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คุยกับบอกอ
วีระ ศรีสนิท

สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับ หวังว่าทุกท่านคงสบายดี ฉบับนี้เป็นโอกาสอันดีแห่งการท�ำบุญ
สุนทรทานนัน่ เพราะอยูใ่ นช่วงวันวิสาขบูชา วันอัฐมีบชู า วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา และถือโอกาสต้อนรับ
วันสงกรานต์ที่ก�ำลังจะมาถึงในไม่ช้าด้วยครับ
ฉบับนี้มีข่าวดีมาแจ้งครับ ทางทีมงานได้เพิ่มคอลัมน์ “หลวงพ่อตอบปัญหา” ซึ่งได้รวบรวมค�ำ
สอนธรรมะ ที่หลวงพ่อได้เมตตาตอบปัญหาธรรมในวาระต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านและช่วยขจัด
ความลังเลสงสัยในการปฎิบัติธรรมและในพระรัตนตรัย ไม่แน่ว่าบางวาระแห่งบุญเกื้อหนุนท�ำให้เกิดปัญญา
เมื่อวิจิกิจฉาหายไป เราก็จะได้เข้าใกล้พระโสดาบันอีกก้าวหนึ่ง สาธุ
นอกจากคอลัมน์หลวงพ่อตอบปัญหาแล้ว เรายังเพิม่ คอลัมน์ “บันทึกไม่ลบั แม่ชวี ดั ป่า” ซึง่ ได้รบั ความ
เอือ้ เฟือ้ ข้อมูล และเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในวัดเป็นธรรมทาน ในมุมมองของแม่ชคี นใหม่ทเี่ พิง่ ก้าวเข้ามาในรัว้
วัดป่าเจริญราชไม่นานมานี้ การเป็น “แม่ชี” จะยากท้าทายหรือต้องมีอุปสรรคอะไรบ้าง อย่าลืมติดตาม
คอลัมน์นี้นะครับรับรองจะติดใจ
ปิดท้ายคุยกับบอกอด้วยข่าวดีให้อนุโมทนากัน นั่นคือ พี่หนุ่ม ทีมงานกระแสใจ จากคอลัมน์
กฎหมายน่ารู้ได้อุปสมบทแล้ว ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นข่าวมงคลยิ่ง แม้ว่าจะยังไม่ได้บวชตลอดชีวิต
(หรือไม่แน่) แต่พวกเราก็เชื่อมั่นว่าท่านจะเป็นเนื้อนาบุญของพระศาสนาได้เป็นอย่างดี เพราะตอนเป็น
ฆราวาส ท่านก็รักษาศีล ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจอยู่แล้วครับ ชาวกระแสใจขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ฝาก
ค�ำคมสอนใจของ ท่าน ว.วชิรเมธี เตือนสติไว้นะครับ ถ้าท�ำได้เราจะมีความสุขกันมากขึ้น สวัสดีครับ

“ความทุ ก ข์ ไ ม่ เ คยยึ ด ติ ด เรา
มีแต่เราต่างหากที่ยึดติดความทุกข์
ความสุ ข ไม่ เ คยไปจากใจเรา
มี แ ต ่ เ ร า ต ่ า ง ห า ก ที่ ไ ม ่ เ ค ย
ถ น อ ม มั น ไ ว ้ ใ น ใ จ ข อ ง เ ร า ”
กองบรรณาธิการ
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บทความพิเศษจากหลวงพ่อ

การส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖
ในการเจริญสติปัฏฐาน ๔
เรียบเรียงโดย กมลาศ

สติปัฏฐานเป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดียว
ที่ท�ำให้ผู้ด�ำเนินตามทางนี้ถึงความบริสุทธิ์หมดจด จนบรรลุ
พระนิพพานดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุมรรคผลนิพพาน
ต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญสติปัฏฐานนี้ ในมหาสติปัฏฐานสูตร
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่า

“

หนทางนี้เป็นหนทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวหน้าเสียด้วยดี
ซึ่งความโศก และความร�่ำไร เพื่อดับไปแห่งทุกข์ และโทมนัส เพื่อบรรลุญาณธรรม เพื่อกระท�ำให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพาน สิ่งนี้คือ สติปัฏฐาน ๔

การปฏิบัติกรรมฐาน
เมื่อปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งมาแล้ว
๒-๓ วัน จะเกิดสภาวะที่ทุกข์ทรมาน อันนี้เราท่านทั้งหลาย
ได้สัมผัสจากตัวของเราเองได้รู้สึกความจริงจากตัวเอง ไม่ใช่
เกิดขึ้นจากการนึกคิด เพราะอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นสัมผัสทาง
กายก็ดี ความรู้สึกทางจิตใจก็ดี เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรม
ไม่ว่าจะเป็นภาวะทางกายหรือทางใจ หากเรามีสติสัมปชัญญะ
คอยก�ำหนดจดจ่อต่อเนื่องทุกขณะแห่งการเคลื่อนไหวในการ
ด�ำเนินไปของกระแสจิต คือจิตที่เลื่อนไหลไปสู่สภาวะต่างๆ
ไปยังภพน้อย ภพใหญ่ คือไปอยู่ในสภาวะที่สุขบ้าง ไปอยู่ใน
สภาวะที่ทุกข์บ้าง ไปสู่สภาวะที่พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้าง นั้นคือ
การเลื่อนไหลไปของสภาวะจิต ถ้าเราไม่มีสติคอยก�ำกับติดตาม
ดูตลอดเวลา การเลื่อนไหลของสภาวะจิต ก็เปล่าประโยชน์ แต่
ถ้าขาดสติคอยควบคุมการเลื่อนไหลของจิต อารมณ์ที่เกิดขึ้น
ก็จะขาดสติสัมปชัญญะ ขาดการพิจารณาไตร่ตรอง และขาด
โยนิ โ สมนสิ ก ารอย่ า งถ่ อ งแท้ ชั ด เจนมั น ก็ เ หลื อ แต่
สัญชาตญาณที่จะเป็นตัวยุยงส่งเสริมให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่

”

เกิดขึ้นในสภาวะนั้น เป็นของจริง ในที่สุดเราก็ขาดโยนิโส
มนสิการ คือใช้ปัญญาในการพิจารณาตัวสติกับสัมปชัญญะ
ต่างท�ำหน้าที่แยกกัน กล่าวคือ กิริยาจิต กายกิริยา เป็นสภาวะ
กิริยา การแสดงออกของแต่ละกาย บางครั้งเราจะเรียกว่า กาย
หรือสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอบครอง คือสังขารกายที่มีแต่ ดิน
น�้ำ ลม ไฟ แต่ขาดจิตวิญญาณเข้าไปครอบครอง เป็นเพียง
ท่อนไม้และท่อนฟืนเฉยๆ แต่ถ้ามีจิตวิญญาณเข้าไปครอบ
ครอง ค�ำว่า “วิญญาณ” ในที่นี้ คือการรับรู้ความรู้สึก
ที่ประกอบการเรียนรู้เขาเรียกว่า สัมผัส ที่พูดภาษาธรรมะ
สั้นๆ ว่า ผัสสะ หรือ กระแสสื่อเครือข่าย ดังภาษาทางวิชาการ
ว่า อายตนะ๑ หมายถึง ที่ติดต่อ เครื่องติดต่อ แดนต่อความรู้
เครื่องรู้ และสิ่งที่ถูกรู้ เช่น ตาเป็นเครื่องรู้ รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้
๑ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๒๓/๓๑๕-๓๑๖: ม.อุ.(ไทย) ๑๔/๔๒๙/๔๘๙: อภิ.วิ.(ไทย) ๓๕/๑๕๕-๑๖๑/๑๑๓๑๑๖, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สหธรรมิก,
๒๕๓๘), หน้า ๔๑๑, ๔๑๙.
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หูเป็นเครื่องรู้ เสียงเป็นสิ่งถูกรู้ เป็นต้น จัดเป็น ๒ ประเภท คือ อายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ ดังนี้
๑) อายตนะภายนอก คือ เครื่องต่อภายนอก สิ่งที่ถูกรู้มี ๖ คือ
๑.รูป(รูป) ๒.สัททะ(เสียง) ๓.คันธะ(กลิ่น) ๔.รส(รส) ๕.โผฏฐัพพะ(สิ่งต้องกาย)
๖.ธัมมะ(ธรรมารมณ์ คือ อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือสิ่งที่ใจรู้)
๒) อายตนะภายใน คือ เครื่องต่อภายใน เครื่องรับรู้มี ๖ คือ
๑.จักขุ(ตา) ๒.โสต(หู) ๓.ฆานะ(จมูก) ๔.ชิวหา(ลิ้น) ๕.กาย(กาย) ๖.มโน(ใจ)
การแสดงออกเป็นการกระท�ำ การพูด และการคิด อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของทางแยก
ระหว่างกุศลกับอกุศลทางสายหนึ่งน�ำไปสู่ความประมาทมัวเมา ความชั่ว และการหมกติดติดอยู่ในโลก อีกสายหนึ่งน�ำไปสู่
ความรู้เท่าทัน การประกอบกรรมดี และความหลุดพ้นเป็นอิสระ เป็นแหล่งที่มาของความสุขความทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
แห่งการด�ำเนินชีวิตทั่วไป และความเพียรพยายามเฉพาะกิจแทบทุกอย่างของปุถุชน ด้านสุขก็เป็นการแสวงหา ด้านทุกข์
ก็เป็นการหลีกหนี ในแง่ที่เป็นเรื่องของกระบวนรับรู้ และการแสวงปัญญา ถ้าปฏิบัติในตอนเริ่มแรกไม่ถูกต้อง การรับรู้ก็
จะไม่บริสุทธิ์ จะเป็นการรับรู้ที่รับใช้กระบวนการเสพเสวยโลกได้ หรือเป็นส่วนประกอบของกระบวนธรรมแบบสังสารวัฏ
ท�ำให้ได้ความรู้ที่บิดเบือน เอนเอียง เคลือบแฝงมีอคติ ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง วิธีระวังหรือป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกที่สุด
คือตอนที่อายตนะรับอารมณ์ เพราะจะท�ำให้ปัญหาไม่เกิดขึ้นเลย ๒ อายตนะมีความสัมพันธ์กับขันธ์ ๕ คือ ขันธ์ทั้ง ๕
อาศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธ์ เป็นส่วนกาย นามขันธ์ทั้งสี่เป็นส่วนใจ มีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิต กายกับใจท�ำหน้าที่ และ
ประสานสอดคล้องกัน ชีวิตจึงจะด�ำรงอยู่ได้ด้วยดี ตัวอย่าง เช่น กิจกรรมของจิตใจ ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับโลก ซึ่งเกิดขึ้นได้
ด้วยอาศัยอารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งต้องกาย ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย อารมณ์ทั้งห้าก็ดี ตา หู
จมูก ลิ้น กายก็ดี ต่างก็เป็นรูปธรรมอยู่ในรูปขันธ์ คือ เป็นฝ่ายกาย อย่างไรก็ตามจิตใจเป็นศูนย์กลางแห่งกิจกรรมของชีวิต ๓
การปฏิบัติกรรมฐานนั้น เรามีผัสสะเข้ามากระทบตลอดเวลา ถ้าเป็นเครื่อข่ายทางตา เราเรียกว่า จักขุวิญญาณ เมื่อ
เคลือ่ นไปทางหู เรียกว่าโสตวิญญาณ หูไม่บอด หูไม่หนวก หูไม่ตงึ ได้ยนิ ชัดเจน ต่อมาเมือ่ เคลือ่ นมาทางจมูก เรียกว่า ฆานวิญญาณ
คือจมูกไว้ดมกลิ่น ของเหม็น ของหอม ต่อมาเคลื่อนมาทางชิวหา คือ ลิ้น เรียกว่า ชิวหาวิญญาณ ลิ้นลิ้มรส เปรี้ยว หวาน
มัน เค็ม ส่วนกายวิญญาณคือ กายกระทบร้อน หนาว ประการสุดท้าย เมื่อผัสสะมากระทบทางใจ เรียกว่ามโนวิญญาณ
ความรู้อารมณ์ทางใจ คือ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ รู้ความนึกคิด เช่น การพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้น ใจเรารู้สึกเจ็บปวดอย่างไร
เกิดสภาวะอะไรที่กระทบทางใจขณะปฏิบัติ ซึ่งในการปฏิบัติกรรมฐานนั้น ย่อมมีผัสสะ เกิดขึ้นตลอดเวลา เราจะต้องใช้สติ
ควบคุม เรียกว่าการส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เมื่อปฏิบัติมาสักระยะหนึ่ง เราต้องเพ่งไปที่ตัว
สติสัมปชัญญะ อันเป็นสิ่งส�ำคัญในการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติต้องควบคุมสติให้ได้ในทุกอิริยบถใหญ่ อิริยาบถย่อย ไม่ว่าการกิน
การดื่ม การคู้เข้าเหยียดออก การเดิน การคิด ใช้สติก�ำกับให้ต่อเนื่องทุกระยะ รู้จักส�ำรวมอินทรีย์ทั้ง ๖ เมื่อปฏิบัติบ่อยๆ
จิตก็จะเคยชิน เป็นอุปนิสัย เราสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ ยกตัวอย่าง บางคนชอบเป็นขี้ลืม ลืมกระเป๋าบ้าง
ลืมของบ้าง หรือเดินข้ามถนนไม่มองซ้ายขวา ถูกรถชนตายก็มี นั่นเป็นเพราะขาดสติ
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ,พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖) หน้า ๖๓-๔๖.
พระธรรมปิฏก (ป.อปยุตโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๔๖), หน้า ๒๔-๒๕.

วารสาร กระแสใจ

www.watpacharoenrat.org

ฉะนั้นในการปฏิบัติกรรมฐานโยคีผู้ปฏิบัติต้อง
ก�ำหนดอิริยาบถต่างๆ ให้ต่อเนื่องกัน โดยใช้หลักการส�ำรวม
อินทรีย์ทั้ง ๖ เป็นพื้นฐาน โดยไม่เปิดโอกาสให้กิเลส หรือ
พญามารเข้ า มาทิ่ ม แทงที่ จิ ต เราจึ ง มี ก ารจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก าร
ภาวนาด้วยความเพียร ให้เราพยายามขยันภาวนาบ่อยๆ ภาวนา
ให้ต่อเนื่อง ไม่ขาดสาย ไม่ขาดตอน เมื่อเราภาวนาแล้วจิตของ
เราจะบันทึกกุศลกรรมที่ดีๆ เมื่อจิตมีพลัง เราก็จะท�ำสิ่งต่างๆ
ได้ส�ำเร็จ ซึ่งตัวสตินี้จะช่วยให้เราละอกุศลกรรมเก่าๆ ในอดีต
ที่เราเคยหมักดองในใจมานาน เช่น ความโลภ ความโกรธ
ความหลง บางคนเป็นคนอิจฉาริษยา คนมักมาก เมื่อฝึกสติ
และภาวนาบ่อยๆ เราจะละมันออกไปทีละนิด คนไหนเคย
โกรธ เคยเอาแต่ใจตัวเอง ก็พยายามตั้งสติให้รู้ว่าเราโกรธขณะ
ใด ให้ก�ำหนด “คิดหนอ” “โกรธหนอ” “ไม่พอใจหนอ”
ค�ำว่า “หนอ” มันสามารถตัดภพตัดชาติได้ เมื่อใจเราคลาย
เราก็ไม่ตกนรก โกรธเขา เราก็ทุกข์เอง เกลียดเขา เราก็ทุกข์เอง
อยากได้ของเขา เราก็ทุกข์เอง ภาวะจิตที่เป็นอกุศลมันก็กลับมา
สะท้อนที่เราตลอดเวลา เหมือนเราเขวี้ยงก้อนหินเข้าข้างฝา
อย่างเต็มแรง ถ้าเรายืนอยู่ใกล้ๆ มันก็กระเด็นถูกตัวเรา จิตก็
เช่นเดียวกัน ท่านจึงให้ก�ำหนดรู้ทุกกิริยา ก�ำหนดอาการที่
เกิดขึ้น เวทนาไม่ได้ก�ำหนดให้มันหายเวทนา แต่ก�ำหนดให้
มันรู้ว่าอันนี้คือทุกขเวทนา นี้คือสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนา
ก็ให้รู้ว่าอุเบกขาเวทนาท�ำอารมณ์ให้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่
พิรี้พิไรกับอดีตที่ผ่านมาหรือคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการ
ภาวนานั้นเราต้องใช้สติควบคุมสภาวะจิตให้อยู่กับอารมรณ์
ปัจจุบัน ด้วยการพิจารณารู้ทุกอิริยาบถ สภาวธรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ
ปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ)

ผู้ใดคิดว่า คนก�ำลังท�ำความดี
แต่มีจิตใจเร่าร้อน หาความสงบสุขยาก
ก็พึงเข้าใจให้ถูกต้องว่า
คนมิได้ก�ำลังท�ำความดี
อาจเป็นเพียงก�ำลังคิดแข่งดีเท่านั้น
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คอลัมน์พิเศษ

วันจักรี

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์
ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย และ www.kapook.com

ในทุกๆ วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีนั้น ถือเป็น
วันส�ำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ วันจักรี ซึ่งเป็น
วันที่เราจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์

ประวัติการตั้งชื่อวันจักรีนั้นเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ปี พ.ศ. ๒๓๒๕ นั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ทั้งยังทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย และยังเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ครองราชย์อยู่
ในปัจจุบัน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ
ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ ซึ่งก็คือรัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๔ เพื่อประดิษฐานไว้ ให้พระมหา
กษัตริย์องค์ต่อมา และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงข้าราชการและประชาชน ได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ธรรมเนียมปีละครั้ง
โดยได้มีการโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และได้มีการย้ายที่อีกหลายครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท หรือพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดให้ย้ายพระบรม
รูปของทั้ง ๔ พระองค์ มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕
ซึ่งการซ่อมแซมก่อสร้าง และประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล แล้วเสร็จในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายน ในปีนั้น และได้โปรดเกล้าฯ
ให้เรียกว่า “วันจักรี”

และทั้งหมดก็คือ ความเป็นมาของวันจักรี ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่วันหยุดราชการธรรมดาๆ แต่เป็นวันที่
ประชาชนทุกคนควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์
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คอลัมน์พิเศษ

วันฉัตรมงคล
เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความ
หมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร
ท�ำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก

ภาพสีน�้ำมันโดย ประเสริฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ร�ำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี
และราชอาณาจักรไทยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ต่อจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
เมื่อวันที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และด�ำรงพระอิสริยยศเป็น
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องจากยังมิได้
ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ
จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย
ดังนั้นรัฐบาลไทยและเหล่าพสกนิกรจึงได้น้อม
เกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร
หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรือเรียกว่า “พระราชพิธีฉัตรมงคล”
ซึ่งกระท�ำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นั้นว่า

“

์สุขแห่ง

เพื่อประโยชน
ม
รร
ธ
ย
โด
น
ิ
ด
น
่
ผ
แ
ง
เราจะครอ
มหาชนชาวสยาม

”

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอา
วันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อม
ร�ำลึกถึงวันส�ำคัญนี้

ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีหลักฐาน
ปรากฎในหลักศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทว่าเริ่มต้นมา
ตั้งแต่สมัยครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว
หรือ พ่อขุนบางกลางท่าวให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย
ครั้ น ถึ ง สมั ย กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยพระมหากษัตริย์ที่
ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้ค�ำว่า
“พระบาท” น�ำหน้าพระอิสริยยยศ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
และค�ำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า “พระบรมราชโองการ”
และอี ก ประการหนึ่ ง ในพระราชพิ ธี คื อ จะยั ง ไม่ มี ก ารใช้
นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร ๙ ชั้น
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิม รูปแบบ
ก่อนหน้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า งานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน
เจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉัตรมงคล ถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงาน
ในพระราชฐานที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระ พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน
ทวารประตูวังได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตน
ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วนตัว ไม่ถือเป็นงาน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน ๓ วัน นั่นคือ
วันแรก ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคม เป็นงาน
หลวง จนกระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระท�ำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้ง พระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรแรกในวันบรมราชาภิเษก เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๓ วิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลถวายแด่ พ ระบรมราชบุ พ การี
โดยมีพระราชด�ำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคล เป็นพิธีสงฆ์สดัปกรณ์ พระบรมอัฐิสมเด็จสวดพระพุทธมนต์
สมั ย ที่ ค วรแก่ ก ารเฉลิ ม ฉลองในประเทศที่ มี พ ระเจ้ า แล้ ว พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนาซึ่ ง ในวั น นี้ ไ ด้
แผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และ เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ที่จะพระราชทาน
ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคล แก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย
วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันเริ่มพระราชพิธี
แก่ราชสมบัติแต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ยากต่อการ
เข้าใจอีกทั้งเผอิญที่วันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภช ฉั ต รมงคลเจ้ าพนั ก งานจะได้อั ญ เชิ ญ เครื่ อ งราชกกุ ธ ภั ณฑ์
เครื่องราชูปโภคที่มีแต่เดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตรพระครู
อยู่หัว จึงทรงอธิบายว่า วันฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่อง หัวหน้าพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้ว
ทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลาเที่ยง ทหารบก
ราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัย
ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี พ ระราชด� ำ ริ จั ด งานพระราชกุ ศ ล ทหารเรือ จะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด
ส่วนวันที่ ๕ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล
พระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” นี้ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลอง
ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ในวันขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินไปถวาย
๑๓ ค�่ำเดือน ๖ รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิก
ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ แว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์
ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่ม ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
มีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น แก่ ผู ้ ที่ มี ค วามดี ค วามชอบแล้ ว เสด็ จ นมั ส การพระพุ ท ธ
มหามณีรัตนปฏิมากรและถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จ
ครั้งแรก
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ วันบรมราชาภิเษกตรง พระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาทพระเทพบิดร
กับเดือน ๑๒ จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน เป็นเสร็จพระราชพิธี
จบครบรอบ
เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรร
๑๒ แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
กนิกรชาวไทย
เจ้าอยู่หัว จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วย อีกหนึ่งครา ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พส
ะมหากรุณาธิคุณของ
ตราจุลจอมเกล้าส�ำหรับตระกูลขึ้น ให้มีพระราชทานตรานี้ ทั้งหลาย จึงควรระลึกถึงพร
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง
า
จ้
ะเ
พร
จ
็
เด
สม
าท
ะบ
พร
ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษกท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอม
าชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่
ให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษกแต่ยัง ได้ทรงประกอบพระร
มิได้

ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล

ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุด
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“An apple a day

สรรหามาเล่า HEALTHY
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รับประทานแอปเปิลวันละผล ท่านจะห่างไกลหมอ ?
เรียบเรียงโดย แขกรับเชิญ

ทุกท่านคงรู้จักแอปเปิ้ลกันทุกคน แอปเปิ้ลเป็น
ผลไม้ที่แสนอร่อยและหอมหวาน นิยมน�ำมาใช้ประโยชน์ใน
ด้ า นต่ า งๆมากมายใช้ ล ดความอ้ ว นเป็ น ส่ ว นผสมของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามน�ำมาปรุงอาหารและขนม
กันอย่างคึกคัก จะเห็นได้ตามท้องตลาด เช่น ย�ำผลไม้ ต�ำผลไม้
พายแอปเปิ้ล เค้กแอปเปิ้ล เป็นต้น ท่านผู้อ่านคงเห็นแล้ว
ว่าแอปเปิ้ลเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ในฉบับนี้ผมจะมาบ
อกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับแอปเปิ้ล เพื่อให้ท่านรู้จักแอปเปิ้ลให้
มากขึ้น
จากฉบั บ ที่ แ ล้ ว ได้ เ ขี ย นเกี่ ย วกั บ ประโยชน์ ข อง
น�้ำมันมะกอกไปแล้ว กระผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าน�้ำมันมะกอกจะ
สามารถเข้าไปล้างพิษตับ (Liver Flushing) ได้อย่างไร
การที่ร่างกายของคนเราจะท�ำการล้างพิษได้นั้น เราต้องเต
รียมร่างกายให้มีความพร้อม แข็งแรง เสียก่อน พร้อมทั้งมี
สิ่งที่คอยช่วยป้องกัน หรือต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่เกิดขึ้นกับ
ร่างกายในช่วงเวลาที่เราต้องท�ำการล้างพิษ
ชื่อสามัญ : Rosaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pyrus malus Linn.
ชื่ออื่น : จีนเรียกว่า ผิ่งก้วย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : แอปเปิ้ลเป็นพันธุ์ไม้
ยืนต้นขนาดสูงประมาณ ๑๕ เมตร มีขนนุ่มปกคลุมที่กิ่ง
ก้านใบ เป็นใบเดี่ยว มีรอยหยักคล้ายฟันเลื่อยยาวประมาณ
๙-๒๕ ซม. กว้างประมาณ ๕-๑๔ ซม. ดอกออกเป็นช่อ
คล้ายร่ม กลีบดอกสีขาวหรือชมพู มีดอก ประมาณ ๓-๗ ดอก
ต่อหนึ่งช่อ แต่ละดอกมีกลีบดอก ๕ กลีบ มีเกสรตัวผู้อยู่
จ�ำนวนมาก ผล รูปร่างกลม ผลมีรอยบุ๋มบริเวณขั้วและก้น

คุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์
คุณค่าทางโภชนาการของแอปเปิ้ล
แร่ธาตุ
แคลเซียม ทองแดง เหล็ก แมกนีเซียม
แมงกานีส โพแทสเซียม สังกะสี ฟอสฟอรัส
ไวตามิน
วิตามินเอ วิตามินบี๖ วิตามินซี วิตามินอี ไรโบฟ
ลาวิน ไนอาซิน ไทอามิน กรดแพนโททีนิค เป็นต้น
คาร์โบไฮเดรท
เป็นเส้นใยไฟเบอร์
โปรตีน
แอปเปิ้ลเขียวมีโปตีนที่หลากหลาย
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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น�้ำตาล

แอปเปิ้ลเขียวมีน�้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวซึ่งสามารถดูด
ซึมเข้ากระแสเลือดได้ภายในเวลาอันสั้นจึงเหมาะสมกับผู้ที่
ต้องการควบคุมน�้ำหนัก และควบคุมปริมาณน�้ำตาลของผู้
ป่วยเบาหวาน
สารต้านอนุมูลอิสระ
โพลีฟีนอล และฟลาโวนอยด์ ซึ่งจะช่วยลดการเกิด
มะเร็งและป้องกันการถูกท�ำลายของ DNA

คุณค่าท่างโภชนาการณ์ของแอปเปิล

ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของแอปเปิ้ล ใน
แอปเปิ้ล ๑๐๐ กรัม
พลังงาน
50 Kcal
2.5%
คาร์โบไฮเดรต 13.81 g
11%
โปรตีน
0.26 g
0.5%
ไขมันรวม
0.17 g
0.5%
คอเลสเตอรอล 0 mg
0%
ใยอาหาร
2.40 g
6%

ไวตามิน

โฟลเลต (กลุ่มวิตามินบี)
วิตามินบี3
วิตามินบี 5
วิตามินบี 6
วิตามินบี 2
วิตามินบี 1
วิตามิน เอ
วิตามิน ซี
วิตามินอี
วิตามินเค
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3 µg
0.091 mg
0.061 mg
0.041 mg
0.026 mg
0.017 mg
54 IU
4.6 mg
0.18 mg
2.2 µg

1%
1%
1%
3%
2%
1%
2%
8%
1%
2%

Electrolytes (อิเล็กโตรไลท์)
โซเดียม
โปแทสเซียม

1 mg
107 mg

0%
2%

แคลเซียม
เหล็ก
แมงกานีส
ฟอสฟอรัส
สังกะสี

6 mg
0.12 mg
5 mg
11 mg
0.04 mg

0.6%
1%
1%
2%
0%

เบตาแคร์โรทีน
เบตาคริพโตแซนทีน
ลูทีน-ซีแซนทีน

27 µg
11 µg
29 µg

----

แร่ธาตุ

Phyto-nutrients (กลุ่มพฤกษเคมี)

(ที่มา : USDA National Nutrient data base)

ประโยชน์ของแอปเปิ้ล

แอปเปิ้ลเป็นผลไม้ที่มีแหล่งไฟเบอร์สูง คือเพกติน
เป็นที่นิยมของเหล่าบรรดาสาวๆ ในยุคปัจจุบันที่ต้องการ
ควบคุมน�้ำหนัก ท�ำให้รู้สึกสดชื่น บรรเทาอาการท้องผูก
ท้องเสีย เกาต์ และเป็นที่ทราบอย่างแพร่หลายจากงานวิจัย
หลายๆ งานวิจัยว่า แอปเปิ้ลมีกรดมาลิกและกรดทาร์แทริค
จะช่ ว ยย่ อ ยอาหารจ� ำ พวกโปรตี น และไขมั น ป้ อ งกั น
การเกิดท้องร่วง ทั้งยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล ควบคุม
ระดับน�้ำตาลลดระดับความดันโลหิตป้องกันโรครูมาตอย
ลดความอยากอาหาร ช่วยฟอกโลหิต ลดภาวะรักษาความ
สะอาดฟัน เพิ่มหน่วยความจ�ำ บ�ำรุงหัวใจ ลดความเป็นกรด
ในกระแสโลหิต และยังมีคอลลาเจนอิลาสตินตามธรรมชาติ
ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทางผิวหนังป้องกันตับ และ
ช่วยย่อยอาหารจ�ำพวกโปรตีนและไขมันป้องกันการเกิดนิ่ว
บ�ำรุงสายตา ทั้งแอปเปิ้ลยังมีสรรพคุณที่ให้ความเป็นด่างที่
เหมาะสม เป็นต้น
www.watpacharoenrat.org

การล้างพิษตับ (Liver Flushing)

จากประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของแอปเปิ้
ลนี้ เ องจึ ง เป็ น ที่ ม าของการน� ำ แอปเปิ ้ ล มาช่ ว ยในการล้ า ง
พิษตับ ทุกท่านคงมีค�ำถามในใจว่าท�ำไมแอปเปิ้ลเขียวจึงช่วย
ในการล้างพิษ และมันจะช่วยล้างพิษได้อย่างไร ท่านทราบ
หรื อ ไม่ ว ่ า ร่ า งกายของคนทุ ก คนจะมี ไ ขมั น ส่ ว นเกิ น และ
แคลเซียมส่วนเกินที่ไม่ละลายในของเหลว ไปรวมตัวกันเป็น
ก้อนแข็งๆ ที่ทุกคนรู้จักในนามว่า “นิ่ว”
นิ่ว ประกอบไปด้วยสองส่วน คือส่วนของไขมัน
ที่รวมตัวกันนั่นก็คือ คอเลสเตอรอล และส่วนของแข็ง คือ
แคลเซียม ท่านอาจจะยังงงอยู่ว่าแอปเปิ้ลจะไปช่วยล้างนิ่วได้
อย่างไร จากความเป็นด่างของแอปเปิ้ลซึ่งเปรียบได้กับการ
ที่น�ำน�้ำยาล้างจานไปล้างคราบความมันออกจากจานอาหาร
ในท�ำนองเดียวกันแอปเปิ้ลซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างก็จะท�ำหน้าที่
ละลายนิ่วที่มีองค์ประกอบของไขมันให้นิ่ม หรืออาจจะแตก
ออกเล็กลงเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการล้าง
พิษ หรือนิ่วในตับและถุงน�้ำดีต่อไป พบกับสาระดีๆ ใน
วารสารฉบับหน้าครับ
บรรณานุกรม
1. Knekt P, Isotupa S, Rissanen H, Heliovaara M, Jarvinen
R, Hakkinen R, Aromaa A, Reunanen A: Quercetin intake
and the incidence of cerebrovascular disease. Eur J Clin
Nutr 2000, 54:415-417.
2. Arts I, D. J, Harnack L, Gross M, Folsom A: Dietary
catechins in relation to coronary heart disease among
postmenopausal women. Epidemiology 2001, 12:668-675.
3. Shaheen S, Sterne J, Thompson R, Songhurst C,
Margetts B, Buerney P: Dietary antioxidants and asthma
in adults- population based case-control study. Am J
Respir Crit Care Med 2001, 164:1823-1828.

ถ ้ อ ย ธ ร ร ม ล� ำ ก วี

ละบาปเร่งบุญ
โลกผันแปรเปลี่ยนไปในทุกขัง		
อนิจจังยังแท้แน่หนักหนา
สรรพสิ่งเกิดดับกลับไปมา				
อนัตตาคือสัทธรรมย�้ำความจริง
แต่มนุษย์สุดเขลาเมากิเลส				
ก่อกรรมเหตุผีตัณหามาเข้าสิง
ยึดและถือมายามาประวิง					
ร้อยพันสิ่งความอยากมากประมาณ
ลืมแล้วหรือจะหายใจถึงไหนหนอ			
ลืมแล้วหรือความเพียงพอต่อสังสารฯ
ก่อสร้างภพมิจบสิ้นชั่วกัปกาล				
ทรมานนานนิรันดร์น่าหวั่นเกรง
จงสละละอยากแม้ยากยิ่ง				
จงมองโลกตามจริงให้ตรงเผง
จงละอายต่อบาปต่อตนเอง				
ละเพื่อเร่งสั่งสมบุญทุนนิพพาน.

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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Yoga & Dharma

ท่า ตั๊กแตน หรือ ศลาภะอาสนะ
เรียบเรียงโดย Kate M.

Celebrate Yoga

สวัสดีปีใหม่ค่ะ...

มีความมุ่งมั่นตั้งใจใหม่ๆ ส�ำหรับการฝึกโยคะหรือเปล่าคะ ขอให้ทุกท่านพยายามฝึกวันละหนึ่งท่าหรือสองท่าด้วย
ความมุ่งมั่น พอครบหนึ่งปี ร่างกายของเราก็พร้อม (คือ แข็งแรง) ที่จะฝึกในท่าที่ยากๆ ขึ้นไปค่ะ วันนี้เริ่มฝึกท่า ตั๊กแตน หรือ
ศลาภ ( ศะ-ลา-ภะ) Shalabha Asana/Locust pose

ตั๊กแตน แบบที่๑

๑.นอนคว�่ำหน้ากับพื้น ยืดแขนทั้งสองข้างไปทางศรีษะ แขนใกล้ใบหู ความกว้างเท่า
กับไหล่ ส่วนขาแยกจากกันประมาณ ๑ ฟุต
๒.หายใจเข้า พร้อมทั้งยกล�ำตัวทั้งหมดขึ้น โดยพยายามให้หน้าท้องแนบกับพื้นเท่านั้น
(อย่าเกร็งตัวนะคะ)
๓.หยุดลมหายใจ ๓ วินาที (นับ๑-๓ ในใจ) แล้วหายใจออกเบาๆ ยาวๆ พร้อมกับค่อยๆ
หย่อนตัวลงพื้น และท�ำต่อเนื่อง ๓-๕ ครั้ง เมื่อครบแล้ว ให้ท�ำแบบที่ ๒ ต่อกันไปเลยค่ะ

ตั๊กแตน แบบที่ ๒

๑. นอนคว�่ำเหมือนเดิม แต่ให้คางจรดพื้น แยกขาสองข้าง ห่าง
กันประมาณ ๑ ฟุต วางแขนสองข้างไว้ข้างล�ำตัว นิ้วมือพุ่งไป
ทางฝ่าเท้า ฝ่ามืออยู่ชิดต้นขา
๒. หายใจเข้าลึกๆ ยกขาสองข้างขึ้นเหนือพื้น พยายามให้สูงจน
ต้นขาพ้นพื้น โดยที่เข่าไม่งอ
๓. หยุดลมหายใจ ๓ วินาที และหายใจออกยาวๆ ลดขาลง
เบาๆ อย่าให้กระแทกกับพื้น ท�ำต่อเนื่อง ๓-๕ ครั้ง

ข้อควรระวัง : ไม่เหมาะส�ำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจ
และความดัน
โลหิตสูงนะคะ หลังจากฝึกท่านี้แล้ว หัวใจจ
ะเต้นแรง ควรที่
จะค่อยๆ พลิกตัวกลับมานอนหงาย คลายกล้
ามเนื้อ นอนพัก
ประโยชน์ของท่าตั๊กแตน
หายใจเข้าออกช้าๆ เมื่อสบายตัวแล้ว จึงฝึก
ท่าอื่นๆ ต่อ
๑. เป็นการกระตุ้นโพรงอากาศในปอด ท�ำให้ปอดแข็งแรงขึ้น
การฝึกโยคะ เปรียบเสมือนการฝึกจิตรูปแบบห
นึ่ง
ดีส�ำหรับผู้ที่เป็นหอบหืดนะคะ
นะคะ ฝึกให้เห็นคุณงามความดีในตนเอง แล
ะผู้คนรอบข้าง
๒. เป็นการออกก�ำลังกะบังลม ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง สูบฉีด ฝึกใหเ้
ห็นข้อจ�ำกัดของตัวเอง ฝึกใหย้ อมรับ เพอื่ ที่จะป
รับปรุง
เลือดได้ดียิ่งขึ้น
ปรับสมดุลย์ให้กบั ท่าทาง และการเคลอื่ นไหว
ของร่างกาย ฝึก
๓. ช่วยลดเรื่องปัญหาในช่องท้อง และระบบแก๊สในล�ำไส้
เพื่อสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีขึ้น แล้วพบกั
บใหม่ฉบับหน้า
๔. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการปวดหลัง และจัดกล้ามเนื้อหลังให้ดีขึ้น
ขอให้ทุกท่านสุขภาพจิตแข็งเข้ม สุขภาพกาย
๕. ทางด้านความงาม จะท�ำให้สะโพก ก้น และต้นขา สวยงามค่ะ
แข็งแรงคะ
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เ รื่ อ ง เ ล ่ า จ า ก พ ร ะ ป ่ า
ผจญภั ย ในป่ า ลึ ก และผี บั ง บด

เรียบเรียงโดย กัณหาชาลี

...ข ณะที่ ก� ำ ลั ง เดิ น รอบ ต้ น ไม้
เพื่ อ พิ จ ารณ าว่ า จะป ั ก กลด ได้
หรื อ ไม่ ไ ด้ นั้ น ก็ มี เ สี ย งพู ด ดั ง
ขึ้ น ว่ า ที่ นี้ เ ป็ น บ้ า นเป ็ น ที่ อ ยู ่
ของ พวก ผมพ ระภิ ก ษุ ห นุ ่ ม
จึ ง มอง ไปร อบๆ แต่ ก็ ไ ม่ พ บ
ใคร...

อี ก สองวั น ต่ อ มาพระภิ ก ษุ ห นุ ่ ม ก็ เ ดิ น ทางต่ อ ไปยั ง ป่ า คอน
พระเพ็ญ ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ ๓ กิโลเมตร เมื่อย้ายมาปักกลดใหม่
ก็ต้องอธิษฐานปักกลดอีกครั้งใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ขณะที่ก�ำลังเดินรอบ
ต้นไม้เพื่อพิจารณาว่าจะปักกลดได้หรือไม่นั้น  ก็มีเสียงพูดดังขึ้นว่า ที่นี้
เป็นบ้านเป็นที่อยู่ของพวกผม  พระภิกษุหนุ่มจึงมองไปรอบๆ แต่ก็ไม่พบ
ใคร พอเดินส�ำรวจต่ออีกก็มีเสียงดังขึ้นอีกว่า ที่นี้เป็นบ้านของพวกข้าพเจ้า
เอง  เสียงดังขึ้นมาอย่างนี้สองถึงสามครั้ง  พระภิกษุหนุ่มก็ยุติการปักกลด
ใต้ต้นไม้ใหญ่นั้น  จึงเดินหาที่ใหม่ที่ไม่มีเจ้าของอยู่  ทั้งมนุษย์ อมนุษย์
และสัตว์ อีกทั้งลูกไม้ที่อยู่บนต้นไม้   ซึ่งจะมีสัตว์มากินลูกไม้ เช่น นกมา
กินลูกไม้ เมื่อนกมากินลูกไม้ งูที่หาอาหารก็จะมากินนกอยู่บนต้นไม้
นกและงูก็จะตกลงจากต้นไม้ ลงมาข้างล่างหรือมาถูกกลด หรือขณะ
เดินจงกรมอยู่  งูก็จะฉกเอาได้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตพระ
ภิกษุที่ออกเดินธุดงค์ก็จะต้องศึกษาหาความรู้ในการเดินธุดงค์กับพ่อแม่
ครูบาอาจารย์อีกทั้งศึกษาธรรมชาติของป่าและสัตว์ที่อยู่ในป่าเสียก่อน
เพราะความหิวของสัตว์อาจจะท�ำอันตรายได้ถึงชีวิตแม้แต่สุนัขที่เรา
เลี้ ย งเวลามั น แย่ ง อาหารกั น กิ น ถึ ง กั บ กั ด เจ้ า ของก็ มี ม ามากแล้ ว สิ่ ง
อันตรายที่ไม่ควรไปขัดขวางมีดังนี้  หนึ่งสัตว์ก�ำลังจะเสพกาม  สองสัตว์
ก�ำลังต่อสู้กัน  สามสัตว์ก�ำลังหิว สี่สัตว์ก�ำลังหวงเจ้าของ อาจท�ำอันตราย
ต่อเจ้าของ และอันตรายต่อบุคคลทีอ่ ยู่ใกล้ จ�ำเป็นต้องหนีให้ไกล   แต่เพิม่
มนุษย์อีก ได้แก่ ผู้สูญเสียผลประโยชน์ ผู้สูญเสียหน้า  ผู้สูญเสียเมียผัว
ผู้สูญเสียต�ำแหน่ง สามารถท�ำอันตรายผู้อื่นถึงชีวิตได้ดังนั้นทุกชีวิตทุกคน
จึงต้องระวัง  อย่าขาดสติสัมปชัญญะในการด�ำรงชีวิต  ดังนั้นการปักกลด
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ใช่ว่าจะปักกลดที่ไหนก็ได้
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ท่ามกลางป่าเขาล�ำเนาไพร พระภิกษุหนุ่มยึด
แม่น�้ำโขงเป็นหลักในการธุดงค์ เมื่อออกจากถ�้ำน�้ำตก
ตาดฟางก็เดินทางมายังเมืองปากช่อง   ซึ่งเป็นเมืองที่
มีอากาศหนาวเย็นติดต่อกันตลอดทั้งปีเหมือนดอยอิน
ทนนท์ของเมืองไทยเมื่อประมาณ ๒๐ ปีก่อน  หลังจาก
ปักกลดได้เพียง ๗ วัน ก็ต้องออกเดินทางต่อ เพราะฝน
ตกตลอดทั้งวัน ตลอด ๗ คืน เมืองปากช่องเป็นเมือง
เกษตรเพาะปลูก โดยเฉพาะกาแฟ กระต่ายกับงูใหญ่
จะมีมาก  ถือว่าเป็นป่าชื้น เมืองปากช่องนี้อุดมสมบรูณ์
ไปด้วยสัตว์ปา่ ทุกชนิดและมีตน้ ไม้นานาพันธุ  ์ ในเขตฝน
ตกชุกนั้นจะปักกลดที่ไหน  ก็จะมีงู มีตะขาบมาอาศัย
อยู่ด้วยเป็นประจ�ำ  มีอยู่คืนหนึ่งหลังจากพระภิกษุหนุ่ม
เดินจงกรมเสร็จ ก่อนที่จะมานั่งเจริญภาวนาเปิดกลด
เข้าไปปรากฏว่ามีเพื่อนที่ไม่ได้รับเชิญ มาจับจองพื้นที่
เสียก่อนแล้ว  ล�ำตัวสีขาวยาวประมาณสักห้าเมตรเห็น
จะได้เพราะขดตัวสามชั้น มีท่าทีเหมือนว่าจะไม่หนีไป
ไหน พระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วดังนั้น ก็ค่อยๆ ถอยออก
มายืนห่างประมาณสักสองสามวาแล้วแผ่เมตตาให้
แขกที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ ก็ เ ลื้ อ ยออกไปด้ ว ยล� ำ ตั ว ใหญ่
ประมาณเท่าคน และมีน�้ำหนักประมาณ ๖๐ กิโลกรัม  
เขาค่อยๆ เลื้อยอย่างช้าๆ เสมือนว่าเสียดายที่จะต้อง
จากไปแต่ก่อนที่จะเลื้อยออกไปก็ใช้เวลาประมาณ ๓
ชั่วโมง เลยทีเดียว  
เมื่ อ ออกจากเมื อ งปากช่ อ งก็ ต ้ อ งเดิ น เรี ย บ
แม่น�้ำโขง ป่าแถบนี้หนาทึบมาก เดินได้ ๒ วันก็พ้นเขต
ฝนตกชุก ฝนตกมาก ยามราตรีหนึ่งที่สงบสงัด  เวลา
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วารสาร กระแสใจ

ประมาณเที่ยงคืน พระภิกษุหนุ่มก็สังเกตเห็นแสงสว่าง
พุ่งขึ้นจากพุ่มไม้สูงประมาณสามเมตรกว่า  แล้วค่อยๆ
เคลื่อนไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ลงไปทางริมแม่น�้ำโขง
เหมือนกับผีโขมดบางทีก็คล้ายกับผีกระสือบางทีก็มี
เสียงร้องเหมือนนกตะปุด นกฮูก นกเค้าแมวทีแ่ ผดเสียง
ร้องในยามค�่ำคืนแต่จริงๆ แล้ว ลักษณะตัวเหมือนกับ
กระสือ คนชาวเหนือและคนอีสานจะเห็นบ่อยๆ บาง
ครั้งจะมีเสียงร้องอย่างโหยหวนครวญคราญเย็นยะ
เยือกจับใจ อีกทั้งยังมีแสงไฟพุ่งขึ้นเป็นระยะๆ ยาม
ค�่ำคืน ในป่าดงดิบที่ปราศจากผู้คนอาศัยอยู่นี้ยังมีสัตว์
ที่เป็นอันตรายอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นหมีควาย  หรือ
เสือโคร่งตัวใหญ่ที่ออกไล่ล่าฆ่าสัตว์เป็นอาหาร   ส่วนงู
นั้นก็ตัวใหญ่เกินจะคาดเดา และมักออกเดินสวนสนาม
กันเป็นว่าเล่น  แต่พระภิกษุหนุม่ ก็หมัน่ ท�ำสมาธิเจริญสติ
อยู่ตลอดเวลาไม่ขาด  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พึงกระท�ำ
ได้ในป่าที่มืดมิดและอันตรายเช่นนี้ซึ่งแม้ในเวลากลาง
วันยังไม่สามารถจะมองทะลุผ่านต้นไม้ไปได้ไกลถึง
สิบเมตรเลย  เพราะต้นไม้ขึ้นทึบหนามาก อากาศชื้น
ตลอดฤดู แ สงแดดไม่ แ ม้ จ ะสามารถส่ อ งทะลุ ล งถึ ง
พืน้ ดินได้ นัน่ ก็เพราะใบไม้แน่นหนามาก   พระภิกษุหนุม่
เร่งเดินทางเพื่อจะออกจากแดนอากาศหนาวเหน็บ
ผ่านมาหลายค�่ำคืนก็มาถึงเส้นทางที่จะเดินออกจากป่า
ทึบไปยังถ�้ำผีกองกอย และถ�้ำเอราวัน
ขณะที่พระภิกษุหนุ่มก�ำลังครุ่นคิดว่าจะเข้าไปในถ�้ำ
เอราวันนั้นหรือไม่ สายตาของพระภิกษุหนุ่มได้เหลือบ
ไปเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่ง  ก�ำลังล�ำเลียงไม้ไผ่  เอาไป
www.watpacharoenrat.org

สร้างบ้าน  แต่พระภิกษุหนุ่มก็สังเกตเห็นว่าสามีภรรยา
คูน่ พี้ ดู น้อย เวลาถามถึงเส้นทางจะไม่พดู แต่ใช้มอื ชี  ้ โดย
ทีต่ าไม่มองตามทางทีช่ ี้บอก พระภิกษุหนุม่ มองหน้าสอง
สามีภรรยาพร้อมกับแผ่เมตตาในจิตส่งให้ด้วยความ
สงสารและเมตตา สองสามีภรรยานั้น กับบอกลาว่า
ก�ำลังจะกลับบ้าน แล้วพระภิกษุหนุ่มจึงถามว่าบ้านโยม
อยู่ที่ไหน  ทั้งสองชี้ไปทางภูเขาลูกใหญ่อันเป็นส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาพนมดงรัก อันเป็นเทือกเขาที่ติดต่อกัน
เป็นเทือกเขายาวใหญ่ ทั้งสามออกเดินไปด้วยกัน
พระภิกษุหนุ่มรับรู้ถึงความไม่ปกติของสอง
สามีภรรยาว่ามีเรื่องที่ปิดบังอ�ำพรางอยู่ในใจ   ขณะที่
เดินมาใกล้เงื้อมเขา   สองสามีภรรยาก็หายตัวไปอย่าง
ไร้ร่องรอยพระภิกษุหนุ่มนั้นคอยสังเกตตลอดเวลา
ตั้งแต่แรกพบ  เพราะเคยได้ยินมาว่าในถิ่นนี้ เขตเทือก
เขาที่ติดกับแม่น�้ำโขงมีสิ่งลึกลับมหัศจรรย์อยู่มากมาย
ที่คนเราทั่วไปไม่เคยได้พบเห็น ลักษณะนี้เขาเรียกว่า
ผีบังบด  เวลาสนทนาก็ไม่สบตา ไม่มองคู่สนทนาด้วย   
ตาจะมองต�่ำเสมอเสื้อผ้าที่สวมใส่จะไม่มีสีฉูดฉาดหรือ
สดใส  ดินแดนที่อยู่มักมีแสงแดดน้อย  หรือเวลาพวก
เขาออกมามักจะเป็นเวลาที่ไม่มีแดด และเป็นบางเวลา
เท่านั้น ถ้ามีผีบังบดออกมาจะมีเสียงนกร้องเตือนให้
เห็นเหมือนบรรยากาศจะสลัวๆ มืดไม่สว่าง  หากผู้ใด
ถูกผีบังบดเรียกจิตหรือสูบวิญญาณ  ก็จะซูบผอม  เหลือง
ไม่มองหน้าคนที่คุ้นเคยไม่ชอบแสงสว่าง ต่างจากพวก
ลับแลที่มักจะไม่ออกมาให้ผู้คนเห็นง่ายๆ แต่จะชอบ
อาศัยอยู่บริเวณหน้าผาที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุมมากนัก  
หรือไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยและมักจะอยู่ในถ�ำ้ เสียส่วนใหญ่
ซึ่งพระภิกษุหนุ่มได้เคยถูกผีบังบดหลอกให้หลงทางมา
แล้วเพื่อจะเอาไว้เป็นสมาชิกหรือบริวารนั่นเอง ต้อง
ติดอยู่ในป่าแถบน�้ำตกตาดฟางท�ำให้ออกไปไหนไม่
ได้ ไม่เห็นหนทางเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนเต็มๆเดินไป
ที่ไหนก็วนกลับมาที่เดิมตลอดทั้งวัน มองไปข้างหน้าก็
เหมือนมีควันไฟหรือเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลา
แต่พระภิกษุหนุ่มก็อาศัย การเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่อง

ไม่ประมาท  จงึ สามารถเห็น และรูถ้ งึ ความเปลีย่ นแปลง
ของฝ่ายตรงข้ามทุกครั้ง
เมื่อพระภิกษุหนุ่มเดินทางออกจากดินแดนบัง
บดยังไม่ได้ก่อนเวลาพลบค�่ำก็ต้องหาที่ปักกลด เพราะ
เมื่อมืดก็ไม่สามารถจะทราบความเคลื่อนไหวรอบๆ
ตัวได้ พอปักกลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท�ำทางไว้เพื่อ
เดินจงกรมเล็กน้อยพอได้เวลาประมาณสี่ทุ่มกว่า พระ
ภิกษุหนุ่มก็เข้าไปนั่งภาวนาในอยู่ในกลด   ขณะที่นั่ง
ภาวนาก็ มี เ สี ย งเหมื อ นสั ต ว์ เ ดิ น วนเวี ย นอยู ่ ร อบๆ
บริเวณที่ขีดเขตไว้รอบกลด เป็นการบ่งบอกว่าห้ามสิ่งที่
ไม่ดีอันไม่ใช่คนล�้ำเข้ามาได้   พระภิกษุหนุ่มนั่งภาวนา
ไม่สนใจเสียงเดินรอบกลดก็หายไป  แต่แล้วก็มเี สียงดัง
ขึ้นมาอีก  เป็นเสียงคนพูดคุยกัน  พระภิกษุหนุ่มก็ยังคง
เข้าสมาธิอย่างสงบ ด้วยจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อเสียงใดๆ
เมื่อเสียงคนคุยกันไม่สามารถท�ำอะไรได้ เสียงคนจึง
กลายเป็ น เสี ย งช้ า งร้ อ งเหมื อ นก� ำ ลั ง มุ ่ ง หน้ า เข้ า มา
ที่กลดขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงคนพูดขึ้นด้วยเสียง
ตกใจว่ า ช้ า งจะเหยี ย บกลดพระภิ ก ษุ ห นุ ่ ม จะกลั ว
หรือไม่นั้น ค�ำตอบคือ เมื่อจิตเข้าสู่กระแสสมาธิได้แล้ว
ความกลัวจะไม่มี แม้ชีวิตจะถูกท�ำร้ายก็ไม่ตกใจกลัว
ไม่ตื่นเต้น เพราะในอัปปนาสมาธิ  มีแต่ความนิ่งสงบ
อย่างมีสติอยู่ตลอด อย่างนี้เรียกว่า “วิปัสสนาฌาน” มี
สติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่อย่างสงบเยือกเย็น จะรู้เท่าทันต่อ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้น รู้เท่าทันต่อสิ่งที่มากระทบกายและ
จิต แต่ไม่ติดกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบ เพียงแค่รู้ว่า
กระทบแล้ ว ไม่ มี ก ารปรุ ง แต่ ง จิ ต ก็ ส งบลุ ่ ม ลึ ก เป็ น
ปัสสัทธิเยือกเย็นยิ่งขึ้นมากกว่าเดิม....
โปรดติดตามฉบับต่อไปว่าพระภิกษุหนุ่ม
จะออกจากเมืองบังบดได้อย่างไร

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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เหตุเกิดบนรอยพุทธ

พระสีวลีทดลองบุญ
เรียบเรียงโดย ฤทธิรงค์

ครั้นเมื่อพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังพระนคร
สาวั ต ถี พ ระสี ว ลี เ ถระถวายอภิ ว าทพระบรมศาสดาแล้ ว
กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักทดลองบุญ
ของข้าพระองค์ ขอพระองค์จงมอบภิกษุจ�ำนวน ๕๐๐ รูป
แก่ข้าพระองค์” พระศาสดาตรัสสั่งว่า “จงรับไปเถิดสีวลี
ท่านพาภิกษุ ๕๐๐ รูปเดินทางบ่ายหน้าไปสู่หิมวันตประเทศ
เดินทางผ่านดงเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรที่ท่านเห็นเป็นครั้ง
แรก ได้ถวายทานตลอด ๗ วัน เทวดาทั้งหลายได้ถวายทาน
ทุกๆ ๗ วัน” ในสถานที่ทั่วๆ ไป ที่ท่านเห็นต่างกรรมต่างวาระ
กันดังนี้ คือ
ท่ า นเห็ น ต้ น ไทรเป็ น ครั้ ง แรกเห็ น ภู เ ขาชื่ อ ว่ า
ปัณฑวะเป็นครั้งที่ ๒ เห็นแม่น�้ำอจิรวดีเป็นครั้งที่ ๓ เห็น
แม่น�้ำวรสาครเป็นครั้งที่ ๔ เห็นภูเขาหิมวันต์เป็นครั้งที่ ๕
ถึงป่าฉัททันต์เป็นครั้งที่ ๖ ถึงภูเขาคันธมาทน์เป็นครั้งที่ ๗
และพบพระเรวตะเป็นครั้งที่ ๘
ประชาชนทั้งหลาย ได้ถวายทานในที่ทุกแห่งตลอด
๗ วันเท่านั้น ก็ในบรรดา ๗ วัน นาคทัตตเทวราช ที่ภูเขา
คันธมาทน์ ได้ถวายบิณฑบาตชนิดน�ำ้ นม (ขีรบิณฑบาต) สลับ
วันกับถวายบิณฑบาตชนิดเนยใส (สัปปิบิณฑบาต) วันเว้น
วัน ล�ำดับนั้นภิกษุสงฆ์จึงถามท่านเทวราชว่า ของที่ท่านน�ำมา
ถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อแม่โคนมที่เขารีดนมถวาย
แด่ เ ทวราชนี้ ก็ มิ ไ ด้ ป รากฏการบี บ ท� ำ น�้ ำ นมก็ มิ ไ ด้ ป รากฏ
นาคทัตตเทวราชตอบว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งการถวายสลาก
ภัตรน�้ำนมในกาลแห่งพระกัสสปทศพล
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ในกาลต่ อ มาพระศาสดาทรงเอาเหตุ แ ห่ ง การที่
พระขทิรวนิยเถระจัดการต้อนรับให้เป็นอัตถุปบัติ (เหตุเกิด
แห่งเรื่อง) ในการที่ทรงแต่งตั้งพระสีวลีเถระ ไว้ในต�ำแหน่ง
แห่งภิกษุผู้เลิศในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศ
ทัง้ หลาย ในศาสนาของพระองค์ ในเรือ่ งนี้ มีเหตุเกิดขึน้ อย่างนี้

เหตุเกิดแห่งเรื่องที่ทรงแต่งตั้งพระสีวลีเถระไว้ใน
ต�ำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภ และ
เลิศด้วยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค์
ในสมัยหนึ่งพระขทิรวนิยเรวตเถระซึ่งเป็นน้อง
ชายของพระสารีบุตร ได้หนีการแต่งงานที่บิดามารดาจัดการ
ให้ มาขอบวชในส�ำนักพระภิกษุ ซึ่งมีภิกษุอยู่ประมาณ ๓๐ รูป
เหล่ า พระภิ ก ษุ ส อบถามดู ท ราบว่ า เป็ น น้ อ งชายของ
พระสารีบุตรที่ท่านได้เคยแจ้งไว้ก่อนว่าถ้าน้องชายมาขอบวช
ก็อนุญาตให้บวชได้จึงได้ท�ำการบวชให้แล้วส่งข่าวมายังท่าน
พระสารี บุ ต รครั้ ง นั้ น เมื่ อ พระสารี บุ ต รทราบข่ า วดั ง นั้ น
www.watpacharoenrat.org

จึงกราบทูลพระศาสดาเพื่อขอไปเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงทราบว่าพระเรวตะเริ่มท�ำความเพียรเจริญวิปัสสนา จึง
ทรงห้ามพระสารีบุตรถึง ๒ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ เมื่อพระสารีบุตร
ทูลอ้อนวอนอีกทรงทราบว่าพระเรวตะบรรลุพระอรหันต์
แล้วจึงทรงอนุญาตและตรัสว่าจะทรงไปด้วยพร้อมเหล่าพระ
สาวกอื่น
ดังนั้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็น
บริวารก็ได้เสด็จออกไปด้วยพระประสงค์ว่าจะไปเยี่ยมพระ
เรวตะ ครัน้ เดินทางมาถึง ณ ทีแ่ ห่งหนึง่ ซึง่ เป็นหนทาง ๒ แพร่ง
พระอานนท์เถระกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญตรงนี้มีหนทาง ๒ แพร่ง ภิกษุสงฆ์จะไปทาง
ไหนพระเจ้าข้า” พระศาสดาตรัสถามว่า “อานนท์ หนทางไหน
เป็นหนทางตรง” พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญหนทางตรงมีระยะประมาณ ๓๐ โยชน์ แต่เป็นหนทาง
ที่มีอมนุษย์ ส่วนหนทางอ้อมมีระยะทาง ๖๐ โยชน์ เป็นหน
ทางสะดวกปลอดภัย มีภิกษาดีหาง่าย”

ของพระศาสดา จึงนิรมิตพระคันธกุฎีเพื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
นิรมิตเรือนยอด ๕๐๐ ที่จงกรม ๕๐๐ ที่พักกลางคืนและที่พัก
กลางวัน ๕๐๐ พระศาสดาประทับอยู่ในส�ำนักของพระเรวตะ
เถระนั้นสิ้นกาลประมาณเดือนหนึ่งแล แม้ประทับอยู่ในที่
นัน้ ก็เสวยบุญของพระสีวลีเถระนัน่ เอง แม้พระศาสดาทรงพา
ภิกษุสงฆ์ไปเสวยบุญของพระสีวลีเถระตลอดการประมาณ
เดือนหนึ่งนั่นแลอีก

ในกาลต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในท่ามกลาง
หมู่พระอริยเจ้าแล้ว ทรงสถาปนาพระเถระนั้นไว้ใน
ต�ำแหน่งอันเลิศว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระสีวลีเป็นผู้เลิศกว่า
พวกภิกษุสาวกของเราผู้มีลาภ”

พระศาสดาตรัสว่า “อานนท์ สีวลีได้มาพร้อมกับพวกเรา
มิใช่หรือ” พระอานนท์กราบทูลว่า “ใช่ พระสีวลีมาแล้ว
พระเจ้าข้า” พระศาสดาตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นพระสงฆ์จง
ไปตามเส้นทางตรงนั้นแหละเราจักได้ทดลองบุญของ
พระสีวลี”
พระศาสดามีพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จขึ้นสู่
เส้นทาง ๓๐ โยชน์ เพื่อจะทรงทดลองบุญของพระสีวลีเถระ
จ� ำ เดิ ม แต่ ที่ ไ ด้ เ สด็ จ ไปตามหนทางหมู ่ เ ทวดาได้ เ นรมิ ต
พระนครในที่ทุกๆ โยชน์ ช่วยกันจัดแจงพระวิหารเพื่อเป็น
ที่ประทับ มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข และที่อยู่แด่ภิกษุสงฆ์
พวกเทวบุตร ได้ถือเอาข้าวยาคู และของเคี้ยว เป็นต้นไปเที่ยว
ถามอยู ่ ว ่ า พระผู ้ เ ป็ น เจ้ า สี ว ลี ไ ปไหนดั ง นี้ แ ล้ ว จึ ง ไปหา
พระเถระ พระเถระจึงให้น�ำเอาสักการะ และสัมมมานะ
เหล่านั้นไปถวายพระศาสดา พระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสวย
บุญ ของพระสี วลี เ ถระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกัน ดาร
ประมาณ ๓๐ โยชน์ ฝ่ายพระเรวตเถระทราบการเสด็จมา

แหล่งข้อมูล เว็บพลังจิต

Note Paper ___/_____/

สร้างความดี ต้องมีอุปสรรค
สร้างความดีมากเท่าไหร่
อุปสรรคมากเท่านั้น
เพราะคนเราเกิดมาเพื่อ
พระธรรมสิงหบุราจารย์ สร้างความดี ใช้หนี้กรรมเก่า
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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หมู่นกจ้อง
ถึงฝูงปลา
ไส้เดือนมอง
หนอนก็ไม่
คนทั่วไป
ต้องทุกข์โศก
ส่วนชาวพุทธ
เห็นหมดสิ้น

ไม่เห็นฟ้า
มองเท่าไร
น�้ำเย็นใส
ก็ไม่เห็น
ที่กินไป
ไม่เห็นดิน
ที่ดูดกิน
มองเห็นคูต
มองเห็นโลก
ก็ไม่
อยู่นิจสิน
หงุดหงิด
ิล
ประยุกต์ธรรม ตามระบ
ตามจริงเอยฯ
ทุกสิ่ง
พุทธทาสภิกขุ

กลอนค�ำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสบทนี้ ผมได้ยิน
มานาน และรู้สึกประทับใจในความไพเราะเสนาะหู ด้วย
ความคล้องจองของสัมผัสต่างๆ แต่ที่ส�ำคัญยิ่งกว่า คือ ธรรมะ
ที่สอดแทรกเปรียบเปรยเอาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ระหว่าง
สรรพสัตว์กับสรรพสิ่งรอบๆตัวมาเคียงคู่กันได้อย่างเห็นภาพ
แสดงถึงสัจธรรมความจริงที่ต่างมักมองข้าม หรือมองไม่เห็น
กัน ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้หรือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
ในชีวิต ซึ่งได้รวมไปถึง “คนทั่วไป” ที่มักไม่มองเห็นโลกด้วย
นั บ จากที่ ผ มเข้ าร่วมโครงการปฏิ บัติ ธ รรมซึ่ งถือ
เป็นครั้งแรกของชีวิตที่วัดป่าเจริญราชในโครงการพัฒนาจิต
เพื่อพ่อเมื่อหลายปีก่อน โดยการสนับสนุนของบริษัทที่ผม
ท�ำงานอยู่ได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดได้
โดยไม่ถือเป็นวันหยุดวันขาดวันลาและยังจัดให้มีรถรับส่ง
มีชุดให้ยืมสวมใส่ตลอดทั้งโครงการ ๗ วันท�ำให้ผมได้รู้ ได้เห็น
ได้ยนิ ได้ฟงั และได้สมั ผัสเรือ่ งราวต่างๆ จากทัง้ การแสดงธรรม
ของหลวงพ่อและจาก “คนทั่วไป” ที่ได้เข้าไปที่วัดด้วยวัตถุ
ประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปมากมาย โดยเฉพาะจาก
“คนทัว่ ไป” ทีเ่ ข้าใจว่าตัวเองเป็น “ชาวพุทธ” ทีก่ ำ� ลังมีทกุ ข์โศก
และต้องการที่พึ่งพิง สังคมเราทุกวันนี้ ถ้ามองไปรอบๆ ตัว
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้คนต่างมีความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งแข่งขัน
ชิงดีชิงเด่นกัน มุ่งเสาะแสวงหาวัตถุ ปัจจัยเพื่อบ�ำรุงบ�ำเรอ

18

วารสาร กระแสใจ

เพราะเป็นปัจจัยตัง

พบสัจธรรมชีวิต เมื่อได้คิด
และเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าฯ

เรื่องโดย สุรพันธ์ พิสิฐพิทยา
เรียบเรียงโดย ขุนไกรลาส

สนองตอบความต้องการของตนเองกันมากขึ้น ต่างขวนขวาย
หาความสุขสบายฟุ้งเฟ้อใส่ตัวจนแทบกล่าวได้ว่า“เป็นยุค
สมัยแห่ง วัตถุนิยม” ได้อย่างเต็มปากเต็มค�ำหันไปติดตาม
ข่าวสารบ้านเมือง หยิบหนังสือพิมพ์หรือดูสื่อต่างๆ ก็มักพบว่า
ในแต่ละวันล้วนมีข่าวคราวอาชญากรรมที่อุกอาจอุกฉกรรจ์
สะเทื อ นขวั ญ น่ า สะพรึ ง กลั ว อาชญากรส่ ว นใหญ่ ล ้ ว นมี
การวางแผน ที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อน โหดเหี้ยม แม้ถูกจับ
ได้ก็หาได้แสดงอาการที่บ่งบอกถึงความส�ำนึกผิดคิดเกรงกลัว
ต่อบาปกรรม มิหน�ำซ�้ำบางคนเพิ่งพ้นโทษจากคุกมาไม่นาน
หรือมีคดีติดตัวมาอย่างโชกโชนบ้างก็มีอาชีพการงานต�ำแหน่ง
หน้าที่ มีการศึกษาสูง มีอ�ำนาจบารมี เป็นถึงหัวหน้าหน่วยงาน
หรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน
เยาวชน ตลอดจนรวมไปถึงผู้ดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนใน
บ้านเมือง

www.watpacharoenrat.org

เกิดอะไรขึ้นกับสังคมชาวพุทธ
ประเทศไทนับได้ว่ามีผู้นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในอันดับต้นๆ ของโลก(รองจากจีน
และญี่ปุ่น www.toptenthaland.com) แต่ถ้าคิดจ�ำนวนต่อประชากรแล้ว มีคนไทยที่นับถือ
ศาสนาพุทธมากถึง ๙๕% ซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้เรายึดถือเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ
ทั้งๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาแต่เหตุใดอาชญากรรรมหรือข่าวคราวในแง่ร้ายของ
สังคมกลับเพิ่มขึ้นรุนแรง และอุกอาจมากขึ้น อาชญากรที่ถูกจับได้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเยาวชน
มีอายุที่เยาว์วัยลง เรือนจ�ำหรือสถานพินิจต่างๆ ต้องแออัดยัดเยียดไปด้วยผู้ต้องขัง หรือแม้แต่
ภายในคุกหรือในห้องขังเองก็ยังมีการกระท�ำความผิดต่อเนื่องมีการสื่อสารสั่งการกันออกมาให้
บุคคลภายนอกได้กระท�ำความผิดสืบเนื่องต่อไป ดังที่เห็นเป็นข่าวกัน ฉะนั้นแล้วคุกหรือ
ห้องขัง คงไม่ใช่ที่ส�ำหรับการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาสังคมเป็นแน่

ฤๅจะหยุด กันเพียงแต่ เป็นแค่"ปุถุชน".

หลั ง จากที่ ไ ด้ ผ ่ า นโครงการปฏิ บั ติ ธ รรมพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ พ่ อ มาแล้ ว ผมตั ด
สินใจที่จะใช้เวลาหาโอกาสที่ตัวเองมีอยู่ เข้าไปท�ำบุญช่วยเหลืองานที่วัดให้บ่อยขึ้นตามก�ำลังความรู้ความสามารถที่ตนมี รวมถึง
ชักน�ำให้คนในครอบครัวได้เข้าไปร่วมด้วย ผมได้เห็น "ปุถุชนคนทั่วไป" จ�ำนวนไม่น้อย เข้าไปท�ำบุญที่วัดในรูปแบบที่แตกต่าง
หลากหลายมากมาย แทบจะเรียกได้ว่ามีครบถ้วนในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คนทั่วไปเหล่านั้น บ้างมาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาอีก บ้างก็มา
นานๆ ครั้ง บ้างก็อยู่ถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดต่อ มีทั้งหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ คนหนุ่มสาว ผู้เฒ่าผู้แก่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
และในนี้ก็มีจ�ำนวนไม่น้อย ที่ยังคงเข้าไปท�ำบุญอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในงานบุญใหญ่ๆ ที่มักไม่พลาดโอกาสเข้า
ร่วมท�ำบุญช่วยเหลืองาน หนึ่งในนั้นมีผมและครอบครัวรวมอยู่ด้วย สิ่งนี้เองที่ผมคิดว่า ท�ำให้ผมและครอบครัวได้เป็นชาว
พุทธมากขึ้น

ท�ำวันหยุดให้เป็น เช่นวันพระ
ปัจจุบันผมเปรียบให้วันหยุดงานเป็นเหมือน “วันพระ” ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มักพูดถึงบ่อยๆ เมื่อกล่าว
อนุโมทนากถาแก่สาธุชนที่ไปท�ำบุญถวายเพลที่วัด ในวันหยุดที่ว่า “ความส�ำคัญของวันพระปัจจุบันถูกเปลี่ยนไป ตามเหตุปัจจัย
หน้าที่การงานของผู้คนในสังคม ที่ต่างให้ความส�ำคัญกันน้อยลงไป เพราะมักจะไปตรงกับวันธรรมดา วันท�ำงาน ที่ท�ำให้โอกาส
เข้าวัดท�ำบุญน้อยลง แต่ยังดีที่โยมบางส่วน หันมาเข้าวัดกันในวันหยุดแทน ซึ่งนับเป็นการช่วยกันรักษา สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมการท�ำบุญ อันเป็นการด�ำรงส่งเสริมสืบทอดบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อเนื่องกันต่อไปด้วย” ผมใช้วันหยุด
ของผมส่วนใหญ่เข้าไปที่วัดเพื่อการท�ำบุญ ช่วยเหลืองานวัดในด้านต่างๆ ที่สามารถท�ำได้พร้อมครอบครัว เนื่องจากที่วัดมีงาน
หลากหลายมากมายที่ต้องการก�ำลังคนเข้าร่วมด้วยช่วยแรงกัน แต่ส�ำหรับบางคนที่เพิ่งเข้าไปที่วัดหรือไม่เคยท�ำงานวัด มักลังเล
สงสัย ไม่เข้าใจในงานหรือจะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้ ท�ำให้ต้องเข้าไปรบกวนหรืออยากสอบถามงานโดยตรงกับหลวงพ่อ
แม้จะเป็นเรื่องหรืองานเล็กๆ น้อยๆ ผมเคยได้ยินหลวงพ่อพูดสอน แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องการท�ำงานต่างๆ ของวัดว่า

“งานอะไรที่คิดว่าดี ถ้าท�ำได้ ไม่เดือดร้อนตัวเองหรือคนอื่น ให้ท�ำไปเลย ไม่ต้องรอถาม รอสั่ง ท�ำแล้วก็พยายามท�ำให้
ส�ำเร็จเสร็จไป อย่าทิ้งค้างไว้ให้รก หรือเป็นภาระคนอื่น” ผมจึงมักเอาค�ำสอนนี้ของหลวงพ่อสรุปเป็นข้อใหญ่ใจความสั้นๆ

ไว้เตือนตน และไว้สอนสั่งบอกกล่าว น้องๆ เพื่อนๆ ในที่ท�ำงานและลูกๆ หลานๆ ทุกคนรู้จักว่า “การท�ำดี ถ้าท�ำได้ ให้
ท�ำเลยไม่ต้องรอ” โดยเฉพาะถ้าเป็นการท�ำเพื่อ “สาธารณประโยชน์”
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ไม่ลดละการเข้าถึง ซึ่งพระพุทธศาสนา

จากเดิมๆก่อนเข้าปฏิบัติธรรม ยอมรับว่าตัวผมเอง
เป็นเพียงแค่ “คนทั่วไป” ที่มีแต่ชื่อในทะเบียนบ้านที่ระบุว่า
“นับถือศาสนาพุทธ” ด้วยเหตุที่แม้แต่ศีล ๕ ยังไม่สามารถ
รักษาไว้ได้ครบถ้วนสักวัน จากการที่ดื่มเหล้าเมาเบียร์จนติด
เป็นนิสัยทุกเย็น แถมยังใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ทั้งในวันหยุด
วันธรรมดาไปกับการตกปลาล่าเหยื่อ ที่ท�ำให้ผิดศีลแล้วอย่าง
น้อย ๒ ข้ออยู่เป็นนิจ การท�ำบุญท�ำทาน ใส่บาตรไหว้พระ
ไม่เคยมีอยู่ในหัวยกเว้นในกรณีพิเศษที่มักท�ำตามที่คนอื่นๆ
เขาท�ำกัน เช่น การไปร่วมงานศพ งานแต่ง งานบวช ท�ำบุญบ้าน
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ไปตามธรรมเนี ย มประเพณี ป ฏิ บั ติ สื บ ๆ
ต่อกันมา ในหมู่ “คนทั่วไป” ที่ท้ายสุดของงานบุญมักจบลง
ด้วยการสรวลเสเฮฮา ตั้งวงเหล้า โดยที่หารู้ไม่ว่าพุทธศาสนา
ทีแ่ ท้จริงแล้วไม่ได้เป็นเพียงแคการรับศีล ท�ำทานตามๆ กันไป
โดยไม่ รู ้ ค วามหมายหรื อ ใส่ ใ จต่ อ การปฏิ บั ติ แ ต่ ห ลั ก ใหญ่
ใจความของพุทธศาสนาจริงๆ แล้วคือการสอนให้ชาวพุทธทุก
คน “ละชั่ว ท�ำดี ท�ำจิตใจให้ผ่องใส” อันเป็นหลักที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน “หัวใจพระพุทธศาสนาโอวาท
ปาติโมกข์” การศึกษาอ่านหนังสือธรรมะ ใฝ่ใจฟังเทศน์
ฟังธรรมสวดมนต์เจริญสติภาวนา ส�ำหรับ “คนทัว่ ไป” ทีศ่ ลี ห้า
ในแต่ละวันยังรักษาได้ไม่ครบ ย่อมเป็นเรื่องแปลกและเป็น
ไปได้ยากยิ่งแต่ส�ำหรับชาวพุทธที่เข้าใจในหัวใจพระพุทธ
ศาสนาแล้วกลับกลายเป็นเป้าหมายหรือกิจวัตรที่ควรต้อง
หมั่นเพียรพยายามเพื่อให้เข้าถึงอย่างครบถ้วนสม�่ำเสมอ
สังเกตได้ว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติโดย
แท้
ค�ำสอนของพระพุทธองค์หรือที่เราเรียกว่า ธรรมะ
นั้น ล้วนเป็นแนวทางเพื่อการปฏิบัติให้ “ละชั่ว ท�ำดี ท�ำใจ
ให้ผ่องใส”

หมั่นเล่าเรียนเพียรรู้ จากครูบาอาจารย์

ที่วัดป่าแห่งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มี
เมตตา เจตนาและมุ่งมั่นที่จะให้ทั้งพระคุณเจ้า เด็กวัด และ
สาธุชนทั่วไปได้เข้าถึงธรรมะด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
สิ่ ง ที่ เ ป็ น เครื่ อ งยื น ยั น เรื่ อ งนี้ ไ ด้ ชั ด เจนนอกจากการเน้ น
การสอนและให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะการปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วท่านยังให้การสนับสนุนผลัก
ดันให้เกิดการเรียนรู้ หรือได้ศึกษาธรรมะ ทั้งจากการศึกษา
ด้วยตนเอง ก�ำหนดให้พระอาวุโส หรือผู้ที่มีความรู้สูงกว่าเป็น
ผู้สอน ส่งไปศึกษายังส�ำนักต่างๆ ภายนอกวัด หรือแม้แต่การ
สอนด้วยตัวท่านเอง จนท�ำให้ในทุกๆ ปี จะมีพระคุณเจ้าและ
เด็กวัดสามารถสอบผ่านนักธรรมและธรรมศึกษาในชั้นต่างๆ
ในนามของวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ทางวัดป่าเจริญราชเองไม่มี
โรงเรียนหรือส�ำนักสอนที่เป็นกิจจะลักษณะ ผมเองก็เป็น
หนึ่งในผู้ที่ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อให้สมัครเข้าสอบธรรม
ศึกษามาโดยตลอดซึ่งท�ำให้ได้รู้และเข้าใจในพุทธประวัติ
และค�ำสอนของพุทธองค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการน�ำไปปฏิบัติ
และถ่ายทอดความรู้ต่อๆ ไปได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นสิ่งจูงใจ
ท�ำให้สนใจใฝ่รู้ในพระธรรม ค�ำสอนของครูบาอาจารย์ในรูป
ต่างๆ ที่ได้เมตตาถ่ายทอดเขียนเผยแพร่ ผ่านหนังสือธรรมะ
ต่างๆ ที่จากเดิมผมไม่เพียงแต่จะไม่เคยอ่านเท่านั้น แม้เพียง
แค่คิดจะหยิบจับยังรู้สึกแปลกประหลาด เขิน คงแบบนี้แหล่ะ
หนอที่พระอาจารย์พุทธทาสท่านได้กล่าวและให้ความหมาย
ไว้ ในบทกลอนว่าเป็น “คนทั่วไป” ที่ยังไม่ใช่ “ชาวพุทธ”

แต่ละชีวา มีเวลา สั้นนักเอยฯ “โยมเกิดมาท�ำไม”
ระลึกถึงที่หลวงพ่อเคยตั้งค�ำถามต่อผู้ปฏิบัติธรรม
ขณะฟั ง ท่ า นแสดงธรรมในโครงการพั ฒ นาจิ ต เพื่ อ พ่ อ
ในครั้ ง นั้ น หลวงพ่ อ เรี ย กชื่ อ และให้ ผ มเป็ น ตั ว แทนใน
การตอบค� ำ ถามที่ แ สนจะง่ า ยและสั้ น ด้ ว ยค� ำ ถามที่ ว ่ า

“โยมเกิดมาท�ำไม?”
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ณห้วงเวลาขณะนั้นผมรู้สึกเหมือนถูกตบ
หน้าตบปากอย่างแรงเพราะรู้สึกถึงอาการ
หน้าชา หูอื้อด้วยตลอดชั่วชีวิต จนถึงวินาที
นั้นตัวเองแทบไม่เคยได้หยุดนิ่งนึกคิดสักนิด
ว่า “เกิดมาท�ำไม?” แต่กลับไปนึกถึงค�ำที่
เคยได้ยินคนเขาด่าว่ากัน “ไอ้...ชิงหมาเกิด”
ที่เมื่อฟังแล้วให้รู้สึกเจ็บแสบแทนคนที่ถูกด่า
หรือว่าผู้ที่ไม่รู้ว่า “ตัวเองเกิดมาท�ำไม” จะจัด
เป็นพวก “ชิงหมาเกิด” หรือไม่ก็ “เสียชาติเกิด”
ท�ำให้ไม่สามารถตอบค�ำถามสั้นๆ ง่ายๆ นี้ได้
แล้ ว ถ้ า มี เ พื่ อ นหรื อ คนที่ รู ้ จั ก สนิ ท สนมกั น
ตั้งค�ำถามเช่นเดียวกันนี้บ้างว่า “เราเกิดมา
ท�ำไม?” เราจะตอบได้ไหม หรือจะตอบว่า
อย่างไร? ผมคงไม่เกิดอาการหน้าชา หูอื้อ เช่นนั้นแน่นอน
โดยเฉพาะในวงเหล้าหรือในหมู่เพื่อนฝูง เพราะค�ำถามเช่นนี้
ย่อมก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ พูดคุยสนุกสนาน สามารถ
จินตนาการต่อๆ ไปได้อย่างไม่รู้จักจบสิ้นในหมู่คนที่ “ขาด
สติ” หรือ “ตกอยู่ในความประมาท” ต่อการใช้ชีวิต
ในเมื่อคนเราเลือกเกิดเองไม่ได้ และแน่นอนว่าไม่มี
ใครอยากเกิ ด มาในครอบครั ว ที่ ต ้ อ งตกทุ ก ข์ ไ ด้ ย ากล� ำ บาก
แร้นแค้นหรือเกิดมาพิการ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเรา “เกิด
มาท�ำไม?” ในหมู่คนจนคนที่น้อยเนื้อต�่ำใจ ท้อแท้สิ้นหวัง
คิ ด แต่ ว ่ า ตั ว เองมี ทุ ก ข์ ป ระสบแต่ เ คราะห์ ก รรมอั น ไม่ พึ ง
ปรารถนา คงจะตอบกันว่าชาตินี้เกิดมา “เพื่อใช้เวรใช้กรรม”
ส่วนคนที่ร�่ำรวยพบแต่ความสุขสมหวัง สมบูรณ์พูลสุขมีทุก
อย่างเพียบพร้อม ก็คงจะมีผตู้ อบค�ำถามนีแ้ ทนเขาว่า เขาเกิดมา
“เพื่อกินบุญเก่า” บังเอิญว่าผมเองและครอบครัว ไม่ได้มีทุกข์
ไม่ได้รู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง แต่ก็ไม่ได้ถึงกับมีสุขแบบมีฐานะ
ร�่ำรวย มีทรัพย์สินเพียบพร้อมสมบูรณ์พูลสุข แล้วผมจะตอบ
ค� ำถามนี้ ว ่ า อย่ า งไรดี หนอ?หลวงพ่ อ ท่ านได้ เ มตตาเฉลย
พร้อมให้ธรรมะว่า “คนเราทุกคน เกิดมาเพื่อสร้างและสั่งสม
บุญบารมี” แล้วท่านก็ได้อรรถาธิบายให้ได้ทราบได้ฟังถึง
เหตุผลกลไก ที่ไปที่มาของการได้เกิดมาเป็นคน ในชาตินี้

ของทุกคน ส�ำหรับผมเมื่อฟังแล้ว ท�ำให้ฉุกคิดขึ้นว่า อนาคต
คงไม่มีใครคาดเดาได้ว่า ตัวเองจะมีโอกาสได้สร้าง หรือได้เกิด
มาเพื่อสั่งสมบุญบารมีไว้ได้เช่นในปัจจุบัน ในภพชาตินี้อีก
หรือไม่ ทุกครั้งที่อยู่ช่วยงานวัด ผมมักมีความรู้สึกว่าเวลาในแต่
ละชั่วโมงนาที ช่างเดินผ่านไปรวดเร็ว แถมยังรู้สึกอีกว่าเวลาที
่ตัวเองมีอยู่ในวันนั้นๆ ช่างเหลือน้อยลงไปทุกที ซึ่งความจริง
แล้วถ้าทุกคนลองหยุดคิดและค�ำนวณดูว่า ถ้าตัวเองต้องหมด
อายุขัยไปในวัย ๖๐-๗๐ ปี จากวันนี้เราจะยังเหลือเวลาอีก
เพียงกี่ชั่วโมงในการสะสมบุญบารมีทุกคนมีเวลาคนละ ๒๔
ชั่วโมงต่อวันเท่าๆ กันต่างกันเพียงการใช้ชีวิตใช้เวลา คนเจ็บไข้
ได้ป่วย ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาล อยู่บนเตียง อยู่กับ
หมอ คนแก่คนเฒ่าใช้เวลาอยู่กับบ้าน อยู่กับอดีต อยู่กับ
ความคิด นึกถึงคืนวันที่ผ่านไป คิดอยากจะท�ำอะไรด้วยตนเอง
ก็ไม่ได้ ด้วยร่างกายสังขารไม่อ�ำนวย แล้ววันนี้เราๆ ท่านๆ
ทั้งหลาย ใช้เวลากันไปอย่างไร และเหลือเวลาเพื่อท�ำความดี
สั่งสมบุญบารมีกันอีกคนละกี่ชั่วโมง

ธ ร ร ม ะ ข� ำ ขั น
เทศน์ช้าไปหน่อย
วันก่อนอาตมาไปเทศน์ในคุก.....
อาตมาบอกว่า..พวกเราที่มาติดอยู่ในคุกเนี่ย...เราไม่ได้ติดคนเดียว
นะ..เราเอาพ่อเอาแม่มาติดด้วย พ่อแม่ต้องล�ำบากตรากตร�ำ หาเงิน
มาซื้อข้าวปลาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้และค่ารถค่าเดินทางที่จะมา
เยี่ยมเราทุกอาทิตย์...และเรายังท�ำร้ายจิตใจท่านให้ต้องทุกข์ทรมาน
ตลอดเวลาจนกว่าเราจะพ้นโทษ
นักโทษคนหนึ่งมันส�ำนึกบาป ร้องไห้โฮ อย่างไม่อายใคร
ท่านท�ำไมเพิ่งจะมาเทศน์ตอนนี้
ท�ำไมท่านไม่เทศน์ก่อนที่ผมจะท�ำชั่ว

ที่มา blog กลุ่มจุดตะเกียง

ไอ้พวกนี้..เวลามันท�ำชั่ว
ท�ำอะไรไม่ดี มันโยนให้พระหมด
อาตมาเทศน์มาตั้งนานแล้ว
โยมไปมุดหัวอยู่ที่ไหน ไม่มาฟังเอง.....

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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มี “คนทั่วไป” จ�ำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่า คนหนุ่ม
สาวหรือคนในวัยท�ำงาน ที่ไปถือศีลปฏิบัติธรรมหรือหันหน้า
เข้าหาวัด มักเป็นคนที่อกหักรักคุด แฟนทิ้งหรือไม่ก็ผิดหวัง
อะไรบางอย่าง เป็นคนที่ใครๆ ก็ไม่เอา และที่ส�ำคัญมักเข้าใจ
กันว่าคนที่เข้าวัด มักเป็นคนแก่คนที่ปลงชีวิต เป็นคนที่
ก�ำลังทุกข์หนัก ต้องการไป “ท�ำบุญแก้กรรม”ถึงขั้นมีคนรู้จัก
กันบางคนถามผมว่ามีอะไรหรือเปล่าที่ท�ำให้ไปเข้าวัด ถ้าเป็น
อดีตที่ผมยังนิยม ตกปลาหาเหยื่อ ตั้งวงก๊งเหล้า เป็นประจ�ำ
คงเป็นเรื่องแปลกและต้องมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับผมแน่ๆ ที่
ท�ำให้หันเหชีวิตเข้าวัดท�ำบุญตามที่คนเข้าใจกัน แต่หลังจาก
ที่ผมได้มีโอกาสไปที่วัดบ่อยขึ้น ท�ำให้ได้เห็นทั้ง “ชาวพุทธ”
และ “คนทั่วไป” เข้าไปท�ำบุญปฏิบัติธรรมมากขึ้น ท�ำให้
ทราบว่า ที่จริงแล้วทุกคนเกิดมาล้วนมีทุกข์นับตั้งแต่ก่อก�ำเนิด
เกิดมา จนถึงวันตาย ดั่งที่หลวงพ่อท่านเทศนาสอนว่า “คนที่
ก�ำลังมีทุกข์ ก็คือคนที่มีสุขน้อย คนที่มีสุข ก็คือคนที่ทุกข์น้อย
ส่วนคนที่ไม่สุขไม่ทุกข์ ก็คือคนที่มีสุขและทุกข์เท่าๆ กันจุด
มุ่งหมายของพระพุทธศาสนา คือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวงในโลก ด้วยวิธีการสร้างปัญญา ในการ
อยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง วัตถุประสงค์
สูงสุดของศาสนา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง และ
หลุดพ้นจากวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด” การตอบค�ำถามที่
ว่าท�ำไมถึงไปวัดบ่อยๆ ของผม จึงเป็นเรือ่ งที่ไม่ยากและอธิบาย
ได้ แต่คงไม่สามารถท�ำให้ผู้ถามเข้าถึงหรือเข้าใจได้ในทันที
ดังนั้นการจบค�ำตอบของผมจึงมักเป็นการเชิญชวน พร้อมรอย
ยิ้มด้วยการบอกว่า “ไปท�ำบุญด้วยกันมั๊ย ?”
ที่วัดป่าฯ ผมได้เห็นคนแก่ คนป่วย คนพิการ คนที่
เป็นโรคร้ายแรง คนที่หมอไม่รับรักษา เห็นคนที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ฯลฯ เข้าไปกราบพระ สนทนาธรรมกับหลวงพ่อ
บางคนขออนุญาตอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัด บางคนขอค�ำปรึกษา
เกี่ยวกับการดูแลรักษาตนเองบางคนขอเมตตาให้หลวงพ่อ
ประพรมน�้ำมนต์ให้ บางคนขอท�ำบุญถวายปัจจัยท�ำบุญโดย
ตรงกั บ หลวงพ่ อ แม้ แ ต่ ตั ว ผมเองยั ง เคยได้ มี โ อกาสเป็ น
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คนกลางน� ำ เงิ น ปั จ จั ย จากครอบครั ว ของผู ้ ที่ น อนป่ ว ยใน
ห้ อ งไอซี ยู ที่ ใ กล้ ห มดลมไปถวายให้ กั บ หลวงพ่ อ ที่ วั ด ตาม
เจตนารมณ์ของผู้ป่วยที่ต้องการขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง
อุโบสถกับหลวงพ่อ ผมเข้าใจและเชื่อว่า ณ เวลานั้น ถ้าผู้ป่วย
ท่านนั้น สามารถลุกออกจากเตียงใน ห้องไอซียู ของโรงพยาบาลได้ ท่านคงไปกราบและถวายปัจจัยร่วมท�ำบุญนั้น
ด้วยตัวท่านเองกับมือหลวงพ่อแน่ๆ เช่นเดียวกันกับอีกหลายๆ
ท่าน ที่ต้องการเข้าไปปฏิบัติธรรมที่วัด ในขณะที่ ไม่สามารถ
ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอาจประมาท
เกินไปที่รอจนถึงวันนั้น วันที่แม้แต่จะพนมมือ ขยับปาก
กล่าวค�ำ “อนุโมทนาสาธุ” ด้วยตัวเอง ก็ยังไม่สามารถท�ำได้..
แล้วจะรอ ให้ถึงวันนั้นเช่นกันหรือ

มิควรผัน แปรจิต ผิดค�ำสอน
ตามต้นไม้ภายในวัด มีญาติโยม ช่วยท�ำป้ายธรรมะ
พุทธพจน์ พุทธสุภาษิตต่างๆ ไปติดไว้ให้ผู้ที่ผ่านไปมา ได้
อ่านเตือนสติกนั ถ้าผมมีโอกาสเป็นมัคคุเทศก์แนะน�ำสถานที่
ภายในวัดแก่ผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดครั้งแรกๆ ผมมักจะพาไป
กราบไหว้สักการะพระพุทธรูป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล และมักจะแนะน�ำป้ายธรรมะที่ช่วยเตือน
ช่วยสอนให้ผม "เป็นชาวพุทธ" เมื่อครั้งเข้าโครงการปฏิบัติธรรมที่นี่ นั่นคือป้าย "ไม่ดู ไม่โกรธ ไม่เพ่งโทษผู้อื่น"
ตอนนั้นในโครงการ ผมมักคอยเพ่ง จับผิดคนอื่นๆ รอบๆข้าง
อยู่เสมอไม่ว่าจะระหว่างการนั่ง การเดิน การยืน การพูดคุย
หรือแม้แต่การนอนท�ำให้ตัวเองรู้สึกอึดอัด ขุ่นมัวไม่มีสมาธิ
ปวดและทรมานตามส่วนต่างๆของร่างกายมาก เนื่องจากขาด
การก� ำ หนดสติ จ นกระทั่ ง ได้ ไ ปเห็ น ป้ า ยค� ำ สอนนี้ ท� ำ ให้
ระลึกถึงค�ำสอนของครูบาอาจารย์และค�ำสอนของหลวงพ่อ
ที่ว่า ให้ก�ำหนดสติรู้ตัวทั่วพร้อม เท่าทันอารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน
ไม่ส่งจิตออกนอก อย่าเผลอสติ เราควรท�ำ ทาน ศีล ภาวนา
ให้ดีให้ครบการท�ำทานนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้น
เราต้องท�ำใจของเราให้บริสุทธิ์ เมื่อมีอะไรมากระทบจะได้ไม่
พ่ายแพ้แก่อารมณ์ตัวเองจะได้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร และไม่ยึดติดกับวัตถุหรือตัวบุคคล เพราะสิ่งเหล่านี้
www.watpacharoenrat.org

ก็จะเสื่อมสลายไปตามวาระในที่สุดอย่าปล่อยให้ธรรมะที่ สรรพสิ่ง ล้วนเปลี่ยนไป ไม่ถาวร
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเห็นลูกศิษย์
พระพุทธองค์ท่านทรงสอน ที่ท่านทรงเก็บไว้ให้เราชาวพุทธ
เป็นมรดกตกทอดนั้น ถูกจารึกไว้อยู่แค่บนแผ่นหินท�ำไมไม่ ลูกหาของหลวงพ่อ คนแล้วคนเล่า เข้าไปที่วัดแล้วก็จากไป..
อยู่นานบ้าง ไม่นานบ้าง บางครั้งรู้สึกใจหาย เมื่อทราบว่าได้
ยกเอามาไว้ในจิตใจเรา
จากออกไปแล้ ว อาจไม่ ก ลั บ มาที่ วั ด อี ก ด้ ว ยความที่ คุ ้ น เคย
สนิทสนมได้ร่วมเป็นโยมอุปัฏฐาก ท�ำบุญเป็นเด็กวัด ช่วยงาน
ชีวิตมนุษย์ ดุจดวงจันทร์ วันขึ้นแรม
หลวงพ่อในด้านต่างๆ ด้วยกันมาความที่เป็นญาติธรรม สนิท
จะเจิดแจ่ม เกิดดับ ลับขอบฟ้า
ชิดเชื้อท�ำให้เกิดความผูกพัน เคยได้ยินหลวงพ่อพูดว่า คนที่มา
มา
น
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ท�ำบุญ ช่วยงานวัด ทั้งหมดล้วน เคยท�ำเวรท�ำกรรมด้วยกัน
จ
อนใ
มาส
จะเห็นว่า เป็นอนิจจัง
ต่อกันมา มีความสัมพันธ์กับสถานที่ตรงนั้น บ้างเคยเป็นญาติ
คู่กับโลก
เป็นเพื่อนกันมาก่อนในอดีต ที่ทั้งบาปทั้งบุญต่างเกื้อหนุน
ย่อมมีดับ
เมื่อมีเกิด
เกื้อกูลให้ได้มาเจอะเจอและได้มาร่วมกันท�ำบุญสร้างกรรม
อย่าเศร้าโศก คิดถึงตาย กายเผาไหม้
ใหม่ ผมสันนิษฐานเอาเองว่า ด้วยเพราะเหตุที่ "หมดเวร หมด
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สร้างผล
กรรมในอดีตต่อกัน" แล้วจึงท�ำให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป
ชม
น
่
ชื
ง
ยั
แม้ชีพไร้ คนรุ่นหลัง
แล้วจะกลับหรือไม่กลับมาเจอกัน ใหม่อีกหรือไม่ ก็สุดแท้แต่
จะคาดเดาได้ แต่ผมเชื่อว่า กรรมใหม่ๆ ที่ร่วมกันท�ำที่วัด จะ
ท . เ ลี ย ง พิ บู ล ย ์
ส่งผลต่อไปในภายภาคหน้าต่อเขาเหล่านั้นอย่างแน่นอน

พึงระลึกถึงค�ำสอนพระพุทธองค์

หลายๆ ครั้งได้พบว่า แม้แต่เหล่าบรรดาเด็กวัด
ธรรมบริกร ด้วยกันเอง บางทีก็มีความขัดแย้ง ไม่พอใจต่อกัน
ในการท� ำ งานซึ่ ง น่ า จะถื อ เป็ น เรื่ อ งธรรมดาในหมู ่ สั ง คม
ปุถุชน ที่ยังไม่สามารถลด เลิกละกิเลสของตนได้หมด สิ่งนี้เอง
ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้พยายามสั่งสอนแนะน�ำ ให้ทุก
คนได้หมั่นศึกษา หรือหาเวลาสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ
กันอยู่เสมอๆ และยังตักเตือนให้ได้ ระลึกนึกถึงหน้าที่ของการ
เป็นธรรมบริกรที่จะต้องรู้จัก
อ่อนน้อมถ่อมตน แต่ไม่อ่อนแอ,อ่อนกาย รู้จักยกมือไหว้
คนอื่น รู้จักกาลเทสะ ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร,เคารพให้
เกียรติครูบาอาจารย์ อย่าตีตนเสมอท่าน,หนักแน่นและ
อดทนในความดี ที่ไม่ต้องให้คนอื่นชื่นชมแล้วจึงท�ำ,ต้อง
รู้จักสังเกตการปฏิบัติของตนเอง ไม่เพ่งโทษผู้อื่น ฝึกจิต
ให้เข้าถึงธรรม,และธรรมชาติของคนร่วมงาน ปล่อยวาง
สิ่งที่ไม่ชอบ สี่งที่เป็นทุกข์ ไม่ยึดมั่นในสี่งที่ท�ำให้เป็นสุข

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่หลวงพ่อได้กล่าวว่า

นี่ แ หล ะคื อ กา รท� ำ งาน คื อ กา รป ฏิ บั ติ ธ รร ม
ซึ่ ง นั้ น ก็ คื อ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ค น ที่ ท� ำ ง า น
เป ็ น ธร รม บริ ก รข อง ศา สน าอย ่ า งแ ท้ จ ริ ง

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
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ทุกแรงบุญร่วมใจ “โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช”
เรียบเรียงโดย ขนิษฐา
สืบเนื่องจากฉบับที่แล้ว ได้ลงสัมภาษณ์พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เรื่องที่มาของ “โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช”
ความเป็นมาเหตุผลทีส่ ร้างโรงอุโบสถนี้ ฉบับนีจ้ ะน�ำเสนอส่วนประกอบตกแต่งส�ำคัญภายใน “อุโบสถ” ซึง่ ทุกๆ ส่วนทีป่ ระกอบ
ขึ้นต่างมีความหมาย และมีค�ำสอนส�ำคัญๆ ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบและเป็นประโยชน์
ค�ำว่า “อุโบสถ” เดิมทีเรียกกันว่า “โรงพระอุโบสถ”
แต่ต่อมาเรียกให้สั้นเข้าว่า “พระอุโบสถ” และในที่สุดก็เรียก
กันเป็นภาษาปากว่า “โบสถ์” ในบางพื้นที่ก็มีค�ำเรียกพระอุโบสถด้วยชื่ออื่น เช่น ภาคอีสานเรียกว่า “สิม” ซึ่งที่จริงแล้ว
ก็มีความหมายใกล้เคียงกัน เพราะ “สิม” กลายเสียงมาจาก
ค�ำว่า “สีมา” ที่หมายถึงพื้นที่ที่ใช้ท�ำสังฆกรรมนั่นเอง
ขนาดและรูปแบบของพระอุโบสถไม่มีก�ำหนดไว้ใน
พระวินัย เพราะพระวินัยก�ำหนดสีมาให้เป็นเครื่องก�ำหนด
ขอบเขตส�ำหรับท�ำสังฆกรรม ส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงอาคาร
ที่ ส ร้ า งคร่ อ มพื้ น ที่ สี ม าเพื่ อ กั น แดกั น ฝนพระวิ นั ย จึ ง ให้
ความส�ำคัญและมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสีมาเท่านั้น
อุโบสถถือเป็นอาคารที่ส�ำคัญภายในวัดเนื่องจาก
เป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ท�ำสังฆกรรมที่ส�ำคัญๆ ได้แก่
การบวช และการสวดโอวาทปาฏิโมกข์ (สวดทุกวัน ขึ้น ๘ ค�่ำ
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และ ๑๕ ค�่ำ) เป็นต้น
ในวั ฒ นธรรมล้ า นนาไม่ นิ ย มสร้ า งอุ โ บสถ
เนื่องจากมีวัฒนธรรมในการใช้โบสถ์ร่วมกัน ดังนั้น ในชุม
ชนหนึ่งๆ อาจมีโบสถ์เพียง ๑ หลังต่อวัด ๕-๑๐ วัด โดย
มีวัดที่มีอุโบสถเป็นผู้น�ำ เรียกว่า “หัวหมวดอุโบสถ” ซึ่งแต่เดิม
ในการท�ำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นที่โล่งๆ
ที่ก�ำหนดขอบเขตพื้นที่สังฆกรรมโดยการก�ำหนดต�ำแหน่ง
“สีมา” เท่านั้น ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่บริสุทธิ์เท่านั้นก็เพียงพอ
ต่อการท�ำพิธี ในอดีตบางครั้งจึงมีบวชกันกลางน�้ำ กระท�ำบน
แพขนาน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง แต่ใน
ปั จ จุ บั น จากการมี ผู ้ บ วชมากขึ้ น อี ก ทั้ ง ภายในอุ โ บสถมั ก
ประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปองค์ส�ำคัญๆ
ท�ำให้มีผู้มาสักการะบูชาและร่วมท�ำบุญกันจ�ำนวนมาก
www.watpacharoenrat.org

องค์ประกอบตกแต่ง

มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ช่วยท�ำให้รูปทรงของอาคารมีความสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้
สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ทั้งในแง่ของการตกแต่ง และเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง โดยมีคติความเชื่อต่างๆ ที่ส�ำคัญแฝงอยู่ เช่น
เรื่องพุทธภูมิและนิพพาน รวมถึงคติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด และกิเลสตัณหา ทั้งนี้สามารถอธิบายองค์ประกอบตกแต่งที่
ส�ำคัญได้ดังนี้

๑) ปราสาทเฟื้อง
คือ รูปจ�ำลองปราสาทที่วางอยู่กลางสันหลังคามีความหมายเกี่ยวกับ
เขาพระสุเมรุ มักท�ำเป็นรูปปราสาทเรียงกัน ๗ ชั้น ซึ่งเชื่อว่าเป็น
แนวคิดในการออกแบบที่มีการอุปมาถึงเขาสัตตบริภัณฑ์ ในเรื่องคติ
จักรวาล

๒) ช่อฟ้า
จะอยู่ส่วนปลายสุดของสันหลังคา ทั้ง ๒ ด้านของอุโบสถ โดยมีสัณฐานเป็น
รูปลักษณะคล้ายสัตว์ปีกจ�ำพวกนก ซึ่งทางวัดป่าเจริญราช ท�ำเป็นรูป
“นกหัสดีลิงค์” ซึ่งช่อฟ้าด้านหน้าจะมี ๓ ช่อ ด้านหลังอีก ๓ ช่อ

๓) ใบระกา

คือ ส่วนที่มีรูปทรงเป็นครีบที่มีลักษณะเรียว โค้ง และปลายแหลม
คล้ายปลายมีด กลางครีบด้านหน้าถากเป็นสันนูน วางเรียงประดับ
ตกแต่งอยู่ระหว่างช่อฟ้า และหางหงส์บนขอบสันบ่าด้านบนตลอดแนว
ของตัวล�ำยอง ในส่วนนี้พบว่า บางแห่งใช้กระหนกรูปทรงต่างๆ
แทนครีบปลายแหลม

๔) หางหงส์
ใช้ประดับส่วนปลายด้านล่างของเครื่องล�ำยอง โดยนั่งอยู่บน
บ่าระหว่างแปหัวเสากับเชิงกลอน นิยมท�ำเป็นรูป
“นาคเสี้ยว” ที่เป็นโครงรูปของนาค ๓ เศียรซ้อนกัน
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๕) ตัวล�ำยอง
คือ ส่วนขององค์ประกอบส�ำคัญของเครื่องล�ำยอง เป็นส่วนที่ใช้
ยึด ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ โดยพาดอยู่บนหลัง “แป” ท�ำ
หน้าที่ปิดเครื่องมุงหลังคาด้านสกัด ด้วยลักษณะดังกล่าว ท�ำให้
ตัวล�ำยองนี้คล้ายล�ำตัวของนาคที่เลื้อยรอบกรอบ ของหน้าบันซึ่งมี
หัวอยู่ที่ส่วนที่เรียกว่า หางหงส์

๖) หน้าบัน
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หมายถึ ง แผ่ น ไม้ ลู ก ฟั ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ิ ด ช่ อ งว่ า งที่ เ กิ ด
จากโครงสร้ า งหลั ง คาเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ แ ดดหรื อ ฝนสาด
เข้าไปภายในด้านสกัดมักท�ำเป็นแผ่นไม้ตีเป็นช่องๆล้อกับ
โครงสร้างม้าต่างไหมที่อยู่ภายในหน้าบันจะท�ำหน้าที่ปิดช่อง
ว่างทั้งบริเวณจั่วด้านบนและจั่วปีกนกด้านข้างโดยด้านล่าง
ของแผ่นไม้มักประดับเป็นลวดลายรูปวงโค้งเรียกว่า โก่งคิ้ว
มักมีการประดับลวดลายทองหรือกระจกบริเวณหน้าบันดัง
กล่าว หากมองในแง่ของการออกแบบสถาปัตยกรรม หน้าบัน
เป็ น องค์ ป ระกอบตกแต่ ง ที่ ท� ำให้ ด ้ า นสกั ด ของอาคารนั้ น
สมบูรณ์และสวยงามขึน้ สอดรับกับรูปทรงของหลังคาด้านบน
แต่ในอีกด้านหนึ่งเราอาจมองได้ว่า หน้าบัน เป็นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ที่ ถู ก จั ด วางไว้ เ พื่ อ สร้ า งกรอบในการเน้ น มุ ม มอง
ไปสู่พระประธานที่อยู่ภายใน ในแนวคิดเดียวกันกับการลด
ชั้นหลังคา เป็นส�ำคัญ
นอกจากนี้ยังสันนิษฐานว่าอาจมีแนวคิดเรื่องของ
การอุปมาอุปมัยถึงเรื่องกิเลสตัณหา อันเปรียบเสมือนการ
เตรียมพร้อมให้กับบุคคลที่เข้าไปในอุโบสถได้ตระหนักและ
เตรียมตัวเข้าสู่พื้นที่ที่บริสุทธิ์ภายในโดยแทนลวดลายที่อยู่
บนหน้าบันนั้น เป็นเสมือนกิเลสตัณหาของมนุษย์ที่ยังไม่
ได้รับการขัดเกลานั่นเอง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้มักจะถูกย�้ำด้วย
การสร้างเสาคู่หน้าสุดของอุโบสถ ให้เป็นรูปแปดเหลี่ยมอัน
เปรียบเสมือนจิตใจ ของผู้คนที่หยาบกระด้างดั่งกิเลสตัณหา
ของมนุษย์ที่ยังไม่ได้ขัดเกลา และเมื่อเข้าไปสู่ภายในอุโบสถ
เสาคู่ต่างๆ ภายในจะกลายเป็นรูปทรงกลมอันเปรียบเสมือน
www.watpacharoenrat.org

จิตใจที่บริสุทธิ์ของผู้ที่เข้าสู่ภายในอุโบสถ ซึ่งตัวเป็นแทนของพุทธภูมิหรือสถานที่ของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งบรรลุนิพพาน ตัด
แล้วซึ่งเกสตัณหานั่นเอง

๗) คันทวย

คันทวย บางครั้งเรียกว่า หูช้าง หรือนาคทัณฑ์ ท�ำหน้าที่ค�้ำยันชายคา
มักแกะสลักหรือหล่อเป็นลวดลายสวยงาม คันทวย มีทั้งที่เป็นไม้
และปูนปั้น คันทวย ทางภาคเหนือ จะเรียกทวยหูช้าง มีลักษณะ
เป็นแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมติดกับเสาหรือผนัง บนแผ่นไม้มีการสลัก
ลายหรือลายฉลุโปร่ง เป็นรูปนาค หรือ ลวดลายพันธุ์พฤกษา ส่วน
วัดป่าเจริญราช แกะสลักเป็นรูป ๑๒ นักษัตร สัดส่วนที่สวยงามของ
คันทวย คือ ๔ คูณ ๖ หรือ ๔ คูณ ๗ หรือ ๔ คูณ ๘
(๔ คือส่วนกว้าง ๖ ๗ และ ๘ คือส่วนสูง)

๘) บันไดนาค
โดยนาคนั้นถูกน�ำมาใช้เป็นตัวแทนของน�้ำและความอุดม
สมบูรณ์ และเป็นตัวแทนของสายรุ้ง ที่เชื่อมต่อระหว่าง
โลกมนุษย์กับสวรรค์

Note Paper ___/_____/________
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

การท�ำความดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์
การช่วยเหลือมนุษย์ที่ท�ำความดี
เป็นหน้าที่ของเทวดา
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ที่ ๕/๑

เดื อ นเมษายนนี้ ท างวั ด ป่ า เจริ ญ ราชมี โ ครงการ
ส�ำคัญอีกโครงการที่เด็กๆ และ คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองรอคอย
เรียบเรียงโดย บุษรัตน์ นั่นก็คือ โครงการค่ายพุทธบุตร“เด็กดีของพ่อ” มีกิจกรรม
ที่น้องๆ ทุกคนชื่นชอบและได้รับรางวัลกันมากมาย กิจกรรม
ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้ คณะพระอาจารย์และคณะวิทยากร
ก็ได้ช่วยกันร่วมคิดร่วมสรรหากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พุทธบุตร
ได้ประโยชน์ได้ความรู้สุดท้ายหวังให้พุทธบุตรปรับเปลี่ยน
ปรับปรุงตนเองให้เป็นเด็กดี บุตรที่ดี
วันนี้ขอน�ำภาพวาดที่ได้รับรางวัล (รวมภาพปกโดย
ดช.คงกฤช แสงอุทยั น้องโม พุทธบุตรรุน่ ๕/๒) และเรียงความ
ที่ได้รับรางวัลเป็นฝีมือพุทธบุตรน้อยๆ ของเรา ถึงแม้เวลาจะ
มีจ�ำกัด แต่น้องๆ ของเราก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่กัน
เลย เห็นภาพและเรียงความแล้วคิดถึงน้องพุทธบุตรเด็กดีทุก
คนแล้วเจอกันนะคะ
รางวัลภาพวาดดีเด่น
โดย ด.ญ.ธมน ภัทรสุธีวโรดม (น้องมน) พุทธบุตรรุ่น ๕/๒

โ ล ก พุ ท ธ บุ ต ร

พุทธบุตร

รุ่นที่ ๖/๑ วันที่ ๒๐-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
(อายุ ๙-๑๒ ปี)
และรุ่นที่ ๖/๒ วันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
(อายุ ๑๓-๑๕ ปี)
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Note ___/____/_____

รางวัลเรียงความดีเด่น ด.ญ.ณลีณวลี ศิรธนพรพัชร์(น้องณะณา) พุทธบุตรรุ่น ๕/๑
“โอ้โฮ ! วัดดูร่มรื่นจัง” นี่คือค�ำแรกที่ฉันพูดหลังจากก้าวเข้ามาในวัดป่าเจริญราชแห่งนี้ เพื่อเข้าร่วมค่ายพุทธ
บุตร และระหว่างที่อยู่ในค่ายฉันก็ได้พบกับความสนุกสนานมากมาย และความประทับใจอีกมากมายเช่นกัน
ฉันประทับใจในความร่มรื่นดูน่าสงบของวัดป่าแห่งนี้ ฉันชอบวิธีการน�ำเสนอการสอนธรรมะของพระอาจารย์
เพราะมันท�ำให้ฉันซึ่งไม่เคยจะรู้สึกว่า ธรรมะ น่าสนุก เกิดรู้สึกสนุกและสนใจขึ้นมา ฉันประทับใจในการที่ค่ายพุทธบุตร
ได้ฝึกให้เราช่วยเหลือตนเองได้ และในการที่ค่ายพุทธบุตรได้ช่วยท�ำให้หนูส�ำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ และฉุกคิดขึ้นมา
ได้ว่าเคยท�ำตัวไม่ดีกับพ่อแม่ก่อนที่จะสายเกินไป หนูได้รู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้นด้วยวิธีการสอนอันแสนสนุกของ
ทุกๆ คน เช่น เกมส์ธรรมะ และได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวัดอันแสนร่มรื่นนี้ และในวันนี้หนูได้รู้สึกว่าหนูเป็นคน
ที่ดีกว่าเดิมในเวลาเพียง ๔ วัน ๓ คืนนี้ ค่ายพุทธบุตรได้ท�ำให้หนูเป็นคนดี และส�ำนึกบุญคุณพ่อแม่อย่างน่าอัศจรรย์
สุดท้ายนี้หนูอยากจะขอขอบคุณค่ายพุทธบุตร ค่ายวิเศษที่สามารถเปลี่ยนชีวิตหนูได้ ขอขอบพระคุณพี่เลี้ยงทุกคน
พระอาจารย์ และ ครูต้น ที่สละเวลามาช่วยกันดูแลและอบรมสั่งสอนพวกเรา ขอบคุณคะ

รางวัลเรียงความดีเด่น ด.ญ.ธมน ภัทรสุธีวโรดม (น้องมน) พุทธบุตรรุ่นที่ ๕/๒
แต่เดิมฉันอาจไม่ใช่คนดีอะไร ไม่ใช่คนเลิศเลอ บางครี้งอาจท�ำผิดบ้างท�ำไม่ดีบ้าง ท�ำให้คนไม่พอใจบ้าง
แต่อะไรที่ท�ำให้ฉันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขนาดนี้ ฉันเป็นคนดีขึ้นเพราะ “ค่ายแห่งนี้”
“คนดี” ค�ำนี้ อาจยากนักที่จะเป็นได้สมบูรณ์แบบ น้อยคนนักที่จะเป็นคนดีครอบ ๑๐๐% แต่มีบางอย่างที่
เสริมสร้างการเป็นคนดี ฝึกเด็กๆ ให้เป็นคนดี บางอย่างที่ว่านั้นคือ “โครงการค่ายพุทธบุตร เด็กดีของพ่อ รุ่น ๕/๒” ค่าย
นี้สามารถฝึกเด็กที่แย่ให้ดีขึ้น และฝึกเด็กที่ดีอยุ่แล้วดีเพิ่มมากขึ้น จนแทบเป็นเด็กดีครบ ๑๐๐% ค่ายนี้หลายสิ่งหลาย
อย่างที่ฉันประทับใจ มันมากมายเกินค�ำบรรยาย ฉันขอยกตัวอย่างเช่น ฉันประทับใจสภาพแวดล้อมในวัด ประทับ
ใจพี่เลี้ยง พระอาจารย์ พี่แอร์โฮสเตส ที่คอยฝึก คอยให้ค�ำปรึกษาต่างๆ และที่ส�ำคัญที่สุด คือ “ฉันประทับใจธรรมะ
บรรยายเรื่องพระคุณแม่” แต่เดิมฉันอายและไม่กล้าที่จะบอกรักและกอดหรือกราบเท้าแม่ และบางครั้งก็ลืมพระคุณ
แม่ไปในบางที แต่พอได้ฟังธรรมะบรรยายครั้งนี้ ท�ำให้ฉันเปลี่ยนจากคนที่เคยดื้อกับพ่อแม่ กลับกลายเป็นส�ำนึกผิด
กลับมาเป็นเด็กดี ฉันมีความชั่วเยอะแยะที่เขียนไปในกระดาษที่หย่อนไปในโรงศพ ดช.บาป หยาบช้า ตอนที่ฉันหย่อน
กระดาษความชั่วลงไป เหมือนมีคนเอาภูเขาออกจากอก ฉันสบายใจ และดีใจที่เปลี่ยนตนเองได้ ชนะใจตนเองได้ค่ะ
สุดท้ายนี้ ฉันอยากจะบอกว่า ฉันรักค่ายนี้มาก อยากจะขอบคุณจากใจจริงที่ท�ำให้ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ขอ
ขอบคุณพระอาจารย์ ครูต้น และพี่เลี้ยงทุกๆ คนคะ ฉันอยากให้ทุกคนเป็นคนดีและอยากให้เพื่อนๆ มาลองเข้าค่ายแห่ง
นี้ แล้วจะพบสิ่งดีๆ กลับบ้านไปอีกเยอคะ และฉันอยากจะสัญญาว่า “ฉันจะเป็นเด็กดี และปีหน้าจะมาเข้าค่ายที่แห่ง
นี้อีกครั้งนะคะ”

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ศีล ๕ กับเยาวชนไทย
เรื่องโดย ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

กุมภาพันธ์ เป็นเดือนแห่งการแสดงความรักถึง ๓ รูปแบบ กล่าวคือ
๑.วันวาเลนไทน์ เป็นการแสดงออกถึงความรักที่มนุษย์มีต่อกันของชาวตะวันตก
แต่ในสังคมไทยมักแสดงออกไปถึงเรื่องรักของหนุ่มสาว
๒.วันตรุษจีน เป็นวันที่แสดงออกถึงความรักความอบอุ่นในครอบครัวของชาวจีน
ศีลข้อ ๑
การมีโอกาสอยู่พร้อมหน้ากันของสมาชิก และการท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
๓.วันมาฆะบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงน�ำธรรมะที่
พระองค์ทรงค้นพบน�ำมาประกาศค�ำสอนท่ามกลางหมู่สงฆ์
โดยสรุป ๓ ข้อ เพื่อเป็นแนวทางให้สาวกปฏิบัติตาม ได้แก่ การละชั่วทั้งปวง
การบ� ำ เพ็ ญ แต่ ค วามดี แ ละการท� ำ จิ ต ให้ ผ ่ อ งใสชาวพุ ท ธถื อ ว่ า เป็ น วั น แห่ ง
พระธรรม ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดง เป็นเครื่องยืนยันความรักอันบริสุทธิ์ที่
ต้องการโปรดสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์มาฆะบูชาจึงถือได้ว่าเป็น“วันแห่งรักที่เป็นสากล
โลก” เป็นรักที่ไม่จ�ำกัดปริมาณ และไม่มีค�ำว่าตัวเราของเรา รักที่ต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง
รักที่ไม่มีเวลาเป็นขีดจ�ำกัด
ที่ผู้เขียนแสดงหัวข้อนี้เนื่องจากวัยรุ่นหรือเยาวชนไทยมีความเข้าใจผิดใน
เรื่องความรักเป็นอย่างยิ่งจึงท�ำให้เกิดปัญหาที่ปรากฏในสังคมให้เห็นเสมอๆที่ว่า
เข้าใจ ผิดเข้าใจผิดอย่างไรเยาวชนส่วนใหญ่มักยึดจะถือกับรักของหนุ่มสาว หรือรักของ
เพื่อนเป็นสรณะ จนท�ำให้เกิดความประพฤติที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด การดื่มสุราท�ำให้เกิดการทะเลาวิวาท
เป็นต้น น�ำความเดือดร้อนมาสู่พ่อแม่ผู้ที่รักเขามากที่สุด ก็ต้องถามว่าและความ
ประพฤติอะไรละที่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่ถูกต้องย้อนมาดูที่หัวใจค�ำสอนที่
พระพุทธเจ้าที่ทรงแสดง หนึ่งในนั้นคือการสอนให้ละชั่วทั้งปวงนี่แหละคือประเด็น
อะไรที่ว่าความชั่วทั้งปวง หากมองตามหลักชาวพุทธก็คือการละเว้นจากความชั่ว ๕
ประการ หรือการรักษาศีล ๕ นั่นเอง
มีงานวิจัยหนึ่งน่าสนใจเป็นการสะท้อนให้เห็นทัศนคติและการแสดง
พฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ของนิสิตอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า นิสติ รับรูแ้ ละเข้าใจว่าศีล ๕ เป็นอย่างไร แต่ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้เพราะเชือ่ ว่าเป็น
เรื่องยากที่จะปฏิบัติ ส�ำหรับพฤติกรรมการล่วงละเมิดศีลที่พบมากที่สุดในแต่ละข้อ
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ศีลข้อที่
ศีลข้อที่
ศีลข้อที่
ศีลข้อที่
ศีลข้อที่

ศีลข้อ ๔

ศีลข้อ ๕

๑ มักละเมิด เพราะต้องตบยุงที่มารบกวน
๒ เป็นเรื่องของการทุจริตในการสอบ การลอกการบ้านหรือรายงานของเพื่อน
๓ มักจะมีความสัมพันธ์กับคู่ของตนเองหากละเมิดก็เพียงนานๆ ครั้ง
๔ เป็นเรื่องของการโกหกพ่อแม่โดยเล่าเรื่องไม่ตรงกับความจริง
๕ มักจะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เบียร์ ไวน์
นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ชายมักละเมิดศีลข้อที่ ๓ มากกว่าผู้หญิงพฤติกรรมการล่วง
ละเมิดศีลในแต่ละข้อต่างก็มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติและสื่อมี
อิทธิพลมากที่สุดต่อการรับรู้เรื่องศีลธรรมของเยาวชน การที่เยาวชนชายมีการละเมิดศีลข้อ
ที่ ๓ ตั้งแต่ยังเยาว์เป็นผลให้ติดเป็นนิสัยไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ เมื่อมีครอบครัวก็มีโอกาสใน
การนอกใจคู่ของตน น�ำมาซึ่งการหย่าร้าง ดังนั้นพฤติกรรมการรักษาศีล ๕ ในระดับเยาวชน
เป็นเรื่องที่สังคมมิอาจมองข้ามเพราะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากปล่อยให้
เยาวชนประพฤติผิดศีลแน่นอนว่าอนาคตของประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยการเบียดเบียน
ท�ำร้ายกันเพราะสังคมไม่มีศีล
ท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้เยาวชนหันมาใส่ใจรักษาศีล ๕ ผู้เขียนเห็นว่าการสอนให้
เห็นถึงบาปบุญคุณโทษและผลการล่วงละเมิดศีลท�ำให้ตกนรกเป็นผลของชาติหน้าอาจ
ไม่สามารถโน้มน้าวใจเยาวชนให้เกรงกลัวต่อบาปได้เท่ากับการเห็นผลในชาติปัจจุบันนี้
ท่ามกลางสังคมยุคใหม่อิทธิพลของวิทยาศาสตร์การพิสูจน์ให้เห็นเชิงประจักษ์เป็นสิ่งที่
เยาวชนได้รับการปลูกฝังในระบบการศึกษาความเชื่อเรื่องนรกและสวรรค์จึงไม่สามารถเข้า
ถึงความรู้สึกและสร้างศรัทธาให้แก่เยาวชนได้เท่าที่ควร การสอนเรื่องศีล ต้องแสดงผลของ
การไม่รักษาศีลให้เข้าใจเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันให้เขาสามารถ
จินตนาการตามไปได้
ผู ้ เ ขี ย นมี ป ระสบการณ์ ที่ มี โ อกาสได้ ส นทนากั บ กลุ ่ ม เยาชนในงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนาหลายๆ กลุ่มมีทั้งที่เป็นนักเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาจาก
การแลกเปลี่ยนความเห็นผู้เขียนพบว่า เยาวชนในระดับประถมมีการตอบรับหรือสามารถ
ท่องศีล ๕ ได้ แต่เมื่อเป็นเยาวชนระดับโตขึ้นเริ่มที่จะลางเลือนหากสอบถามเรื่องศีลทั้ง ๕ ข้อ
มีอะไรบ้างจะเห็นได้ว่าระบบการศึกษาเรื่องศีลธรรมเฉพาะในห้องเรียนท่องเพื่อสอบวัด
ความรู้ไม่สามารถท�ำให้เยาวชนเข้าใจในการน�ำไปปฏิบัติได้ เมื่อสอบถามพฤติกรรมต่างๆ
ว่าเขาคิดว่าศีลข้อไหนรักษายากมากที่สุดส�ำหรับตนเองส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นเรื่องของ
การโกหกโดยเฉพาะกับพ่อแม่และครูอาจารย์เมื่อพูดคุยถึงสาเหตุจะพบว่าการที่เด็กๆ
ต้องโกหกผู้ใหญ่นั้นเขารู้ว่าสิ่งที่ตนเองกระท�ำหรือก�ำลังกระท�ำเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่พ่อแม่
ไม่เห็นด้วยและอาจห้ามไม่ให้ท�ำด้วยการที่กลัวห้ามและการไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจ
เด็กจึงเลือกวิธกี ารทีจ่ ะโกหกเป็นทางออก แต่ถา้ ถามว่าลึกๆ เด็กสบายใจหรือไม่ เด็กจะตอบว่า
ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากโกหกเพราะตนเองก็ไม่สบายใจอิทธิพลหนึ่งในการโกหกนั้นบางครั้งก็
มาจากเพื่อน โกหกเพื่อเพื่อน
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ผู้เขียนเห็นว่าเด็กๆ หรือเยาวชน ยังไม่เข้าใจในเรื่อง
ของการคบมิ ต รหรื อ การเป็ น เพื่ อ นแท้ กั บ เพื่ อ นที่ ดี
เป็นอย่างไร กัลยาณมิตรเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังเพื่อให้ เยาวชน
ได้แยกแยะผูท้ ตี่ นคบหา สามารถจะน�ำตนไปในทางทีผ่ ดิ หรือ
ในทางที่ ถู ก ได้ แ ละกั ล ยาณมิ ต รควรมี คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไร
เหล่านี้เยาวชนไม่ค่อยได้รับรู้ ข้อมูลให้เห็นเป็นความรู้ในเชิง
ประจักษ์ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของการรักษาศีล ๕ ก็คือ การแสดง
ให้เห็นว่าหากเราไม่ปรารถนาสิ่งใดผู้อื่นก็ไม่ปรารถนาในสิ่ง
นั้นด้วยเช่นกัน อย่างเช่น การท�ำร้ายกัน เราไม่อยากถูกฆ่า แต่
เรากลับพรากชีวิตของผู้อื่น (แม้ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตาม)
เพียงเพราะเราเจ็บหรือร�ำคาญ เลือดหนึ่งหยดกับหนึ่งชีวิต
การสอนให้ รู ้ จั ก คุ ณค่ าชี วิตและสอนให้เข้าถึงค� ำสอนของ
พระพุทธเจ้าในเรื่องของชาติภพการเวียนว่ายตายเกิด เราต่าง
ก็เคยเกิดเป็นสรรพสัตว์ต่างๆ มาแล้วทั้งสิ้น นี้เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของการพูดคุยกับเยาวชน
ก่อนที่จะน�ำไปสู่เรื่องศีล ผู้เขียนจะชวนคุยให้เด็กๆ
รู้จักและเข้าใจตนเองเสียก่อน เราเป็นคนประเภทไหน ใน
๔ ประเภท เต็มรัก หรือขาดรัก มีธรรมะหรือไม่มีธรรมะ
วิธีการที่เขาจะปรับตัวให้เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก และ
มีธรรมะของพระพุทธเจ้าคือการเข้าใจและศรัทธาในการ
รักษาศีล ๕ เป็นพื้นฐานในชีวิตประจ�ำวัน จะช่วยขัดเกลา
ให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยน รู้จักตนเอง (มีสติขณะท�ำ) เข้าใจ
ความรู้สึกผู้อื่น (มีความรักผู้อื่น) จะส่งผลให้เขารู้จักมองโลก
ในแง่ดีเป็นทางที่พบกับความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพิงใครไม่ว่า
เพื่อนหรือคนรัก การปลูกฝังเรื่องศีล ๕ จึงส�ำคัญและเป็น
เครื่องมือที่ท�ำให้เยาชนรู้จัก รักแท้ คือการไม่เบียดเบียนกัน
ในทั ศ นะของผู ้ เ ขี ย นหากสั ง คมรอบข้ า งไม่ ว ่ า ผู ้ ใ ดมองว่ า
เยาวชนเหล่ า นี้ ต ่ า งก็ เ ป็ น ลู ก หลานชาวไทยหน้ า ที่ ก าร
ให้ความรูท้ ถี่ กู ชีท้ างทีส่ ว่าง แก่เยาวชนจึงไม่ใช่มแี ต่เพียงพ่อ แม่
ครอบครัว ครู พระสงฆ์ เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ส�ำหรับชาว
ไทยทุกคนที่มีความเป็นพุทธ มีศีล ๕ เป็นทางปฏิบัติ ในการ
ที่จะช่วยสอดส่องและชี้น�ำ เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน
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เพราะ สีเลนะ สุคะติง ยันติ ศีลน�ำความสุขมาให้เพราะการ
ท�ำถูก การไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและสังคมที่อาศัย สีเลนะ
โภคะสัมปะทา สมบัติทั้งหลาย ก็มีขึ้นมา ถึงมีน้อยก็สบาย
มี หลายก็ ไม่ ล�ำบากไม่ แ ก่ งแย่ งกั น การรู ้ จั ก พอท�ำให้ สั งคม
ไม่ตกเป็นทาสบริโภคนิยม สีเลนะ นิพพุติงยันติ ศีลเป็น
อริ ย ทรั พ ย์ อั น เป็ น ไปเพื่ อ พระนิ พ พานคื อ ความสงบเย็ น
ตัสมา สีลัง วิโสธะเย นี่คือความวิเศษของศีล ที่รักษาไว้
ดีแล้ว...หากวันนี้เราชาวพุทธได้ช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชน
รู้คุณค่าของศีลและรักที่จะรักษาศีล ๕ ผู้เขียนคิดว่าบุญนี้ถาวร
และยิ่ ง ใหญ่ เ ป็ น การสร้ า งยุ ว พุ ท ธบุ ต รและสานต่ อ ให้
พระพุ ท ธศาสนามี อ ายุ ยื น สื บ ต่ อ ไปและสร้ า งอนาคตที่ ดี
ให้กับประเทศไทยให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ทีมีสัมมาทิฐิ
มีความรักสามัคคีและน�ำพาซึ่งสันติสุขสู่สังคม

ก อ ง ทุ น ค ่ า ย พุ ท ธ บุ ต ร
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เมื่อมองย้อนดูตัวเองข้าพเจ้าก็เป็นเพียงชาวพุทธ
ทั่วไปไม่ได้เรียนรู้ศึกษาหรือค้นคว้าค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนามากกว่าที่มีสอนในโรงเรียนหรือน�ำธรรมะค�ำสอนมา
ใช้ในชีวิตอย่างจริงจังในความคิดของข้าพเจ้าชาวพุทธที่ดีก็ควร
ท�ำบุญตักบาตร ถ้าเป็นชายเมื่ออายุครบบวช ก็ควรบวชเรียน
ตามธรรมเนี ย มประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาการเข้ า วั ด
ท�ำบุญนั้น ก็ไปเฉพาะวันส�ำคัญทางศาสนา ถวายสังฆทาน
ปล่อยนกปล่อยปลา เช่าบูชาพระเครื่อง ก็เข้าใจว่าเป็นการ
ท�ำบุญที่ยิ่งใหญ่แล้ว ส�ำหรับค�ำว่า พระนิพพาน ก็คิดว่าคงเป็น
สถานที่ที่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่เสด็จไปประทับหลัง
จากพระองค์ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน คนอย่างเราๆ นั้นหาก
ชาติหน้ามีจริงก็คงเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปการด�ำเนินชีวิตก็
เป็นไปตามใจตัวเองบ้างตามกระแสสังคมบ้าง สิ่งไหนที่สังคม
ให้ความเชื่อถือเคารพบูชาก็เคารพเชื่อถือบูชาตามกันไปหากมี
เหตุการณ์ใดๆเข้ามาในชีวิต ก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะกรรมเก่า
ของเรา ที่ต้องก้มหน้าก้มตายอมรับและคงไม่มีสิ่งใด จะมา
เปลี่ยนแปลงลิขิตกรรมนั้นๆไปได้ในส่วนของชีวิตครอบครัว
ของข้ า พเจ้ า ก็ ไ ม่ ค ่ อ ยราบรื่ น นั ก มี สุ ข ปนทุ ก ข์ ส ลั บ กั น ไป
ข้าพเจ้าจึงด�ำเนินชีวิตแบบนี้เรื่อยมา
ครั้ น เมื่ อ สถานะการเงิ น ทางครอบครั ว ดี ขึ้ น ก็ มี
โอกาสได้ท�ำบุญเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยสร้างประตู หน้าต่าง
อุโบสถเจ้าภาพกองผ้าป่า เจ้าภาพกองกฐินและอื่นๆ ตามแต่
โอกาสจะเอื้ออ�ำนวยในช่วงนั้นรู้สึกว่า เราได้สร้างบุญที่สูงสุด
แล้ว

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พี่สาวของภรรยาข้าพเจ้า
ได้โทรศัพท์มาพูดคุยชักชวนภรรยาข้าพเจ้า ให้ไปปฏิบัติธรรม
ด้วยกันที่วัดอัมพวัน พร้อมทั้งนัดเวลาให้ไปถึงวัดแต่เช้าเพื่อที่
จะได้เข้าไปกราบหลวงพ่อจรัญเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เมื่อเวลา
ประมาณ ๑๐.๐๐ น. ภรรยาของข้าพเจ้าก็ตอบตกลงว่าจะไป
ด้วย แล้วต้องการจะอยู่ปฏิบัติที่วัด ๗ วัน ข้าพเจ้าก็เห็นดีด้วย
ในขณะนั้นข้าพเจ้ายังไม่ทราบเลยด้วยซ�้ำว่า วัดนี้ตั้งอยู่ที่ไหน
หลวงพ่อเจ้าอาวาสคือใคร การปฏิบัติธรรม นั้นจะต้องท�ำกัน
อย่างไร
ครั้นเมื่อถึงวันที่เราได้นัดตกลงกันไว้ ข้าพเจ้าได้ขับ
รถไปส่งภรรยาที่วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เมื่อไปถึงวัดก็พบว่า
มีลูกศิษย์หลวงพ่ออีกจ�ำนวนมากเช่นกันที่มารออยู่ก่อนแล้ว
ข้ า พเจ้ า สั ง เกตเห็ น ว่ า ในจ� ำ นวนผู ้ ที่ ม ารออยู ่ ก ่ อ นนั้ น จะ
ประกอบไปด้วยคนทุกเพศทุกวัยมากันเป็นครอบครัวบ้าง
เป็นเพื่อนกันมาบ้าง มาคนเดียวก็มี แต่ทุกคนต่างก็นั่งรออยู่
ในความสงบ พี่สาวของภรรยาบอกกับข้าพเจ้าว่าผู้ที่มาวันนี้
ส่วนมากเมื่อกราบหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ที่วัด
เพื่อเข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรมต่อไปครั้นเวลา ๑๐.๐๐ น.
หลวงพ่อเดินลงมาจากกุฏิ ทุกคนที่นั่งรออยู่ถ้าเป็นผู้ชายก็นั่ง
พนมมือ ในท่าเทพบุตร ผู้หญิงก็นั่งพนมมือในท่าเทพธิดา
ในครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเห็นหลวงพ่อนั้นจิตก็เกิดศรัทธา
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ในปฏิปทาของท่านขึ้นมาทันทีเพราะว่าหลวงพ่อจะเดินจะ
นั่งในอาการสงบส�ำรวมมากข้าพเจ้าทราบดีว่าพระภิกษุทั้ง
หลายนั้น เวลาท่านจะเดินจะนั่งจะต้องส�ำรวมระวังแต่ก็ยัง
ไม่เคยพบเห็นท่านใดส�ำรวมและน่าศรัทธาเท่าหลวงพ่อจรัญ
มาก่อนทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังว่าเจ้าอาวาส พระภิกษุ
สามเณรที่ อ ยู ่ ใ นวั ด ปฏิ บั ติ ธ รรมล้ ว นแล้ ว แต่ ส งบส� ำ รวม
มากกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัดทั่วๆ ไป การได้มาพบเห็น
หลวงพ่อในครั้งนี้ท�ำให้ข้าพเจ้ารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมาก
ครั้นเมื่อพิธีการผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วทุกคนต่างแยกย้าย
กันไปข้าพเจ้าก็ได้รับแจกหนังสือธรรมะ รูปถ่ายของหลวงพ่อ
จากการน�ำมาถวายของบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อในวันนั้น
ระยะเวลาผ่านไปหลายเดือน ภรรยาบอกข้าพเจ้าว่า
จะไปปฏิบัติธรรมอีกข้าพเจ้ายินดีก็ไปรับไปส่งเช่นเดิมอยู่สอง
สามครั้ง และภรรยาก็อยากให้ข้าพเจ้าลองอยู่ปฏิบัติธรรมบ้าง
ข้าพเจ้าก็ยังเฉยๆ ไม่ได้รับปากแต่ประการใด ในจ�ำนวนนั้น
มีครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รับแจก ซีดีธรรมะเรื่องสัตว์โลกย่อม
เป็นไปตามกรรมจากพระผู้ช่วยในกุฏิหลวงพ่อ ซึ่งก็เป็นเรื่อง
แปลกที่อยู่ๆ ท่านก็เรียกให้ข้าพเจ้าเข้าไปรับ ในระหว่างที่ทุก
คนก�ำลังแยกย้ายออกจากกุฏิหลวงพ่อ
เมื่อน�ำแผ่นซีดีมาเปิดฟังเนื้อหาจะเกี่ยวกับ
ชีวิตของพระบัวเฮียว ตั้งแต่เริ่มเดินทางจากจังหวัด
หนึ่งทางภาคอีสานเข้าสู่วัดอัมพวัน ท่านบวชแล้วก็เริ่ม
ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อแล้วเกิดสภาวธรรมต่างๆ เกิด
บุญกุศลดวงตาเห็นธรรม ท�ำให้ชีวิตของพระบัวเฮียว
เปลี่ยนแปลงไปและอีกหลายเรื่องราวที่ญาติโยมมา
ปรึกษาปัญหากับหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อแนะน�ำให้แก้
ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วยการเข้ากรรมฐาน เนื้อหาใน
ซีดีแผ่นนี้เองท�ำให้ข้าพเจ้าเกิดแรงจูงใจในการอยากไป
ปฏิบัติธรรม

เรียกว่าเกิดศรัทธาปสาทะนั่นเอง หลังจากนั้นมาไม่นานนัก
ข้าพเจ้าจึงเดินทางไปวัดอัมพวัน อยู่ปฏิบัติ ๗ วัน ตั้งใจและ
อดทนต่อสภาวธรรมต่างๆ ที่เกิดขึน้ อย่างเต็มที่ ถึงกระนัน้ บาง
ครั้งก็แทบจะท้อถอยในความเหนื่อยยากล�ำบาก แต่ยังดีที่มี
รุ่นพี่ที่มาปฏิบัติแล้วหลายครั้งคอยแนะน�ำและให้ก�ำลังใจ
ตลอดระยะเวลา ๗ วัน ท�ำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเข้าถึงเรื่องราว
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ในซีดีแผ่นนั้นว่าทุกอย่างเป็นไปได้จริงๆ
หลั ง จากนั้ น มาข้ า พเจ้ า ก็ ไ ด้ มี โ อกาสเดิ น ทางไป
ปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันอีกหลายครั้ง และเริ่มที่จะรู้จักวัด
อื่นๆ ที่จัดโครงการปฏิบัติธรรมเช่นกัน จากการแนะน�ำของผู้
ที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกันรวมทั้งได้มาเจอวัดป่าเจริญราชแห่ง
นี้ ข้าพเจ้าและภรรยาจึงได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติธรรม ในโครงการ
พัฒนาจิตเพื่อพ่อกับพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท อีกด้วย
จากการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ มา ข้าพเจ้า
สังเกตได้ว่าสภาวะอารมณ์ของข้าพเจ้าที่ก่อนนี้จะเป็นคน
ใจร้อน ก็ใจเย็นลง มีความอดทน มีความละเอียดรอบคอบ
และรู้จักยับยั้งชั่งใจมากขึ้น คงเป็นเพราะการฝึกสติที่ท�ำให้รู้
เท่าทัน อารมณ์ความรู้สึกโลภ โกรธ หลง ก็ลดน้อยลงจึงท�ำให้
จิตใจมีความสุขมากขึน้ หน้าทีก่ ารงานก็มนั่ คง มีมติ รทีด่ ี สุขภาพ
ที่ดี มีบริวารที่ดีส่วนคนที่ไม่ค่อยดีก็ถอยห่างออกไปจากชีวิต
เราไปเอง โดยที่มไิ ด้ท�ำอะไรเลย หากเปรียบเทียบไปโดยรวมๆ
ก็ถอื ว่าหลาย สิง่ หลายอย่างดีขนึ้ กว่าก่อนหน้านีม้ าก นอกจากนี้
ข้าพเจ้ายังชักน�ำให้คุณพ่อและคุณแม่รวมถึงพนักงานใน
บริษัทที่ข้าพเจ้าท�ำงานเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเป็น
ประจ�ำ เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลด้วยตัว
ของเขาเอง ส่วนข้าพเจ้าก็ขอร่วมอนุโมทนาในบุญนั้นซึ่งก็นับ
ว่ายิ่งใหญ่แล้ว
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าพบแล้วว่าบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
คือ การรักษาใจให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ ใจเราจะบริสุทธิ์ไปไม่ได้
ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตราบใดที่เราไม่รู้
เท่าทันตนเอง ไม่รู้เท่าทันกิเลสและสิ่งที่มากระทบ ก็คงจะ
ล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ กิเลสเก่าที่ยังล้างไม่ได้กิเลส
ใหม่ก็มาเพิ่มเสริมต่อกันอีกการปฎิบัติกรรมฐานจะเป็นวิธีที่
ท�ำให้เราได้ช�ำระล้างกิเลสของเก่าและป้องกันกิเลสสิ่งสกปรก
ใหม่ๆ ที่จะเข้ามาเคลือบเกาะจิตใจของเรา เมื่อใจเราสะอาด
มากขึ้น ชีวิตก็เป็นสุข สงบร่มเย็น ข้าพเจ้าขอเป็นก�ำลังใจให้
ทุกๆท่าน ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันให้
มากขึ้น เมื่อใจเราร่มเย็นสังคมก็จะสงบร่มเย็น ประเทศไทย
ก็จะเป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นแผ่นดินที่ตั้งมั่น
ของพระพุทธศาสนาตลอดไป
www.watpacharoenrat.org

วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาที่จะมาถึง
วันวิสาขบูชา
(ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖)

เรียบเรียงโดย ดวงกมล

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖

วันวิสาขบูชา เป็นวันพระพุทธ และเป็นวันส�ำคัญ
อย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนาด้วย เป็นวันประสูติ คือ เกิด
ได้ตรัสรู้ คือ ส�ำเร็จ และได้ปรินิพพาน คือ ดับ ขององค์สมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖
๑) เป็นวันประสูติ
เมื่อพระนางสิริมหามายา อัครมเหสีในพระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงมีพระประสูติกาล คือ เจ้าชายสิทธัตถะ ณ ป่าลุมพินีวัน
ซึ่งเป็นดินแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์
และกรุงเทวทหะ
ปัจจุบันเรียกว่า ต�ำบลรุมมินเด แขวงเปชวาร์ ประเทศเนปาล
ครั้งนั้นตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อน
พุทธศักราช ๘๐ ปี

๒) เป็นวันตรัสรู้

หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงถือเพศฆราวาสมา ๒๙
พรรษา จนมีพระโอรส คือ พระราหุล ทรงเบื่อหน่ายทาง
โลก จึงเสร็จออกผนวช ทรงประจักษ์หลักธรรมขึ้นในพระ
ปัญญา และได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย

สมบูรณ์ ณ ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม
(ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้ เรียกว่า พุทธคยา เป็นต�ำบล
หนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของประเทศอินเดีย) ตรง
กับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช
๔๕ ปี (ขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนม์มายุ ๓๕ พรรษา
หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี)

๓) เป็นวันปรินิพพาน

หลังจากพระพุทธเจ้าองค์ทรงใช้เวลาทั้งหมดเผยแพร่พระ
ศาสนา และสัง่ สอนธรรมแก่ประชาชน จนพระชนมายุได้ ๘๐
พรรษาก็เสร็จดับขันธปรินิพาน ณ สาลวโนทยาน แขวงเมือง
กุสินารา แคว้นมัลละ(ปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสินารา แคว้น
อุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) ตรงกับวันอังคารขึ้น ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๖ ปีมะเส็ง ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี ยามสุดท้ายในค�่ำคืน
ก่ อ นพระพุ ท ธองค์ จ ะปริ นิ พ พานพระองค์ ท รงประทาน
ปัจฉิมโอวาท ดังความว่า

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ! บัดนี้เป็นวาระสุดท้าย
แห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลาย ให้จ�ำ
มั่นไว้ว่า สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อม และสิ้นไป
เป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ ด้วยความไม่
ประมาทเถิด”
“ความไม่ประมาท” มีสติระลึกรู้ทั้งการกระท�ำ
การพูดและการคิด บนที่ตั้งแห่งศีล เพื่อก�ำจัดกิเลสทั้งปวง
เป็นกลไกส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันให้เป็นปกติสุข
ห่างไกลจาก ‘โรค’ คือ ทุกข์ ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามต้องพบเจอ
“ความไม่ประมาท” นั้น จักเป็นธรรมะข้อส�ำคัญครั้งสุดท้าย
ของพระพุทธองค์ เพื่อเตือนสติให้พุทธสาวกจงเร่งประกอบ
กุศลกรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุถึงความหลุดพ้นก่อนที่
สังขารจะดับสลายไป
นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่เหตุการณ์
ส�ำคัญทัง้ ๓ ซึง่ มีชว่ งระยะเวลาห่างกันหลายสิบปี บังเอิญเกิดขึน้
ในวันเพ็ญเดือน ๖ จึงเรียกวันดังกล่าวว่า “วิสาขบูชา” ซึ่ง
หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ย่อมาจาก
“วิสาขบูรณมีบูชา” แปลว่า“การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ”
ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นก
ลางเดือน ๗ ดังนั้นเมื่อถึงวันส�ำคัญนี้ ชาวพุทธ ทั้งคฤหัสถ์
และบรรพชิต จึงพร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์
เป็นการพิเศษ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์ท่านผู้เป็น
ดวงประทีปของโลก
องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดให้ “วัน วิสาขบูชา”
เป็นวันส�ำคัญของโลก ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงกระท�ำ
คุ ณู ป การอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ มวลมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลายในโลก
ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาจากการยกเลิกการแบ่ง
ชั้นวรรณะโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อระหว่างกลุ่มชน
ต่างๆและทรงเน้นการงดเว้นการฆ่าสัตว์ เอาชีวิตของผู้อื่น
และอีกประการที่ส�ำคัญ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ชนทุกชาติ
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ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา โดยไม่
ต้องเปลี่ยนศาสนาและทรงแสดงธรรมเพื่อสั่งสอนด้วยพระ
ปัญญาธิคุณอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย การบูชาพระพุทธ
องค์ในวันเพ็ญ เดือน ๖ นี้ จึงเกิดขึน้ อย่างยิง่ ใหญ่ไม่เพียงเฉพาะ
ในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่ชาวพุทธทั่วโลกก็พร้อมใจ
กันประกอบพิธีกรรมอันเป็นกุศลบุญรักษาศีล เจริญภาวนา
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบเนื่องกันมาทุกปี

วันอัฏฐมีบูชา
(ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ตรงกับวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๖

หลั ง จากองค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เสด็ จ
ปรินิพพาน เหล่ามัลลกษัตริย์ก็ได้เสด็จมาสักการะบูชา และ
ถวายการอุ ป ถั ม ภ์ ใ นการจั ด การพระบรมศพโดยได้ ตั้ ง
พระบรมศพไว้ที่สาลวโนทยาน ๗ วัน เมื่อครบ ๗ วัน
ตรงกับวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๖ จึงได้อัญเชิญพระศพไปถวาย
พระเพลิง เหล่ามัลลกษัตริย์ พร้อมด้วยประชาชนมากมาย
และพระภิกษุสงฆ์ อันมีพระมหากัสสปเถระเป็นประธาน
www.watpacharoenrat.org

ได้พร้อมใจกันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ กรุงกุสินารา ถึือเป็นการสูญเสีย พระบรมศาสดา
ผู้กอปรด้วย พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณและพระ
มหากรุณาธิคุณ ต่อชาวโลก และเป็นบรมครูซึ่งเป็นที่เคารพ
สักการะยิ่งของมนุษย์ และเทวดา ปุถุชนทั้งหลายต่างเศร้าโศก
ร�่ำไห้ถึงพระพุทธองค์ ฝ่ายพระสงฆ์ที่เป็นพระขีณาสพก็เกิด
ความสังเวชสลดจิต เมื่อเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระแล้ว เหล่ามัลลกษัตริย์ก็รวบรวมพระบรมสารีริกธาตุ
และอัญเชิญไปประดิษฐานในสัณฐาคารศาลา (ที่ประชุม
รัฐสภา) ภายในพระนคร เพื่อแสดงธรรมสังเวช และระลึกถึง
พระพุทธคุณ ในวันแรม ๘ ค�่ำ เดือน ๖ ของทุกปี หากปีใด
มีอธิกมาส หรือ มีเดือน ๘ สองหน ก็จะตรงกับแรม ๘ ค�่ำ
เดือน ๗ พุทธศาสนิกชนมักประกอบพิธีบูชา เพราะเป็น
วันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ และ
เรียกว่า “วันอัฏฐมีบูชา”

ีวิทยุกระจายเสียง
ขอเชิญร่วมบุญสร้างสถาน
่าเจริญราช
เพื่อเผยแผ่ธรรมะกับวัดป
มาที่ 4712919
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วันอาสาฬหบูชา
(ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
ตรงกับวันแรม ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘

หลังจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสรู้ “พระธรรม” อันเป็นเครื่องน�ำออกจากทุกข์แล้ว ด้วย
พระมหากรุณาธิคุณ อันหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้ จึงทรงด�ำริ
ที่จะโปรดเวไนยสัตว์ตามค�ำทูลอาราธนาของท้าวมหาพรหม
ทรงค�ำนึงถึงสัตว์โลกและทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลาย
จ�ำพวก เปรียบเสมือน “ดอกบัว ๔ เหล่า” ได้แก่
๑) อุคฆฏิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมา
ทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้ และเข้าใจในเวลาอัน
รวดเร็ว เปรียบเสมือน “ดอกบัวที่อยู่พ้นน�้ำ” เมื่อต้องแสง
อาทิตย์ก็เบ่งบานทันที
๒) วิปัจจิตัญญู พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม และได้รับการอบรมฝึกฝน
เพิ่มเติม จะสามารถรู้ และเข้าใจได้ในเวลาไม่ช้า เปรียบ
เสมือน “ดอกบัวที่อยู่ปริ่มน�้ำ” ซึ่งจะบานในวันถัดไป
๓) เนยยะ พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้
ฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม และได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่
เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วย
ศรัทธาปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้ และเข้าใจได้ในวันหนึ่ง
ข้างหน้า เปรียบเสมือน “ดอกบัวที่อยู่ใต้น�้ำ” ซึ่งจะค่อยๆ
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง
๔) ปทปรมะ พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้
ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมาย หรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาด
ศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือน “ดอกบัวที่
จมอยู่กับโคลนตม” ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลา ไม่มี
โอกาสโผล่ขึ้นพ้นน�้ำเพื่อเบ่งบาน
ธรรมะอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสรู้
นี้ลึกซึ้งมาก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม ซึ่งผู้มีกิเลสน้อยเบาบาง
ปิดบังปัญญาจักษุอยู่เพียงเล็กน้อย มีอินทรีย์ห้าอันแกล้วกล้า
คือ พวกที่เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน�้ำ พวกเขาจะเป็น
ผู้ได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวงจากการแสดงธรรมของ
พระองค์ ทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ
วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสชิ ทรงแสดงพระปฐม
เทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน พระธรรมที่
พระพุทธองค์ทรงเทศนาในครั้งนั้นมีชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรมส�ำคัญ ๒ ประการ คือ
‘มัชฌิมาปฏิปทา’ (ทางสายกลาง) และ ‘อริยสัจ ๔’ (ความจริง
อันประเสริฐของพระอริยะ ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค)
ด้วยการแสดงปฐมเทศนาในครั้งนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะ
ก็ ไ ด้ บ รรลุ ธ รรมและขอบวชเป็ น พระภิ ก ษุ รู ป แรกใน
พระพุทธศาสนา ในวันเพ็ญเดือน ๘ นี้จึงเป็นวันที่พระ
รัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ส�ำคัญในวันดังกล่าว จึงมีการ
บูชาในเดือน ๘ ขึ้น เรียกว่า “อาสาฬหบูรณมีบูชา” เป็น
ที่มาของ “วันอาสาฬหบูชา” นั่นเอง
“ธัมมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า สูตรของการหมุน
วงล้อแห่งพระธรรมให้เป็นไป มีความโดยย่อว่าที่สุด ๒ อย่าง
ที่บรรพชิตไม่ควรประพฤติปฏิบัติคือ การประกอบตนให้อยู่
ในความสุขด้วยกามการหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมา
ในรูป รส กลิ่น เสียง เป็นการ หลงเพลิดเพลินหมกมุ่น
ในกามสุข ซึง่ เป็นธรรมอันเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถชุ น
ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ หรือ ‘กามสุขลั ลิ
กานุโยค’ ที่สุดอีกทางหนึ่ง คือ การประกอบการทรมานตนให้
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วารสาร กระแสใจ

เกิดความล�ำบาก เช่น บ�ำเพ็ญตบะ คอยพึ่งอ�ำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นต้น การด�ำเนินชีวิตที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย
แรงสมอง แรงความคิด ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ รวมเรียกว่า ‘อัตตกิลมถานุโยค’ การด�ำเนินตามทาง
สายกลาง หรือ ‘มัชฌิมาปฏิปทา’ เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ
มิใช่การด�ำเนินชีวิตที่เอียงที่สุดทั้งสองอย่างนั้นเป็นทางที่
เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ความรู้ที่ถูกต้อง และเหมาะสม
จึงจะน�ำไปสู่บรรลุถึงจุดหมาย นั่นคือ “นิพพาน” ได้
พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงอันประเสริฐ ๔
ประการ หรือ “อริยสัจ ๔” ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค
ได้แก่ ความไม่สบายกาย มีความเกิด ความแก่
ความเจ็บ ความตาย ความไม่สบายใจ ความได้
พบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก
ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น คือ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ในชีวิตมนุษย์ บุคคลต้องก�ำหนด ให้รู้เท่าทันตามความเป็น
จริงของสิ่งนั้น ต้องยอมรับ และกล้าเผชิญความจริง ต้อง
เข้าใจลักษณะว่าทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงเสมอ จึงไม่
ผูกใจยึดติด

ทุกข์

สมุทัย

เหตุแห่งทุกข์ ตัวการส�ำคัญของทุกข์ คือตัณหา
เส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ
อันท�ำให้เกิดก�ำหนัด ความเพลิดเพลินในอารมณ์ ได้แก่
‘กามตัณหา’ ความอยากในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ น่าพอใจ
‘ภวตัณหา’ ความอยากเป็นโน่นเป็นนี่ละ ‘วิภวตัณหา’ ความ
ไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ เพราะความไม่รู้ มนุษย์จึงไม่สามารถ
เห็นความจริงของชีวิต
จึงตกอยู่ในเปลวเพลิงของตัณหา
คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิต น�ำ
ไปสู่ชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลก และชีวิต
การจะก�ำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปนี้ ก็ได้ด้วย “มรรค”
หนทางแห่งปัญญา การด�ำเนินชีวิตโดยมีปัญญาเป็นที่ตั้ง จะ
ยังผลให้จิตเกิดความสงบ และเบิกบาน

นิโรธ

www.watpacharoenrat.org

บัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือ ทาง
มรรคสายกลางคือหนทางปฏิ
ทั้งนี้เพื่อละเว้นจากการปฏิบัติทางสุดโต่ง
คือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค และเข้าถึง
การด�ำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยอาศัยหลักปฏิบัติ หรือ มรรค
มีองค์ ๘ ได้แก่
๑) สัมมาทิฏฐิ ปัญญาอันเห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง
เห็นตามที่เป็นจริง
๒)สัมมาสังกัปปะ ด�ำริชอบ คือ คิดสุจริต ตั้งใจท�ำสิ่ง
ที่ดีงาม
๓)สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวค�ำสุจริต
๔)สัมมากัมมันตะ กระท�ำชอบ คือ ท�ำการที่สุจริต
๕)สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ ประกอบอาชีพที่
สุจริต
๖)สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรละชั่ว
ท�ำความดีให้ถึงพร้อม
๗)สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ท�ำการใดด้วยจิตส�ำนึก
เสมอ ไม่พลั้งเผลอ
๘)สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคง
ไม่ฟุ้งซ่าน

กล่าวโดยย่อ อริยมรรค มีองค์ ๘ ก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อสะสมก�ำลังแห่งองค์มรรค ก็คือ
การอบรมศีล สมาธิ และปัญญา นั่นเอง
พุทธศาสนิกชนควรน้อมน�ำข้อธรรมส�ำคัญทั้งหมด
นี้มาปฏิบัติให้ถึง ‘ธรรม’ และ อบรมท�ำให้มาก และสม�่ำเสมอ
ด้วยพระอรหันตสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้เป็นที่
ประจักษ์ถึงพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ได้ตรัสรู้
และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์
โลก และเกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติ และสัตว์โลกทั้งมวล

วันเข้าพรรษา
(ปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
ต ร ง กั บ วั น แ ร ม ๑ ค�่ำ เ ดื อ น ๘

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์
ต้องอยู่ประจ�ำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่
พระภิกษุในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์
และเผยแผ่พระธรรมค�ำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆ
ไม่จ�ำเป็นต้องมีที่อยู่ประจ�ำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงต�ำหนิ
ว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆ จนเสียหายพระพุทธเจ้า
จึงทรงวางระเบียบการจ�ำพรรษา ให้พระภิกษุอยู่ประจ�ำที่
ตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค�่ำ เดือน
๘ ของทุกปีถา้ ปีใดมีเดือน ๘ สองครัง้ ก็เลือ่ นมาเป็นวันแรม ๑ ค�ำ่
เดือนแปดหลังและออกพรรษาในวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑
เว้นแต่มีกิจธุระเจ้าเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะ
กลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่ง
ไม่เกิน ๗ คืนเรียกว่า สัตตาหะ หากเกินก�ำหนดนี้ถือว่าไม่
ได้รับประโยชน์ แห่งการจ�ำพรรษา จัดว่าพรรษาขาดระหว่าง
เดินทางก่อนหยุดเข้าพรรษา หากพระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันใน
หมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้า
มาไม่ทัน ก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็น
พระได้รับความล�ำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่าน
ได้อาศัยพักฝน รวมกันหลายๆองค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า
"วิหาร" แปลว่าที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออก
จาริกตามกิจของท่านครั้งถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก
เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจ�ำเลย บางทีเศรษฐีมี
จิตศัรทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนักสร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม"
ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้
โดยปรกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มี
ประจ�ำตัวนั้น มีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม
บาตร รัดประคด หม้อกรองน�้ำ และมีดโกน และกว่าพระท่าน
จะหาที่ พั ก แรมได้ บ างที ก็ ถู ก ฝนต้ น ฤดู เ ปี ย กปอนมา
ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน�้ำฝนส�ำหรับให้ท่านได้ผลัด
เปลี่ยนและถวายของจ�ำเป็นแก่กิจประจ�ำวันของท่านเป็น
พิเศษในเข้าพรรษานับเป็นเหตุให้มีประเพณีท�ำบุญเนื่อง
ในวันนี้สืบมา
"ผ้าจ�ำน�ำพรรษา" คือผ้าที่ทายกถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จ�ำพรรษาครบแล้ว
ในวัดนั้น ภายในเขตจีวรกาล เรียกอีกอย่างว่า "ผ้าวัสสาวาสิกสาฎิกา"
"ผ้าอาบน�้ำฝน" คือผ้าส�ำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน�้ำฝนตลอด ๔
เดือนแห่งฤดูฝน เรียกอีกอย่างว่า "ผ้าวัสสิกสาฏิกา"

การที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่ประจ�ำเป็นที่
เช่นนี้ เป็นการดีส�ำหรับสาธุชนหลายประการ กล่าวคือ ผู้ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามพระพุ ท ธบั ญ ญั ติ ก็ นิ ย มบวชพระ
ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็น�ำไปฝากพระ โดยบวช
เป็นเณรบ้าง ถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้าง ท่านก็สั่งสอน
ธรรม และความรู้ให้ และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยม
ตักบาตรหรือไปท�ำบุญที่วัด นับว่าเป็นประโยชน์
การปฏิบัติตน ในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน
พุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน
เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ สามเณร
ที่ตนเคารพนับถือที่ส�ำคัญคือ มีประเพณีหล่อเทียนขนาด
ใหญ่ เพือ่ ให้จดุ บูชาพระประธานในโบสถ์อยูไ่ ด้ตลอด ๓ เดือน
มีการประกวดเทียนพรรษา โดยจัดเป็นขบวนแห่ทั้งทางบก
และทางน�้ำแม้การเข้าพรรษา จะเป็นเรื่องของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ ท�ำบุญรักษาศีลและช�ำระ
จิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระ
ท�ำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ พอถึง
วันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท�ำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม
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และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุข
ต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง
บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลาน ของตนโดยถือ
กันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จ�ำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับ
อานิสงส์อย่างสูงในวันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเราชาวพุทธควรน้อมระลึกถึงพระ
รัตนตรัย ด้วยการรักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรม และสวดสรรเสริญ
คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์บูชาปูชนียวัตถุตาม
วัดวาอารามด้วยดอกไม้ ธูปเทียน ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ
พระธาตุ เ จดี ย ์ แ ละพระพุ ท ธปฏิ ม าในพระอุ โ บสถ
ท�ำบุญใส่บาตร ถวายเพล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา
โดยเฉพาะในวันอาสาฬหบูชา จะเน้นการแสดงธรรม ซึ่งเป็น
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา คือ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”
อย่างไรก็ตามพุทธศาสนิกชนควรระลึกไว้เสมอว่าพิธีกรรม
ที่มีขึ้นในวันส�ำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนานั้น เปรียบ
เสมือน ‘เปลือกไม้’ ที่คอยหุ้มห่อ และหล่อเลี้ยง ‘แก่น’
หรือ ‘กระพี้’ ซึ่งก็คือ เนื้อแท้ อันเป็นหลักธรรมค�ำสั่งสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ ‘ต้นไม้’ คือ
‘พุทธศาสนา’ สามารถเผยแผ่ไปได้กว้างไกล เสมือนกิ่งไม้ที่
แผ่สาขาไปได้อย่างไม่หยุดยั้ง เมื่อเข้าใจดังนี้แล้ว ชาวพุทธทั้ง
หลายควรเร่งปฏิบัติ ‘ธรรม’ อันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค
เจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว ส�ำรวจตนว่า ได้ “ท�ำความดี ละเว้นความชั่ว
ท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์” ให้ถึงพร้อมแล้วหรือไม่ เพราะ “ท�ำดี
นั่นแหละ คือ ธรรม” ผู้ได้ลงมือ และตั้งใจปฏิบัติธรรม
ชีวิตจึงได้เจริญงอกงามขึ้นเหมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน�้ำ เมื่อได้
รับแสงก็ผลิบาน ทั้งนี้ก็ด้วยอยู่อย่างเป็นผู้รู้เท่าทันโลก และ
มีจิตเป็นอิสระจากเครื่องพันธนาการทั้งปวง
แหล่งข้อมูลมาจาก วารสารกระแสใจ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
http://jonggonnee.exteen.com
http://www.dhammathai.org
http://www.larnbuddhism.com
http://www.learntripitaka.com
http://www.mediavif.com, http://www.oknation.net
http://www.panyathai.or.th, http://www.thaigoodview.com
http://www.thammapedia.com
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กุศลกิจ
เรียบเรียงโดย สุเมตต์

พิธีสืบชะตาแบบล้านนาหลวง และสวดมนต์ข้ามปี
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๖
วัดป่าเจริญราช โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
และคณะพระภิกษุสงฆ์ทุกรูป ได้รวมจิต รวมใจ ร่วมแรง
ร่วมกายเป็นพลังสามัคคี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช และตอบแทน
คุณญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทุกๆงานบุญ
ของวัดป่าเจริญราชเสมอมา ทางพระคุณเจ้าทุกรูปตั้งใจเป็น
อย่างดีที่จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นพิธีสืบชะตา สวดมนต์ส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านมีความสุขความ
เจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ เพื่อเป็นพุทธบริษัทที่แข็งแรง
มั่นคงอยู่คู่พระศาสนา โดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
มากกว่า ๓,๐๐๐ ท่าน

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร “ท�ำดีเพื่อพ่อ”
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ”ท�ำดีเพื่อพ่อ” ครั้งที่ ๖
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่ วันที่
๙-๑๖ ธันวาคา พ.ศ.๒๕๕๕ มีผปู้ ฏิบตั ธิ รรมเข้าร่วมโครงการฯ
๙๑ ท่าน โดยโครงการปฏิบตั ิธรรมสัญจรเป็นอีกหนึง่ โครงการ
ปฏิบัติธรรมของ วัดป่าเจริญราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด “องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า”
๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อของแผ่นดิน
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช”
๓.เพื่อตอบแทนพระคุณ “บิดา-มารดา ของผู้
ปฏิบัติธรรมทุกท่าน” ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละท่าน
ก็ จ ะหามุ ม สงบที่ สั ป ปายะส� ำ หรั บ ตนเองและก็
ต่างปฏิบัติภาวนาตามจริตของตนเอง ในโอกาส
นี้หลวงพ่อท่านก็ได้เมตตาสอบอารมณ์กรรมฐาน
และได้แนะน�ำการแก้ไขตอบข้อข้องใจในสภาวะ
ธรรมในวั น ปิ ด โครงการฯหลวงพ่ อ ก็ ไ ด้ เ มตตา
แสดงธรรมเกี่ยวกับพระคุณของพ่อและแม่ก็ท�ำเอา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
บรรดาผู้เข้าร่วมโครงการซาบซึ่งไปตามๆกัน โดย
เฉพาะในช่วงกราบขอขมาพ่อแม่
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่
เลขที่ ๔๕๕ หมู่ ๔ ถนนวัชรพล-รามอินทรา แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ ได้น�ำนักเรียน
จ�ำนวน ๒๑๔ คน มาเข้าค่ายอบรมปฏิบัติธรรม ในโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับ ม.๑–ม.๓ ระหว่างวันที่
๑๙-๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

โครงการปฏิบัติธรรม “การเป็นข้าราชการที่ดี”
กรมส่งเสริมการเกษตร

โครงการปฏิบัติธรรม "การเป็นข้าราชการที่ดี"
ของข้าราชการบรรจุใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนที่จะ
ไปท�ำงานในทุกจังหวัดของประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙
มกราคม ๒๕๕๖ จ�ำนวน ๘๗ คน
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โครงการปันน�้ำใจจากวัดป่าสู่ชาวดอย

วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท และคณะศิษยานุศิษย์ วัดป่าเจริญราช ได้เดินทาง
ไปยังวัดศรีรัตนมงคล (วัดสบโป่ง) อ.เวียงป่าเป้า ต.แม่เจดีย์ใหม่ จ.เชียงราย มอบของอุปโภค บริโภค และ ยารักษาโรค เพื่อช่วย
เหลือชาวบ้านอาสาสมัครที่ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่อาสาดับไฟป่า และดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งร่วมเป็นก�ำลังใจคณะพระภิกษุสงฆ์
และชาวบ้านอาสาสมัคร ที่ช่วยดูแลอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ ๒๗ มกราคม เดินทางไปโรงเรียนม่อนแสงดาว ศูนย์ธรรมชาติศึกษาแห่งลุ่มน�้ำโขง มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค
และยารักษาโรค และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการด�ำเนินโครงการต่างๆ ของโรงเรียนม่อนแสงดาว ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษา
ทางเลือกตามวิถีธรรมชาติที่ยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองภายในการด�ำเนินงานของสมาคมสร้างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
หรือ (ACED)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาของสถาบัน
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณาจารย์โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
ได้น�ำนักเรียนจ�ำนวน ๑๒๐ คน เข้าอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖
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www.watpacharoenrat.org

คอลัมน์พิเศษ

ธรรมะจัดสรร
“โครงการปฏิบัติธรรสัญจร
วัดป่าเจริญราช”
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย อโน

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร วัดป่าเจริญราช ได้จัดขึ้นมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี โดยธรรมะได้จัดสรรให้มาเจอสถานที่
ที่สัปปาญะ สะอาด สงบ เจ้าของสถานที่ที่ใจบุญมีเมตตา จึงท�ำให้โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร วัดป่าเจริญราช มาลงตัวอยู่ที่
ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ลา้ นนา อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่ โดยได้รบั ความกรุณาจาก คุณปัญญา-มล.นิศามณี ผลธัญญา
เจ้าของและผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพและดูแลคณะผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดียิ่งทุกปี ทางโครงการจึงขออนุญาต
สัมภาษณ์ทงั้ ๒ ท่าน เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นฐานะทีเ่ ป็นพุทธสานิกชนทีร่ ว่ มเผยแผ่ สนับสนุน และจรรโลงพระพุทธศสนา
ให้เข้มแข็งมั่นคง

ประวัติการก่อตั้งศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่
คุณปัญญา ...ที่ตั้งศูนย์นี้มีอายุราวๆ ๒๑ ปี เดิม

นั้นเป็นที่ว่างเปล่า ปลูกต้นไม้ท�ำเป็นสวน ปลูกต้นล�ำไย
และต้นปาล์มเป็นต้นไม้ที่ชอบซึ่งก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
มากนัก(ขณะนั้นมล.นิศามณีและคุณปัญญาเองก็ยังเป็น
อาจารย์สอนหนังสือที่โรงเรียนสวนเด็กเชียงใหม่ ซึ่งเป็น
โรงเรียนของท่านทั้งสองเองตั้งอยู่สะพานเม็งรายในตัวเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะย้ายมาที่นี่) และด้วยความที่ต้นไม้
ที่ปลูกไว้ก็โตขึ้นสวยงามร่มรื่นจึงท�ำให้มีเพื่อนๆคนรู้จักนั้น
ชื่นชอบและมาเที่ยวเยี่ยมชมมากมาย
ครั้งหนึ่งอ.หม่อม(มล.นิศามณี) ได้มีโอกาสมาช่วย
งานโรงเรียนวัดป่าสักน้อยซึ่งตั้งอยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ล้านนาแห่งนี้และได้ทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้ก�ำลังจะ
ปิดตัวลง และเด็กๆเหล่านั้นก็จะไม่มีที่เรียน อ.หม่อมเล็งเห็น
ความส�ำคัญของการศึกษา และประกอบกับมีความคิดอยู่แล้วที่
จะขยายโรงเรียนสวนเด็กมาอยู่ต่างอ�ำเภอ จึงสร้างโรงเรียน

สวนเด็ ก แห่ ง นี้ ขึ้ น เพราะอยากให้ เ ด็ ก ๆเหล่ า นั้ น ได้ เ รี ย น
หนังสือ
จากนั้นก็เริ่มสร้างโรงเรียนขึ้นและก็มีความคิดว่า
อยากจะสร้ า งห้ อ งประชุ ม เนื่ อ งจากว่ า ทางโรงเรี ย นของ
อ.หม่อมเองก็ได้ส่งครูอาจารย์ไปอบรมสัมมนาตามที่ต่างๆ อยู่
บ่อยๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่สถานที่ต่างๆ นั้นไม่ว่างเลย อ.หม่อม
และครูต่างคิดว่าท�ำไมเราไม่จัดที่สถานที่ของเราเอง เป็นเหตุ
จุดประกายอ.หม่อมในการสร้างหอประชุมขึ้นมาเพื่อที่จะใช้
พัฒนาทรัพยากร บุคคลากรของโรงเรียน หลังจากนั้นไม่นาน
โรงเรี ย นเป็ น ที่ รู ้ จั ก มากขึ้ น และมี นั ก เรี ย นมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ
ประกอบกับมีผทู้ มี่ าใช้บริการห้องประชุมมากขึน้ อ.หม่อมและ
คุณปัญญาเลยต้องขยายจากห้องประชุมมาเป็นหอประชุม
แทน ซึ่งสามารถจุคนได้ถึง ๑๐๐ กว่าคน
จากนั้นก็เริ่มสร้างบ้านพัก เพราะไม่สามารถพักที่
โรงเรียนได้แล้วโดยคุณปัญญาได้เป็นคนออกแบบบ้านทุก
หลังเอง โดยมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวเหนือไว้
โดยสังเกตได้จากบ้านจะเป็นบ้านไม้และเป็นบ้านแบบ
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ล้านนาและเลือกใช้ไม้ดีดีมาสร้างทั้งไม้โบราณที่มีค่าที่ทั้ง
๒ ท่าน ได้เก็บสะสมเอาไว้ ที่ได้มาจากยุ้งข้าวบ้างบ้านไม้บ้าง
และไม้ใหม่ๆของทางเหนือที่ซื้อเพิ่ม เพราะอยากให้ผู้ที่มา
เยี่ยมชม มาพักนั้นได้เข้าถึงธรรมชาติความร่มรื่น ได้สัมผัส
ความเป็นล้านนาที่เราพยายามอนุรักษ์ไว้ ดีกว่าการสร้างที่
เป็นแบบตึกหรือปูนจาก ๑๒ ไร่ และในขณะนี้มีเนื้อที่ ๖๕ ไร่
องค์กรแรกเป็นโรงเรียนสวนเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงชั้นประถมปีที่ ๖ และศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ล้านนานี้เองที่เป็นแรงดลใจของอ.หม่อมที่มีความคิดที่ว่า
การพัฒนาบุคคลากรเป็นสิ่งส�ำคัญมากในสังคม และถ้าเรา
ไม่เข้าไปช่วยในส่วนตรงนี้ก็จะท�ำให้บ้านเมืองของเรานั้นไม่
เจริญเท่าที่ควรด้วยความที่เราอยู่แวดวงการศึกษาได้เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรทั้งองค์กรของตนเองและองค์กร
อื่นด้วยท�ำให้เกิดความภูมิใจและตอบโจทย์ในใจของทั้งสอง
ท่าน และผู้ที่มาใช้สถานที่ได้เป็นอย่างดี จากตอนแรกที่เป้า
หมายไม่ชัดเจน ทีแรกตั้งใจว่าจะจัดเกี่ยวกับการศึกษา แต่มี
หลายองค์กรมากที่มาติดต่อ อย่างเช่นองค์กทางศาสนา ปี
หนึ่งๆ มากกว่า ๑๐ ครั้ง แต่ละครั้งเป็นร้อยคน ถือว่าเป็น
องค์กรที่มาใช้บริการมากที่สุดและก็ยินดีมาก
จากจุดเริ่มต้นที่มีการรับจัดสถานที่ในการปฏิบัติ
ธรรมนั้น ได้ท�ำให้มีทั้งวัดต่างๆ และชมรมผู้ปฏิบัติธรรม
เช่นสาระธรรมล้านนา โดยทางชมรมจะนิมนต์พระมาสอน
กรรมฐาน ไม่ว่าจะเป็น ท่านติช นัท ฮันห์ หลวงพ่อค�ำเกี๋ยน
และมีผู้ที่สนใจมาร่วมปฏิบัติธรรมมากมาย
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อะไรที่ท�ำให้ทั้งสองท่านเริ่มสนใจในการปฏิบัติธรรม
มล.นิศามณี. ..พื้ น ฐานของอ.หม่ อ มนั้ น อยาก

ปฏิบตั ธิ รรมอยูแ่ ล้ว เพราะเหน็ดเหนือ่ ย เครียดจากการท�ำงาน
ส่ ว นตั ว และงานสั ง คมเลยอยากท� ำ อะไรที่ ส บายใจอยาก
พัฒนาจิตใจตัวเองบ้าง
เริ่ ม จากการปฏิ บั ติ ธ รรมที่ วั ด อุ โ มงค์ ก็ ส วดมนต์
นั่งสมาธิเหมือนกับทั่วๆ ไปแต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งมากกับตรงนั้น
ครั้งที่สองกับท่านมหาดิเรกที่ส�ำนักแพร่แสงเทียน ก็ปฏิบัติ
ประมาณ ๗ วัน เริ่มมีสติมากขึ้น พอท�ำเรื่องของโรงเรียน
ท่านก็มาสวดมนต์ ท�ำพิธีเปิดให้ ก็ชวนชาวบ้านมาท�ำวัตรเช้า
ท�ำวัตรเย็น ถือเป็นการจัดครั้งแรก เป็นการเริ่มปฏิบัติด้วย
แต่ก็ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือปฏิบัติอย่างจริงจัง

จุ ด เปลี่ ย นที่ ท� ำ ให้ อ .หม่ อ มเริ่ ม หั น มาศึ ก ษาธรรมะ
อย่างจริงจัง
มล.นิศามณี... อ.อรนุช ซึ่งเป็นฆราวาสท่านได้มา
ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมอ.หม่อมจึงขอฝากตัวเป็นศิษย์และ
ขอเข้ า ปฏิ บั ติ ธ รรมด้ ว ยในช่ ว งของการปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น
อ.หม่อม ได้มองเห็นสภาวะที่เปลี่ยนไปภายในจิต ภายในกาย
ของตัวเอง การปฏิบตั ธิ รรมของ อ.หม่อมได้กา้ วมาอีกขัน้ หนึง่ ซึง่
ตรงนี้เองเป็นแรงบันดาลใจที่คิดว่าจะปฏิบัติธรรมต่อไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่น อ.หม่อมได้มีโอกาสฟังธรรม
ที่สุขะกาโลที่โคราชด้วยความที่ตั้งใจมากตั้งแต่นั้นมาก็ฟัง
ธรรมะรู ้ เ รื่ อ งฟั ง แล้ ว รู ้ สึ ก เข้ า ถึ ง ธรรมะของพระพุ ท ธเจ้ า
มากขึ้นเหมือนเข้าใกล้ท่านมากขึ้นเข้าถึงธรรมะมากขึ้นๆ
ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้น
ในส่ ว นของคุ ณ ปั ญ ญาเองได้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมกั บ
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นที่แรกและเป็นแรง
บันดาลใจของท่านคุณปัญญาเคยบวชเรียนมาก่อนตั้งแต่
สมัยเด็กตามหลวงพ่อวิริยังเดินขึ้นดอยอินทนนท์ศึกษาและ
สนทนาธรรมกับท่าน ท�ำให้มีพิ้นฐานในเรื่องนี้มาก่อน และ
ได้ ศึ ก ษาธรรมะมาพอสมควรถื อ เป็ น แรงบั น ดาลใจของ
คุ ณ ปั ญ ญาด้ ว ยสิ่ ง ที่ ป ระทั บ ใจในการปฏิ บั ติ ธ รรมกั บ
พระครูปลัดวีระนนท์ในครั้งนี้
www.watpacharoenrat.org

ประทับใจที่พระครูปลัดวีระนนท์ได้เทศน์ทุกๆ วัน
แปลกมากที่เวลาที่อ.หม่อมสงสัยในเรื่องใด ยังไม่ทันได้ถาม
เลย ท่านก็เทศน์เรื่องนั้นในวันนั้นเลย ทั้งเรื่องรูป ขันธ์ นาม
จิตกับกาย และอีกหลายๆเรื่อง ท�ำให้อ.หม่อมเจริญในธรรม
มาก เหมือนฟังพระเทศน์รเู้ รือ่ ง เริม่ เห็นโครงสร้างของศาสนา
ธรรมะของพุทธองค์ที่มาประสานกันสอดคล้องกัน
ในช่วงที่อ.หม่อมฟังเทศน์ มีอยู่วันที่ อ.หม่อมได้
กลิ่นคาวปลา เลยถามพระอาจารย์ ท่านพระอาจารย์บอกว่า
อ.หม่อมเลี้ยงปลาเยอะมาก ให้ไปแผ่เมตตาให้เค้า อ.หม่อมก็
ท�ำๆ แล้วก็สบายใจ และพระอาจารย์ก็เน้นย�้ำให้อ.หม่อมมีสติ
และฝึกสติ ภาวนา ก่อให้เกิดปัญญา มองเห็นธรรมะในทุกๆ
เรื่อง

แต่อย่างน้อยถือเป็นบุญของอ.หม่อมที่รู้จักจะเข้าไปรู้ไปดู ไป
ตาม และสามารถป้องกัน เพื่อไม่ให้กิเลสมันเข้ามาทางหู ตา
จมูก ท�ำร้ายเรามากเกินไป ไม่ให้สิ่งต่างๆ มากระทบเรามาก
เกินไป เพียงแค่ให้รู้เวทนาเท่านั้น ไม่ให้มันเข้าลึกไปในใจ
เราตรงนี้รู้จักป้องกันแล้วค่ะ
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จากการที่เราได้ปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆ เห็น และสัมผัส
มาด้วยตัวเอง

คุ ณ ปั ญ ญาและมล.นิ ศ ามณี . ..ถ้ า มี อ งค์ ก รทาง
ศาสนาเข้ามาเราก็ยินดีมากที่จะรับจัดและจะขอเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมทุกครั้ง ไม่ว่าจะฟังธรรม หรือปฏิบัติธรรม ที่นี่จะเป็น
สถานที่แรกๆ ที่รับจัดแบบนี้ และมีความยินดีที่จะรับจัดอย่าง
นี้ตลอดไปเพื่อเป็นการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอีกทาง
ธรรมะที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมมานั้นท�ำให้ชีวิตของ หนึ่งที่สามารถท�ำได้ ได้ร่วมท�ำบุญและปฏิบัติธรรมด้วย

เปลี่ยนไปอย่างไร

มล.นิศามณี ...รู้สึกได้เลยว่าตัวเราดีขึ้น อย่างน้อย
ก็จิตใจเราที่ดีขึ้นอันดับแรกเลย คือต้องท�ำให้ตัวเรานั้นดีก่อน
ให้ เ รารู ้ อ ย่ า งชั ด เจนก่ อ นและด้ ว ยพื้ น ฐานครอบครั ว ของ
อ.หม่ อ มเองสอนมาท� ำ ให้อ .หม่อ มนั้น มีค วามเมตตามาก
มีพรหมวิหาร ๔ ในใจเสมอ ในขณะเดียวกันก็มีกิเลส มี
ความโลภ โกรธ หลง เยอะเหมือนกันจนมีคนเตือน อ.หม่อม
ว่าสมบัติทางโลกน่ะพอได้แล้วตายไปก็ใช้ไม่ได้ อ.หม่อม ก็เริ่ม
มองตัวเองและเริ่มหยุด แต่ก็แอบเสียดายบ้าง พอมันเกิดขึ้น
ปุ๊บก็วาง เกิดก็วาง ตอนนี้ท�ำให้รู้จักเข้าไปดู เข้าไปมองใจเรา
จากที่เมื่อก่อนไม่เคยไม่รู้ อะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันท�ำร้าย
เราอยู่อย่างนั้น การวางของอ.หม่อมนั้นจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่
กับการภาวนา จะมีสติเกิดมากน้อยแค่ไหน
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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น�ำธรรมะมาใช้ในการท�ำงานอย่างไร
มล.นิศามณี... เมื่อต้นๆ ปีอ.หม่อมได้น�ำธรรมะ

ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการท� ำ งานโดยให้ พ นั ก งานทุ ก คนได้ ศึ ก ษา
ธรรมะด้วยเช่นกันไม่มากก็น้อย มีการให้พนักงานได้ทบทวน
ศีลห้าร่วมกัน การสนทนาธรรมกัน นั่งสมาธิก่อนท�ำงาน
ในตอนเช้าทุกวัน ทั้งครูและเด็กๆ ในโรงเรียน มีการจัดคอร์ส
ปฏิบัติธรรมให้กับครูและพนักงาน
อ.หม่อมเชื่อว่าการให้ธรรมะในทุกวันแก่พนักงาน
จะสามารถกระเทาะสนิมในใจพวกเค้าได้ในสักวัน ค่อยๆ ลด
ละ และเลิกไป พอมีตรงนี้เข้ามาพนักงานของอ.หม่อมก็ค่อยๆ
ดีขึ้นและยิ่งพระอาจารย์ได้มาให้ธรรมะแก่พนักงานก็รู้สึก
ดีใจมาก ทีอ่ ยูใ่ นใจและท�ำให้เกิดความสงบ เย็น เป็นประโยชน์
ไม่มีทุกข์คุณปัญญาได้เสริมว่าหากจะท�ำอะไรก็ต้องตั้งใจ และ
ท�ำให้ดีที่สุด แล้วทุกอย่างจะออกมาดี

ข้อคิด คติธรรมในการด�ำเนินชีวิต

มล.นศ
ิ ามณี ...อ.หม่อมเชือ่ ว่าคนเราน่ะไม่วา่ จะท�ำ

อะไรก็ตาม ต้องมีศรัทธาในสิ่งนั้น เหมือนที่อ.หม่อมนั้นมี
ศรัทธาในพุทธศาสนามองเห็นคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ท่านนั้นมีบุญคุญใหญ่หลวง เพราะทุกวัน
นี้เราเห็นแต่ทฤษฎีที่เรียนตามตัวหนังสือ แต่พอเราได้มา
ปฏิบัติและเห็นคุณที่แท้จริงแล้วท�ำให้เกิดแต่สิ่งที่ดีดีขึ้นใน
ชีวิต เพราะค�ำสอนของพระพุทธองค์นั้นสอนให้คนเป็นคนดี
ท�ำความดี ละเว้นความชั่ว และท�ำจิตใจให้บริสุทธิ์ ท�ำสามสิ่ง
นี้ให้ชัดเจน พร้อมกับมีวิริยะ ขยันอดทน ท�ำอะไรต้องท�ำให้
ส�ำเร็จเลย ท�ำให้งานของอ.หม่อมนั้นส�ำเร็จทุกเรื่อง ตอนนี้
อ.หม่อมมีธรรมะ

สิ่งที่อยากจะฝากแก่ผู้ปฏิบัติ

คุณปัญญาและมล.นิศามณี ...ได้เห็นในศรัทธา
ของทุกท่านทีม่ า และอยากให้ทกุ ท่านมีความเพียร อดทน มีสติ
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง อ.ปัญญาเองก็เสริมด้วยว่า ท�ำบ่อยๆ
ท�ำให้ต่อเนื่องเหมือนเราฝากเงินในออมสินสักวันมันจะ
เพิ่มพูนและเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองในวันข้างหน้า

ในนามของโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร วัดป่าเจริญราช
ขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณ
คุณปัญญา-มล.นิศามณี ผลธัญญา
พนักงานศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนาทุกท่าน
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเผยแผ่และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของบุคคลากรพระพุทธศาสนา
ทางโครงการฯ และคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน
ขออนุโมทนาบุญจากใจมา ณ ที่นี้
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วารสาร กระแสใจ
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คอลัมน์พิเศษ

บันทึกจากแม่ชีวัดป่า
เรียบเรียงโดย แม่ชีวัดป่า

ตอนที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

ใครเลยจะรู้ว่าต่อไปชีวิตจะเป็นอย่างไร ครูบาอาจารย์ท่านถึงพร�่ำสอนเสมอว่า อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านไปซึ่งเราไม่
สามารถแก้ได้ และอย่าไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เป็นทุกข์เพราะมันอาจจะไม่เป็นดังคิด ให้อยู่กับปัจจุบัน อนาคตที่วาด
ไว้ว่ารอเกษียณจะไปวัดไปท่องเที่ยวรอบโลก คิดว่าสิ่งที่คิดเป็นความสุขเพราะไม่เคยพบความสุขที่แท้จริง ณ เวลานี้พบแล้ว
จากวันนั้นมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อได้มีโอกาสถวายชีวิตต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุญมหาศาลสมความ
ปรารถนาหลวงพ่อท่านมีเมตตาให้บวชชีในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ แม่ชีคงเป็นคนแรกหรือเปล่าไม่ทราบที่เห็นจะต้อง
ขอบคุณมะเร็งจากใจจริง เพราะท�ำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนกรรมฐาน เหมือนไปอยู่อีกมิติหนึ่งได้พบแต่คนดี ได้พบความสุข
ที่แท้จริง ใครว่าเป็นมะเร็งไม่มีอะไรดี แม่ชีกลับถือว่าเป็นนาทีทองแห่งชีวิตทีเดียวหล่ะ ชีวิตแห่งความสุขได้เริ่มต้นอีกครั้ง
คืนแรกของการนอนที่วัดในสถานะของความเป็น
ชีได้คิดถึงครอบครัวว่าเรายังไม่ได้บอกเลยว่าบวชชีเพราะตอน
มาคิดว่ามาถือศีล ๘ ที่วัดเท่านั้น มาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ซึ่งเป็น
วันเกิดหลวงพ่อพอดีได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตกราบหลวงพ่อ มี
ความรู้สึกซาบซึ้งน�้ำตาจะไหลพยายามกลั้นไว้ ในพิธีการที่
แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ และเต็มไปด้วยความรักความเมตตา
ระหว่างศิษย์กับครูบาอาจารย์ อย่างเต็มเปี่ยมจนแทบจะกลั้น
น�้ำตาไว้ไม่ได้ ผู้ที่ร่วมงานในวันนั้นคงรู้สึกเช่นเดียวกับแม่ชี
มีความรู้สึกบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ไปทั่ว จนมี
ความรู้สึกอยากจะบวช อีกทั้งกัลยาณมิตรอย่างพี่ภาณิชา ช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแรงผลักดันให้มีความกล้าไปขอ
อนุญาตจากท่านและได้รับความเมตตาทันทีอนุญาตให้บวช
มีญาติโยมอนุโมทนาบุญกันถ้วนหน้า เช่น คุณรัศมี คุณสุชาดา
อดีตแม่ชีจุ๋ม คุณตุ๊ก ทุกท่านเป็นธุระในการจัดชุดชี แม่ชีขอ
อนุโมทนาบุญอีกครั้ง พอแม่ชีโทรไปที่บ้านว่าบวชชีก็ได้รับการ
แปลกใจ เพราะไม่ได้บอกล่วงหน้าแต่ก็ยินดีในบุญกันทั้งพ่อ
และลูกท�ำให้แม่ชีหมดกังวล การเป็ น แม่ ชี ไ ม่ ง ่ า ยเลย
ต่างกับโยคีที่มาปฏิบัติไม่ใช่แค่บนหัวมีผมกับไม่มีผมเท่านั้น

แต่มีเครื่องแบบและต้องระมัดระวังอย่างยิ่งยวด ไม่ให้เสื่อม
เสียต่อพระพุทธศาสนาและต่อครูบาอาจารย์ในวัดที่เราอยู่
ด้วย เครื่องแบบชี ประกอบด้วย ชุดในชี เสื้อผ้าถุง ผ้าครอง
รวม ๔ ชิ้น ค่อนข้างเยอะหน้าร้อนก็เหงื่อตกเลย โดยเฉพาะ
ผ้าครองเวลาใส่แบบรีบๆ จะกลับในออกนอกบ่อยมากตอนใส่
ใหม่ๆ เรียกสติหนอ สติหนอประจ�ำ ไม่ใช่แต่ชีใหม่ชีเก่า
บางทีก็เป็น (แอบหาเพื่อน)

แม่ชีคงเป็นคนแรกหรือเปล่าไม่ทราบ
ที่เห็นจะต้องขอบคุณมะเร็งจากใจจริง
เพราะท�ำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนกรรมฐาน
เหมือนไปอยู่อีกมิติหนึ่ง ได้พบแต่คนดี
ได้พบความสุขที่แท้จริง
ใครว่าเป็นมะเร็ง
ไม่มีอะไรดี
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

49

แม่ชีมีความตั้งใจเรียนกรรมฐานอย่างเต็มที่ได้รับความเมตตาจาก
ครูบาอาจารย์ทุกท่านเนื่องจากเป็นผู้ป่วยมะเร็งซึ่งสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เจ็บ
ปวดระบมมือเท้าอย่างมากต้องใช้กรรมฐานก�ำหนดสติในการเดินนั่งตลอด ใน
ช่วงที่มาบวชแรกๆ นั่งลงไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้คุกเข่าไม่ได้เจ็บเหมือนมีหนามมาต�ำ
ก�ำมือไม่ได้ เหยียบพื้นก็เจ็บเหมือนเดินบนหนาม หลวงพ่อกับพระอาจารย์
สุชาติ(ตุ๊แม๊ก) มีเมตตาอย่างสูง คอยสอบถามและจัดยาให้ไปต้ม ตลอดเวลาจน
ณ ปัจจุบนั ทัง้ สองท่านก็ไม่เคยทีจ่ ะลืมจะสอบถามทุกครัง้ ที่ ได้พบยาหมดหรือยัง
อาการเป็นไง แม่ชีขอกราบเท้าระลึกถึงพระคุณท่านที่มีความเมตตาแม่ชีอย่าง
สูงด้วยความสุขที่ได้บวชและมีความอบอุ่นในความเมตตาของครูบาอาจารย์
แถมยังได้กัลยาณมิตรอย่างคุณแม่ชีจินดาคอยดูแลต้มยา และคอยช่วยเหลือทุก
อย่าง อีกทั้งต้องขอบคุณแม่ชีท่านอื่นๆ ที่เอาใจใส่และห่วงใยในอาการเจ็บป่วย
ที่ไม่สามารถช่วยงานได้มากแม่ชีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้ง
วัดนี้มีการอนุโมทนาบุญกันตลอดทุกอย่างที่ท�ำเป็นบุญหมดท�ำให้
เรามีความสุขในสิ่งที่เราท�ำ เป็นค�ำพูดที่ติดปากทุกคน จนมีบางครั้งแม่ชีเล่าถึง
อาการเจ็บป่วยที่มนั เป็นและเพิม่ ขึน้ ก็มี แม่ชีบางท่านเผลออนุโมทนาบุญนะคะ
แม่ชีก็รีบบอกว่าไม่ต้องๆ อันนี้ไม่เอาก็เลยหัวเราะข�ำๆ กัน หรือ บางครั้งที่เราอยู่
วัดกันท�ำให้ต้องนิมนต์พระตลอด มีอยู่วันแม่ชียืนอยู่ที่ศาลายาว แม่ชีท่านหนึ่ง
เดินมาอย่างรีบแม่ชีถามว่าจะรีบไปไหน คุณแม่ชีบอก จะรีบไปนิมนต์แม่น้อง
ไปดู ไ ม้ แ ม่ ชี ก็ เ ลยพู ด อย่ า งข� ำ ๆว่ า เอ้ า แม่ น ้ อ งบวชเป็ น พระแต่ เ มื่ อ ไหร่
คุณแม่ชีท่านนั้นได้สติก็เลยหัวเราะกันสติหนอ สติหนอ เนี่ยแหละส�ำคัญ วัด
นี้มีญาติโยมมาท�ำบุญมาก แม่ชีชอบไปเดินจงกรม กับนั่งสมาธิที่ศาลากลางน�้ำ
เย็นและเงียบสงบดีจึงเป็นด่านหน้าของวัดที่จะมีผู้เดินเข้ามาถามทุกเรื่อง
และก็มาเล่าทุกเรื่องที่คุณโยมอยากระบาย และหลายครั้งก็ท�ำ ให้เราได้บทเรียน
จากชีวิตจริง เช่น เรื่องของสติ หลวงพ่อสอนว่า สภาวะการที่เราจะปฏิบัติธรรม
ได้ดีต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเท่าทันแห่งการก�ำหนด เดิน นั่งนอน
อย่าเผลอสติ แม่ชีก็พยายามท�ำตาม วันหนึ่งแม่ชีใหม่เจอคุณโยมท่านมาท�ำบุญ
เข้ามาทักทายว่ามาเมื่อปีทีแล้วยังไม่เห็นบวชได้กี่เดือน แม่ชีบอกประมาณเกือบ
เดือนคุณโยมผู้สูงวัยประมาณหกสิบต้นๆ ท่านก็เตือนให้แม่ชีคอยมีสติทุกครั้ง
ซึ่งท่านท�ำอยู่ตลอดเวลาหลายปีท่านก็สอน และชวนกันเดินไปคุยไป แม่ชีรู้สึก
ซาบซึ้ ง และทึ่ ง ในการมี ส ติ ข องท่ า นโดยท่ า นสามารถผ่ า นวิ ก ฤตการณ์ ม า
หลายครั้งเพราะสติ จนเดินมาถึงศาลายาว ทันทีที่ถอดรองเท้าเราก้มลงไปถอด
พร้อมกันเกิดอาการชะงักโดยพร้อมเพรียงเพราะปรากฏว่าคุณโยมใส่รองเท้า
สลับข้างซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้าย แถมอีกข้างสีแดงสดอีกข้างสีด�ำสนิท คุณโยม
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หลวงพ่อสอนว่า
สภาวะการที่เราจะ
ปฏิบัติธรรมได้ดีต้องมี
สติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่ว
พร้อมเท่าทันแห่งการ
ก�ำหนด เดิน นั่งนอน
อย่าเผลอสติ

ภาวนาไม่ควรดิ้นรน ทะเยอทะยาอยาก
ในสิ่งที่ตนยังไม่ได้ ไม่เห็น ควรท�ำไป
เรื่อยๆ เฉยๆ ถ้าอยากเห็น อยากเป็น
ย่อมไม่เห็น ไม่เป็นเสียอีก เวลาจะ
เห็นจะเป็น มันเห็นมันเป็นของมันเอง
ต่างหาก พ้นจากอดีต อนาคตแล้ว
จะเป็น จะเห็นเอง
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

www.watpacharoenrat.org

แม่ชีประทับใจอยู่เรื่องต้องรีบ
เล่าก่อนเพราะอยากจะบอก
กล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบถึง
คุณความดีของคนกลุ่มหนึ่ง
ที่เสียสละแรงกายแรงใจและมี
น�้ำใจอันงาม
มากๆ ความจริงประเภท
มาคู่ มาเดี่ยวมีเยอะ วัดเรา
เต็มไปด้วยคนใจบุญ
ใจงาม แต่แม่ชีจะพูดถึงกลุ่ม
คนที่เสียสละทุ่มเทให้กับวัด

“ธรรมบริกร”

ผู้ใดไม่เห็นทุกข์ ผู้นั้นคือผู้ไม่เห็นธรรม
ผู้ได้รับทุกข์ จนเหลือที่จะอดกลั้นแล้ว
เมื่อหวนกลับเข้ามาถึงตัวนั่นแลจึงจะ
รู้จักว่าทุกข์นั้นแลคือ ธรรม ผู้เกลียด
ทุกข์เป็นผู้แพ้ ผู้พิจารณาทุกข์ คือ
ผู้เจริญในทางธรรม
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

มองแม่ชีแบบเขินเต็มที่แม่ชีก็ไม่รู้จะพูดไงให้คุณโยมไม่อายดี ก็เลยบอกไปว่า
ไม่เป็นไรหรอกค่ะถอดไว้ ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครหรอกค่ะแม่ชีก็รีบขึ้นไป
ข้างบนเพราะไม่รู้จะพูดไรต่อ ใจก็คิดว่าสติหนอสติหนอไปตลอดทาง ตอน
พระอาจารย์อนุญาตให้ญาติโยมตักข้าวได้แม่ชีก็ไม่เห็นคุณป้าอีกเลยจนทุก
วันนี้
ในช่ ว งเย็ น วั น หนึ่ ง ของการเดิ น จงกรมและนั่ ง สมาธิ ที่ ท ่ า น�้ ำ
แม่ชีลุกขึ้นหันไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีนั่งพับเพียบเหมือนรอแม่ชี
อยู่พอสบตาปุ๊บเธอเรียก “ท่านแม่” แล้วก้มลงกราบ แม่ชีรีบบอกไม่ต้องกราบ
ก็ได้ และอย่าเรียกท่านแม่ จะให้แม่ชีช่วยอะไรเธอยืนยันว่า จะเรียกท่านแม่
(แม่ชีคิดในใจอย่างข�ำๆ ว่าอย่าตามด้วยค�ำว่าเพคะแล้วกัน ถ้าตามด้วยเพคะ
ต้องดูหนังจักรๆ วงศ์ๆ บ่อยแน่ หรือไม่กอ็ าชีพลิเกแน่ แม่ชขี อโทษนะคะทีแ่ อบ
คิดแบบนี้) เธอบอกว่า “จะมาขอความเมตตาจากท่านแม่” แม่ชีถามว่า “เรื่อง
อะไร” เธอบอก “อยากบวช” แม่ชีบอก “อ๋อได้เลยขึ้นไปตรงที่ ปฏิบัติธรรม
แล้วกรอกประวัติพร้อมบัตรประชาชนให้ไปหาแม่ชีหน่อย” เธอบอก “ไม่ใช่
อยากโกนหัวบวชชี อยากบวชเดี๋ยวนี้วันนี้” แม่ชีถามว่า “ท�ำไมต้องรีบ ที่นี่จะ
บวชชีต้องได้รับอนุญาตจากหลวงพ่อก่อน บวชกี่วัน” เธอบอก “๗ วันเจ้าค่ะ”
แม่ชีถามว่า “บวชแก้บนเหรอ” เธอบอก “ไม่ใช่สาเหตุที่เธออยากบวชเพราะ
ต้องการไปช่วยสัตว์นรก สัตว์ในนรกน่าสงสาร” เธอเห็นแม่ชีถามว่า “จาก
สมาธิเหรอ” เธอบอก “ไม่ใช่ เธอลงไปเองเลยลงมาสองวันแล้วเพิ่งขึ้นมา
ไปครั้งหน้าเลยอยากโกนหัวบวชชีไปเลย แม่ชีไปด้วยกันไม้คะ” แม่ชีอึ้งกวาด
ตาทั่วบริเวณมองหาตัวช่วยตัวแม่ชีเองมาเรียนกรรมฐานเพื่อหนีนรก (อยู่ดีๆ
จะมาชวนไปลงนรก) เผื่อมีเพื่อนชีท่านใดผ่านเดินมา หรือพระคุณเจ้ารูปใด
รูปหนึ่งผ่านมาจะได้นิมนต์มายืนฟังให้อุ่นใจ ปรากฏว่าบริเวณนั้นเงียบสงัด
แม้แต่เฉาก๊วยหรือกะลาก็ไม่ผ่าน(หมาวัด)แม่ชีก็เลยแจ้งเธอว่า ต้องไปกราบ
เรียนหลวงพ่อแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่ แม่ชีไม่ได้มุสานะเพราะเห็นท่านออกไป
จริงๆ ไว้หนูมาวันหลังนะ เธอจะขอรอโดยพักกับแม่ชีเธอเตรียมเสื้อผ้ามา
แล้วบอกว่า อย่าเลยไม่แน่ใจว่าท่านจะกลับเมื่อไหร่ แล้วกุฏแม่ชีอยู่ได้คนเดียว
ไม่สะดวกหรอกแล้วเย็นแล้วด้วยเธอเลยยอมไปจนวันนั้นเป็นเวลาสาม
เดือนแล้วแม่ชียังไม่เคยเห็นเธออีกเลย

โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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คุณจรัสศรี มูลลม่อม กุฏิ ๑๙
เกิด ๒๙ กันยายน ๒๕๐๗ ปีมะโรง บ้
านเลขที่
๓๐/๒ หมู่ ๖ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.ส
มุทรสาคร
“ฉันรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเข้าโครงการใจ
ใส กายสบาย เป็นที่ครั้งที่ ๒ ด้วยบารม
ีของหลวงพ่อ
และครูบาอาจารย์ของท่านเจ้าของยาสมุนไพ
ร ปู่ย่า
ตายาย หลวงปู่เทพโลกอุดร ฉันยอมรับว่
าโครงการนี้ดี
ดิฉันไม่รู้จะอธิบายอย่างไร สิ่งที่ไม่น่าออกม
ันก็ออกมา
ให้เห็น (นิ่วและของไม่ดีในร่างกาย) อีกอย
่างที่ลืมไม่ลง
คือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่คอร์สแอปเปิ้ลนิสัยดี
ทุกคน สม
แล้วที่เรียก “โครงการใจใส กายสบาย”
เพราะ
เจ้าหน้าที่ใจใส ส่วนคนที่มาเข้าโครงการก
ายสาย
เพราะไม่ต้องท�ำอะไรถึงเวลาเราก็มานั่งรอแอ
ปเปิ้ล
ทุกคนคอยดูแลและบริการ
สุดท้ายนี่ข้าพเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท
ี่อยู่
วัดป่าเจริญราชและครูบาอาจารย์ของหลวงพ่
อท่านพระครู
ปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท จงปกปักรักษาลูก
ศิษย์ทุกคน”

อ่านตามค�ำจ�ำกัดความของหลวงพ่อจากหนังสือกระแสใจเล่มที่
๑๒ หน้า ๖๔ ตรงทุกข้อในความดี เห็นชัดเจนที่สุดจากการ
จัดโครงการใจใสกายสบาย การจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการล้าง
พิษและช่วยเหลือผู้ป่วย อย่างเช่น แม่ชี และอีกหลายโรคที่โรง
พยาบาลหมดปัญญา หาค�ำตอบว่าเราเป็นโรคอะไร ตรวจเจาะจน
พรุนก็ยังหาไม่เจอ พอเข้าโครงการนี้หลวงพ่อท่านวิเคราะห์ได้
จากของเสียที่ถ่ายออกมา โครงการนี้สามารถฟื้นความหวังและ
พลังชีวิตให้กับผู้ป่วยอีกหลายๆ คนที่บางคนเป็นเบาหวานหมอ
นั ด ตั ด เท้ า หรื อ เป็ น โรคนิ่ ว ในไตในตั บ แต่ พ อเข้ า โครงการ
ไปตรวจอีกทีหมอบอกไม่มีขนาดนัดผ่าแล้วโครงการดีเพราะ
หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกคนดีที่สุดมาช่วยดูแลพวกเรากลุ่มนี้
“ธรรมบริกร”ของหลวงพ่อ จะโดดเด่นในความดีมีน�้ำใจงาม
อย่างที่สุด ช่วยเหลือดูแลพวกเรายิ่งกว่าญาติ น�้ำเหลืองไหล
อาเจียนรดมือรดตัวก็ไม่เคยว่า ตอนเข้าคอร์สใครเป็นอะไรกี่ทุ่ม
กี่ยามตี ๑ ตี ๒ แม่ชีและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประทับ
ใจอย่างที่สุดซึ่งในตอนท้ายแม่ชีจะให้อ่านจดหมายที่ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นมะเร็งเต้านมบ้านอยู่มหาชัยต้องนั่งรถเมล์มา
รักษาได้รับการดูแลอย่างดีจนเธอประทับใจเขียนขอบคุณไว้
แม่ชีจะเอามาให้ อ่านปิดท้าย
หลวงพ่อท่านได้สร้างคนดีมาช่วยเหลือพวกเราจริงๆ แม่ชีขออนุญาตเอ่ยชื่อเล่น
แล้วกันนะ เพราะอยากขอบคุณจริง รักมากๆ เลยหล่ะคนดีพวกนี้หายากมากใน
สังคมไทยปัจจุบนั ตอนพิมพ์หนังสือ ก็โทรมารายงานผลของเสีย ทีเ่ ราถ่ายออกมา
หลวงพ่อท่านงานยุ่งจนไม่มีเวลา แต่ยังมีเมตตาวิเคราะห์ให้ ก็ขอบคุณคณะ
ท�ำงานทุกคน ทุกงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการในวัด ก็ส�ำเร็จได้เพราะเด็กวัดทุกคน
“ธรรมะบริกรเด็กวัดทุกๆคน นางฟ้าบนดินตัวเป็นๆเลยหล่ะ ไม่ต้องไปรอดู
บนสวรรค์”
แม่ชีจะเอาตัวอย่างให้ดูจะได้ไม่คิดว่าแม่ชีชมคนเดียว อ่านความในใจของผู้
หญิงคนหนึ่งที่ปวดมะเร็งมากมารักษาและอาการดีขึ้นเป็นล�ำดับนะคะเขียน
จากใจจริง
ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่าน ทัง้ ทีเ่ อ่ยถึงและมิได้เอ่ยถึง เพราะ
วัดนี้มีผูใจบุญมากมายและน่าประทับใจทุกท่าน ครั้งหน้าแม่ชีจะมาเล่าให้ฟัง
ใหม่นะคะ สาธุค่ะ
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ยิ่ ง หลว งพ่ อ ท่ า นมี เ มตต าบา รมี
อย่างสูงมาร่วมให้ก�ำลังใจตลอด
สุดท้ายยังต้องมานั่งดูสิ่งสกปรก
ที่เราถ่ายออกมาเพื่อวิเคราะห์อีก
พวก เราก ราบ เท้ า หลว งพ่ อ ด้ ว ย
ความซาบซึ้งอย่างมาก
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๑.เวลานั่งสมาธิก�ำหนดไม่ค่อยได้ ก�ำหนดพองยุบได้
เป็นช่วงๆ และเมื่อออกจากสมาธิจะคลื่นไส้ทุกครั้ง ไม่
ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
ปกติหลังจากออกจากสมาธิแล้วอาการคลื่นไส้เป็น
อาการของคนง่วงนอนแล้วไม่ได้นอนหรือนอนไม่อิ่มเหมือน
เรานั่งสมาธิแล้วเกิดถีนะมิทธะเข้าครอบง�ำ แล้วพอเราฝืน
ตอนออกจากสมาธิ เ กิ ด ลมแปรปรวนในท้ อ งไส้ ธ าตุ
แปรปรวน จะรู้สึกอยากอาเจียน บางครั้งมันเป็นสภาวะของ
ธาตุในร่างกายที่พยายามจะแปรเป็นหนึ่งเดียวให้เป็นสมาธิ
บางกรณี เช่น เรามาปฏิบัติธรรมในห้องแอร์แล้วบางคนแพ้
แอร์ ก็แก้ไขโดยการออกไปเดินจงกรม นั่งสมาธิขับลม
ปราณให้เหงื่อออก พอเหงื่อออกร่างกายได้ปรับอุณหภูมิก็หาย
ส่วนการก�ำหนดได้เป็นช่วงๆ เห็นพองยุบบ้าง ก็ยังถือว่า
ก�ำหนดได้ ถ้าจะให้ก�ำหนดได้ตลอด ก็ต้องใช้เวลานานหน่อย
ต้องขยันภาวนานานๆ ดูให้ละเอียด

๒.เวลานั่งสมาธิสติก�ำหนดที่หน้าท้อง ไม่เห็นหรือรู้สึก
ว่าพองยุบ แต่กลับรู้สึกเหนื่อยว่าชักขึ้นชักลงตามลม
หายใจเข้าลมหายใจออก
โยคี ต ามลมมากเกิ น ไปไม่ ต ้ อ งตามเข้ า ตามออก
เหมือนลูกสูบรถวิ่งขึ้นลง ถ้าเราภาวนาพุทโธไม่เป็นไร ส่วนค�ำ
ว่าเหนื่อยนี้เหนื่อยมากแค่ไหน ทุกคนจะมีอาการเหนื่อยแต่
จะไม่มากเท่าไร สักพักอาการจะหายไป อาการของพองยุบจะ
ชัดเจนมากขึ้น ไม่ให้ตามลมให้ก�ำหนดดูที่ท้องพอง ท้องยุบ
ท้องพองก็บอกว่าพอง ท้องยุบก็บอกว่ายุบ ให้ดูเหมือนดูละคร
มีตัวละครเป็นกษัตริย์เป็นนางร้ายเป็นแม่ผัวลูกสะใภ้ เรามี
หน้าที่ดู เราไม่ได้เป็นผู้ก�ำกับหรือผู้แสดง ถ้าเราเป็นผู้แสดง
เองเราก็เหนื่อย บ้าตามเขา เราคอยดูอาการพองยุบเท่านั้น

คอลัมน์พิเศษ

หลวงพ่อตอบปัญหา
เรียบเรียงโดย สิริสวัสดิ์

ค�ำถามในคอลัมน์นี้เป็นค�ำถามของผู้ปฏิบัติธรรมที่
ได้เข้ารับการอบรมกรรมฐานที่วัดป่าเจริญราชโดยมีหลวงพ่อ
วีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นผู้ให้ค�ำสอนและเมตตาตอบปัญหา
คลายความสงสัยความกังวลของผู้ปฏิบัติธรรมระหว่างการ
เข้าฝึกฝนกรรมฐานค�ำถามค�ำตอบนี้นับเป็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรม
และมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดในการขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้
มีปัญญาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามค�ำสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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๕.เวลานั่งสมาธิรู้สึกตื้อไม่ง่วง ก�ำหนดไม่ได้ชัดจะท�ำ
อย่างไร บางครั้งรู้สึกเสียววูบวาบในตัวปั่นป่วนก�ำหนด
ค�ำว่าพองก่อนยุบ หายใจเข้าท้องพอง หายใจออก ไม่ได้ควรแก้ไขอย่างไร

๓.เมื่อก�ำหนดดูลมหายใจ ยุบหนอ พองหนอ จะเร็ว
มาก ท�ำให้การหายใจติดจะเร็วไปควรแก้ไขอย่างไร

ท้องยุบเหมือนเราเป่าลมเข้าลูกโป่งหรือยางล้อรถ เราฉีดหัว
ฉีดเข้าไปในล้อรถลมเข้าไปพอง ก�ำหนดว่า พองหนอ ยุบหนอ
จะหายใจเร็วช้าไม่ใช่ปัญหาจะเร็วจะช้าช่างเขา หน้าที่ของเรา
คือดูให้รู้ว่ามันเร็วหรือช้าเท่านั้น ให้เข้าใจให้รู้จัก ไม่ต้องไป
พอใจดีใจ ให้เราดูอาการเท่านั้นอย่าไปจัดให้เป็นไปตามใจเรา
เราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูผู้เห็น รู้ ดู เห็น รู้แล้วละ รู้แล้วปล่อย
ไปนั่นเป็นหน้าที่ของเรา จิตไม่สะสมไม่หมักหมม ถ้ามัน
สะสมหมักหมมมันจะเน่าในกลายเป็นเครียด

๔.นั่งสมาธิแล้วมักคิดไปต่างๆ นาๆ
ถ้าคิดไปเรื่องอะไรให้ก�ำหนดว่า คิดหนอ คิดหนอ คิด
หนอถ้าไม่หยุดเราก็หยุดก�ำหนดคิดหนอ ให้ก�ำหนด พองหนอ
ยุบหนอ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นปรุงแต่งหรือฟุ้งไปตรงที่คิด
วิธีแก้ไขก�ำหนด คิดหนอ ๔-๕ ครั้งจึงหยุด แล้วก�ำหนด
พองหนอยุบหนอ ถึงมันยังคิดต่อแต่เราอยู่ในขอบเขตมีเชือก
ผูกไว้คือการภาวนา พองหนอ ยุบหนอ ให้ติดต่อกันอย่าให้
ขาดช่วงอย่าให้ขาดสาย เป็นการตัดความคิดจริงๆ มันตัดไม่ได้
เมื่อเรายังมีช่องว่างอยู่มันย่อมมีสิ่งที่เข้ามาแทรกระหว่างตรง
กลาง เมื่อไม่มีช่องว่างตัวที่จะแทรกก็ไม่มี ตัวแทรกไม่มีเพราะ
เรามีองค์บริกรรมอยู่ตลอดเวลา เมื่อเรามีองค์ภาวนาบริกรรม
ตลอดเวลาความคิดแทรกมาแวบเดียวก็จะหายไปเอง เป็นการ
สกัดความคิดไม่ให้มาก โยมไปนั่งคิดยาว คิดอดีตบ้าง อนาคต
บ้าง นานาประการจับต้นชนปลายไม่ได้ ต้องก�ำหนดภาวนา
ให้มากขึ้น ตรงนี้เป็นการเสริมสติ เสริมอินทรีย์ ความเพียร
ความขยันให้มากขึ้นอินทรีย์ไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวแต่หมาย
ถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
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มั น สะลึ ม สะลื อ เหมื อ นจะหลั บ มั น ตื้ อ มึ น หนั ก
ศีรษะ มันจะเกร็งเกินไป โยมพยายามขยับคอขึน้ เงยหน้า ขยับ
มือเท้าหรือเดินไปข้างนอกออกก�ำลังมีสติสักพักถ้าเบาแล้ว
อย่าเครียด เวลาเดินนั่งก็เหมือนกัน นั่งอย่าก้มหน้าก้มศีรษะ
มาก การหมุนเวียนโลหิตจะไม่สมดุลย์ ถ้านั่งแบบสง่าแบบ
พระพุทธรูปนั่งหน้าตรงหลังตรงแต่ละส่วนของร่างกายมี
ส่วนสัมพันธ์กันกับการถ่ายเทหมุนเวียนของระบบเลือดลม
อากาศ อุณหภูมิของร่างกาย ในร่างกายเรามีขั้วไฟฟ้าอยู่ในตัว
หากเราไม่สร้างเขื่อนกักกั้นมันจะถ่ายเทไปตามธรรมชาติ

๖.เวลานั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดเพราะก�ำลังงงว่าใช่ พองไหม
ใช่ยุบไหม เลยเปลี่ยนมาก�ำหนดที่ลมหายใจเข้าออก
รู้สึกเบาขึ้น
ไม่ต้องสงสัย พองคือพอง ยุบคือยุบ หายใจเข้านั่ง
ให้ตรงยืดตัว พยายามท�ำไปก่อน ถ้าเราไม่เคยท�ำ จะท�ำให้ได้
ต้องใช้เวลานานอาตมาท�ำเดือนเต็มๆ ยังหาพองยุบไม่เจอ
เหมือนกันกับนักเทศน์ไม่เคยเทศน์ตั้งนโมเดือนหนึ่งยังไม่
ได้ไม่ใช่ของง่ายเพราะเราเคยฝึกอย่างอื่นมามันช�ำนาญการ
แล้ว พอมาท�ำพองยุบหาไม่ได้แทบร้องไห้ นั่งกลางแดดก็แล้ว
ฝนตกก็แล้วตายเป็นตายผลสุดท้ายมันกลัวตายเลยเห็นพอง
ยุบพอเห็นพองยุบมันก็มีทางเดินอย่างกว้างขวาง ถ้าเราไม่สู้
มันไม่เห็น เราอยากกินรสชาดหวานอร่อยมันต้องสู้กันหน่อย
อย่าเพิ่งท้อถอยที่ผ่านมาไม่เคยได้ยินว่าใครนั่งกรรมฐานแล้ว
ตายหรือไม่ได้ส่วนมากได้ยินว่าได้ มีพระเพื่อนกันตายแต่ไม่
ได้ตายเพราะไม่ได้กรรมฐานตายเพราะเบื่อหน่ายสังขารที่
ปากช่อง นั่งไปแล้วเห็นกระดูกซี่โครง เกิดค�ำถามว่าท�ำไมต้อง
เวียนว่ายตายเกิดรู้ตัวเองว่าเกิดมามีแต่ทุกข์ทรมานสุดท้ายตั้ง
สัจจะวาจาว่าในสามเดือนนี้ตายเวลาไหนก็พร้อมละสังขาร
นั่งสมาธิตายเขาเป็นโรคมะเร็งแต่ไม่ยอมรักษาแต่สู้จนได้
คุณธรรม รู้ได้เพราะเขามาคุยเจรจาให้ฟังได้สังโยชน์สิบไปที
ละข้อ พระพุทธเจ้าวางข้อไว้ชัดเจน
www.watpacharoenrat.org

การตั้งจิตไว้ในเบื้องต้น เราชอบลมหายใจเข้าออกมันก็เบา
ถ้าเราท�ำจืตใจให้ชอบสนุกกับพองหนอยุบหนอมันก็เบา ทุก
องค์ภาวนาเป็นแต่เพียงเส้นทางจุดสตาร์ทเท่านั้น แต่เมื่อเรา
สตาร์ทเดินทางไปครึ่งทางแล้วเราจะเลือกทางเดินของเราเอง
อุปมาดัง่ พ่อค้าจะไปขายของต้องเดินทางด้วยเรือส�ำเภา พอเดิน
ทางข้ามฟากแล้ว ถามว่าพ่อค้าจะแบกเรือเข้าไปในเมืองขาย
ของด้วยหรือไม่ ค�ำตอบคือไม่มันหนัก ฉะนั้นองค์ภาวนา
พองหนอ ยุบหนอ พุทโธ สัมมาอะระหัง นะมะพะธะ นะ
โมพุทธายะ เกิดดับๆ ไหวนิ่ง นี้เป็นแต่เพียงบทน�ำให้ใจเรา
เกิดสมาธิง่าย สุดท้ายเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปก�ำหนด เรา
จะก�ำหนดแต่สภาวะเมื่อธรรมชั้นสูงเกิดขึ้น ฉะนั้นไม่ตีกัน
ไม่เถียงกัน เจดีย์กับยอดเจดีย์ ฐานเจดีย์จะกว้าง ยอดเจดีย์
จะสุดแหลมที่เดียว คือเขาสร้างจากปริศนาปัญญาแห่งการ
สอนธรรมศาสนาพุทธ แม้การสร้างพระปฏิมาที่มีเกศแหลม
ก็เหมือนกัน จะยืน นัง่ นอน สุดท้ายทุกคนทัง้ หมดดูแต่สภาวะ
สภาวะนั้นคืออะไร พองหรือยุบ สภาวะปวดสภาวะเจ็บ สภาวะ
เมื่อย นี้คือเรามีหน้าที่ดูแต่สภาวะที่เกิดขึ้น เราไม่ได้บังคับให้
เป็น เราไม่ได้เป็นคนแต่งบทละครให้เป็น มันเป็นของมันเอง
ตรงนี้จึงเรียกว่า ปรมัตถ์สภาวะ ถ้าพูดเลยไปโยมจะไม่ทัน
ตัวภาวนาเป็นเพียงทางผ่านดอกไม้ริมทาง เอามาหลอกเราไว้
ให้หยุดจิต ไม่ให้แกว่งไปที่นู่นที่นี่ เหมือนกับลิงที่เจ้าของ
ผูกล่ามโซ่ไว้ที่คอ จิตของเรานี้ ตาเหมือนงู หูเหมือนจระเข้
จิตเหมือนสุนัขบ้าน ตาคอยเหลือบมองคนอื่น ถ้ามองโดย
จิตที่มีความรู้สึกในตัวมันก็มอง ถ้ามองโดยมีสติควบคุมอยู่
มันก็มองเฉยๆไม่ปรุง เห็นคนสักว่าคน ผู้หญิง สักว่าผู้หญิง
ผู้ชายสักว่าผู้ชาย แต่สูงขึ้นไปไม่มีผู้หญิงผู้ชายมีแต่ธาตุไม่มีตัว
ตน

“เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม”
ไม่ไปสวรรค์นะ มางานนี้อาตมาไม่ชวนโยม
ไปสวรรค์และก็ไม่ให้ไปสวรรค์ ไปไหน
ไปพรหมโลก ชั้นต�่ำๆ ไปพรหมโลก
เป้าหมายเราคือ ไปพระนิพาน ห้ามไปหัวตะพาน
ไม่เอานะ ไม่เอาสวรรค์ ไปพรหมโลกก่อน
อย่างน้อยต้องได้พรหมโลก ตกจากพรหมโลก
ยังข้างอยู่สวรรค์ ถ้าตกจากสวรรค์รูดเลย
กาวรูดเลย หมดเลยมนุษย์ก็ไม่ได้ไป ไปไหน
ไปนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
เลยไปโน้นนะ
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การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
วารสาร กระแสใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์วารสารกระแสใจ

รายละเอียดวารสาร

รายปักษ์ทุก ๔ เดือน จัดพิมพ์ปีละ ๓ ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม
ธันวาคม ของทุกปี จ�ำนวนจัดพิมพ์ครั้งละ ๓,๐๐๐ เล่ม (ราคาเล่มละ ๓๐-๔๐ บาท)
งบประมาณและค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดพิมพ์วารสารในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๙๐,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
(ราคาจัดพิมพ์แต่ละฉบับขึ้นอยู่กับจ�ำนวนหน้าและภาพสี)

ค�ำปรารภ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
“...เนื่องจากชมรมผู้ปฏิบัติธรรม วัดป่าเจริญราช (ชมรมกระแสใจ) ได้จัดท�ำวารสารขึ้นมา เพื่อ
เสนอเรื่องราวกิจกรรมของวัด และความรู้หลายๆ รูปแบบ จึงได้ ตั้งชื่อว่า กระแสใจ ซึ่งเป็นแนวความคิด
ที่ออกมาจากใจบริสุทธิ์ และมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ สังคมให้ดีขึ้น เมื่อนึกถึงค�ำว่า กระแสใจ ยังให้ความหมายที่
เข้าใจง่ายและไพเราะจับใจ เปรียบเสมือนการไหลไปในแนวทางเดียวกันไม่ขาดสายดัง่ การไหลของกระแสน�้ำ
กระแสลม เป็นต้น มีความหมายใกล้เคียงกับกระแสจิต คือกระแสความนึกคิด หรือกระบวนความคิดที่เกิด
ดับต่อเนื่องกันไป หรืออาการที่ส่งความนึกคิดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง โดยไม่ต้อง
อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพราะการส่งกระแสจิตสามารถเข้าใจกันอย่างอัตโนมัติ อีกทั้งเข้าใจในการท�ำ
หน้าที่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้อ�ำนาจสั่งงานกัน แต่สมาชิกครอบครัวกระแสใจทุกคนถือว่ามีหน้าที่
ที่จะต้องรับผิดชอบวารสารกระแสใจด้วยกันแม้แต่ท่านผู้อ่านก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัว
กระแสใจ โดยการส่งข้อคิดและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือส่งข้อเสนอแนะเข้ามาทางคณะ
ท�ำงานยินดีรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
วารสารกระแสใจนี้ จะให้ความรู้หลายแง่มุมทั้งข้อคิดธรรมปฏิบัติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมประสบการณ์การท�ำงานในหลากหลายอาชีพมาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันกัน
ในแง่มุมด้านบวกประกอบความสนุกเบาสมอง ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตลอดจนหลักจริยศาสตร์ในการ
ด�ำเนินชีวิตเพื่อมุ่งหวังให้เป็นข้อคิในการประกอบกิจของตน และด�ำรงตนให้อยู่ในโลกโลกาภิวัฒน์ได้อย่าง
มีความสุข
ท้ายที่สุดนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ความรู้จากวารสารกระแสใจไม่มากก็น้อยตามความเป็นจริง
ทั้งทางกายและทางใจและน�ำประโยชน์ไปใช้อย่างถูกต้องดีงามด้วยกัน ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยเทอญ...”
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ใบสมทบปัจจัย ”การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ www.watpacharoenrat.org
๑.ชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค........................................................................................................................
๒.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่............... .....หมู่ที่........หมู่บ้าน................................ซอย....................................
ถนน..................................ต�ำบล/แขวง.......................................อ�ำเภอ/เขต.....................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.......................................
๓.สมทบปัจจัยดังนี้

วารสารกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

( ) โดยประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือสินค้าบริการของบริษัท		
จ�ำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร (หน้าสีครึ่งหน้า ๑๐,๐๐๐ บาท)
( ) สมทบปัจจัยเข้ากองทุนจัดพิมพ์วารสารกระแสใจ			
กองทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
( ) สมทบปัจจัยเป็นจ�ำนวนเล่ม เล่มละ ๓๕ บาท หรือตามกุศลศรัทธา
จ�ำนวนเงิน..................บาท
โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยบ้านฟ้าปิยรมย์(ล�ำลูกกา) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 369-206943-4

โครงการค่ายพุทธบุตร วัดป่าเจริญราช

( ) ร่วมสมทบปัจจัยเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการค่ายพุทธบุตร
จ�ำนวนเงิน..................บาท
ตลอดทั้งโครงการตามแต่ก�ำลังศรัทธา
( ) ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโครงการค่ายพุทธบุตร			
มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี นางบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร ธนาคารกสิกรไทย
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 475 202 7592
					
ยอดร่วมบุญรวมเป็นเงิน..................................บาท
หรือน�ำปัจจัยใส่ซองในถวายพระครูปลัดวีรระนนท์ วีรนนฺโท ในวันที่ ........./........./.............
(กรุณาระบุชื่อโครงการที่ต้องการร่วมบุญ ชื่อเจ้าภาพ และจ�ำนวนปัจจัย หน้าซองด้วย)
๔.ออกใบอนุโมทนา ในนาม ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................
โอนเงินบริจาคแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้
๑.e-mail: poo.busarat@yahoo.com สแกนหลักฐานการโอน ชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาค
และจ�ำนวนเงิน
๒.โทรศัพท์หรือส่งข้อความ แจ้งชื่อ-นามสกุล และจ�ำนวนเงิน มายังเบอร์ 085-1202005
ปู (บุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร) จะแจ้งรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ในวารสารทุกฉบับ
พร้อมทั้งรายนามผู้ร่วมอุปถัมภ์ การจัดพิมพ์ทุกท่าน
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์วารสารฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๖
รายชื่อ
ยอดเงิน(บาท)
รายชื่อ
ยอดเงิน(บาท)
คุณยสวรรณ พึ่งรัตน์
๕๐๐ ครอบครัวอนุวัฒนกุล
๒๐๐
คุณสมบัติ-คุณพิมพันธ์-ดช.ซองพลู
๒,๐๐๐ คุณลิ้นจี่ สัมพันธ์
๕๐๐
ดญ.ญาตาวี ชูแจ่ม
คุณวุฒิชัย บุญเรือง
๒๐๐ มล.นิศามณี ผลธัญญา
๓,๒๐๐
คุณอโนทัย สินตระการผล
๑,๐๐๐ พระอาจารย์สุชาติ ติกฺขวีโร
๖๐๐
คุณเฮือง-คุณทิพย์ ส่องโสภา
๓,๗๖๐ คุณสมลักษณ์ สินชวาลวัฒน์
๒๐๐
คุณพเยาว์ เหลืองวิริยะญาณ
๒๐๐ คุณสมพร ศิริตัน
๒๐๐
คุณปุณณดา จันทร์หิรัญ
๒๐๐ คุณปุณิกา โชติกะพุกกะณะ
๒๐๐
คุณเกษม บุญท้าวแก้ว
๕๐๐ คุณเชาวกุล เหลืองหิรัญภูษิต
๑,๐๐๐
คุณพรพิมล มั่นฤทัย
๑๐,๐๐๐ คุณบวรนันท์ ศิริ
๓๐๐
ไม่ประสงค์ออกนาม
๒๖๐ คุณสุภิญญา สุขุยานนท์
๒๐๐
ยอดร่วมบุญคงเหลือจากฉบับที่แล้ว
๓๓,๗๑๒
รวมปัจจัยร่วมบุญทั้งสิ้น
๕๘,๗๒๑
จัดพิมพ์ฉบับนี้ ๑,๕๐๐ เล่ม เป็นจ�ำนวนเงิน
ยอดเงินคงเหลือ
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ปฏิทิน
ธรรม

๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

ประเพณีสงกรานต์
๐๘.๐๐ น. เริ่มก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน จนถึงเวลาเพล
๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
- แสดงพระธรรมเทศนา
- ถวายผ้าป่าเจดีย์ทราย
- พระภิกษุสงฆ์สรงน�้ำพระพุทธรูป
- สาธุชนสรงน�้ำพระพุทธรูป และ พระภิกษุสงฆ์
- พระภิกษุสงฆ์ให้พรสาธุชนที่มาร่วมบุญ
วันที่ ๑๗-๒๘ เมษายน งดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป เนื่องจากเตรียมงานโครงการค่ายพุทธบุตร และ
ขอใช้สถานที่ภายในวัดให้ยุวชนท�ำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
๒๐-๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๑
๒๕-๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๒
๑-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๐
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖
วันวิสาขบูชา
๑๐.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๕.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น และ ปฏิบัติธรรม
๑-๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๑
๒๐-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วันอาสาฬหบูชา
๑๐.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๕.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น และ ปฏิบัติธรรม
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วันเข้าพรรษา
โครงการ “กายใส ใจสบาย” ตารางเวลากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการ
คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. 081-9841920,
คุณวุฒิชัย จันทรโชติ โทร. 084-3429767
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและตารางเวลา จะแจ้งใน www.watpacharoenrat.org
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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โครงการสายธารน�้ำใจจากวัดป่าเจริญราชสู่ชาวดอย

สายธารบุญ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยติดต่อ
คุณสุเมตต์ เจริญราช
โทร.0897967255
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง)
โทร.085-6664898
สามารถร่วมท�ำบุญเป็นปัจจัยโดยโอนเงินเข้าบัญชี

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโกโลตัสรังสิตคลอง 7 เลขที่บัญชี 291-223-9098
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
เนื่องในช่วงเข้าพรรษาทางวัดป่าเจริญราชขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิต
ศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ และผู้
ปฏิบัติธรรม โดยร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารวันละ 5,000 บาท
โดยแจ้งชื่อ–นามสกุล เจ้าภาพ และวันที่ท่านประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ
โดยติดต่อ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล(เจ๊อิม) 081-6676636
กองทุ น ค่ า ยพุ ท ธบุ ต ร
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเข้ากองทุน
ค่ายพุทธบุตร เพื่อร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการอาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นม
ขนม ของรางวัล อุปกรณ์จัดกิจกรรมต่างๆ
เป็นต้น กองทุนละ 1,000 บาท
หรือตามก�ำลังศรัทธา
โดยโอนปัจจัยโดยตรงเข้าบัญชี บุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร เพื่อโครงการค่ายพุทธบุตร ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิต เลขที่บัญชี 4752027592 ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาคมาที่
e-mail: poo.busarat@yahoo.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร (ปู)
โทร 085-120-2005
โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
โครงการเริ่มต้นทุกวันที่ 1 ถึงวันที่ 8 ของทุกเดือน ตลอดทั้งปี ผู้ที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องอยู่ปฏิบัติธรรมให้ครบโครงการตลอดทั้ง 8 วัน จะต้องมา
สมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ไม่เกิน 12.00 น. เท่านั้น และจะไม่รับผู้
ปฏิบัติระหว่างโครงการ โดยหลวงพ่อก็ได้เมตตาสอบอารมณ์กรรมฐาน และได้
เมตตาแสดงธรรมภาคปฏิบัติ ในเวลา 20.00 น.
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ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ
.....ขอประกาศให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน มาร่วมกันช่วย
สร้างชาติ สร้างศาสนาสร้างศาสนสถานสมบัติอีกครั้งหนึ่งอีกที่หนึ่ง และขอให้
โยมทั้งหลายที่ได้ฟังได้ยินอยู่นี้ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานด้วยการร่วมสร้างวัด
และผู้ที่คิดก�ำลังจะสร้าง ผู้ที่คิดจะอุปฐากอุปถัมภ์วัดวาศาสนาอยู่ ก็ขอให้โยมนั้น
มีพละก�ำลังแข็งแรง ด้วยมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มีด
วงตาเห็นธรรม มีร่ายการแข็งแรง ได้บ�ำรุงบ�ำเรอพระพุทธศาสนาสืบต่อไปชั่วลูก
ชั่วหลาย สิ้นกาลนานเทอญ ขอเจริญพร...”
ขอเชิญร่วมท�ำบุญกับวัดป่าเจริญราชได้ตามก�ำลังศรัทธา
โดยโอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช เลขที่ 2912150189
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทศโก้โลตัสรังสิต คลอง7
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง)
โทร.085-6664898
หรือ โอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ 051-2-60782126 ธนาคารออมสิน สาขาล�ำไทร ประเภทออมทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม) โทร.081-6676636
ส่งหลักฐานการโอนเงินโดยถ่ายเอกสารสลิปการโอนเงินพร้อมระบุรายการท�ำบุญ ระบุชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2995-2477

ขอเชิญร่วมบุญสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อเผยแผ่ธรรมะกับวัดป่าเจริญราช
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085-6664898
หรือส่ง SMS พิมพ์ WPC ส่งมาที่ 4712919 ครั้งละ 9 บาท (ทุกเครือข่าย)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราช
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อที่ดินจ�ำนวน ๒๐ ไร่
เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเขตสวนป่า สวนสมุนไพร
ขุดสระน�้ำปลูกป่าคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา
ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดจน อุบาสก
อุบาสิกา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล
(แม่น้อง) โทร.085-6664898
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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ประวัติ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
ต�ำบลบึงทองหลาง อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
๑. ชื่อและสถานะปัจจุบัน
ชื่อ พระครูปลัดวีระนนท์ ฉายา วีรนนฺโท นามสกุล เจริญราช อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙
วิทยฐานะ
น.ธ.เอก
			
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
			
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
			
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�ำบลบึงทองหลาง
			
อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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�ำบลเมืองบัว อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
๓. บรรพชาเป็นสามเณร
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ต�ำบลเมืองบัว
อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ
ต�ำบลเกษตรวิสัย อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
๔. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ต�ำบลเมืองบัว อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์
พระครูเกษตรธรรมวิจิตร
วัดธาตุ ต�ำบลเกษตรวิสัย อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล
วัดธาตุ ต�ำบลเกษตรวิสัย อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอนุสาวนาจารย์
พระไชย อมโร
วัดศรีอริยวงศ์ ต�ำบลเมืองบัว อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
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๕. วิทยฐานะ

- พ.ศ.๒๕๑๙
จังหวัดร้อยเอ็ด
- พ.ศ.๒๕๒๕
- พ.ศ.๒๕๒๗
- พ.ศ.๒๕๔๗
- พ.ศ.๒๕๕๐

ส�ำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา) ต�ำบลเมืองบัว อ�ำเภอเกษตรวิสัย
ส�ำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ ต�ำบลเกษตรวิสัย อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ส�ำนักเรียนวัดปทุมคงคา ต�ำบลเมืองบัว อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๖. การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน

- พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๗ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ล�ำเนาไพรทั้งในประเทศไทย 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�้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวล�ำภู , พระ อาจารย์จันทร์เรียน วัดถ�้ำสหาย จังหวัดอุดรธานี , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร , พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อ
ฤๅษีลิงด�ำ) วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี , สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมธีรราช
มหามุนี (เจ้าคุณโชดก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน�้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ , หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่ง
วัดสินวิเศษศรัทธาราม จังหวัด สมุทรสงคราม , พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ
นอกจากนั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่ส�ำนักมหาสี จังหวัดย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า จ�ำนวน 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�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ เป็นรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดธาตุ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นเจ้าส�ำนักสงฆ์วิมลธรรม ต�ำบลบึงทองหลาง อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�ำบลบึงทองหลาง อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.๒๕๕๑ ด�ำรงต�ำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�ำบลบึงทองหลาง อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๘. เกียรติคุณที่ได้รับ

- ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้
ท�ำคุณประโยชน์ต่อ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ให้การส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 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
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แนะน�ำสื่อธรรมะ MP3/CD/DCD ของวัดป่าเจริญราช

MP ๓ ชุดธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑- ๙ แผ่น
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�ำบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�ำบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�ำบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๒ ลานธรรมเทศนามหาบพิตร
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�ำบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๓ อรหันตธรรม
รวมธรรมยาย ๙ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�ำบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๔ การแสวงหาชีวิตอันประเสริฐ
ธรรมเทศนา ๑๐ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ท�ำบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

เพลงธรรมะชุด ธรรมะอันปลั๊ก
เนื้อร้อง/ท�ำนอง/ร้องโดย สันเพชร อรรถมี
ธรรมะอันปลั๊ก เสียงเพลง สอนธรรม น�ำส�ำนึก
เป็นการขับร้องเพื่ออบรมค่ายพุทธบุตร ค่ายจริยธรรม
ศีลธรรม แก่เยาวชนนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ท�ำบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
รวมธรรมบรรยาย ๑๑ เรื่องในโครงการ
พัฒนาจิตเพื่อพ่อ
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
รวมท�ำบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
DVD ธรรมบรรยาย ๑๐ ชุด
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ชุดที่ ๑ ธรรมบรรยาย เรื่องจริยธรรม
ในการท�ำงาน
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�ำบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท

DVD ชุด ประมวลพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา
และสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓
วัดป่าเจริญราช ท�ำบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
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แนะน�ำหนังสือน่าอ่าน
ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๒
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

วิปัสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

พุทธท�ำนาย 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
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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�ำเนา บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจ�ำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่
เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรน�ำชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจ�ำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จ�ำเป็น
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๔. ผ้าห่ม
กฎระเบียบส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
• ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบ ๘ วัน ตลอดโครงการ
• รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
• ส�ำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังค�ำแนะน�ำของพระอาจารย์
• หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
• งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจ�ำเป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
• ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณี
ต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงท�ำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ หากมีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย 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�ำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้
และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า
ก�ำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาท�ำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้)
วันที่ ๑

วันที่ ๒

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�ำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิดวาจา
วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๗
ไม่มีการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า - 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�้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐
น. - ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน�้ำดื่มส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ต้องเดินตักอาหารด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใดๆ ที่ไม่
ส�ำรวมเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และท�ำความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้
เป็นภาระของบุคคลอื่น
ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน
เมื่อครบก�ำหนดการปฏิบัติธรรม ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้งไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้นและควรท�ำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน�้ำ เป็นต้น
หมายเหตุ การเข้าปฏิบัติธรรม หากจะช�ำระหนี้สงฆ์ ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาหาร น�้ำปานะ หรือร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
สามารถท�ำบุญได้ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้
ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ท�ำตามระเบียบของวัดที่ก�ำหนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ท่านกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด
วัดป่าเจริญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖-๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗

www.watpacharoenrat.org
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช

67
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ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................แขวง/ต�ำบล...........................................................................
เขต/อ�ำเภอ.........................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
โทรศัพท์ที่ท�ำงาน...........................................................................e-mail......................................................................................................
๓. อาชีพ....................................................................................................ต�ำแหน่ง..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ท�ำงาน.....................................................................................................................................................................................................
๔. สุขภาพร่างกาย O แข็งแรง O มีโรคประจ�ำตัว คือ......................................................................................................................
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติธรรม
ท่านที่มีโรคประจ�ำตัว กรุณา น�ำยามาทาน ห้ามหยุดยา
๕. กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อคุณ................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................เบอร์ติดต่อ........................................
๖. ทราบข่าวโครงการหรือกิจกรรมจาก...................................................................................................................................................
เคยมาปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าเจริญราช O ไม่เคย O เคย............ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน............................ปี.....................
เคยปฏิบัติที่ส�ำนักใดมาแล้วบ้าง O ไม่เคย O เคย โปรดระบุ.......................................................................................................
						
						
ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร
						
(......................................................................)
						
						
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับสมัคร
							
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
บันทึกส�ำหรับเจ้าหน้าที่
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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การเข้าปฏิบัติธรรม แบบบุคคลทั่วไป ณ วัดป่าเจริญราช
(นอกโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ตั้งแต่วันที่ ๙ ถึงสิ้นเดือน ของทุกเดือน)
ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรม
๑. ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริต เป็นโรคลมชัก หรือลมบ้าหมู
๒. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
๓. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้า หรือยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้องไม่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบัติธรรมอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรมเพื่อแก้บน
สิ่งที่ต้องเตรียมมาเพื่อปฏิบัติธรรม
๑. ส�ำเนา บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจ�ำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่
เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสมาทานศีล
๔. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรน�ำชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจ�ำนวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จ�ำเป็น
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๕. ผ้าห่ม
กฎระเบียบส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
• รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
• ส�ำรวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา ส�ำรวมตนอยู่ในเขตวัด ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม ก�ำหนดสติตลอด
เวลา
• ให้ความเคารพและเชื่อฟังค�ำแนะน�ำของพระอาจารย์ 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�ำขวดน�้ำเข้าห้องปฏิบัติธรรม
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงท�ำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ หากมีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย 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�ำหนด ๒ วัน และจะอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผู้ดูแล
• หากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และต้องการมา ปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับจิตให้สูงขึ้น ทางวัดอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยได้รับการอนุญาตจากหลวงพ่อ และขอลายเซ็นต์
การอนุญาติจากหลวงพ่อลงในใบสมัคร
• พระอาจารย์จะท�ำพิธีสมาทานศีล ๘ รับศีล-ลาศีล และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น.
และเวลา ๑๘.๓๐ น.
• เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องนอนให้ และให้น�ำสัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามความ เหมาะ
สม ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า
ก�ำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาท�ำวัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ โดยฟังสัญญาณระฆัง
การรับประทานอาหาร
ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมารับประทาน พร้อมกันที่ศาลา ควรมาก่อนเวลา ๑๕ นาที
อาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน�้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
• ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน�้ำดื่มส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน
• ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน
• ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใดๆ ที่ไม่ส�ำรวม
• เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้นั่งรออยู่ที่เดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ
• เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และท�ำความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้
เป็นภาระของบุคคลอื่น
ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน
เมื่อครบก�ำหนดการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงความจ�ำนงแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หาก
ทิ้ง ไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรท�ำความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน�้ำ และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจ
ห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ ห้ามน�ำกุญแจไปฝากกับผู้ปฏิบัติธรรม พระภิกษุ แม่ชี หรือบุคคลอื่น ต้องน�ำมาคืนกับเจ้าหน้าที่
เท่านั้น
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ผู้มีสติ
ผู้ใดมี "สติ" ... อยู่ทุกเวลา
ผู้นั้นก็จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า...อยู่ตลอดเวลา
เพราะว่า เมื่อตามองเห็นรูป...ก็เป็นธรรมะ
หูได้ยินเสียง...ก็เป็นธรรมะ
จมูกได้กลิ่น...ก็เป็นธรรมะ
ลิ้นได้รส...ก็เป็นธรรมะ
ธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ นึกขึ้นได้เมื่อใด...
เป็นธรรมะเมื่อนั้น
ฉะนั้น "ผู้มีสติ"
จึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา...
ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน
มันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไร ? เพราะเรามีความรู้อยู่
ในเวลานี้ เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะ
จะเดินไปข้างหน้า...ก็ถูกธรรมะ
จะถอยไปข้างหลัง...ก็ถูกธรรมะ
ท่านจึงให้มี "สติ"
ถ้ามีสติแล้ว มันจะเห็นก�ำลังใจของตน เห็นจิตของตน
ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไร ก็ต้องรู้
รู้ถึงที่แล้ว ก็รู้แจ้งแทงตลอด
...เมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้
การประพฤติปฏิบัติ มันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละ

ธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์

หลวงพ่อชา สุภัทโท
ผิดในถูก

เราเห็นแล้วว่า ถ้วยใบนี้ เอาไว้ที่ไหน...มันก็ต้องแตก
จานนี่ เอาไว้ที่ไหน...ก็ต้องแตก
แต่เราก็ต้องสอนเด็กว่า ล้างให้มันสะอาด เก็บไว้ให้ดี
เราก็ต้องสอนเด็กอย่างนี้ ตามสมมุติอย่างนี้ เพื่อเราจะใช้ถ้วย
นี้นาน ๆ
อันนี้เรารู้จักธรรมะ เอาธรรมะมาปฏิบัติ
ถ้าเห็นว่า อันนี้มันจะแตกอยู่แล้ว
เราบอก เออ! ช่างมันเถอะลูก กินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอก
จะตกก็ช่างมันเถอะ ไม่ใช่ของเราหรอก
เอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้ มันจะแตกอยู่แล้ว อย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไป
ถ้าเราเป็น "ผู้รู้สมมุติ" อันนี้
เมื่อมันเจ็บไข้...ก็หาหยูกยาให้มันกิน
เมื่อมันร้อน...ก็อาบน�้ำให้มัน
เมื่อมันเย็น...ก็หาความอบอุ่นให้มัน
เมื่อมันหิว...ก็หาข้าวให้มันกิน
แต่ให้เรารู้ว่า ให้ข้าวมันกิน...มันก็จะตายอยู่
แต่ในเวลานี้ ยังไม่ถึงคราวจะตาย
เหมือนถ้วยใบนี้...ยังไม่แตก
ก็รักษาถ้วยใบนี้...ให้มัน "เกิดประโยชน์" เสียก่อน
โดย ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
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โครงการถ่ายทอดสดภาพและเสียงธรรมเทศนาและกิจกรรมอื่นๆ

เว็ บ ไซต์ วั ด ป่ า เจริ ญ ราชได้ เ ริ่ ม ท� ำ การถ่ า ยทอดสดสั ญ ญาณภาพและเสี ย งผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องวั ด
http://www.watpacharoenrat.org มาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เหล่าศิษยานุศิษย์ที่
ใคร่ในธรรมทุกท่านได้มีโอกาสฟังธรรมบรรยายภาคปฏิบัติไปพร้อมๆกันกับเหล่าโยคีผู้ปฏิบัติธรรมในโครงการพัฒนาจิต
เพื่อพ่อทุกวันที่ 1-8 ของทุกเดือน โดยจะถ่ายทอดสดธรรมเทศนาในช่วงเวลา 20.00 น. ถึง 21.00 น. นอกจาก
นั้นก็ได้ท�ำการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีทอดกฐินสามัคคี โครงการธรรมสัญจรเชียงใหม่ พิธีสืบชะตาหลวงสวด
มนต์ข้ามปี กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา และสามารถติดตามวีดีโอย้อนหลังทางเว็บไซต์ได้
ในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะท�ำการถ่ายทอดสดรายการต่างๆ ของสถานีวิทยุวัดป่าเจริญราช เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ที่
อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศสามารถติดตามสาระดีๆไปพร้อมกันได้ ท่านสามารถติดตามข่าวความคืบหน้าต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์วัดป่าเจริญราช www.watpacharoenrat.org หรือทาง facebook.com/watpacharoenrat11

แผนที่เดินทางมาวัดป่าเจริญราช
เลขที่-ซอย-ถนน: ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑
(สายกลาง)
ต�ำบล: บึงทองหลาง อ�ำเภอ: ล�ำลูกกา
จังหวัด: ปทุมธานี รหัสไปรณีย์: ๑๒๑๕๐
โทร.: ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒
โทรสาร ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
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วารสาร กระแสใจ

www.watpacharoenrat.org

