมี่ยง บุหรี่ ซึ่งเป็นของกินของใช้ในวิถีชีวิต 
ชาวล้านนา หมายถึง ให้ความสมบูรณ์พูนสุขไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหาร
 ๙.กล้วย อ้อย หมาก มะพร้าว หมายถึง ให้ความหอมหวานเจริญงอกงามในชีวิต เช่นเดียวกับผลไม้
ลูกไม้เหล่านี้
 ๑๐.หม้อน�้า ตุ่มดินเผาขนาดเล็กใส่น�้าไว้ข้างใน น�้าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ จึงหมายถึงชีวิตเราจะไม่
ขาดแคลนหรืออดอยาก
 ๑๑.เสื่อ หมอน ผ้าห่ม หมายถึง การมีชีวิตที่อยู่เป็นสุข มีที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
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เมื่อเตรียมเครื่องสืบชะตาครบแล้ว จะใช้สายสิญจน์
พันรอบเครื่องสืบชะตา โดยชายอีกข้างจะต้องโยง
ไปที่ต�าแหน่งพระสงฆ์นั่งเจริญพระพุทธมนต์ โยงไป
ยังซุ้มแต่ละซุ้ม และโยงไปยังผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน โดย
จะมีการขึงสายสิญจน์เหนือศรีษะเต็มบริเวณพิธี ท�า
เป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมปล่อยชายสายสิญจน์ลงมา
ไว้ส�าหรับพันรอบศีรษะผู้ร่วมงาน และตรงกลางพิธ ี
ยังมีฆ้องชัยใช้ตี ในขณะที่พระสงฆ์สวดบทอัญเชิญ
เทวดา การลั่นฆ้องชัยนี้ เพื่อบอกกล่าวแก่เทวดา 
ให้รู้ถึงงานมงคลที่จัดขึ้น 
   ข้าวของเครื่องใช้หลักๆ เหล่านี้ สื่อความหมาย
แทนความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่งพรั่งพร้อม ไม่
ขาดแคลนของชีวิตผู้คน งานพิธีที่จัดนี้เป็นการสร้าง
ขวัญก�าลังใจ ให้เราเริ่มท�าสิ่งใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ด้วยใจ 
ที่มีพลัง เราออกจากบ้านมาเพื่อรวมตัวกันในพิธี
มงคล เพื่อสื่อสารกับจิตใจของเรา ผูกใจเราไว้กับ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้ทุกขณะที่เราใช้ชีวิต 
ต่อไป ประกอบด้วยการมีหลักที่พึ่ง ที่ระลึก สร้าง
ความดีที่งดงาม สามารถท�าประโยชน์สุขให้ตนเอง 
พร้อมกับสร้างประโยชน์สุขให้แก่สังคมที่เราร่วมอยู่
อาศัย 

 ในปีนี้ทางวัดป่าเจริญราชได้สืบสาน
ประเพณีพิธีสืบชะตาแบบล้านนาอีกเช่นเคย 
จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกท ่านมาร ่วมรับ
บรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคลในงานสวด
มนต์ข้ามคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕  ส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกัน ท่านสามารถพา
ครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย คนที่ท่านรัก มา
ร่วมกันแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ของชีวิต ใครที่ไม่
เคยมา ลองมาสัมผัสงานพิธีที่หาชมยากนี้ เป็น
ประสบการณ์ที่หาทั่วไปไม่ได้เพราะปีหนึ่งมี
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สิ่งที่ท่านต้องเตรียม คือ 

 ๑.เวลาว่างช่วงเย็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
ถึงเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
 ๒.อาบน�้าให้สดชื่น แต่งกายด้วยชุดสีขาว
หรือสีอ่อน
 ๓.ของใช้เล็กๆน้อยๆที่ท ่านคิดว่าจ�าเป็น
เพราะต้องใช้เวลาทั้งคืนที่วัด
 ๔.ถ้ามีโรคประจ�าตัวให้น�ายามาด้วย
 ๕.ใจที่เบาสบาย พร้อมที่จะแบ่งปันความสุข
ความเจริญให้ทุกคนแม้จะไม่รู้จักกัน
ขอต้อนรับทุกท่านสู่ความร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มเงา
พระพุทธศาสนา ณ วัดป่าเจริญราช

แหล่งข้อมูลมาจาก
www.folklore.culture.go.th

www.province.m-culture.go.th

www.prapayneethai.com
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ค�าปรารภพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท “พิธีสืบชะตาล้านนา”  ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ – ๑ มกราคม ๒๕๕๖

 พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ได้กล่าวถึงการจัดพิธีสืบชะตาหลวงใน 
ครั้งนี้ว่า   “...เป็นการสืบชะตาหลวงแบบล้านนา มีการสวดสะเดาะนพเคราะห์ ๑๒ ราศี ตั้งแต่ปีชวด ฉลู 
ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน ซึ่งพิธีสืบชะตาเป็นประเพณีส�าคัญอย่างหนึ่ง 
ของชาวล้านนา ที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุ หรือต่อชีวิตของบ้านเมือง หรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข 
ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย ชาวล้านนา 
ได้ยึดถือพิธีสืบชะตาหลวง และปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน ในทุกหมู่บ้านทุกต�าบลต่างรู้จัก และยึดมั่น 
ปฏิบัติกันอยู่ เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหมดหายไป ชีวิตก็จะ 
ยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญ และก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน พร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิต
ต่อไป และในการจัดพิธีสืบชะตาหลวงในครั้งนี้ วัดป่าเจริญราชมีวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีสืบชะตาหลวง
เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ในช่วงเช้า
ของวันที่ ๑ มกราคม ก็จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ด้วย อาตมาภาพจึงขอเชิญชวน
พุทธศาสนิกชน ร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในรอบปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตของท่านและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีแต่งกายด้วยชุดสีขาว
เพื่อความมงคลและความเรียบร้อยสวยงาม”... 

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น.  สวดมนต์ท�าวัตรเย็น เจริญจิตตภาวนา
เวลา ๑๙.๓๐ น.             เริ่มพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย น�ากล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย กราบพระรัตนตรัย   
   อาราธนาศีล ๘ พระคุณเจ้านั่งยังธรรมาสน์แสดงธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น.  พิธีอาราธนาบูชาขันธ ๕  และจุดเทียนชัย

เริ่มพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาและสวดมนต์ข้ามปี

เวลา ๒๒.๐๐ น.  อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
   สวดมนต์พระคาถาอิติปิโสรัตนมาลา ๑๐๘
   สวดมนต์อุปปาตะสันติ มหาสันติงหลวง มนต์ระงับเหตุร้ายทั้งปวง สวดรับนพเคราะห์ 
เวลา ๐๐.๐๑- ๐๒.๐๐ น.      พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร สวดส่งนพเคราะห์ 
เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. ปล่อยประทีปโคมลอย ๑,๐๐๐ ดวง
เวลา ๐๓.๐๐ – ๐๕.๑๕ น. พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท น�าสวดมนต์บทพิเศษ พิธีลาศีล ๘  
   พระสงฆ์ให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
   พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท ดับเทียนชัย
เวลา ๐๖.๐๐ น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๓๐ รูป
เวลา ๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
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กุศลกิจ
กิจกรรมบุญในวันอาสาฬหบูชา ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 วนัอาสาฬหบชูา  วนัขึน้  ๑๕  ค�า่ เดอืน  ๘  นบัเป็นวนัทีส่�าคญัในประวตัศิาสตร์แห่งพระพทุธศาสนา คอื วนัทีพ่ระพทุธองค์ 
ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ต�าบลอิสิปตนะ เมืองพา-
ราณสี ในชมพูทวีปสมัยโบราณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดั่งผู้ทรงเป็นธรรมราชา ก็
ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุนรุดหน้า เริ่มต้นแผ่ขยายอาณาจักรแห่งธรรม น�าความร่มเย็น และความสงบสุข 
มาให้แก่หมู่ประชา ดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการ
หมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร กล่าวคือดินแดนแห่งธรรม

กล่าวโดยสรุป  วันอาสาฬหบูชา  คือ การบูชาเพื่อระลึก
ถึงเหตุการณ์ส�าคัญในวันเพ็ญ เดือน ๘ คือ

•	 เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา
•	 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา
•	 เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรก คือ การที่ท่านโกณ-

ฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม เป็นพระโสดาบัน จัดเป็น
อริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์

•	 เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ 
การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชา  และได้บวชเป็น
พระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนา และบรรลุธรรมแล้ว

•	 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวก คือ การที่ท่าน
โกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ     
จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า

เมื่อเปรียบกับวันส�าคัญอื่นๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียก 

วันอาสาฬหบูชา นี้ว่า  

วันพระสงฆ์ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์)

 เนื่องในวันส�าคัญทางพุทธศาสนาอีกวาระหนึ่ง  
ทางวัดป่าเจริญราชซึ่งเป็นส�านักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๑๓ ของ
จังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่งานพระพุทธ-
ศาสนาเสมอมา  ทั้งทางด้านปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา-
กรรมฐาน  และทางด้านประกอบกิจกรรมสืบสานประเพณี
อันดีงามทางพระพุทธศาสนา  พัฒนาจิต  พัฒนาใจ  พัฒนา
สถานที่ “พุทธสถานลานแห่งคนดี” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
ธรรมบูชา สังฆบูชา จึงได้จัดงานบุญเพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ได้มาร่วมสร้างบุญบารมี  และร�าลึกนึกถึง

เรียบเรียงโดย สุเมตต์
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 โดยในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา 
เป็นจ�านวนมาก วัดป่าเจริญราชขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ความดีที่ทุกท่านร่วมสร้างสมกันมา ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
คุณพระอริยเจ้า  ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน  มีความเจริญในหน้าที่การงาน  อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ   
สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นิพพานสมบัติ ด้วยเทอญ...

 ๑๐.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
 ๑๒.๓๐ น. พิธีถวายกุฏิพระกรรมฐาน โดยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิพระกรรม-
ฐาน  ส�าหรับเป็นที่พัก และที่ปฏิบัติธรรมเข้มของผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมของวัดป่าเจริญราช 
ทอดผ้าป่าสามัคคี  ร่วมสร้างบันไดพญานาค  อุโบสถวัดป่าเจริญราช  
 ๑๕.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา  “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”  โดยพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  
 ๑๖.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธลีลา
 ๑๗.๓๐ น. ร่วมสวดมนต์  ท�าวัตรเย็น  และปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

พระปัญญาธิคุณ  พระมหากรุณาธิคุณ  และพระบริสุทธิคุณ    โดยทางวัดป่าเจริญราชได้จัดกิจกรรมบุญในวันดังกล่าวดังนี้ 

ยกองค์พระปางปรินิพพาน   
ขึ้นสู่ที่ประดิษฐานพระสถูปมหาวิหารพุทธปรินิพพาน

ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๕  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  เป็นประธานในพิธียกองค์พระปางปรินิพพาน  
ขึ้นสู่ฐานจ�าลองในองค์พระสถูปมหาวิหารพุทธปรินิพพาน  
          โครงการก่อสร้างพระสถูปมหาวิหารพุทธปรินิพพาน   สร้างโดยจ�าลองสถานที่จริงจาก  เมืองกุสินารา 
ประเทศอินเดีย  ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านปรารถนาที่จะไปกราบสักการะ  ทาง
คณะศิษยานุศิษย์วัดป่าเจริญราชได้มีความประสงค์สร้างกุสินาราจ�าลอง  สถานท่ี่ที่พระตถาคตเจ้าได้เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน  รวมทั้งองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพาน  ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบสักการะ 
อีกทั้งยังเป็นพุทธอุทยานให้สาธุชนทั้งหลายได้มาเรียนรู้พุทธประวัติ  และน้อมระลึกถึงพระธรรมค�าสั่งสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม (นักเรียน)
 เนื่องในวันที่ ๒๒–๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  เทศบาลต�าบลราชคราม  อ�าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ร่วม
กับโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย  โรงเรียนวัดเชิงเลน  และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)  ได้ส่งนักเรียนมาเข้าค่าย
อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  ได้เมตตาอบรมปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ให้ยุวชนของเรามีสติสมาธิในการเรียน  และฝึกฝนพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา
ต่อบิดา  มารดา และครูบาอาจารย์  โดยมีคณะพระวิทยากรของวัดป่าเจริญราชร่วมอบรมให้ยุวชนของเรา  และได้รับ
ความเมตตาจาก พระอาจารย์มหารพีภัทร  วชิรปัญโญ  (วัดทองนพคุณ)  พระอาจารย์จากทีมธรรมะไซโค  มาร่วมเป็น 
พระวิทยากรให้ความรู้  และอบรมคุณธรรม มารยาทชาวพุทธ  ความเป็นบุตรที่ดี  ความเป็นลูกศิษย์ที่ดี  และความเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดี  ให้สมเป็นพุทธบุตร “บุตรของพระพุทธเจ้า” ให้นักเรียนพุทธศาสนิกชนตัวน้อย ๆ  ได้รับความรู้ครบถ้วนทั้ง
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ (การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน) และสื่อการสอนที่สนุกสนานน่าติดตามท�าให้เด็กๆ สนใจธรรมะ 
และตั้งใจร่วมโครงการด้วยความสุข ทางวัดป่าเจริญราชขออนุโมทนาบุญกับความสนใจ  และความตั้งใจของนักเรียนทุกคน 
และอนุโมทนาบุญกับทางเทศบาลต�าบลราชคราม  และคณะผู้บริหารโรงเรียนทุกๆ ท่าน  ที่เห็นความส�าคัญของการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อผลิตยุวชนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติสืบไป

 ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๙ น.  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  ได้เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
ครั้งที่ ๓  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช  จัดโดยคณะลูกศิษย์วัดป่าเจริญราช 
ได้ร่วมกันด�าเนินการ และเตรียมงานพิธีไถ่ชีวิตลูกโค-กระบือ  อายุ ๔-๕ เดือน ให้รอดพ้นความตายจากโรงฆ่าสัตว์   โดยทาง 
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้รับโค-กระบือทั้งหมดที่ได้รับการไถ่ชีวิต   น�าไปเลี้ยงดูแล และ
น�ามูลของโค-กระบือ มาท�าปุ๋ยการเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อันเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน และ
เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีปุ๋ยจากมูลสัตว์ทดแทนปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุในดิน และลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร   อีกทั้งเป็นการสร้างมหากุศลแก่ผู้ที่ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ให้รอดพ้นจากความตายในโรงฆ่าสัตว ์

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ครั้งที่ ๓   เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
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วันแสดงมุทิตาจิตแด่  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท
           เนื่องจากในที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เป็นวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท   
โดยหลวงพ่อประกาศงดรับกิจนิมนต์   เพื่อเข้าปฏิบัติธรรมเข้มช่วงวันเกิดในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๓ ตุลาคม 
๒๕๕๕ (ออกกรรมฐานเวลา ๐๖.๐๐ น.) 
          โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแสดงมุตาจิตโดยร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์   
น้อมปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจาริยบูชาตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๕   และในวันที่ ๒๓  ตุลาคม 
เวลา ๐๖.๓๐ น. เหล่าคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าเจริญราช  และคณะศิษย์ร่วมพิธีขอขมาครูบาอาจารย์  ซึ่งเป็น
ประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณกาลที่เหล่าคณะศิษย์ทั้งภิกษุสงฆ์และฆราวาส  เมื่อถึงวาระโอกาสส�าคัญ ต่าง
ร่วมกันแสดงความเคารพครูบาอาจารย์ และขอขมากรรมที่ได้ล่วงเกินโดยเจตนา และไม่เจตนาก็ตาม   และ
ขอพรจากครูบาอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลในการด�ารงชีวิต   โดยในพิธีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตา 
ให้ลูกศิษย์ได้ท�าพิธีขอขมา  เพื่อจะไม่มีผลกรรมติดตัว และเป็นสิริมงคลในชีวิตที่แสดงความเคารพศรัทธา
ครูบาอาจารย์  โดยตัวแทนคณะภิกษุสงฆ์ได้น�ากล่าวค�าขอขมา  และร่วมถวายพานขมา  และเหล่าสาธุชน
ทั้งหลายได้ร่วมถวายดอกไม้ธูปเทียนเพื่อเป็นการขอขมา  และสักการะครูบาอาจารย์  หลังจากนั้นพระเดช-
พระคุณหลวงพ่อเมตตาให้โอวาทเหล่าคณะสงฆ์ และสาธุชนทั้งหลายให้มีความเพียรขจัดกิเลส  และตั้งใจ
สร้างความดียิ่งๆ ขึ้นไป  โดยให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเป็นแบบอย่างให้เดินตาม  
          สุดท้ายหลวงพ่อได้เมตตาเหล่าคณะศิษย์ พรมน�้ามนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิต ให้คณะศิษย์ได้
น้อมบูชา   คุณพระพุทธ  คุณพระธรรม  และคุณพระสงฆ์  ให้เป็นศิษย์ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา 
ครูบาอาจารย์  องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผืนแผ่นดินไทย  และร่วมประกาศศาสนาโดยการเจริญ-
วิปัสสนากรรมฐาน  ให้กรรมฐานเข้าไปอยู่ในหัวใจพุทธศาสนิกชน  ให้หัวใจชาวพุทธขาวสะอาดบริสุทธิ์    ให้
พระพุทธศาสนาคงอยู่สืบไป
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โครงการอบรมคุณธรรมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรตามรอยพุทธศาสนา  
ครั้งที่ ๕  ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

 ในวันที่ ๑๑-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  น�าโดย อาจารย์ดารุณี  เหลืองวรกิจ ได้น�าคณะนักศึกษา 
มาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ที่วัดป่าเจริญราช  ตามโครงการอบรมคุณธรรมและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ตามรอยพุทธศาสนา ครั้งที่ ๕ เป็นคณะนักศึกษา ๑๒๐ คน จากชั้นปีที่ ๑-๔ คณะบริหารธุรกิจ (เป็นนักศึกษาชาย ๓๐ 
คน และนักศึกษาหญิง ๙๐ คน)  ระยะเวลาโครงการ ๔ วัน ๓ คืน ตั้งแต่ ๑๑-๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งในโครงการนี้ 
พระครปูลดัวรีะนนท์  วรีนนโฺท  ได้เมตตาบรรยายธรรมพเิศษ “พระคณุแม่”  ให้คณะนกัศกึษาระลกึ และน้อมจติถงึพระคณุบดิา
มารดา และน�าคณะนักศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรม  สร้างสมความดี  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นเยาวชนที่ดี  เป็นบุตร 
ทีด่เีพือ่ตอบแทนพระคณุบดิามารดาของนกัศกึษาทกุคน   ทางวดัป่าเจรญิราชขออนโุมทนาบญุกบัคณะอาจารย์  และ นกัศกึษา 
ที่มาปฏิบัติธรรมอีกทั้งยังมาบ�าเพ็ญประโยชน์  ช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดป่าเจริญราช  ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้    

สืบสานประเพณี  ตักบาตรเทโว  วัดป่าเจริญราช
 ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พศ.๒๕๕๕  สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก  มาร่วมสืบสานประเพณี
ตกับาตรเทโวหลงัวนัออกพรรษา  ทีว่ดัป่าเจรญิราช  โดยพธิเีริม่เวลา ๐๗.๐๐ น.  นอกจากจะมาร่วมงานบญุตกับาตรเทโวกนัแล้ว 
สาธุชนหลายท่านยังช่วยกันบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยงานวัดป่าเจริญราช ดูแลเก็บสถานที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม อีกทั้งยัง
ร่วมจัดแยก  และเก็บของชุดตักบาตรทั้งหมดเป็นหมวดหมู่  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทางคณะเจ้าหน้าที่วัดป่าเจริญราช 
รู้สึกซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณ  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้
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“ตามรอยธรรม”    พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนโท
•	 ชมรมพุทธศาสน์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้กราบอาราธนาพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  แสดง

ธรรมเทศนา  ให้แก่พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  และสาธุชนที่สนใจทั่วไป  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องพระ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส�านักงานใหญ่  อาคาร ๒ ชั้น ๒๑ 

•	 วันที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  ได้แสดงธรรมเทศนา
ที่  หอประชุมพุทธคยา  ชั้น ๒๒ อัมรินทร์พลาซ่า  ในธรรมบรรยายตอน ถอดรหัสกรรม (กรรมพันธุ์)

•	 วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  ได้แสดงธรรมเทศนาที่่ 
หอประชุมพุทธคยา  ชั้น ๒๒ อัมรินพลาซ่า  ในธรรมบรรยายตอน ดับวัฏฏะด้วยอริยสัจ 

•	 พระครูปลัดวีระนนท์  วีระนนฺโท  รับอาราชธนาจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  สอนวิปัสสนา-
กรรมฐาน  ส�าหรับคอร์สผู้ปฏิบัติธรรมเข้ม  ในวันที่ ๑๗-๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ ๒ ปทุมธานี  โดยพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  รับเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอน
กรรมฐานปีละ ๒ ครั้ง  คือ  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ ๑ ถนนเพชรเกษม กรุงเทพฯ (ส�าหรับ
ผู้ปฏิบัติธรรมใหม่)  และ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ ๒ ต�าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี 
(ส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมเก่า คอร์สเข้ม)  โดยสามารถดู
รายละเอียดคอร์สพระครูปลัดวีระนนท์  เพิ่มเติมได้ที่  
www.ybat.org  

•	 วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๐๐ น.  พระครูปลัด
วีระนนท์  วีรนนฺโท  ได้แสดงธรรมเทศนา ณ  อาคารธรรม
สถาน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ต�าบลศาลายา  
อ�าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ในโครงการ  “ศุกร์
ถึงธรรม...สุขถึงใจ”  เป็นโครงการที่เรียนเชิญสาธุชนทั่วไป
ร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม  เพื่อถวายเป็นราชกุศล  
และฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี  แห่งการตรัสรู้ขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ร่วมจัดโครงการโดย  มหา-
วิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
และวัดทองเนียม

.
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ อาคารปฏิบัติ
ธรรมเฉลมิพระเกรียต ิ วดัป่าเจรญิราช ได้มพีธิถีวายปรญิญา
ดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์  แด่พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท 
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช  พิธีเริ่มเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
โดยมีมหาวิทยาลัย และสถาบันที่ถวายปริญญาดังนี้
•	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ถวายปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

•	 สถาบัน (ULC) THE UNIVERSAL LIFE CHURCH   
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเทววิทยา

โดยมีคณาจารย์ และคณะผู้บริหารจากทั้ง ๒ สถาบันมา
ร่วมงานถวายปริญญาในครั้งนี้  อีกทั้งคณะศิษยานุศิษย์
ต่างมาร่วมแสดงมุทิตาจิตเป็นจ�านวนมาก

พิธีถวาย  
ปริญญาดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์   

แด่   
พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนโท.
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วันที่เสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕   พุทธศาสนิกชนประมาณ 
๓,๐๐๐ ท่าน ได้มาร่วมประเพณีทอดกฐินสามัคคี ที่วัดป่า-
เจริญราช  โดยเวลา ๑๐.๓๐ น.  สาธุชนทุกท่านร่วมถวาย
ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์  และในเวลา ๑๓.๐๐ น.  ประเพณี
ทอดกฐินเริ่มต้นขึ้น  ด้วยพระธรรมเทศนาของพระครูปลัด-
วีระนนท์ วีรนนฺโท  เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช  และพิธีถวาย
ผ้ากฐิน  ทางวัดป่าเจริญราชขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญ
กับคณะประธานกฐินในปีนี้ คุณแม่สุนันทา ปุณญกนก  คุณ-
แม่เอี้ยน ไชยจ�ารัส   คุณอริยวรรณ  อริยปรัตน์  เจ้าภาพ 
กองกฐินแต่ละกอง  และสาธุชนทุกท่านที่ร่วมปัจจัยทอด
กฐินสามัคคีเพื่อสร้างโรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช

ประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดป่าเจริญราช
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เรียบเรียงโดย แขกรับเชิญ

“สิ่งสกปรกของร่างกายที่หมักหมมมามากมาย เราต้องเอาออก การที่จะเอาออก เขาเสียดายเรา  
เราก็เสียดายเขา ตอนที่มันไม่ออก พอมันออกแล้ว เราก็ไม่เสียดายเลย เมินหน้าหนี ไม่รู้ว่ามันมาได้
อย่างไร  แต่สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่งของร่างกาย แต่สิ่งส�าคัญที่สุดของชีวิตในชาตินี้คือ การท�า

จิตให้บริสุทธิ์ ปราศจากเครื่องมัวหมองทุกประการ” 

โอวาทวันมุทิตาจิต  เรื่อง ร�าลึกกรรม (การกระท�า)  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

 เจริญพรพระสงฆ์ ญาติโยมทั้งหลายทุกท่าน ก็ขอ
อนุโมทนา ในบุญกุศลที่ทุกคนได้กระท�าอันเป็นสิ่งที่เป็นการ
สืบทอดประเพณี  อันเป็นอริยะประเพณีที่กระท�าสืบทอด
กันมาโดยเฉพาะในหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้เรา
พุทธบริษัทได้น�าหลักสืบทอดกันมา ๒,๐๐๐ กว่าปี ที่โยมได้
กระท�านี้ ซึ่งเป็นช่วงหนึ่ง ที่ได้กระท�าให้กับตนเองนั้นได้เกิด
ความเข้าใจ ถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจ ท�าตามที่ผู้อื่นบอกก็ตาม 
บางครั้งเราได้รู้จัก ได้ยิน ในวิธีนี้ และวิธีนี้ไม่ใช่ได้พึ่งเกิด
ขึ้น เกิดขึ้นมานาน นานหลายปี  ในครั้งพุทธกาลนั้นไม่ต้อง
พูดถึง แต่ว่าการเข้ากรรมฐานนั้นเป็นเรื่องปกติของพระ
อริยะเจ้าทั้งปวง ที่ผ่านมาแล้ว เป็นเรื่องปกติของส�านัก
ปฏิบัติธรรม ที่เกิดขึ้นในโลกอันเป็นสายของการปฏิบัติ ปี
นี้ อาตมาได้เข้ากรรมฐานก็ยังไม่เต็มร้อยตามที่ตั้งใจไว้
ว่าให้ได้ ๙ วัน หรือ ๑๕ วัน เหมือนดังที่เคยปฏิบัติมา 
ด้วยเหตุอันที่มีธุระที่จะต้องเดินทางที่เป็นธุระส่วนรวมเพื่อ
ไปประเทศจีน ไปดูการแกะพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน 

ในโรงอุโบสถ ซึ่งท�าจากหินหยกขาว ภาษาจีนเรียกว่า ฮั่น-
ป๋ายอี ้ ภาษาไทย อาตมาเรียกว่า หินขาว บางคนเรียกว่า 
หินหยกขาว แล้วแต่จะเรียก เพื่อน�ามาไว้ที่วัด เป็นที่สักการะ 
ของคนทั้งหลาย   เพื่อเป็นพุทธบูชาของพระพุทธเจ้าอย่าง
แท้จริง
 การเข้ากรรมฐาน วันนี้ก็มีการถวายพระพุทธรูป
ปางบ�าเพ็ญทุกขกิริยา ซึ่งเป็นปางที่พระพุทธเจ้าบ�าเพ็ญ-
เพียรมาเป็นเวลา ๖ ปีเต็ม ที่เขาคิชกูฎ โดยไม่เสวยภัตตาหาร 
การเข้ากรรมฐานครั้งนี้ อาตมาตั้งใจจะปฏิบัติอย่างน้อยวัน
หนึ่งให้ได้ ๑๐ ชั่วโมง แต่ปีนี้ได้แค่ ๕ ชั่วโมง เพราะอะไร
เพราะว่าโครงการ “ใจใส กายสะอาด(สบาย)” บังคับให้ฉัน
อาหารธรรมชาติ น�้าธรรมชาติบ�าบัด รักษาโรคบ�าบัดกาย 
สิ่งสกปรกของร่างกายที่หมักหมมมามากมาย ต้องเอาออก 
การที่จะเอาออก เขาเสียดายเรา เราก็เสียดายเขา ตอนที่
มันไม่ออก พอมันออกแล้ว เราก็ไม่เสียดายเลย เมินหน้า 
หนี ไม่รู้ว่ามันมาได้อย่างไร แต่สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่ง
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ของร่างกาย แต่สิ่งส�าคัญที่สุดของชีวิตในชาตินี้ คือการ
ท�าจิตให้บริสุทธิ์ ปราศจากเครื่องมัวหมองทุกประการ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในการถือปฏิบัติจริงๆ ในวัดนี้ก็มีการปฏิบัติ
พอสมควร ที่อาตมาตั้งเป้าไว้ ตั้งเจตนาไว้ จะให้พระได้เข้า
กรรมฐาน ในการงดอาหารอย่างน้อยเจ็ดวันทุกรูป และสัก
วันหนึ่งญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติในโครงการฯ  ในระยะเจ็ดคืน 
แปดวัน  ถ้าปฏิบัติไปแล้วอาจจะฟังแล้วขัดแย้งกับหลักของ
พระพุทธเจ้า กับคนยุคใหม่ตีความว่าท�าไมต้องไปบ�าเพ็ญ
ปฏิบัติที่วัดป่านี้ด้วย แบบซึ่งเมืองไทยยังไม่ถึง สมัยพุทธกาล 
ปฏิบัติในป่า อย่างน้อย  ๑ เดือน อย่างพอเหมาะ ๓ เดือน  

ทรงศีล ทรงธรรม ทรงสมาธิ 
 ดังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช
ของเรานั้น วันโกน วันพระ ท่านจะทรงศีล ทรงธรรม ทรง
สมาธิ ค�าว่าทรงศีล คือสมาทานศีล ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่ท่านก็
สมาทาน สมาทานศีลแปด และศีลอุโบสถ ทรงสมาทานทุกวัน 
ทรงธรรม คือศึกษาข้อธรรมฟังธรรมจากเทปคาสเซ็ท จาก
หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านบันทึกให้ ที่ท่านขอไป  
มายุคหลัง ท่านได้ทรงฟังจากซีดี และท่านได้ครูอาจารย์
สอนกรรมฐานอีกท่านหนึ่ง คือสมเด็จย่าซึ่งได้สอนให้ท่าน
รู้จักวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในเชิงสติปัฏฐานสี่อีกแบบ
หนึ่ง ท่านทรงเป็นทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง  

การเข้ากรรมฐาน
 “อาตมาถือว ่าครูบาอาจารย์ที่ให ้อักขระ 
หนึ่งตัว ให้ค�าแม้ค�าสอนเพียงหนึ่งค�า ที่ท�าให้เรามีสติ 
ให้เรารู้ นั้นเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ไปตลอดชีวิต 
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ผ่านระบบการศึกษาตามระบบ
ของสังคมก็ตาม แต่ก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ที่สอน ให้
ค�าแนะน�า ให้กับจิตวิญญาณ และชีวิตที่แท้จริง”

ที่ท�าให้เรามีสติ ให้เรารู้นั้น เป็นอาจารย์ไปตลอดชีวิต 
ถึงแม ้ว ่ าท ่ านจะไม ่ผ ่ านระบบการศึกษาตามระบบ 
ของสังคมก็ตาม แต่ก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ที่สอน ให้ค�า
แนะน�า ให้กับจิตวิญญาณและชีวิตที่แท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ให้ความกระจ่าง ให้สติแก่
อาตมามากที่สุด คือหลวงปู่พิมพา โกวิโท ได้ให้สติ แนวทาง 
และครูบาอาจารย์ที่มาสอน มาอยู่ร่วมปฏิบัติทั้ง ๗ วัน ๗ คืน 
คือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ให้ชีวิตของอาตมาอยู่ได้จนถึง
ทุกวันนี้ ครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่อาตมาจะลืมท่านไม่ได้ 
คือ หลวงปู่ผล มหาวีโร แต่ท่านอยู่ในถ�้าอยู่ในหน้าผา เป็น
ที่อาศัย อายุของท่าน ประมาณ ๓๕๐ ปี ท่านได้มาเตือนสติ
อาตมา ในการเข้ากรรมฐานครั้งนี้ท่านได้แนะน�า และเป็นผู้
ที่ชี้ทาง และเป็นผู้ที่ปั้นทางให้อาตมาออกมาจากป่า หลวงปู่ 
อีกท่านหนึ่งที่สอนให้อาตมารู้จักสังคมต่างๆ และรู้จักท�า
ประโยชน์ให้กับสังคม ให้ท�าหน้าที่ และชี้แนะบอกวิธี ทั้ง
ปลอบประโลม ทั้งขู่ ทั้งฝึก คือ หลวงปู่ไพบูลย์ ท่านเป็นนัก-
ปราชญ์ในยุคโบราณ การเดินทางของท่านนั้นไม่ต้องอาศัย
ยานพาหนะอาศัยเท้าสองข้างในการเดินทางทั่วโลก และ
หลวงปู่เป็นผู้ที่ให้ค�าสอนได้เจอกับหลวงปู่เทพโลกฯ

 ในการเข้ากรรมฐานของอาตมา โยมก็อยากจะ
ทราบว่าเป็นอย่างไร  อาตมาก็ถือว่าดี ดีอย่างไร โยมต้อง
ลองเอง ดีอย่างไร คือปฏิบัติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่  
พระพุทธเจ้า ปฏิบัติเพื่อธรรมะบูชา แด่พระธรรม ปฏิบัติ
เพื่ออริยะบูชา แด่พระอริยะเจ้า  ปฏิบัติเพื่ออุปัชฌายบูชา 
แด่พระอุปัชฌาย์ของอาตมา ซึ่งท่านได้มรณภาพไปแล้ว 
ปฏิบัติเพื่ออาจาริยะบูชา แด่ครูอาจารย์ทุกรูป ทุกองค์ ที่ได้
ให้ค�าสั่งสอน ในเชิงปฏิบัติ และเชิงทฤษฎี และอาตมาถือว่า
ครูบาอาจารย์ที่ให้อักขระหนึ่งตัว ให้แม้ค�าสอนเพียงหนึ่งค�า

ชีวิตคือการศึกษา
 เท่าที่เล่าให้ฟังไม่ต้องจ�า เพียงแต่ให้โยมได้ข้อคิด
ว่า หากเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ ปฏิบัติจริง ท�าจริง มีสัจจ-
วาจา ในการรักษาพระธรรม รักษาพระอริยะเจ้า ผลส�าเร็จ 
ของเราก็จะตามมา หน้าที่การงานสิ่งใดก็ตาม อันที่เรา
ต้องการ ก็จะตามมา การยึดถือต�าแหน่งหน้าที่ มันก็จะตาม
ไล่เราเป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นวิธีที่ถือปฏิบัติ ต้องยอมรับความ
จริง อย่าหลอกตนเอง เมื่อเราไม่หลอกตนเองแล้ว เราท�า
ที่ไหนผลก็เกิดขึ้นที่นั้น เมื่อผลเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นคือค�าเดียว 
เป็นค�าตอบค�าเดียว ที่ให้ความเข้าใจ ให้สติปัญญาแก่เรา  
และอีกท่านหนึ่งที่แนะน�าสอน สอนระเบียบวิธี คือ สมเด็จ
พุทธโฆษาจารย์  วัดสามพระยา  สมเด็จพระบรมธรรม 
วัดมหาธาตุ และสมเด็จวาส  วัดราชบพิตร ได้แนะน�า
สั่งสอน ระบบระเบียบวิธีงานราชพิธี และราชส�านัก 
โดยไม่รู้จักกันมาก่อน พอเจอหน้า ท่านก็ได้แนะน�า ท่านก็
บอกก็สอน    
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“บุญ แปลว่า เครื่องสิ่งช�าระ ช�าระความเลวร้าย ช�าระ
สิงสาราสัตว์ออกจากใจของเรา เมื่อเราสามารถช�าระ
สิงสาราสัตว์ที่เกิดขึ้นออกจากจิตของเราแล้ว  เราจะ
ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เริ่มต้นของการพัฒนาจิต 

เริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตที่แท้”

 บุญ เป็นสิ่งที่ช�าระ ตลอดทั้งญาติโยมที่ได้มาร่วม
ปล่อยโค โคมันเป็นสัตว์ เมื่อเราปล่อยโคแล้ว ปล่อยใจที่ไม่
ดี ปล่อยใจที่เป็นสัตว์ที่เลวร้ายออกจากใจของเราเสีย เรา
จะได้เป็นมนุษย์ เราท�าบุญเพื่อช�าระ บุญ แปลว่า เครื่องสิ่ง 
ช�าระ ช�าระความเลวร้าย ช�าระสิงสาราสัตว์ออกจากใจ 
ของเรา เมื่อเราสามารถช�าระสิงสาราสัตว์ที่เกิดขึ้นออกจาก
จิตของเราแล้ว  เราจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เริ่มต้นของ
การพัฒนาจิต เริ่มต้นของการพัฒนาชีวิตที่แท้ เพราะอะไร 
เพราะใจของเรา อาตมาอุปมาเหมือนดังเหวนรก เหวนรกนั้น 
สรรพสัตว์ทั้งหลายวิ่งมาตกลงไป หรือบางครั้งสรรพสัตว์
ไม่ได้วิ่งมาตก แต่ถูกจับกระชากโยนทิ้งลงไปเหมือนเหวนรก 
เมื่อผู้ใดตกลงไปแล้วยากที่จะขึ้นมาได้ เพราะสถานที่แห่งนั้น 
มันมีทุกอย่างพร้อม มีอาหารการกิน มีพวกพ้องเยอะ
มากมาย  ดูได้อย่างไร ดูได้จากตัวหนอน อยู่ในมูตรคูต อยู่
ในส้วม อยู่ในซากสัตว์ที่บ้าน มันอุบัติขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว 
พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกัน เพราะเราเป็นพวกซาก พวกสัตว ์
วิญญาณของสัตว์ที่มาสิงจิตของเรา หากออกไปมากเท่าไหร ่
ความใกล้พระนิพพานก็ใกล้เรามากเท่านั้น หากถ้าเรา 
พอกพูนมากเท่าไหร่ ห่างไกลความดี หรือห่างไกล
พระนิพพาน หมื่นโยชน์ แสนโยชน์ ล้านโยชน์เท่านั้น 

ตลอดเวลาชีวิตของเราเกิดมา เมื่อเดินทางเข้าวัด ย่อม
น�าสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวของเรา เข้ามาขัดเกลาจิตของเรา แต่
เมื่อถูกขัดเกลา เราส่วนมากจะถูกใจ  เมื่อตัวเรามีคนที่
คอยขัด คอยเกลา คอยถู ให้กับเรา  ด้วยมือเปราะบาง 
ผ้าขาวบางๆ ฟองน�้า ส�าลี  สก๊อตไบร์ทที่ใช้ขัดก้นหม้อ
ก็ดีนั้น ก็แสดงว่าเขายังเมตตาเราอยู่ ค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า พุทธลีลาของพระองค์ที่ได้น�าแนะน�าสั่งสอน 
และน�ามาปฏิบัติ ท่านจะขัดเกลาลูกศิษย์ คือพระอริยะ-
สาวก ลักษณะนี้เช่นเดียวกัน สุดท้ายเมื่อท่านขัดเกลาไม่
ได้ โดยวิธีแนะแนวทาง หนึ่ง การเทศนา สอง การบอก 
สาม การพูดอ้อมๆ เหมือนดังที่ท่านสอนพระสารีบุตร 
สอนพระเจ้าสุทโฑธนะว่า เมื่อได้ฟังค�าสอน และท่านได้
สอนผู้อื่น ค�าสอนใดที่เป็นประโยชน์ ค�าสอนใดที่เป็นที่ให้
เดินออกจากทุกข์ ค�าสอนนั้นเป็นสมบัติของเรา

การฟังธรรมอันเป็นสาระ

ญาติโยมหลายๆท่านที่มาปฏิบัติก็เป ็นครูอาจารย์ของ
อาตมา ที่พยายามจะใช้ภาษาให้ญาติโยมได้เข้าใจ ภาษา
ไหนที่อาตมาพูดแล้ว โยมฟังแล้วไม่เข้าใจ ถือว่าอาตมาไม่
เข้าใจในภาษา ดังนั้นจึงต้องศึกษาระบบระเบียบภาษาของ
คนทั่วไป ภาษาของมนุษย์ ภาษาของเทวดา ภาษาของ 
พระอริยะเจ้า ภาษาของนักธุรกิจ ทุกภาษาเราต้องศึกษา 
ในชีวิตมีแต่การศึกษาตลอดเวลา อยู่ในป่าก็ต้องศึกษา 
ศึกษาทิศทางลม ศึกษาทิศทางของสัตว์ ศึกษาต้นไม้ ศึกษา
ดิน ศึกษาภูเขา ว่าเราจะไปในทิศทางไหนจึงจะถูกต้อง ที่จะ
ไม่หลง ดังนั้นขอฝากโยมทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติธรรม และ
เข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญ 

 “จนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟัง ขนาดอาตมาได้มาเป็นอาจารย์
สอน ก็ยังต้องฟังก่อน ฟังเพื่อให้เกิดปัญญา ฟังเพื่อให้

เกิดความรู้  ให้ได้เข้าใจ ความส�ารวม ฟังลีลา
 ฟังหลักการ  เพื่อให้เราได้เก่ง อาศัยการฟัง ฟังแล้วน�า

มาคิด คิดได้แล้วน�ามาท�า  ท�าได้แล้วเป็นสมบัติของเรา” 

 อาตมาเมื่อครั้งบวชใหม่ๆ อยากจะฟังธรรม 
ในพรรษาตามวัดต่างๆ จะแสดงธรรมเวลา ห้าโมงเย็น 
ญาติโยมจะมาถืออุโบสถศีลตั้งแต่ตีห้า ทุกวันนี้ในกรุงเทพฯ
จะถืออุโบสถกันในช่วงเพล อย่างนี้ไม่ใช่อุโบสถศีล   พอ
พระแสดงธรรมทุกวันๆ สลับกันทั้งพระ เณร  น�าค�าภีร์ขึ้น
ไปอ่าน อาตมาก็อยากจะศึกษา เพราะค�าภีร์แต่ละหมู่ๆ นั้น 
หลวงปู่ครูบาอาจารย์เก่งๆ ให้พระแต่ละรูปขึ้นแสดงธรรม 
ขึ้นเทศน์  โดยการอ่านค�าภีร์ อาตมาก็แอบฟังอยู่ข้างล่าง
เพื่อฟังธรรม จนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟัง ขนาดอาตมาได้มา 
เป็นอาจารย์สอน ก็ยังต้องฟังก่อน ฟังเพื่อที่ให้เกิดปัญญา 
ฟังเพื่อให้เกิดความรู้ ให้ได้เข้าใจ ความส�ารวม ฟังลีลา ฟัง
หลักการ  เพื่อให้เราได้เก่ง อาศัยการฟัง ฟังแล้วน�ามาคิด 
คิดได้แล้วน�ามาท�า ท�าได้แล้วเป็นสมบัติของเรา พระพุทธเจ้า 
ตรัสว่า สารณธรรม ธรรมอันเป็นสาธารณะ ผู้ใดท�าได้แล้ว
ก็เป็นสมบัติของคนนั้น อยากจะฝากโยมทั้งหลายว่าสมบัติ
ทุกคนมีพร้อม แล้วแต่ใครจะหยิบน�าธรรมะเอามาไว้หรือไม่ 
สมบัติที่เป็นอริยะสมบัติติดตัวไปจนตาย
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การบ�าเพ็ญให้ถึงแก่นแท้
“ความจริงคนเรามีลมหายใจเข้า-ออก เมื่อเรามีลม

หายใจเข้า-ออก ก็คือการปฏิบัติ  การปฏิบัติอย่างหยาบ
ไปก่อนถ้าเรายังท�าไม่ได้ พอเราท�าได้ดีก็ปฏิบัติให้

ละเอียด ให้ลึกลงถึงแก่นแท้ภายใน การตัดละเอาอาสวะ
ภายนอกออก ตัดอายตนะภายนอกออก ถ้าเราไม่เข้าถึง
จะมีความลังเลสงสัย เมื่อเข้าถึงแล้วเราจะไม่มีความ
สงสัย นั้นเป็นค�าตอบแห่งพระธรรม ไม่ใช่เป็นค�าตอบ

ของครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ค�าตอบของพระพุทธเจ้า แต่เป็น
ค�าตอบของพระธรรม ที่ตอบค�าถามของพระพุทธเจ้า จน

ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้า”

 การถวายพระปางบ�าเพ็ญทุกขกิริยานั้น เพื่อ
เป็นสิ่งเตือนจิตเตือนใจเพื่อให้เราได้เห็น การบ�าเพ็ญครั้ง
พุทธกาลต่างจากปัจจุบันนี้หลายโยชน์ ทุกวันนี้เป็นเพียงแค่ 
“อัตตกิลมถานุโยค”  อัตตกิลถานุโยคนั้นน้อย หย่อนๆ ไป 
จริงๆ หลักการปฏิบัติเราต้องช่วยเหลือคนได้ แล้วแต่ครูบา-
อาจารย์ท่านไหนจะตีความในหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้า  ตี
หลักเพื่อความสะดวกสบาย ตีหลักเพื่อให้ตัวเองเข้าถึง เป็น
ผู้ฉลาดในเรื่องของแนวคิด กลายเป็นนักปรัชญา ไม่ใช่นัก
พระศาสนา  แต่การตีความของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เกิด
จากการตีความ แต่เกิดจากการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า 
พุทธพจน์ใดก็ตามถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามให้ถึงแก่นแท้ นั่นไม่ใช่
พุทธพจน์ หรือพุทธวจน ไม่ถึงหลักของความเป็นพุทธ ไม่ถึง
หลักของความเป็นอริยะพุทธ 
 ฉะนั้นเราจึงต้องบ�าเพ็ญให้ถึงแก่นแท้เห็นเสีย
ก่อนแล้วจึงประกาศบอกสอนผู้อื่นได้ ไม่ใช่ยักแย่ยักยัน จิ้ม
ดูด จิ้มดูด ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน เราด�าเนินชีวิตอยู่ 
หากเราเล่นกับชีวิต เราจะถูกเล่นชีวิต  สวรรค์มีตา ภาวนา
เห็นจริง ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราท�าได้ ภาวนาได้ สิ่งนั้นจะ
เป็นของโยม สิ่งที่ท�าแล้วสิ่งที่บอกแล้ว เห็นอะไร รู้อะไร 
ได้ยินอะไร ทุกคนท�าได้แต่อย่าท้อ ท้อแต่อย่าถอย ถอยแต่
อย่าหยุด หยุดแต่อย่าเพิกเฉย ความจริงคนเรามีลมหายใจ
เข้า-ออก เมื่อเรามีลมหายใจเข้าออก ก็คือการปฏิบัติ  การ
ปฏิบัติอย่างหยาบไปก่อนถ้าเรายังท�าไม่ได้ พอเราท�าได้ดีก็
ปฏิบัติให้ละเอียด ให้ลึกลงถึงแก่นแท้ภายใน การตัดละเอา

อาสวะภายนอกออก ตัดอายตนะภายนอกออก ถ้าเราไม่
เข้าถึงจะมีความลังเลสงสัย เมื่อเข้าถึงแล้วเราจะไม่มีความ
สงสัย นั้นเป็นค�าตอบแห่งพระธรรม ไม่ใช่เป็นค�าตอบของ
ครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ค�าตอบของพระพุทธเจ้า แต่เป็นค�าตอบ 
ของพระธรรมที่ตอบค�าถามของพระพุทธเจ้า จนท่านได้เป็น
พระพุทธเจ้าเพราะท่านเข้าใจค�าตอบในค�าถาม

การท�าหน้าที่ของการเกิดมาเป็นมนุษย์

 เราจงท�าหน้าที่ หน้าที่ที่หนึ่ง  คือ หน้าที่ของคน 
ของการเป็นมนุษย์ หน้าที่ที่สอง คือ หน้าที่ของการเป็น
ชาวพุทธ หน้าที่ที่สาม คือ หน้าที่ของจิต ท�าจิตทุกดวงให้ใส 
สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งมัวหมอง สิ่งที่ท�าให้จิตมัวหมอง 
เราต้องก�าจัดสิ่งเหล่านั้นออกเสีย เมื่อนั้นเราจะได้เป็นคน 
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ด้วยทานบารมี ศีลบารมี วิริยะบารมี 
เนกขัมมะบารมี สัจจะบารมี อธิษฐานบารมี ปัญญาบารมี 
เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ขันติบารมี จงเกิดแก่ท่านทั้ง
หลายทั้งปวง ด้วยเดชเดชะแห่งพระพุทธเจ้า ๘๔,๐๐๐ 
พระองค์ ด้วยเดชเดชะแห่งพระธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบ 
ด้วยเดชเดชะแห่งพระอริยะบุคคลทั้งปวงที่ผ่านมาแล้ว
แปดแสนหมื่นพันล้านพระองค์  จงประสิทธิสถาพรให้
ญาติโยมนั้นเป็นผู ้มีความสุขความเจริญในบุญคุณของ 
มารดา บิดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง คุณความดี 
คุณข้าว คุณน�้า คุณอากาศ คุณสวรรค์ จงปกป้องรักษา
ญาติโยมให้พ้นทุกข์โศก โรคภัย ทั้งปวง ด้วยเดชเดชะทั้ง
หลายทั้งปวงให้ญาติโยมทุกท่าน ให้เข้าสู่วิมุติ เข้าสู่ปัญญา
ญาณ เข้าสู่มรรคผล นิพพานทุกคนทุกท่านเทอญฯ

ติดใจไปตลอดชาติ นั้น เป็นสมบัติแท้ๆ ไม่เบี่ยงเบนไม่เสแสร้ง 
แกล้งท�า ไม่หน้าไหว้หลังหลอก ตรงไปตรงมา ชัดเจนที่สุด 
นั้นเป็นธรรมะของพระองค์
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สวัสดีป
ีให

ม่ ๒
๕๕๖

สายธารบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างบันไดพญานาค  อุโบสถวัดป่าเจริญราช   ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ยอดเงินร่วมบุญทั้งสิ้น ๒,๑๘๑,๗๔๐ บาท

โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ครั้งที่ ๓  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕
ยอดปัจจัยที่เกินจ�านวนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๕๔๐,๐๐๐ บาท

โดยคณะท�างานถวายยอดปัจจัยที่เหลือทั้งหมด แด่พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  
เพื่อให้ทางวัดป่าเจริญราชน�าเงินปัจจัยดังกล่าวไปใช้ในงานพระพุทธศาสนาดังนี้

๑. เข้าโครงการสร้างก่อสร้างพระสถูปมหาวิหารพุทธปรินิพพาน   ๒๗๐,๐๐๐ บาท
๒. เข้าโครงการสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าเจริญราช ๒๗๐,๐๐๐ บาท

รายชื่อเจ้าภาพช่อฟ้า  โรงอุโบสถ  ช่อละ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

ช่อฟ้าด้านหน้าโรงอุโบสถ  
๑.คุณดรุณี  พัวพันธ์สกุล คุณนพดล-คุณปรีดิยาธร สองเมือง และครอบครัวญาติมิตร
๒.คุณกานต์รวี  โกไศยกานนท์  และครอบครัว
๓.คุณธเนศ-คุณชลธิชา  ดิลกศักยวิทูร และครอบครัว
ช่อฟ้าด้านหลังโรงอุโบสถ

๑.คุณศิริภรณ์  วิทยาศิริกุล    แม่ชีหน่อยและญาติมิตร
๒.คุณไตรสิทธิ์-คุณฉัตรปวีรณ์  ดิลกเรืองพงษ์ และครอบครัว
๓.คุณนรากฤษ  ธีรคุณสร  และครอบครัว

๑.คุณอริยวรรณ  อริยปรัตน์  และครอบครัว (ทิศตะวันออก)
๒.คุณศิริภรณ์-คุณนัยนา  วิทยาศิริกุล  และครอบครัว (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓.คุณจิรทีปต์-คุณธัญพร-ดช.จุตินันท์  สระบ�ารุง (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)
๔.คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร (ทิศเหนือ)
   คุณนิภาพรรณ  ทันตาหะ และญาติมิตร 
๕.คุณผกาวรรณ  สามัตถิยดีกุล  และครอบครัว (ลูกกลาง)
๖.คุณสมภูมิ-คุณเจติยา  สกุลรัตนาคม  และคณะ (ทิศใต้)
๗.คุณนภานนท์  อ่อนเกตุพล (ทิศตะวันตกเฉียงใต้)
   คุณปฏิกาญจน์  หวู, คุณพิราภรณ์  ด่านสุทรวงค์ และคณะ 
๘.คุณวัชราภณ์  เมฆานุพักตร์ และครอบครัว (ทิศตะวันตก)
๙.คุณวาณี  ฤทธิ์ธนอังกูร  และครอบครัว (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)

รายชื่อเจ้าภาพลูกนิมิต  ลูกละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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วันมาฆบูชา

คอลัมน์พิเศษ

เรียบเรียงโดย อโน

ในพระพุทธศาสนา หลังจากที่ท่านได้ทรงตรัสรู้มา
แล้ว เป็นเวลา ๙ เดือน ซึ่งหลักค�าสอนนี้เป็นหลักการ 
และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ของพระสงฆ์ โดยมีเหตุ
อศัจรรย์ทีเ่กดิขึน้พร้อมกนัถงึ  ๔  ประการณ์ด้วยกนั คอื 

 วันมาฆบูชานั้น ถือเป็นวันส�าคัญวันหนึ่งของ
พุทธศาสนา  เชื่อว่าหลายท่านคงทราบว่าวันมาฆบูชา 
นั้นเป็นวันส�าคัญทางพุทธศาสนา แต่หลายท่านที่อาจ
จะยังไม่ทราบว่า วันมาฆบูชานั้นมีความส�าคัญ และ
มีความหมายกับชาวพุทธอย่างไร จึงมีเกร็ดความรู ้
เกี่ยวกับวันมาฆบูชามาฝากกันค่ะ

ความหมายของวันมาฆบูชา

 ค�าว่า มาฆะ นั้นเป็นชื่อของเดือนสาม ซึ่ง
มาจากค�าว่า มาฆบูรณมี หมายถึง การบูชาพระใน
วันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ คือ ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๓ 
ตามปฏิทินของอินเดีย
 การก�าหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติ
ของไทยนั้น จะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๓ แต่ถ้า
ปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชา
ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๔ และมักจะ
ตรงกับเดือน กุมภาพันธ์ หรือมีนาคม 

ความส�าคัญของวันมาฆบูชา

 วันมาฆบูชาได ้ รับการยกย ่องให ้ เป ็น 
วันส�าคัญทางพุทธศาสนา เนื่องจากมีเหตุการณ์เกิด
ขึ้นเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีก่อน ในสมัยพุทธกาล เป็นวันที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาท-
ปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมแก่พระสงฆ์เป็นครั้ง
แรก ซึ่งเป็นการประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่

๑.พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกัน ๑,๒๕๐ รูปนั้น 
ได้มาประชุมกัน ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห ์
แคว้นมคธ เพื่อสักการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจ้าโดยมิได้นัดหมาย
๒.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมด ล้วนเป็นเอหิภิกขุ-
อุปสัมปทา คือ เป็นผู้ได้รับการอุปสมบทจาก
พระพุทธเจ้าโดยตรงทั้งสิ้น
๓.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นพระ
อรหันต์ ผู้ทรงอภิญญา ๖ 
๔.วนัดงักล่าวนีต้รงกบัวนัเพญ็มาฆบรูณม ี  ดถิ ีขึน้ ๑๕ ค�า่ 
เดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ 

 เพราะเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ ๔ ประการ 
ข้างต้น ท�าให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า  
วันจาตุรงคสันนิบาต โดยมีความหมาย คือ 

 ดั้งนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า 
การประชุมด้วยองค์ ๔ นั่นเอง 

•	 จาตุร แปลว่า ๔
•	 องค์ แปลว่า ส่วน
•	 สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ทั้งนี้วันมาฆบูชานั้น ถือเป็นวันพระธรรม
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันพระพุทธ

วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันพระสงฆ์
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โอวาทปาฏิโมกข์

        เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็น 
มหาสังฆสันนิบาต และเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้น
ทั้ง ๔ ประการแล้ว จึงเห็นเป็นโอกาสอันสมควร
จึงทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักค�าสอน 
และเป็นหัวใจส�าคัญของพระพุทธศาสนา เพื่อวาง 
จุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึงพระพุทธ
ศาสนาแก่พระอรหันต์สาวก และพุทธบริษัททั้งหลาย 
เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น
  พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข ์
เป็นพระพุทธพจน์ ๓ คาถากึ่งท่ามกลางมหาสังฆ-
สันนิบาตนั้น มีใจความดังนี้ 

•	 พระพุทธพจน์คาถาแรก พระองค์ทรงกล่าวถึง 
พระนิพพานว่า เป็นจุดหมาย หรืออุดมการณ์อัน
สูงสุดของบรรพชิต และพุทธบริษัทซึ่งมีความ
แตกต่างจากศาสนาอื่น 

•	 พระพุทธพจน์คาถาที่สอง คือ วิธีการที่เป็นหัวใจ 
ส�าคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ ่งหมายของพระพุทธ-
ศาสนา แก่พุทธบริษัททั้งปวง กล่าวโดยย่อ คือ 
การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง ได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ ซึ่ง
เป็นทางแห่งความชั่ว ๑๐ ประการ ทั้งทางกาย วาจา 
และใจ การบ�าเพ็ญแต่ความดี ตามกุศลกรรมบถ 
๑๐ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ การท�าจิตใจ
ให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส คือ การหลุดจากนิวรณ์

ที่ขัดขวางจิตใจ ไม่เข้าถึงความสงบ  
•	 พระพุทธพจน์คาถาที่สาม คือ หลักการปฏิบัติ

ของพระสงฆ์ ผู้ซึ่งท�าหน้าที่ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ๖ ประการด้วยกัน คือ

๑.ไม่กล่าวร้ายใคร คือ ไม่โจมตีใคร
๒.การไม่ท�าร้ายใคร คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
๓.มีความส�ารวมในการปาฏิโมกข์ทั้งหลาย คือ เคารพ
ระเบียบวินัย กฏกติกา ขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
ของสังคม
๔.การเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร คือ รู้ความพอดี
ในการบริโภค และการใช้สอย
๕.การรู้จักที่นั่งนอนอันสงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มี
ความเหมาะสม

โดยสามารถสรุปใจความส�าคัญได้ว่า  
ท�าความดี ละเว้นความชั่ว และท�าจิตใจให้บริสุทธิ์

กิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติในวันมาฆบูชา

 ในวันมาฆบูชานั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทย
นิยมท�าบุญตักบาตรในตอนเช้า ตลอดวันจะมีการ
ท�าบุญ และบ�าเพ็ญบุญกุศลความดีอื่นๆ เช่น ไปวัด
เพื่อรับศีล งดเว้นการท�าบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน 
ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังธรรมเทศนา สวดมนต์และ
เวียนเทียนในเวลาเย็น 
 ทางวัดป ่าเจริญราชขอเรียนเชิญเหล่า
สาธุชนทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธ
ศาสนาในวันมาฆบูชา ร่วมสร้างบุญกุศลเพื่อน้อม
ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า 
และเพื่อร�าลึกถึงคุณพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง 
“โอวาทปาฏิโมกช์” ซึ่งเป็นหลักธรรมค�าสอนที่เป็น
หัวใจส�าคัญของพระพุทธศาสนา
 ๑๐.๓๐ น. ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมถวาย
ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์  
 ๑๕.๐๐ น.  เทศนาโดยพระครูปลัดวีระนนท์  
วีรนนฺโท  เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช และเวียนเทียน
ร่วมกัน
 ๑๗.๓๐ น.  ท�าวัตรเย็น  และ ปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  
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 หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
เสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสปรินิพพาน-
ธาตุ ภายใต้ต้นรังทั้งคู่ ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา 
ในวันเพ็ญแห่งวิสาขมาส พระอนุรุทธะจึงได้ให้
พระอานนท์ ไปแจ้งข่าวการดับขันธปรินิพพานแก่
พวกมัลลกษัตริย์ เมื่อพวกมัลลกษัตริย์ได้ทราบข่าว
ปรินิพพานแล้ว จึงพร้อมกันเสด็จมาบูชาสักการะ 
ถวายการอุปถัมภ์ในการจัดการพระบรมศพ โดยได้
ตั้งพระบรมศพไว้ที่สาลวโนทยาน ๗ วัน ในวันแรม 
๘ ค�่า เดือน ๖ (วันอัฏฐมีบูชา) ได้ประกอบพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ ใกล้กรุง
กุสินารา หลังจากที่มัลลกษัตริย์ได้จัดการถวายพระ-
เพลิงพระสรีระของพระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ในขณะที่มีการเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุ
อยู่นั้น ข่าวได้แพร่สะพัดไปยังอาณาจักรทั้งหลาย 
ภายนอกพระนคร ครั้งนั้น 
พระเจ้าอชาตสัตตุราช ผู้ครองนครราชคฤห์     
พระเจ้าลิจฉวี แห่งพระนครไพศาลี
พระเจ้ามหานาม แห่งกบิลพัสดุ์นคร   

ข้อพิพาทจากการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

เหตุเกิดบนรอยพุทธ

เรียบเรียงโดย ฤทธิรงค์

พระเจ้าฐุลิยราช แห่งเมืองอัลลกัปปนคร      
พระเจ้าโกลิยราช แห่งเมืองรามคาม       
พระเจ้ามัลลราช แห่งเมืองปาวานคร และ 
มหาพราหมณ์ ผู้ครองเมืองเวฏฐทีปกนคร 
รวม ๗ นครด้วยกัน ล้วนมีความเลื่อมใส และความ
เคารพนับถือมั่นในพระพุทธศาสนา ครั้นได้ทราบข่าว 
การปรินิพพานของพระบรมศาสดา มีความเศร้าโศก 
อาลัยอาวรณ์ในพระผู ้มีพระภาคเจ้าเป็นอันมาก 
จึงได้แต่งตั้งราชทูตส่งไปขอแบ่งพระบรมสารี- 
ริกธาตุ ณ เมืองกุสินารานครเพื่อจะได้สร้างพระ
สถูปบรรจุไว้เป็นที่สักการะบูชา เป็นสิริมงคลแก่
พระนครของพระองค์สืบไป
 ครั้นส่งราชทูตไปแล้ว ก็ยังเกรงว่ากษัตริย์
มัลลราช แห่งกุสินารา จะขัดขืนไม่ยอมดังปรารถนา 
จึงให้จัดโยธาแสนยากรเป็นกองทัพ พร้อมด้วย 
จาตุรงคโยธาเสนาหาญครบถ้วน และศัตราวุธเต็ม
กระบวนศึก เดินทัพติดตามราชทูตไป ด้วยทรงตั้ง
พระทัยว่า หากกษัตริย์มัลลราช แห่งนครกุสินารา
ขัดขืน ไม่ยอมให้ด้วยไมตรี ก็จะยกพลเข้าโหมหักบีบ
บังคับ เอาพระบรมธาตุด้วยก�าลังทหาร
 ฝ ่ ายมัลลกษัตริย ์ ในเมืองกุสินารานั้ น  
ก็มิยอมมอบพระบรมสารีริกธาตุให้ เนื่องจากถือว่า 
พระพุทธองค์เสด็จมาดับขันธปรินิพพานในเขตของ
ตน พระบรมสารีริกธาตุจึงควรเป็นของพวกตน
กษัตริย์ทั้งสองฝ่ายต่างท�าอหังการซึ่งกันและกัน
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ด้วยขัตติยมานะ คุกคามท้าทาย ด้วยถ้อยค�ามี
ประการต่างๆ ใกล้จะท�าสงครามล้มประหารซึ่งกัน
และกันอยู่แล้ว 
 ในกาลนั้น โทณพราหมณ์ ผู้เป็นบัณฑิต 
เป็นทิศาปาโมกข์อาจารย์สอนไตรเพทแก่กษัตริย์ 
ทั้งหลาย พิจารณาเห็นเหตุอันพึงจะมี ในสิ่งซึ่งมิใช่
เหตุอันควรล้มประหารซึ่งกันและกัน จึงด�าริว่า เรา
ควรจะระงับเสียซึ่งการวิวาทของกษัตริย์ทั้งปวง 
และชี้ให้เห็นประโยชน์แห่งความสามัคคีเถิด 
          ครั้นโทณพราหมณ์ด�าริเช่นนั้นแล้ว จึงขึ้น
ยืนอยู่บนที่สูง ปรากฏร่างแก่กษัตริย์ทั้งหลาย พร้อม
กับกล่าววาจาห้ามว่า 

 “ข้าแต่ท่านทั้งหลาย ขอทุกท่านจงสงบใจ
ฟังค�าของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นค�าที่ท่านทั้งหลายจะต้อง
ปฏิบัติตามโดยส่วนเดียวเถิด” 

 ครั้นโทณพราหมณ์ เห็นกษัตริย์ทั้งหลาย
ตั้งใจสดับฟังถ้อยค�าของตนเช่นนั้น จึงกล่าวต่อไปว่า 

 “ข้าแต่ท่านผู้จอมแห่งประชาราษฎร์ทั้งหลาย 
แท้จริงทุกๆ ท่าน ก็มิใช่สักการะ เคารพบูชาพระผู้มีพระ- 
ภาคเจ้า โดยฐานที่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่สูงโดยชาติ
และโคตร หรือสูงโดยเกียรติ ยศ ศักดิ์ และทรัพย์

สมบัติแต่ประการใดเลย ปรากฏว่า เราทั้งหลายสักการะ 
 เคารพ บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า โดยธรรมด้วยความ
เชื่อถือในธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้ทั่วกัน ก็ธรรม

ทั้งหลาย ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานไว้นั้น 
พระองค์ทรงสรรเสริญขันติความอดทน อหิงสา ความไม่
เบียดเบียนและสามัคคี ความพร้อมเพรียงกัน อันเป็น
ธรรมทรงคุณค่าอันสูง ควรที่คนทั้งหลาย จะพึงปฏิบัติ
ทั่วกัน เมื่อเป็นดังนั้นแล้ว เหตุอันใดเล่า เราควรจะพึง

วิวาทกัน ข้อนั้นไม่เป็นการสมควรเลย

 เมื่อกษัตริย์ทั้งปวง ได้สดับค�าของโทณ-
พราหมณ์อันชอบด้วยธรรมอันสอดคล้องต้องกัน 
กับรัฐประศาสโนบายเช่นนั้น ก็ได้สติ ด�าริเห็น
สอดคล้องต้องตามค�าของโทณพราหมณ์ เลื่อมใส
ในถ้อยค�านั้น แล้วพร้อมยอมตาม
 ขณะนั้นพระบรมสารีริกธาตุอันทรงพรรณ
พิลาศงามโอภาสด้วยรัศมี ซึ่งปรากฏอยู่ในพระ- 
หีบทองเฉพาะพระพักตร์ ได้เตือนพระทัยกษัตริย์
ทั้งปวง ให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระ- 
ผู้มีพระภาค ดังนั้นกษัตริย์ทั้งปวงจึงได้ทรงกันแสง 
ปริเทวนาการต่างๆ ครั้งนั้นโทณพราหมณ์เห็น
กษัตริย์ทั้งหลายมัวแต่โศกศัลย์รันทดอยู่เช่นนั้น จึง
หยิบพระทักษิณทาฐธาตุ คือ พระเขี้ยวแก้วข้างขวา
เบื้องบน ขึ้นซ่อนไว้ในมวยผม แล้วจัดการตักตวง
พระบรมสารีริกธาตุด้วยทะนานทอง ถวายกษัตริย์
ทั้ง ๘ พระนคร ซึ่งประทับอยู่ ณ ที่นั้น ได้พระนคร
ละ ๒ ทะนานเท่าๆ กันพอดี รวมพระบรมธาตุเป็น 
๑๖ ทะนานด้วยกัน
 เมื่อโทณพราหมณ์ ก�าลังแบ่งพระธาตุอยู่ 
ท้าวสักกะจอมเทพ ส�ารวจดูว่า ใครหนอฉวยเอา 
พระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าไป...
ทรงเห็นว่า โทณพราหมณ์ เป็นผู้ฉวยเอาไป
ทรงด�าริว่า...แม้พราหมณ์ ก็ไม่อาจท�าสักการะอันควร
แก่พระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาได้ จึงทรงน�าพระเขี้ยว
แก้วเบื้องขวา ที่พราหมณ์ซ่อนไว้นั้น ออกจากระหว่าง
ผ้าโพก แล้วบรรจุไว้ในผอบทองค�า น�าไปยังเทวโลก  
ประดิษฐานไว้  ณ  พระจุฬามณีเจดีย์  ในเทวโลก.

อ้างอิง พุทธประวัติทัศนศึกษา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ,  
www.dhammahome.com

เพราะฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายจงสามัคคีปรองดองกัน
เถิด ขอทุกท่านจงมีส่วนได้พระบรมสารีริกธาตุของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้า อัญเชิญไปสักการะจงทั่วกันเถิด  
ขอพระบรมสารีริกธาตุที่เคารพบูชาอันสูง จงแพร่หลาย
ออกไปยังพระนครต่างๆ เพื่อเป็นที่สักการะ เคารพ บูชา

ของมหาชนทั้งปวงเถิด” 
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ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา

กฏหมายน่ารู้

เรียบเรียงโดย อนุเทพ  อินทรชิต (คุณหนุ่ม)

อนุญาตขึ้นทะเบียนไว้กับส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่ง-
ชาติ  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจออกค�าสั่ง  ยกเลิก  เพิก
ถอน  เปลี่ยนแปลง  หรือให้กระท�าการ หรืองดเว้น
การกระท�าใดๆ เป็นที่เสียหาย หรือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น 
เหยียดหยามพระพุทธศาสนาหรือมีหนังสือเรียกให้บุคคล
ใดๆ มาให้ถ้อยค�าหรือส่งเอกสาร และหลักฐานที่จ�าเป็น 
เพื่อประกอบการพิจารณา ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงาน
เจ้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
  กฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
ยังไม่แล้วเสร็จ ผมสรุปมาให้ท่านที่สนใจได้ทราบไว้ก่อนล่วง
หน้า เมื่อกฎหมายออกมาผมจะได้อธิบายในรายละเอียด
เพื่อเราจะได้เตรียมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
อย่างไรกฎหมายก็เป็นเพียงเครื่องมือที่ผู้ปกครองใช้ในการ
ปกครองประเทศ  พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักหนึ่ง 
ในสามสถาบัน คือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มี
พุทธบริษัทสี่เป็นผู้สืบทอด โดยมีวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมที่
พุทธบริษัทมีหน้าที่ในการให้ความอุปถัมภ์ค�้าชูสืบทอดให้
พระพุทธศาสนารุ่งเรืองต่อไปตามกาลเวลา  หน้าที่นี้ไม่
ต้องมีใครมาบังคับ  ไม่มีกฎใดมาบังคับใด  อาศัยเพียง
การมีศรัธทามีจิตอาสาเชื่อมั่นในค�าสอนของพระพุทธองค์
และปฏิบัติตามค�าสอน   และเชื่อว่าท�าดีได้ดี  ท�าชั่วได้ชั่ว 
ใครท�ากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น  แต่อย่างไร
ก็ตามก็เป็นการสมควรแล้วที่รัฐและพุทธศาสนิกชน จะได้
ร่วมมือร่วมใจกันอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้
เจริญมั่นคง  ด�ารงอยู่สืบไป 

 โลกมีการเปลี่ ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาตาม
วัฏจักรของเวลาเป็นกฎธรรมชาติ เราพบเห็นความวุ่นวาย 
ของสังคม ที่คนในสังคมมีการแข่งขันตามโลกวัตถุนิยม 
กฎหมายจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส�าคัญ เป็นกติกา 
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แต่ขณะเดียวกันกฎหมายก็อาจ 
ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนบางกลุ่มที่อาจเสียประโยชน์บาง
อย่างไป ในยุคสมัยนี้รัฐได้มีการออกกฎหมายขึ้นมาหลาย 
ฉบับ และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติอีก 
หลายฉบับ หนึ่งในนั้นมีกฎหมายที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง
กับพวกเราชาววัด คือ ร่างพระราชบัญญัติอุปถัมภ์ และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายที่
ก�าหนดแนวทางให้รัฐอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 
การศาสนศึกษา  การเผยแผ่ การสาธารณูปการ  ส่งเสริม 
การปฏบิตัศิาสนกจิของคณะสงฆ์ บรรพชติ และแม่ช ีส่งเสรมิ 
อุปถัมภ์ส�านักนักเรียน และส�านักปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่
พระพุทธศาสนา รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการบริการทาง
สาธารณสุข และการพัฒนาระบบสุขภาพแก่คณะสงฆ์ 
บรรพชิต และแม่ชี อย่างทั่วถึง
 มีการจัดตั้งส�านักคณะกรรมการอุปถัมภ์และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนา และคณะกรรมการอุปถัมภ์และ 
คุ้มครองพระพุทธศาสนา การจัดตั้งกองทุนอุปถัมภ์ และ
คุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธ-
ศาสนา ก�าหนดวิธีการจัดตั้งและยกเลิกการด�าเนินการของ
ส�านักปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม
ของคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง 
มติ หรือประกาศของมหาเถรสมาคม และการจัดตั้งส�านัก
ปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม ให้ขอ ขอให้เจริญในธรรม... สวัสดีครับ
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สวัสดีป
ีให

ม่ ๒
๕๕๖

เก็บตกโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๒

โลกพุทธบุตร

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

 ปฐมฤกษ์ส�าหรับโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๒ 
ส�าหรับยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี ระว่างวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน 
๒๕๕๕  ยุวชนของเราถือศีล ๘ รับประทานอาหารเพียง ๒ 
มื้อ คือมื้อเช้า  และกลางวัน(ก่อนเที่ยง)  มื้อเย็นมีน�้าปานะ
ให้น้อง ๆ ดื่ม  เพื่อฝึกให้น้อง ๆ อดทน  เข้มแข็ง  และมา
เข้าโครงการเพื่อฝืก...ฝึก..และฝึกฝนตนเองจริง ๆ 
 เช่นเดิมค่ะวันเปิดโครงการ  เวลาลงทะเบียนของ
เรา ๐๙.๐๐ น.  แต่ ๐๗.๐๐ น.  น้องๆเริ่มทยอยมากันแล้ว 
แต่รุ่นนี้ผิดกับรุ่นเด็กเล็กอย่างเห็นได้ชัด  เรียบร้อย และ
เงียบมาก จนพี่ๆ เจ้าหน้าที่  และคณะวิทยากรแปลกใจ  
จนต้องบอกน้องๆ ว่าเราไม่ได้ให้ “ปิดวาจา” เหมือนคอร์ส
ผู้ใหญ่  สามารถพูดคุยกันได้  พอจบพิธีเปิดโครงการคณะ-
วิทยากรจึงต้องเริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้น้องๆ ได้
ใช้เสียง ได้ท�าความรู้จักกัน และเริ่มกิจกรรม “ตามล่าหา
เกมส์ธรรมะ” ให้น้องได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และ
ท�าความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ และพระคุณเจ้าที่วัด น้องๆ 
จึงเริ่มผ่อนคลาย และเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น (สงสัยน้องๆ ใช้
สายตา และจิตคุยกัน  ธรรมะชั้นสูงจริงๆ)
         รุ่นที่ ๒ นี้คณะวิทยากรเตรียมการสอนมาอย่างเข้มข้น 
เนื้อหามากขึ้น เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยย่างเข้าวัยรุ่น  จึงต้อง
เน้นให้เด็กๆ มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท  
กิจกรรมที่เหมือนรุ่นที่ ๑ เช่น “Walk and learn” “บิณฑบาตร
ความชั่ว  เผาผีความชั่ว”  “ทอดผ้าป่าความดี” ฐานกิจกรรม 
“Walk rally” และกิจกรรมที่เพิ่มมาเพื่อฝึกฝนน้องๆ ของเรา 
เช่น กิจกรรมธรรมบรรยายและเกมส์เสริมปัญญา เรื่อง 
“คุณค่าแห่งศีล”  “คุณค่าแห่งสมาธิ”  “คุณค่าแห่งปัญญา”  
“สัญลักษณ์ของคนดี”  “บาปบุญมีจริง”  “กัลยาณมิตร”  
“สติมา ปัญญาเกิด” ซึ่งเนื้อหาการสอนทั้งหมดนี้  

ก็เพื่อขัดเกลาพุทธบุตรของเราให้มีความเข้าใจ แยกแยะ
ถูก-ผิด ดี-ชั่ว โดยใช้สติปัญญาช่วยในการตัดสิน  และตั้งมั่น 
อยู่ในคุณงามความดี  โดยเฉพาะที่เน้นเป็นพิเศษ คือ 
“กิจกรรมบ�าเพ็ญภาวนา”  ท�าวัตรเช้า-เย็น และปฎิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ซึ่งรุ่นที่ ๒ นี้ เน้นการปฏิบัติธรรม 
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ ๔ ช่วงต่อวัน  ช่วงเช้าหลังท�าวัตรเช้า 
หลังรับประทานอาหารเช้า ช่วงบ่าย และช่วงเย็นหลัง
ท�าวัตรเย็น (รุ่นที่ ๑ ช่วงเช้า และเย็นหลังท�าวัตรเท่านั้น) 
ท�าเอาน้องๆ นิ่ง อึ้ง งง งวย ที่ส�าคัญง่วง...  เพราะตื่นเช้า 
นอนน้อย กินน้อย (หมายถึงรับประทาน ๒ มื้อ แต่ในแต่ละมื้อ
ไม่น้อยกันเลย) ท�าความเพียรมาก  เป็นพุทธบุตรนักปฏิบัติ
ธรรมของวัดป่าเจริญราชจริงๆ   ตารางกิจกรรมแน่นมาก 
ช่วงพักพุทธบุตรของเราต้องท�ากิจกรรม “พุทธบุตรอาสา”  
บ�าเพ็ญประโยชน์ท�าความสะอาดห้องน�้า  ที่นอน  ยังไม่พอค่ะ 
คณะวิทยากรของเราให้น้องๆ แต่ละกลุ่มได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์อีก  คือท�ากิจกรรม “พุทธประวัติเสริม
ปัญญา”  เรียกได้ว่าไม่มีเวลาคิดถึงบ้านกันเลยทีเดียว  ท�าให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนประทับใจพุทธบุตรรุ่นนี้มาก  ทุกคนตั้งใจ 
เอาใจใส่ และให้ความร่วมมือท�ากิจกรรมทุกอย่างเป็นอย่าง
ดี  ถึงแม้ว่าไม่ได้รับประทานอาหารเย็น  แต่น้องๆ ก็สู้ไม่
ถอยค่ะ (เพราะกักตุนมื้อกลางวันไว้เพียบไม่เชื่อดูพุงน้องๆ 
แต่ละคนได้เลยค่ะ) ช่วงดื่มน�้าปานะ ก็ดื่มแทนข้าวกันเลย 
ทั้งน�้าปานะที่เจ้าภาพน�ามาร่วมในโครงการพุทธบุตร  และ 
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นมกล่อง ไม่รู้หกไปไหนหมด ท�าเอาพี่เลี้ยงน�้าตาซึม ซึ้งใจ
น้องๆ จากบ้านมาอยู่วัด  กินก็ไม่ได้ นอนก็ไม่หลับ...  ช่วง
ค�่านี้ทางโครงการได้รับความเมตตาจาก  พระมหาวีรพล  
วีรญาโณ (พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
วัดยานนาวา)  มาบรรยายธรรมเรื่อง “ความรักในวัยรุ่น  
เลือกที่จะรัก  และต้องรักให้เป็น”  เพื่อสะท้อนความรัก
ในวัยรุ่นที่ไม่รู้จักรักษาตัว รักษาใจตนเองจนเกิดปัญหาตาม
มาในภายหลัง  พระอาจารย์บรรยายธรรมเน้นให้พุทธบุตร
ทุกๆ คน ต้องรักตนเอง  รักคุณพ่อคุณแม่  รู้จักหลีกเลี่ยง
ปฏิเสธ  และไม่เปิดโอกาสให้ตนเอง และผู้อื่นได้กระท�าผิด 
พระอาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกสนาน  เด็กๆ ทุกคนตั้งใจฟัง 
ฟังไปก็หัวเราะไป ฟังไปพร้อมคิดตาม สุดท้ายพระอาจารย์ให้
พุทธบุตรของเราสัญญาว่าจะดูแลรักษาตัวเองเป็นอย่างดี 
มีปัญญารู้เท่าทันคน และรู้จักหลีกเลี่ยงความไม่ดีทั้งปวง  
รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้อบายมุขใดๆ เข้ามาในชีวิตได้  ให้ลูก ๆ  
สะอาดบริสุทธิ์สมเป็น บุตรพระพุทธเจ้า
 ผ่านไปเพียงแค่ ๒ วัน กิจกรรมมากมายขนาดนี้  แต่
ยังมีอีกค่ะ  ด้วยเหตุว่าคณะวิทยากรของเราจะประเมินผล 
การเรียนรู้ของน้องๆ เป็นหลัก  ถ้าน้องๆ สามารถเรียนรู้ 
และมีความพร้อมที่จะรับ  คณะวิทยากรของเราก็ไม่ยั้งค่ะ  
พระอาจารย์สุชาติ พระอาจารย์รพีภัทร อาจารย์ต้น  และ
พระคุณเจ้าทุกรูปที่วัด พร้อมที่จะให้ความรู้กับน้องๆ ให้
เข้มข้นมากขึ้น  ต่างฝ่ายต่างเต็มที่กันเลยทีเดียว ทั้งคณะ
วิทยากร และพุทธบุตรลูกศิษย์  กิจกรรมวันที่ ๓  “เสวนากับ
พี่แอร์ เรื่องวัฒนธรรมที่แตกต่าง หวงแหนความเป็นไทย”  
พี่แอร์การบินไทยหลายคนนอกจากเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยดูแล
น้องๆ แล้วยังเป็นวิทยากรบรรยาย ฐานกิจกรรม “Walk 
rally” ฐานมารยาทชาวพุทธ  ฐานเกมส์ธรรมะ-ธรรมนูญ
ชีวิต ๖  และยังช่วยบรรยายพิเศษวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วย 
ให้น ้องพุทธบุตรทราบถึงวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ 
ว่าเป็นอย่างไร  และวัฒนธรรมไทยดีอย่างไร  สุดท้ายเราควร
จะหวงแหนความเป็นไทย  กิริยามารยาทไทย ความสุภาพ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เป็นที่ชื่นชมของชาวต่างประเทศ และ
อนุรักษ์ความเป็นไทยให้คงอยู่  ไม่หลงใหลไปกับวัฒนธรรม
ต่างประเทศที่ปัจจุบันวัยรุ่นไทยให้ความส�าคัญ และท�าตาม 
กระแสนิยมจนเป็นปัญหาวัยรุ่นในหลายๆ ด้าน  วันนี้ก่อนรับ
ประทานอาหารกลางวันพุทธบุตรทุกคนก็ตั้งท้องกันอีกแล้ว 
มีลูกโป่งคนละลูกที่ต้องดูแลเสมือนลูก  ห้ามแตก ให้เอาใจ
ใส่เป็นอย่างดีตลอดทั้งวัน ไปไหนไปด้วย  ตอนแรกก็สนุก 

หัวเราะชอบใจ หัวเราะเพื่อนๆ หัวเราะตัวเอง  พอผ่านไป ๒ 
ชั่วโมง น้องๆ เริ่มไม่สนุกค่ะ เริ่มอึดอัด  เดินแบกท้องไปอาบ
น�้า  พาไปกินข้าว  เข้าห้องน�้า  ท�ากิจกรรม เริ่มเบื่อกันแล้ว
คะ  เริ่มคิดได้ว่าเป็นภาระหนักที่ต้องดูแล  เริ่มคิดถึงแม่...  
ช่วงค�่าหลังท�าวัตรเย็น  นั่งสมาธิด้วยความอึดอัด  ลูกที่อยู่
ในท้องแอบปลิ้นออกมาใกล้คลอดเต็มที  บางคนลูกก็คลอด
ออกมาแล้วครึ่งตัวเกิดจากพลังของฌาณสมาบัติขั้นสูง  
สมาธิดิ่งลึก  ลมหายใจลึก และช้าลง  ช้าลง  และช้าลง  
ท�าให้ลูกในท้องขาดอากาศหายใจ เลยต้องปลิ้นตัวออกมา
หายใจข้างนอก... กิจกรรมสุดท้ายก่อนนอน “ร�าลึกพระคุณ
แม่”   เป็นเช่นเดิมทั้ง พุทธบุตร พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ ดูสื่อการ
สอนของคณะวิทยากรไป นั่งน�้าตาซึมไป แอบเก็บอาการกัน
ใหญ่กลัวอายน้อง  แต่น้องๆ ของเราไม่เก็บกันเลยร้องไห้โฮ
ออกมาเสียงดังแข่งกันเลย  กว่าแม่จะคลอดออกมาล�าบาก
ยากเย็นเจ็บปวดทรมานเพื่อหนึ่งชีวิตคือลูกที่ก�าลังจะเกิด  
แก้วตาดวงใจของพ่อแม่  พ่อแม่ดูแลเป็นอย่างดีทุกอย่าง
เพื่อให้ลูกอิ่ม ให้ลูกอบอุ่น  ให้ลูกๆ ปลอดภัย  เจ้าหน้าที่ทุกคน 
เตรียมจุดเทียนให้น้องๆ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิตเปลี่ยนเป็น
คนใหม่ เป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวที  และจะเป็นเด็กดี
ให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ  น�้าตาท่วมศาลาปฏิบัติธรรมแต่เป็น
น�้าตาแห่งความส�านึกรัก  น�้าตาแห่งความภูมิใจที่ได้เกิดเป็น
ลูกคุณพ่อคุณแม่  และจะ “ท�าดีเพื่อพ่อ” ตลอดไป  
 พุทธบุตรสนิทสนมกันมากขึ้น  คุ้นเคยกันมากขึ้น  
รักกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น  แต่เวลาจากกันก็มาถึง  
ก่อนจากกัน  น้องหลายคนได้ออกมาเปิดใจกับความอดทน  
พยายาม มาตลอด ๔ วัน  เพราะอยู่บ้านไม่เคยตื่นตีสี่ครึ่ง  
ไม่เคยล้างจาน  ไม่เคยเก็บที่นอน  ไม่เคยท�าความสะอาด
ห้องน�้า  ไม่เคยงดอาหารเย็น  ไม่เคยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ 
ท�างานบ้าน  อยู่บ้านก็เอาแต่เล่นเกมส์  เล่นคอมพิวเตอร์  
ไปเที่ยวกับเพื่อน  ไม่เคยคิดว่าจะได้มาท�าความดี  และได้
ท�าความดีตอบแทนพระคุณพ่อแม่  และน้องๆ ทุกคนสัญญา
ว่า  จะเปลี่ยนตัวเอง จะเป็นคนใหม่  จะเป็นลูกที่ดี  สมเป็น
พุทธบุตร  บุตรพระพุทธเจ้า  คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ 
ทุกคนก็ปลื้มใจและขออนุโมทนาบุญกับน้องๆ ทุกคน  และ
เนื่องจากรุ่นนี้พุทธบุตรส่วนใหญ่ตั้งใจปฏิบัติธรรม และ
ให้ความร่วมมือท�ากิจกรรมกันเป็นอย่างดี  ทางโครงการ
จึงมีมติเพิ่มรางวัลความดีให้น้องๆ มีทั้งรางวัลขวัญใจพี่
เลี้ยง  รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดี  และรางวัลพุทธบุตร 
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ปฏิบัติธรรมดีเด่น เพื่อเป็นก�าลังใจและตอนแทนความดีที่
น้อง ๆ ได้ตั้งใจท�ามาตลอด ๔ วัน
 มาอีกแล้วค่ะเจ้าภาพโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ 
๕/๒ “เด็กดีของพ่อ”  เจ้าภาพใจดีเพื่องานส่งเสริมพระพุทธ- 
ศาสนาของเราน่าอนุโมทนาบุญจริงๆ ค่ะ  คุณเหรียญทอง  
ลาภศรีสวัสดิ์  เจ้าภาพกระปุกออมสินเณรน้อยพุทธบุตร 
คุณวัชราภรณ์  เมฆานุพักตร์  เจ้าภาพอาหารตลอด
โครงการ และป้าม้อย แม่ครัวกะทะเหล็กของเราท�าเอาลูกๆ 
พุทธบุตร สมบูรณ์อวบอิ่มกลับบ้านกันเลยทีเดียว  และราย- 
นามเจ้าภาพอาหารอื่นๆ มีดังนี้  ทางโครงการค่ายพุทธบุตร
ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ ที่นี้
•	 คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ เจ้าภาพอาหารตลอด

โครงการ
•	 คุณเอก (คุณพ่อน้องไนท์) เจ้าภาพนมเปรี้ยว
•	 คุณเอ๋ คุณอ้อย คุณออย (การบินไทย) เจ้าภาพเจลลี่
•	 คุณนิธินาถ   เจ้าภาพสปาเกตตี้
•	 คุณปลุก   เจ้าภาพไข่พะโล้
•	 คุณภัคกร  เจ้าภาพไอศครีม
•	 คุณเจ  คุณกุ๊ก  คุณน�้า (เด็กวัด) เจ้าภาพสมูทตี้
•	 คุณปภาภัทร  ขันติพะโล  เจ้าภาพขนมเค้ก

รางวัลโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๒
รางวัลวาดภาพชมเชย: ด.ช.คงกฤช แสงอุทัย
รางวัลวาดภาพดีเด่น: ด.ญ.ธมน ภัทรสุธีวโรดม
รางวัลเรียงความชมเชย: น.ส.สรญา ศิริแก้ว
รางวัลเรียงความดีเด่น: ด.ญ.ธมน ภัทรสุธีวโรดม
รางวัลขวัญใจพระอาจารย์: ด.ญ.จิรัฐิพร อุตตรนที
รางวัลขวัญใจพี่เลี้ยง: ด.ช.ศุภณัฐ บ�ารุงเขต,  
 ด.ญ.สุชญา ศิริแก้ว, ด.ช.กรกฤต สุทธิสุนทร,
          น.ส.ศุภจาร เผ่าพงษ์, ด.ช.ภูรินทร์ มนต์พิสิฐ, 
 ด.ญ.มัลลิกา ฟุ้งวิชา, ด.ช.กิตติวัฒน์  เจริญรัตน์,  
 ด.ญ.อมรรัตน์  จันทร์ตรี  
รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดี: นายฉัตรชัย  เอี่ยมแสง
                                น.ส.ศิวพร  ยันทองใหญ่
รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดีเด่น: ด.ช.ศุภณัฐ  บ�ารุงเขต
                                    ด.ญ.อมรรัตน์  จันทร์ตรี
รางวัลพุทธบุตรดีเด่น: ด.ญ.สิรีธร  ภู่ภิญโญ
รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม: ด.ช.กิตติวัฒน์  เจริญรัตน์
รางวัลพี่เลี้ยงดีเด่น: น.ส.สุภาพร  เลิศศักดิ์ศรีสกุล
รางวัลพี่เลี้ยงยอดเยี่ยม: น.ส.กาญจนา  เขียวชะอุ่ม

รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม 
ด.ช.กิตติวัฒน์ เจริญรัตน์

 ผมรู ้จักวัดป่าเจริญราชเมื่อได้มาร่วมงานกฐินกับแม่ 
ที่วัดปี ๒๕๕๒ ในงานเราได้รับวารสารกระแสใจจึงได้รู้ว่าทางวัด
จัดค่ายพุทธบุตร ผมจึงสมัครเข้าร่วมค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๓ ปีต่อ
มาเมื่อจัดรุ่นที่ ๔  ผมอายุเกินไม่สามารถเข้าร่วมได้ ครั้งนี้เป็นค่าย
พุทธบุตรรุ่นที่ ๕ ผมดีใจมากที่ทางวัดจัดรุ่นเด็กโตอายุ ๑๓-๑๕ 
ปี   ผมรอลุ้นมากว่าจะได้เข้าร่วมหรือไม่ เพราะใบสมัครของผมส่ง
จากบ้านที่เพชรบุรี ครั้งแรกต้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นไม่ได้ใบตอบรับ 
เดือนมีนาคมผมจึงขอให้คุณแม่ที่อยู่ที่สงขลาติดต่อทางค่ายพุทธ- 
บุตรให้ผม และส่งใบสมัครไปอีกครั้ง ในที่สุดใบตอบรับก็มาถึง
บ้านที่เพชรบุรี ผมดีใจมาก และรู้สึกสบายกายสบายใจเมื่อได้มา
อยู่ที่วัดปฏิบัติธรรมและท�ากิจกรรมต่างๆ
          ตอนที่ตัวเองได้รับรางวัลผมดีใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะมี
ความสามารถเป็นพุทธบุตรยอดเยี่ยมได้ ผมรู้สึกภาคภูมิใจครับ
เพราะเป็นรางวัลที่หลายคนต้องการ ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆ พี่ๆ
น้องๆ ที่คิดว่าค่ายพุทธบุตรน่ากลัว และไม่สบายเหมือนอยู่ที่บ้าน 
เราอยู่ที่บ้านก็ได้แต่เล่นเกมส์ดูทีวีเท่านั้น ขอให้คิดใหม่ ลองมาเข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ที่นี่สอนเราว่าจะเป็นคนดีได้อย่างไร 
ท�าให้เราเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมมีแนวทางของชีวิต ท�าให้เรา
ส�านึกในพระคุณของบิดามารดา 
          ผมรู้สึกประทับใจทุกอย่างในค่ายพุทธบุตรครับ แต่ที่ประทับใจ 
มากที่สุดคือ สื่อที่น�ามาประกอบการสอนที่ลงตัวท�าให้ไม่รู้สึกเบื่อ 
วัยรุ่นจดจ�าได้ง่ายกว่าการสอนทั่วไปครับ

คุณลดาวัลล์  สงวนทรัพย์(คุณแม่น้องไอซ์)
          คุณแม่รู้จักโครงการค่ายพุทธบุตรครั้งแรกตอนถวายกฐินที่
วัดป่าเจริญราช น้องไอซ์หยิบเอกสารถือมาให้ดูแล้วก็บอกว่าอยาก
มาร่วมกิจกรรมกับโครงการ  พอได้ยินแบบนั้นก็รีบจัดการให้เลย 
และก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะตั้งใจอยากให้ลูกมาร่วมกิจกรรมดีๆ 
อย่างนี้อยู่แล้ว วันปิดโครงการมารับน้องไอซ์รู้ว่า น้องไอซ์ได้รับ
รางวัลก็ดีใจมากค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้  ที่ดีใจมากกว่านั้น 
ก็คือ การที่น้องขอมาร่วมเข้าโครงการที่วัด และก็ขอมาทุกปีเลยค่ะ 
นี่ ล ่ ะ ค ่ ะ ที่ คุ ณ แ ม ่ ดี ใ จ ม า ก ก ว ่ า ก า ร ที่ ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล เ สี ย อี ก 
          โครงการพุทธบุตรนี้ดีมากๆ ค่ะ เป็นการฝึกให้เด็กได้อยู่ร่วม
กัน ช่วยเหลือกัน ปลูกจิตส�านึกให้รักคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น ให้เด็ก
ได้เกรงกลัวต่อบาป และทีมงานทุกท่านก็น่ารัก ทุกๆ ท่านล้วนเป็น
จิตอาสา ที่มาช่วยกันพัฒนาจิตใจเด็กๆ ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม 
เพื่ออยู่ในสังคมที่ก�าลังวุ่นวาย ถ้าพาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมนี ้
รับรองเลยว่าจะได้เด็กดีมีคุณภาพ เป็นคนดีของพ่อแม่ และเป็น
ประชากรที่ดีของประเทศต่อไป
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รางวัลพุทธบุตรดีเด่น 
ด.ญ.สิรีธร ภู่ภิญโญ

 ได้รู้จักค่ายพุทธบุตรจากคุณแม่ เพราะคุณแม่มาที่วัดนี ้
เป็นประจ�าอยู่แล้ว ตอนมาเข้าค่ายวันแรกรู้สึกเบื่อ เพราะไม่มี
เพื่อนไม่รู้จักใครเลย แต่พออยู่ไปได้ท�าความรู้จักได้พูดคุยก็รู้สึก
สนุกมาก ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆเยอะขึ้น ได้ร่วมท�ากิจกรรมด้วยกัน 
เล่นด้วยกัน ส่วนอาหารก็อร่อยทุกมื้อ พระอาจารย์สอนธรรมสนุก
เวลาบรรยายไม่เครียดเลย มีหลากหลายอารมณ์ทั้งเศร้า สนุก 
เฮฮา   แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าง่วงนอน เพราะต้องตื่นเช้า
          หนูรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลพุทธบุตรดีเด่นอยากบอกเพื่อนๆ ที่
ยังไม่ได้รับรางวัลว่า ลองมาเข้าค่ายพุทธบุตรบ่อยๆ เพื่อเราจะได้
ฝึกตัวเองให้มีความพยายามมากขึ้นในการปฏิบัติ และตั้งใจร่วม
ท�ากิจกรรมต่างๆ ที่ทางค่ายพุทธบุตรจัดเตรียมให้เรา ถ้าเราท�าจริง
ตั้งใจจริงสักวันความตั้งใจจะกลับมาเป็นรางวัลให้เรา
          หนูประทับใจทุกอย่างทั้งสถานที่ คือ วัดป่าเจริญราช พี่เลี้ยงด ี
แม่ครวัท�าอาหารอร่อย เจ้าหน้าทีเ่ก่ง และใจด ีตอ้งขอขอบคุณทกุคน 
มากๆ ค่ะที่ดูแลพวกหนูเป็นอย่างดี

รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดีเด่น
ด.ญ.อมรรัตตน์ จันทร์ตรี 

 ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตรเพราะเพื่อนมาชวน 
รู้สึกว่าน่าสนใจ เพราะอยู่บ้านก็ชอบสวดมนต์ กรวดน�้าอยู่เป็น
ประจ�าถ้ามาอยู่ที่ค่ายน่าจะได้ปฎิบัติธรรม ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ก็เลย 
มากับเพื่อน ระหว่างที่มาอยู่ที่วัด คิดถึงพ่อแม่มากแต่ว่ามีกิจกรรม
ให้ท�าตลอด ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ได้ฝึกตัวเอง รู้สึกว่าการมาอยู่ที่วัด 
เป็นเรื่องสนุกไม่เครียดเลย แล้วการฝึกสมาธิก็เอามาใช้ได้จริง
เวลาอ่านหนังสือสมาธิของตัวเองดีขึ้น หนูชอบกิจกรรมร�าลึก
พระคุณแม่มาก ท�าให้ตอนนี้เวลากลับมาอยู่ที่บ้านหนูเชื่อฟังพ่อแม ่
มากขึ้นไม่ค่อยเถียงท่าน อยากชวนเพ่ือนๆ ให้ลองมาเข้าค่ายด ู
จริงๆ แล้วค่ายพุทธบุตรสนุกมากไม่น่าเบื่อ ได้ข้อคิดหลายอย่าง 
ตอนได้รับรางวัล รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยที่ตัวเองจะท�าได้ ดีใจที่ท�าให้
พ่อแม่ภูมิใจในตัวเรา  

รางวัลพุทธบุตรปฏิบัติธรรมดีเด่น
ด.ช.ศุภณัฐ บ�ารุงเขต

 น๊อตเคยมาเข้าค่ายพุทธบุตรแล้วหนึ่งครั้ง แต่จ�ารุ่น 
ไม่ได้ และหยุดไปหนึ่งปีเพราะติดเรื่องการเรียนต่อ ค่ายพุทธ
บุตรรุ่นที่ ๕/๒ คุณแม่เป็นคนชักชวนให้มาเข้าร่วม และสมัครให้    
ตอนแรกน๊อตไม่อยากไปเลย อยากอยู่บ้าน เล่นเกมส์ เล่น
อินเตอร์เน็ตตามวัยของตัวเอง คุณแม่ให้เหตุผลที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
ปีหนึ่งไปหนึ่งครั้งสะสมบุญเอาไว้ เพราะคนเราจะตายมื่อไรไม่รู้ 
แม่บอกว่าน๊อตมีเวลาสะสมบุญได้เยอะเพราะยังเด็ก และก่อนถึง
วันเข้าค่ายก็เกิดเรื่องที่ท�าให้น๊อตทุกข์ใจมากจนอยากหาที่สงบพัก
ผ่อนจิตใจ จากความรู้สึกที่ไม่อยากไปเข้าค่ายเลยกลับกลายเป็น
อยากไปเข้าค่ายพุทธบุตรมาก   
          ตอนอยู่ที่ค่ายน๊อตมีความสุขมาก เพราะท�าให้ลืมเรื่องทุกข์ใจ 
มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมาย  ได้พบเจอเพ่ือนใหม่ ได้ร่วมท�ากิจกรรม
ของค่าย มีพี่เจ้าหน้าที่ซึ่งดูแลพวกเราดีมากจนรู้สึกเกรงใจ  สิ่งที่
ประทับใจอีกคือ พี่ๆ ทีมงานวิทยากรที่น�ากิจกรรมดีๆ มาให้เราเล่น
ในขณะเดียวกันเราก็ได้ความรู้น�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน ท�าให้เรา
เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ไหวไปตามสิ่งไม่ดี
ในสังคม 
          ดีใจ และภาคภูมิใจ ที่ความตั้งใจท�าความดีตลอดเวลาของ
การอยู่ที่ค่ายพุทธบุตรท�าให้เราได้รับรางวัล น๊อตเห็นว่าความดีนั้น
เราท�าได้ทุกเวลา คือ คิดดี พูดดี ท�าดี เมื่อท�าไปแล้วความดีนั้นส่ง
ผลของมันอยู่แล้วคือท�าให้เรามีความสุขความพอใจ เราไม่ควรไป
คิดหวังว่าจะได้อะไรจากใคร

 ได้ฟังความในใจของน้องๆ พุทธบุตรแล้ว
ทีมงานทุกคนก็ปิติ อิ่มเอิบใจ กล้าแห่งความดีได้
เติบโต และแตกหน่อแล้วบนแผ่นดินสยามแห่งนี ้
วัดป่าเจริญราชหวังว่า จะได้เป็นแปลงเพาะกล้า
ความดีเหล่านี้ตลอดไป อนุโมทนาบุญกับน้องๆ 
ทุกคน และผู้มีส่วนร่วมในบุญทุกท่านค่ะ
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สวัสดีป
ีให

ม่ ๒
๕๕๖

•	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
•	 เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
•	 เพื่อตอนแทนพระคุณ พ่อ-แม่  “บิดา-มารดาของยุวชนทุนคน”

ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย
•	 รุ่นที่ ๖/๑  ในวันที่ ๒๐-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖  รับยุวชนอายุ ๙-๑๒ ปี   จ�านวน ๑๒๐ คน 

(เกิดระหว่างวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓)
•	 รุ่นที่ ๖/๒  ในวันที่ ๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖  รับยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี  จ�านวน ๑๒๐ คน (ศีล ๘) 

(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๑ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓)

วัตถุประสงค์     
 โครงการค่ายพุทธบุตรหรือค่ายคุณธรรม  ที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้หลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนา  ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม  และ
ศาสนาพิธีของพระพุทธศาสนา เช่น  ความกตัญญุกตเวทีต่อบิดามารดา  ครูอาจารย์  อีกทั้งฝึกจิตให้รู้จักเท่าทันอารมณ์ให้เหมาะสมตามวัย 
และสามารถน�าธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวต

พระวิทยากร      
 พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  (เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช)
 พระอาจารย์สุชาติ  ติกฺขวิโร  (พระอาจารย์วัดป่าเจริญราช)
 พระมหารพีภัทร  วชิรปญฺโญ  (พระวิทยากรจาก ทีมธรรมะไซโค)

วิทยากร            
          อาจารย์ญาณภัทร  ยอดแก้ว, คุณวีระ  ศรีสนิท,อาจารย์วิทูร  วิริยะพิพัฒน์  และ อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว
ผู้รับผิดชอบโครงการ  : ชมรมกระแสใจ  วัดป่าเจริญราช

ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม
•	 คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร  โทร. ๐๘๕ ๑๒๐ ๒๐๐๕
•	 คุณสิรินภา  สินตระการผล  โทร. ๐๘๑ ๕๕๙ ๖๖๗๙
•	 คุณอโนทัย  สินตระการผล  โทร. ๐๘๑ ๖๘๒ ๕๐๘๘
•	 คุณดวงกมล  มณีกุล  โทร. ๐๘๙ ๒๐๕ ๓๓๘๕
•	 คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร โทร. ๐๘๑ ๙๘๔ ๑๙๒๐
•	 คุณอณิระ  โพธินิล  โทร. ๐๘๑ ๖๒๒ ๓๒๐๔

ระเบียบการโครงการค่ายพุทธบุตรทั้ง ๒ รุ่น
สิ่งที่ต้องน�าติดตัวมาด้วย

•	 เสื้อยืดสีขาว  ๔  ตัว เพื่อใส่ให้พอดีกับ  ๔  วัน
•	 กางเกงสีอ่อนสุภาพ (ไม่จ�าเป็นต้องสีขาว) แบบที่นั่งได้สบาย ขายาวเลยเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถ

เปลี่ยนชุดนอนสีสุภาพได้
•	 อุปกรณ์อาบน�้า ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ หวี ตะกร้าพลาสติกหรือกระเป๋าส�าหรับใส่อุปกรณ์อาบน�้าให้เด็ก ถือ

ไปห้องน�้าได้สะดวก
•	 กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ให้ติดป้ายชื่อ-นามสกุลของเด็กไว้ด้วย
•	 ยาประจ�าตัว (เขียนวิธีการให้ยา และเวลารับประทานใส่ถุงยาด้วยเพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลเวลารับประทานยา)    

โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖ “เด็กดีของพ่อ”
ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน  วัดป่าเจริญราช
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ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
•	 ไม่อนุญาตให้น�าขนมและของรับประทานต่าง ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัด เตรียมอาหารและขนมให้เพียงพอแล้ว
•	 ไม่อนุญาตให้น�าเงิน ของมีค่าทุกชนิด เช่นเครื่องมือสื่อสาร เกมส์ ของเล่น   น�าติดตัวมาด้วย
•	 ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจ�าตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้พิจารณาให้

เหมาะสมต่อไป
•	 ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็กเพราะจะท�าให้เสียสมาธิได้  สามารถ

โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
•	 ผู้ปกครองสามารถน�าอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหารกลางวัน ๑๑.๐๐ น. และอาหาร

เย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็ก
ในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า  (ส�าหรับรุ่นที่ ๒ อายุ ๑๓-๑๕ ปี ถือศีล ๘ งดอาหารเย็น)

•	 รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง ๔ วัน  ร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ
•	 กรอบใบสมัครให้เรียบร้อย ครบถ้วน  และต้องมีลายเซนต์ผู้ปกครองอนุญาติ  ยินยอมส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ  และส่งใบสมัคร

ก่อน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ทางชมรมอาจปิดรับสมัครก่อนเวลาที่ก�าหนด  ถ้าผู้สมัครเต็มจ�านวน ๑๒๐ คน 

วิธีใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
•	 ส่งใบสมัครใส่แฟ้มโครงการค่ายพุทธบุตร(ห้องรับแขกหลวงพ่อ) ที่วัดป่าเจริญราช
•	 สมัครออนไลน์ผ่าน www.watpacharoenrat.org ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
•	 ส่งทางไปรษณีย์มาที่แผนกรับสมัคร

•	 ทางชมรมจะส่งจม.ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับใบสมัคร
•	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการ และ ใบสมัคร  ได้ที่ www.watpacharoenrat.org  

ติดตามชมการถ่ายทอดสดโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖ “เด็กดีของพ่อ”  ทาง  

www.watpacharoenrat.org 
ได้ในเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

ในวันที่ ๑๘-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ขอประกาศงดปฏิบัติธรรมทั่วไปช่วงโครงการค่ายพุทธบุตร
เนื่องจากขอใช้สถานที่ภายในวัดให้เด็ก ๆ ได้ท�ากิจกรรมอย่างเต็มที่

และไม่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ต้องขอความกรุณาและขออภัยในความไม่สดวกนี้ด้วย

คุณสิรินภา-อโนทัย  สินตระการผล 
(โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ .....)
๙๙/๑๐๗ ม.บางกอกบูเลอวาร์ด
ซ.๐๑กาญจนาภิเษก ๑๐/๑ แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
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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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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

๑. ชื่อ (นาย/นาง/น.ส./ด.ญ./ด.ช.)...............................................................นามสกุล...........................................................................
ชื่อเล่น..............................เลขที่บัตรประชาชน .......................................................เชื้อชาติ.................... สัญชาติ...............................
เกิดวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ........................อายุ....................................ปี
๒. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร............................................บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...............................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................แขวง/ต�าบล...........................................................................
เขต/อ�าเภอ.........................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
โทรศัพท์ที่ท�างาน...........................................................................e-mail......................................................................................................
๓. อาชีพ....................................................................................................ต�าแหน่ง..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ท�างาน.....................................................................................................................................................................................................
๔. สุขภาพร่างกาย O แข็งแรง O มีโรคประจ�าตัว คือ......................................................................................................................
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติธรรม
ท่านที่มีโรคประจ�าตัว กรุณา น�ายามาทาน ห้ามหยุดยา
๕. กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อคุณ................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................เบอร์ติดต่อ........................................
๖. 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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สวัสดีป
ีให

ม่ ๒
๕๕๖

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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การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

วารสาร  กระแสใจ   
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์วารสารกระแสใจ
รายละเอียดวารสาร       รายปักษ์ทุก ๔ เดือน  จัดพิมพ์ปีละ ๓ ครั้ง   ในเดือน  เมษายน   
    สิงหาคม ธันวาคม  ของทุกปี  
                            จ�านวนจัดพิมพ์ครั้งละ ๓,๐๐๐ เล่ม (ราคาเล่มละ ๔๐-๕๐ บาท)   
งบประมาณและค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดพิมพ์วารสารในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่าย 
    ประมาณ ๑๒๐,๐๐๐–๑๕๐,๐๐๐ บาท 

                                    (ราคาจัดพิมพ์แต่ละฉบับขึ้นอยู่กับจ�านวนหน้าและภาพสี)             

ค�าปรารภ พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

 “...เนื่องจากชมรมผู้ปฏิบัติธรรม วัดป่าเจริญราช (ชมรมกระแสใจ) ได้จัดท�าวารสารขึ้นมา เพื่อเสนอ 
เรื่องราวกิจกรรมของวัด และความรู้หลายๆ รูปแบบ จึงได้ตั้งชื่อว่า  “กระแสใจ”   ซึ่งเป็นแนวความคิดที่
ออกมาจากใจบริสุทธิ์ และมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น เมื่อนึกถึงค�าว่ากระแสใจ ยังให้ความหมาย
ที่เข้าใจง่าย และไพเราะจับใจ เปรียบเสมือนการไหลไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ขาดสาย ดั่งการไหลของ
กระแสน�้า กระแสลม เป็นต้น มีความหมายใกล้เคียงกับกระแสจิต  คือ กระแสความนึกคิด หรือกระบวน
ความคิดที่เกิดดับต่อเนื่องกันไป  หรืออาการที่ส่งความนึกคิดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง  
โดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพราะการส่งกระแสจิตสามารถเข้าใจกันอย่างอัตโนมัติ  อีกทั้งเข้าใจ
ในการท�าหน้าที่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ต้องใช้อ�านาจสั่งงานกัน   แต่สมาชิกครอบครัวกระแสใจทุกคน
ถือว่ามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบวารสารกระแสใจด้วยกัน   แม้แต่ท่านผู้อ่านที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ามา
เป็นสมาชิกครอบครัวกระแสใจ  โดยการส่งข้อคิด และเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ หรือส่ง 
ข้อเสนอแนะเข้ามา คณะท�างานยินดีรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
 วารสารกระแสใจนี้จะให้ความรู้หลายแง่มุม  ทั้งข้อคิด ข้อธรรมปฏิบัติ  สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ประสบการณ์การท�างานในหลากหลายอาชีพมาร่วมถ่ายทอด และแบ่งปันกัน 
ในแง่มุมด้านบวกประกอบความสนุกเบาสมอง  ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตลอดจนหลักจริยศาสตร์ในการ
ด�าเนินชีวิต  เพื่อมุ่งหวังให้เป็นข้อคิดในการประกอบกิจของตน  และด�ารงตนให้อยู่ในโลกโลกาภิวัฒน์ได้
อย่างมีความสุข
 ท้ายที่สุดนี้ หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ความรู้จากวารสารกระแสใจไม่มากก็น้อยตามความเป็นจริง
ทั้งทางกาย และทางใจ   และน�าประโยชน์ไปใช้อย่างถูกต้องดีงามด้วยกัน ทุกเพศ ทุกวัย  ด้วยเทอญ...”
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ปฏิทินธรรม
๑ มกราคม ๒๕๕๖ ๐๖.๐๐ น.  ตักบาตรเทโว  วันขึ้นปีใหม่

๐๗.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์

๑-๘ มกราคม ๒๕๕๖ งดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ

๑๐-๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ โครงการใจใส กายสบายครั้งที่ ๕

๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๔๗

๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โครงการใจใส กายสบาย ครั้งที่ ๖

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ วันมาฆบูชา  
๑๐.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๕.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา  เวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ท�าวัตรเย็น  และ ปฏิบัติธรรม

๑-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๔๘

๑๐-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ โครงการใจใส กายสบาย ครั้งที่ ๗

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ประเพณีสงกรานต์
๐๘.๐๐ น. เริ่มก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน  จนถึงเวลาเพล 
๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๔.๐๐ น.  เป็นต้นไป
¤  แสดงพระธรรมเทศนา  
¤  ถวายผ้าป่าเจดีย์ทราย  
¤  พระภิกษุสงฆ์สรงน�้าพระพุทธรูป 
¤  สาธุชนสรงน�้าพระพุทธรูป  และ พระภิกษุสงฆ์
¤  พระภิกษุสงฆ์ให้พรสาธุชนที่มาร่วมบุญ

วันที่ ๑๗-๒๘ เมษายน งดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป  เนื่องจากเตรียมงานโครงการค่ายพุทธบุตร
และขอใช้สถานที่ภายในวัดให้ยุวชนท�ากิจกรรมได้อย่างเต็มท

๒๐-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๑

๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๒

โครงการ "กายใส ใจสบาย"  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อล่วงหน้า ดังนี้
คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร (คุณเจ) โทร. ๐๘๑-๙๘๔ ๑๙๒๐,     
คุณวุฒิชัย  จันทรโชติ (คุณวุฒิ) โทร. ๐๘๔-๓๔๒ ๙๗๖๗

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและตารางเวลา  จะแจ้งใน  www.watpacharoenrat.org
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จิตอาสา  "อาสาท�า  ธรรมน�าใจ" 
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕  
กิจกรรมโรยปูนขาว และดินมาล คุณสุรพันธ์  และคุณสีนวน  พิสิฐพิทยา 
ได้น�าคณะพนักงานจิตอาสาพนักงานบริษัทซัมมิทอิเล็กทรอนิกส์  มา
บ�าเพ็ญประโยชน์ที่วัดเจริญราช  เนื่องจากในวันที่ ๙ กันยายน  ที่ผ่านมา 
ทางวัดป่าเจริญราชได้ขุดบ่อน�้าใหญ่ ซึ่งต้องโรยปูนขาว และดินมาล
เพื่อปรับสภาพดิน และน�้าบริเวณสระที่ขุดใหม่ภายในวัดป่าเจริญราช 
ทางพนักงานจิตอาสาได้ร่วมแรง  ร่วมกาย ด้วยความสามัคคี ช่วยกัน 
ท�างานกันทั้งวันแม้จะอยู่กลางแจ้ง  ทุกท่านก็ยังคงท�างานด้วยรอยยิ้ม 
และมีความสุขที่ได้มาบ�าเพ็ญประโยชน์    

วันที่ ๑๖  กันยายน ๒๕๕๕  
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก พนักงานจิตอาสาบริษัทซัมมิทอิเล็กทรอนิกส ์
จ�านวน ๖๙ ท่าน  มาร่วมแรง  ร่วมใจ  บ�าเพ็ญประโยชน์กันอีกครั้ง 
ช่วยทางวัดป่าเจริญราชปลูกหญ้าแฝก  และท�าความสะอาดศาลา
ปฏิบัติธรรม  รวมทั้งสถานที่ต่างๆ ภายในวัด  เป็นที่ปลาบปลื้มของ
ญาติโยมที่มาท�าบุญที่วัด  และเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับพุทธศาสนิกชน 
ที่ร่วมท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
คณะเจ้าหน้าที่ท�างานวัดป่าเจริญราช  จิตอาสาจากหลากหลาย
อาชีพ  และพันโท รนกร มุ่งหมาย ผบ.พัน ๒๓ รอ. น�าคณะทหาร
จากกองทัพบก ๑๐ นาย  มาร่วมแรงร่วมใจเตรียมพื้นที่ภายในวัด  
เพื่องานกฐินวัดป่าเจริญราชในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    

 ในนามของวัดป่าเจริญราช  ขอขอบพระคุณจิตอาสาทุกๆ ท่าน   เนื่องจากพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  
ปรารถนาให้วัดป่าเจริญราชเป็น “พุทธสถานลานแห่งคนดี”  ให้วัดเป็นที่พึ่งทางใจ  เป็นสถานปฏิบัติธรรมอบรมจิตใจ

พุทธศาสนิกชนให้บริสุทธิ์เข้มแข็ง มีจริยธรรมคุณธรรม เป็นพุทธสถานที่ปรับจิตปรับใจผู้ใฝ่ธรรมให้เป็น คนดี  คิดดี  พูดดี 
ท�าดี  วัดป่าเจริญราชขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่น�าคณะจิตอาสามาร่วมส่งเสริม  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ความสะอาดในวัดป่าเจริญราช  และเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนา เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติ
ธรรมที่สะอาดตา  สะอาดใจ  ขออนุโมทนาบุญทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้
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อสังหาริมทรัพย์ของวัดป่าเจริญราช ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๔๔–พ.ศ.๒๕๕๕

อสังหาริมทรัพย์ของวัดป่าเจริญราชตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.
๒๕๔๔–พ.ศ.๒๕๕๕
• วัดป่าเจริญราช สังกัดมหานิกาย
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๑/๑๙ หมู่ ๒ ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอ
ล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
• กลางปี ๒๕๔๔ ริเริ่มสร้างสถานปฏิบัติธรรม ชื่อว่า 
“ธรรมสถานวิมลธรรม”
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ได้รับอนุญาตตั้งเป็น 
ส�านักสงฆ์วิมลธรรม และขออนุญาตสร้างวัด ก�าหนดชื่อไว้
ว่า วัดป่าเจริญราชธรรมาราม
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีประกาศส�านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า 
“วัดป่าเจริญราช”
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ มีประกาศเป็นส�านักปฏิบัติ
ธรรมประจ�าจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓ ตามมติ
มหาเถรสมาคม ที่ ๖๑๔/๒๕๕๒
วัดป่าเจริญราช ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
• เจ้าอาวาสชื่อ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท อายุ ๔๙ ปี 
พรรษา ๒๙  วิทยฐานะ  น.ธ.เอก ปริญญาโท
• สถานะวัด เป็นวัดราษฎร์

กรรมสิทธิ์ที่ดินและประโยชน์ใช้สอยเขตพุทธาวาส  

เขตธรรมาวาส เขตสังฆาวาส และเขตสวนป่าลานธรรม

ในปลายปีพ.ศ.	๒๕๔๔	ซึ่งริเริ่มสร้างสถานปฏิบัติธรรมชื่อธรรม

สถานวิมลธรรมบนเนื้อที่	๒ ไร่ 

ในวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๒	วัดได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก

มูลนิธิวิมลธรรม	พร้อมทรัพย์สิน	

รวมจ�านวน	๔	โฉนด	เนื้อที่	๘ ไร่

ในปีพ.ศ.	๒๕๕๓-๒๕๕๕	วัดรับโอนกรรมสิทธิ์้ที่ดินจากผู้มีจิต

ศรัทธาได้บริจาคจตุปัจจัยเข้าสมทบตามโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อ

ถวายวัดป่าเจริญราช	ดังนี้คือ	ในปีีพ.ศ.	๒๕๕๓	จ�านวน	๑๐ไร่,	

ในปีพ.ศ.	๒๕๕๔	จ�านวน	๒	ไร่	และในปีพ.ศ.	๒๕๕๕	จ�านวน	

๖	ไร่	ตามล�าดับ	รวมทั้งสิ้น	๑๘ ไร่

ในปีพ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๕	วัดรับโอนกรรมสิทธิ์้ที่ดิน	จากคณะ-

กรรมการกองทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราช	เพื่อขยาย

เขตวัด	รวมจ�านวน	๑๓ ไร่

ปัจจุบัน	ณ สิ้นตุลาคม ๒๕๕๕	วัดป่าเจริญราชมีกรรมสิทธิ์

ที่ดินที่ตั้งวัดและขยายเขตวัด	รวม ๓๙ ไร่ และเมื่อรวมกับที่ดิน

ที่ตั้งส�านักงานมูลนิธิวิมลธรรม	จ�านวน	๒	ไร่		

ดังนั้น วัดป่าเจริญราชจะมีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น ๔๑ ไร่ 

โดยมูลค่าที่ดินซึ่งรวมค่าถมดินและค่าพัฒนาที่ดิน	คิดเป็นเงิน	

๔๒.๔๕	ล้านบาท	เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินในปัจจุบัน

แล้วราคาซื้อจะถูกกว่าเป็นเงิน	๙.๗๘	ล้านบาท	ทั้งนี้เนื่องจาก

ท่านผู้มีจิตศรัทธาผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิม	มีความ

ประสงค์ที่จะขอร่วมท�าบุญสร้างกุศลในการสร้างวัดป่าเจริญราช

ด้วยเช่นเดียวกัน

 วัดป่าเจริญราช  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่านที่ได้ให้การสนับสนุน
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อถวายวัดป่าเจริญราชมาโดยตลอด มา ณ โอกาสนี้

เจริญพร

กว่าจะมาเป็น... “วัดป่าเจริญราช”
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..บางคนก็มาวัดทุกวัน  วันพระก็มาฟัง  หลับตาภาวนา...

พอกลับไปบ้านก็ละเลย  ทะเลาะกับลูกกับผัวกับใครต่อใคร

เขาเข้าใจว่าเวลานั้น.. “เขาออกจากการภาวนาแล้ว”

“บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น  เมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว 

มักไม่เห็นคุณพระศาสนา มัวเมาประมาท
ปล่อยกายปล่อยใจ ให้ประพฤติทุจริต
ผิดศีลธรรมอยู่เป็นประจ�านิสัย 
เห็นผิดเป็นถูก เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 
ต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้า ที่พึ่งอื่นไม่มี 
นั่นแหละ จึงได้คิดถึงพระ คิดถึงศาสนา 

แต่ก็เป็นเวลาที่สายไปแล้ว” 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ถ้าอะไรเราไม่ได้ท�าไว้ อยากได้ มันก็ไม่ได้

ถ้าได้ท�าไว้แล้ว สร้างไว้แล้ว ไม่อยากได้มันก็ได้ นี่แหละ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

“ทานบารมี”

หลวงปู่ชา สุภัทโท

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก

“ธรรมทาน”
การให้ทาน ที่ได้บุญมากที่สุด 
ได้แก่การให ้
เพราะการให้ธรรมทาน ก็คือ
การเทศนาสั่งสอนธรรมะ
ตลอดถึงการพิมพ์หนังสือธรรมะ
แจกเป็นธรรมทาน
เพื่อช่วยให้ผู้อื่น ที่ยังไม่รู้ ได้รู้
ได้เข้าใจ มากยิ่งๆ ขึ้น เป็นเหตุให้  
ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฐิ
ชักจูงผู้คนให้เข้ามารักษาศีล ปฏิบัติธรรม
จนเข้าถึง มรรค ผล นิพพาน ในที่สุด

คติธรรม พ่อแม่ครูอาจารย์
เรียบเรียงโดย เด็กแบกเป้
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แนะน�าหนังสือน่าอ่าน
ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๒
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

วิปัสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

พุทธท�านาย ๑๖ 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

หัวใจกรรมฐาน
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คู่สร้าง-คู่สม
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

ค�าถามค�าตอบ๑
“มีคนๆ หนึ่งชอบโทรศัพท์มาวันละสัก
ยี่สิบรอบเพื่อจะพูดเรื่องเดิมๆ ถามเรื่อง
เดิมๆ จนไม่รู้ว่าจะตอบว่าอย่างไรแล้ว 
เบื่อมากๆ เลยเจ้าค่ะจะท�าอย่างไรดี”

“ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาอีกก็ให้พูดว่า Please 

leave your message after the beep แล้ว
ก็ต่อด้วยเสียง beep... p ยาวๆ นะ ฟังเขา
สักพักก็ค่อยวางสายน่ะ”

“เวลาอยู่กรุงเทพฯ ถนนสกปรกเราควร
ถอดรองเท้าใส่บาตรหรือเปล่าครับ”

“ใส่แต่ข้าวดีกว่า”

ค�าถามค�าตอบ๒

ข�าขันประสาธรรม
เด็กแบกเป้
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แนะน�าสื่อธรรมะ MP3/CD/DCD ของวัดป่าเจริญราช

MP ๓ ชุดธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑- ๙ แผ่น
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๒ ลานธรรมเทศนามหาบพิตร
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๓ อรหันตธรรม
รวมธรรมยาย ๙ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ 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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“ข้อคิดของฝากจากปีเก่า  ส่งถึงปีใหม่  ในงานพระศาสนา”   
พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

 “ธรรมบริกร”  คือ  คนที่ท�างานเป็นบุคคลากรศาสนา  ยี่งท�ายิ่งได้บุญ  ยิ่งท�ายี่งได้ปัญญา ถ้าท�าเป็น  และเป็น
วิธีการฝึกตน  เตรียมตนเองให้เข้ากับระบบที่ไม่มีในแบบการเรียนการสอนทางวิชาการ  แต่เป็นการท�างานโดยหาค�าตอบที่
ไม่มีตัวตน  แต่ก็ได้ค�าตอบที่เป็นตัวตนอันจะน�าพาไปสู่วัตถุนิยม และจะท�าให้ผู้ท�างานนั้นไปหลงติดยึดมั่นในหน้าที่ที่ท�าแบบ
สลัดไม่ออก  จึงท�าให้เกิดการวางแผนซ้อนลงไป เพื่อความสรรเสริญเยินยอจากคนอื่น  ที่เห็นความส�าเร็จจากงาน และติด
ในผลผลิตของงานนั้น  จึงท�าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น ธรรมบริกร มีจิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่รู้ตัวจากการท�างานที่ส�าเร็จ  ซึ่ง
งานที่ท�าส�าเร็จนั้นจะต้องมีผู้เกี่ยวข้อง  เข้ามาเสริมเพี่มต่อให้งานด�าเนินไปได้ตามแผน   ดังนั้นการท�างานเป็นธรรมบริกร 
ให้ศาสนา  จึงถือว่าเป็นที่มีเกียรติ มีศักดิ์ในเชิงคุณธรรมอย่างแท้จริง  

•	 การศรัทธา  
•	 การเสียสละ  
•	 การเสียเวลา 
•	 การมีอุดมการณ์บุญเป็นที่ตั้ง
•	 การมีน�้าใจบริการ
•	 การักษาศาสนา  ไม่ว่าคุณจะเป็นธรรมบริกรของศาสนา

ใดก็ตาม  ต้องรักและป้องกันสี่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้น 
ไม่ว่าตัวเราเอง  เพื่อนฝูงของเราที่อยู่ในหน่วยงานบุญ
เดียวกัน 

•	 รักสืบทอดอายุศาสนานั้นๆ
•	 การมีเป้าหมายเดียวกัน  และรักษาเป้าหมายเดียวไว้

เพื่อไปให้ถึงสี่งสูงสุดของศาสนานั้นๆ  

 เมื่อคุณทุกคนสามารถแยกเรื่องส่วนตัว  ส่วนรวม 
ส่วนงาน  ออกจากกันได้  คุณก็จะท�างานเป็นธรรมบริกรได้
อย่างภาคภูมิใจ  และคุณนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�าให้มี
ปัญหา  และอีกคุณนั่นแหละจะเป็นคนยุติปัญหา แต่ถ้าทุกคน
ไม่ท�าตนให้มีปัญหา  การท�างานเป็นธรรมบริกรของศาสนา  
คุณจะได้บุญ ได้ปัญญาได้ประสบการณ์เรื่องมนุษยสัมพันธ์
อันดีเยี่ยม  อันจะน�าไปสู่ความเจริญของตัวคุณเองอย่าง
ยั่งยืนนาน    เพราะการท�างานที่ไม่ยืดติดตัวตนท�าเพื่อบุญ 
กุศล ท�าอะไร หน้าที่ไหน อยู่ส่วนใดก็ได้ไม่มีปัญหานั่นแหละ 
ชื่อว่า เราเป็นธรรมบริกรของศาสนา  และคุณก็จะเข้าถึง
หลักบริหารงานทางศาสนาได้ ตัวของคุณก็จะมีคุณค่าสูงขึ้น 
เพราะคุณไม่ขายบุญไม่ขายความดีในตัวคุณเอง เพื่อผล
ประโยชน์  อันเป็นขยะที่คนอื่นเขาทิ้งลงถังขยะเน่าๆ แต่ถ้า 
เราเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตัวเองให้เข้าถึง

พระนิพพานได้ด้วย การเป็นธรรมบริกรได้  เพราะงานธรรม- 
บริกร นั้นไม่ได้มีทั้งวัน  แต่จะมีเป็นระยะเป็นช่วงๆ ไป เวลา

ว่างเราก็เข้าสมาธิส�ารวจส่วนที่ท�ามาทั้งหมดว่า  ...เราท�า
เพื่อตัวเราเองให้คนเขายกย่องหรือเปล่า  หรือเราท�า
เพื่อผลประโยชน์ของศาสนา  หรือเพื่อผลประโยชน์
ของตนเอง  ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้หยุด และแก้ไขให้ได้
เสียก่อนค่อยท�าหน้าที่

การท�าหน้าที่เป็น ธรรมบริกร จะต้อง 

•	 อ่อนน้อมถ่อมตน  แต่ไม่อ่อนแอ
•	 อ่อนกาย  รู้จักยกมือไหว้คนอื่น รู้จักกาลเทสะว่าอะไรควร

อะไรไม่ควร  
•	 รู้จักเคารพให้เกียรติครูบาอาจารย์  อย่าตีตนเสมอท่าน 
•	 หนักแน่น  และอดทนในความดี  ที่ไม่ต้องให้คนอื่นชื่นชม

แล้วจึงท�า  
•	 ต้องรู้จักสังเกตการปฏิบัติของตนเอง ไม่เพ่งโทษผู้อื่น   

ฝึกจิตให้เข้าถึงธรรม  และธรรมชาติของคนร่วมงาน  
ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ชอบ สี่งที่เป็นทุกข์ ไม่ยึดมั่นในสี่งที่ท�า 
ให้เป็นสุข 

นั่นแหละ  คือการท�างาน  คือการปฏิบัติธรรม 

ซึ่งนั้นก็คือคุณสมบัติของคนที่ท�างานเป็น  

ธรรมบริกรของศาสนาอย่างแท้จริง

เพราะ.....
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ม่ ๒
๕๕๖

ล�าดับ รายชื่อ บาท ล�าดับ รายชื่อ บาท

๑. คุณอณิระ  โพธินิล ๒,๐๐๐ ๔๘. คุณดิลดา  สุขสมัย ๕๐๐

๒. คุณอนงค์  วงษ์วาฬ    และครอบครัว ๕๐๐ ๔๙.  คุณบุษรัตน์  มกรแก้วเกยูร ๕,๐๐๐

๓. ยอดเงินร่วมบุญวันงานทอดกฐิน ๗,๓๖๐ ๕๐.  คุณผกาวรรณ  สามัตถิยดีกุล ๕,๐๐๐

๔. ยอดเงินร่วมบุญจากตู้บริจาค ๖๐๒ ๕๑.  ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อวีระนนท์ ๕,๐๐๐

๕. คุณภูมิศักดิ์   อารยางกูร ๕๐๐ ๕๒.  คุณประสาน สุขสุเดช
คุณประไพ   โพนไสว

๑,๐๐๐

๖. คุณธัญฑ์มรรฆศ์  สุนันท์กิ่งเพชร ๕๐๐ ๕๓.  คุณนวลพรรณ  ชัยพฤกษ์ ๒,๐๐๐

๗.  คุณรุ่งนภา  กนกพูนสิน และครอบครัว ๔,๐๐๐ ๕๔.  คุณสุเมธ  ชัยพฤกษ์ ๒,๐๐๐

๘.  คุณนิติวัชร์  ภูคณเดชา ๓,๐๐๐ ๕๕.  คุณณัทธร  ชัยพฤกษ์ ๕๐๐

๙.  คุณดวงกมล  มณีกุล  ๓,๐๐๐ ๕๖.  คุณสุธินี  ทิพยะ  ๕๐๐

๑๐.  คุณเฮือง-ทิพย์  ส่องโสภา ๑,๐๐๐ ๕๗. คุณมนทิรา  อุทาร ๑,๐๐๐

๑๑. คุณดวงกมล  อุทาร ๑,๐๐๐ ๕๘. คุณสมรัตน์  อุทาร ๕๐๐

๑๒. คุณพิทักษ์ – คุณขนิษฐา  อัมภวา ๑,๐๐๐ ๕๙.  คุณวรนันท์  อุทาร ๑,๐๐๐

๑๓.  คุณสมลักษณ์  สุนันท์กิ่งเพชร ๕๐๐ ๖๐. คุณกษมา  ชาติยา ๑,๐๐๐

๑๔. คุณเกษแก้ว  ชาติยา ๕๐๐ ๖๑. คุณเนาวรัตน์  วรรณโชติ ๕๐๐

๑๕. คุณวันเพ็ญ   ปานแก้ว ๑,๐๐๐ ๖๒. คุณสุภาภรณ์  ปรีชากิจอนันต์ ๕๐๐

๑๖. คุณวิภาพร  วชิรศิริกุล
คุณนาวิน  เหมรัชนานันท์

๑,๐๐๐ ๖๓. คุณนิภาพรรณ  ทันตาหะ ๕๐๐

๑๗. คุณธัญสร  ณ พัทลุง ๕๐๐ ๖๔. คุณปฐมฤกษ์  เสนทอง ๒๕๐

๑๘. คุณจิราพร  แจ้งสว่าง ๒๕๐ ๖๕. บ.ไอยราโฮมสโตร์ จ�ากัด
(โดยคุณเหรียญทอง  ลาภศรีสวัสดิ์)

๑๐,๐๐๐

๑๙. คุณสุธาสินี  โสดานิล  และ ครอบครัว ๑,๐๐๐ ๖๖. คุณทินชัย-คุณจุฑามาศ  กิ่งใบสมบูรณ์ ๑,๐๐๐

๒๐. คุณธเนศ – คุณสุชาดา – คุณศิวลัย  ชีวชื่น ๘,๐๐๐ ๖๗. นอ.ญ.ธารทิพย์  ลิปตะสุนทร ๕๐๐

๒๑. คุณประยุทธ – คุณชุติมา  หวลจิตร ๑,๐๐๐ ๖๘. คุณวาสนา  รังกูล ๒,๕๐๐

๒๒. คุณทัศนีย์   ฉิมน้อย ๓๐๐ ๖๙. คุณเกสรา   เหมือนเนียม ๑๐๐

๒๓. คุณสุชฎา  อ่อนจันทร์ ๕๐๐ ๗๐. คุณสมพิศ – คุณโชคดี  อ่อนจันทร์ ๑๐๐

๒๔. คุณวิลาวัณย์  - คุณปุญญภัตน์  อ่อนจันทร์ ๒๐๐ ๗๑. คุณไกรศร –คุณพิรุณรัตน์  อ่อนจันทร์ ๒๐๐

๒๕. คุณบุญณดา  พวงพันธ์และครอบครัว ๒,๐๐๐ ๗๒. คณะคุณนันจิรา  อ่อนจันทร์ ๑,๑๕๐

๒๖. คุณอมรัตน์ – คุณถาวร  สายชล ๑๐๐ ๗๓ คุณสมาน  มิตรประสาร ๔๐๐

๒๗. คุณรังสรรค์ –คุณกุลวดี  อ่อนใจเอื้อ ๑,๐๐๐ ๗๔. คุณสุรวุฒิ  อ่อนใจเอื้อ ๒๐๐

๒๘. คุณธนวัฒน์  อ่อนใจเอื้อ ๒๐๐ ๗๕. คุณธนกมล  บ�ารุงเพชร ๕๐๐

๒๙. คุณปณต  อ่อนใจเอื้อ ๒๐๐ ๗๖. ครอบครัวบ�ารุงเพชร ๕๐๐

๓๐. คุณอนุชิต  บ�ารุงเพชร ๕๐๐ ๗๗. คุณจินดา  เอี่ยมสุข และ
คุณสุวรรณา  พัฒนวรรณดิษฐ์

๑,๐๐๐

๓๑. คุณพิชยันต์  รัตนพล ๑๐๐ ๗๘. คุณดาวเรือง  เกษตรเวทิน ๒๐๐

รายชื่อเจ้าภาพวารสารกระแสใจฉบับนี้



วารสาร กระแสใจ  โดยชมรมกระแสใจวัดป่าเจริญราช66 www.watpacharoenrat.org

ล�าดับ รายชื่อ บาท ล�าดับ รายชื่อ บาท

๓๒. คุณเม่เรน  พรเลิศ ๑๐๐ ๗๙. คุณธัญญพัสตร์  นันทวนิช
คุณศิริญา ตามสอน,คุณธนเทพ อสุนีย์
คุณอุสา-คุณพัชรินทร์ อัฑฒวิศิษฏ์

๒๐๐

๓๓. คุณสุมนา  ยวดยง ๕๐๐ ๘๐. คุณพัชรี  คนคิด ๑๐๐

๓๔. คุณวราภรณ์  เพชรเนียม และครอบครัว ๒๐๐ ๘๑. คุณสกฤตา  มิตรโกสุม ๑๐๐

๓๕. คุณรัฐวุฒิ  มิตรประสาร ๑๐๐ ๘๒. คุณพรทิพย์  พรเลิศ ๑๐๐

๓๖. พันเอกเกรียงศักดิ์  มิตรประสาร ๑๐๐ ๘๓. คุณวุฒิชัย  จันทรโชติ และญาติมิตร ๒,๐๐๐

๓๗. คุณประนอม  ด�าข�า ๑๐๐ ๘๔. คุณชัยพงศ์  พละภิญโญ ๒,๐๐๐

๓๘. คุณอนุรี  วิศิษฏ์วงศ์ ๑๐๐ ๘๕. คุณกนก  จันทนโรจน์ ๓,๐๐๐

๓๙. ด.ญ.รักษ์เกล้า  พรเลิศ ๑๐๐ ๘๖. คุณทักษ์พงศ์ – คุณณัฏฐพร
โชติอุดมรัศมิ์  และ ครอบครัว

๕,๐๐๐

๔๐. คุณจิรเสกข์  เตชะก�าพุต และครอบครัว ๕,๐๐๐ ๘๗. คุณธนธัญ  การสมพรต ๒,๐๐๐

๔๑. คุณจักรพงศ์  ทรัพย์หิรัญ ๒,๐๐๐ ๘๘. คุณไสว  - คุณวิไล  นครชัย ๕๐๐

๔๒. คุณอรินนันท์  สุรนันท์กิ่งเพชร ๓,๐๐๐ ๘๙. คุณจรัสศรี  มูลลม่อม ๕๐๐

๔๓. คุณสุฐธิสรร  สุรนันท์กิ่งเพชร ๓,๐๐๐ ๙๐. คุณเรณู – ด.ช.พงศกร  ข�าด่อน ๕๐๐

๔๔. คุณวัลภา  โชติประเสริฐ ๕,๐๐๐

๔๕. คุณเล็ก  เซ็นเตอร์(คลองถม) ๓,๐๐๐

๔๖. คุณชาญวิทย์ – คุณนิลุบล –
 ด.ช.กฤษณโชติ  นครชัย  

๕๐๐

๔๗. คุณนี  ข�าด่อน ๒๕๐

๔๘. คุณสมปอง  อดินันค์ ๒๕๐

      รวมยอดร่วมบุญทั้งสิ้น     ๑๒๗,๒๑๒ บาท
   ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ฉบับที่ ๑๒  นี้  เป็นยอดเงินทั้งสิ้น    บาท

รายนามผู้บริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายพุทธบุตร
โอนเข้าบัญชีเพื่อโครงการค่ายพุทธบุตร
วันที่ ๙    กันยายน ๒๕๕๕        คุณนันดา  รักษาคม      ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๓    พฤศจิกายน ๒๕๕๕     ไม่ประสงค์ออกนาม     ๑,๐๐๐ บาท
วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕     คุณกวีศรี  สถานดี และ คุณจตุพร  ทองปลาด   ๑,๐๐๐ บาท
ใส่ซองถวายพระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕        คุณภูมิศักดิ์  อารยางกูร  ๒,๐๐๐ บาท
รวมยอดปัจจัยร่วมบุญเดือนกันยายน-พฤศจิกายน  ๖,๐๐๐ บาท
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ม่ ๒
๕๕๖

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�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ  
 ต�าบลเกษตรวิสัย  อ�าเภอเกษตรวิสัย  
          จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
 ณ วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย  
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 พระอุปัชฌาย์  พระครูเกษตรธรรมวิจิตร 
 วัดธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย 
          จังหวัดร้อยเอ็ด
 พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล 
 วัดธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย  
          จังหวัดร้อยเอ็ด
  พระอนุสาวนาจารย์  พระไชย อมโร 
 วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย 
          จังหวัดร้อยเอ็ด

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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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 จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๔๗  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 -  พ.ศ.๒๕๕๐  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๖. การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน 
 -  พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๗  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ล�าเนาไพรทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้าน คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและอินเดีย เพื่อศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ สลับกับการเข้ามาในเผยแผ่ธรรมะ และ
อบรมธรรมะให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ธุดงค์ศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ คือ หลวงปู่พิมพา  โกวิโท วัดศรีอริยวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ , พระโพธิญาณเถรหรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี , หลวงปู่ศรี มหาวีโร  วัดป่ากุ้ง จังหวัด
ร้อยเอ็ด , หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
 หลวงปู่หงษ์  พรหมปัญโญ  วัดเพชรบุรี  จังหวัดสุรินทร์ , หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ�้ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู , พระ -
อาจารย์จันทร์เรียน วัดถ�้าสหาย จังหวัดอุดรธานี , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสม-
พร จังหวัดสกลนคร , พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อ
ฤๅษีลิงด�า) วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี , สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมธีรราช
มหามุนี (เจ้าคุณโชดก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน�้า ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ , หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่ง
วัดสินวิเศษศรัทธาราม จังหวัด สมุทรสงคราม , พระอาจารย์บุญเลิศ  เหมโก วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ 
 นอกจากนั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่ส�านักมหาสี จังหวัดย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า 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  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

๘. เกียรติคุณที่ได้รับ
	 -		ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในฐานะผู้
ท�าคุณประโยชน์ต่อ	ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ณ	ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
	 -		ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ	จากสมเด็จพระวันรัต	กรรมการมหาเถรสมาคม	วัดบวรนิเวศวิหาร	ในฐานะผู้ให้การส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา	และผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม	ณ	อาคารมหาเจษฎา
บดินทร์	วัดยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	ปี	พ.ศ.๒๕๕๓	–	๒๕๕๕

	 -	ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
 -	ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทววิทยา  จากสถาบัน (ULC) THE UNIVERSAL LIFE CHURCH   

๙. สมณศักดิ์  
	 -		ได้รับแต่งตั้งเป็น	พระครูปลัดวีระนนท์		วีรนนฺโท		ในฐานานุกรมของพระราชธรรมโสภณ	เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด	
เมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	พ.ศ.๒๕๕๐


