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คุยกับบอกอ
สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านครับ ย่างเข้าหน้าฝนแล้วพอจะ
คลายร้อนกันไปได้บ้าง แต่ก็เฉอะแฉะกันไปพอสมควร หลายท่าน
อาจไม่สบายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ก็ต้องรักษาดูแลสุขภาพ
กันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพใจ ส�ำคัญยิ่งนัก ขอให้รักษาให้ ใจใส
ใจว่าง ใจสว่าง ใจสงบกันตลอดนะครับ
วารสารฉบับนี้ น้อมถวายบุญ เทิดไท้แม่ของแผ่นดิน เนื่องใน
วโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็น
วาระมงคลของทุกปีที่เราชาวไทยจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
พระองค์ท่าน ด้วยการท�ำความดีอย่างต่อเนื่อง ตามเยื้องพระยุคลบาท
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ แห่งชาติสยาม บุญใด ๆ
อั น เกิ ด จากวารสารกระแสใจนี้ พ วกเราทุ ก คนขอน้ อ มถวายเป็ น
พระราชกุศล แด่พระองค์ท่านสืบไป
ฉบับนี้เราเพิ่มเนื้อหาคอลัมน์ใหม่ ๆ เข้ามาอีก นั่นคือ “สารพัน ๑๐๘ ปัญหา” เป็นการตอบปัญหาธรรม
ของหลวงพ่อ ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ ทางทีมกระแสใจเห็นว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง จึงน�ำค�ำสอนของหลวงพ่อมารวบรวม เรียบเรียง และน�ำเสนอให้ศิษย์วัดได้ทบทวนและน�ำไปใช้ได้
ทั้งการปฏิบัติกรรมฐานและการใช้ชีวิต นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์ “ศิษย์วัด อยากเล่า” เป็นเรื่องราวของศิษย์ก้น
กุฏิท่านหนึ่ง ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมากับวัดป่าเจริญราช ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน เขารู้จักวัดป่าของเรา
และหลวงพ่อวีระนนท์ดีไม่แพ้ใคร เหตุการณ์ความเป็นไปภายในวัดไม่อาจรอดพ้นสายตาของเขาไปได้ รวมไป
ถึงความมหัศจรรย์พันลึกที่เกิดขึ้น ที่จะถูกน�ำมาถ่ายทอด เปิดเผย อย่างไม่แคร์สื่อ ต้องติดตามอ่านกันนะครับ
เมื่อรวบรวมและส่งพิมพ์วารสารฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว ทีมงานกระแสใจหลายท่านก็เดินทางไปปฏิบัติ
ธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ณ พุทธคยา
ประเทศอินเดียด้วย โดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของชมรมกระแสใจ ทริปนี้เน้นการปฏิบัติธรรม
เป็นหลัก ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ ขอให้ประสบความส�ำเร็จสมดั่งใจ
ปรารถนา ได้ดวงตาเห็นธรรมตามวาระทุกท่านเทอญ
ท้ายที่สุดที่ไม่อาจจะลืมกล่าวถึงได้คือ คอลัมน์ เรื่องเล่าจากพระป่า ที่เนื้อหาสนุกสนานเข้มข้น จนหลาย
คนอาจคิดว่าก�ำลังอ่านนิยายอยู่เสียแล้ว ไม่ว่าจะคิดอย่างไร ขอให้ทุกท่านได้สาระประโยชน์ อันมีสอดแทรกอยู่
ในเรื่องราวทุกตัวอักษร ขอให้เกิดสติและปัญญา โดยมี พุทธานุสสติ ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ เป็นบาทฐานแห่ง
การเจริญกุศลกรรมในทุกวิถีทาง ทุกวิถีธรรม ถ้วนหน้ากันเทอญ
บุญรักษาครับ กัลยาณมิตรทุกท่าน สวัสดี
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วัดป่าเจริญราช

ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.watpacharoenrat.org

ดวงตา เป็นอวัยวะส�ำคัญที่มีบทบาท
และมีคุณค่ามากส�ำหรับคนเราทุกคน
ประมาณร้อยละ ๘๐ ของสิ่งที่เรารับรู้
และเรียนรู้ ได้มาจากการมองเห็นการมองเห็นที่ชัดเจน
จึงมีความส�ำคัญต่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติ

สรรหามาเล่า Healthy
มารับประทานข้าวโพดกันเถอะ?
เรียบเรียงโดย แขกรับเชิญ

ของผักผลไม้ เช่น ข้าวโพด ผักสีเขียว แคโรทีนอยด์
มีหลายชนิด เช่น อัลฟาแคโรทีน ลูทิอิน ซีแซนทิน
เป็นต้น

ข้าวโพด

เบต้าแคโรทีน เป็นชื่อเรียกทางเคมีของสาร
ชนิดหนึ่ง ที่ถูกค้นพบในพืชหลายชนิด และพบมากใน
พืชที่มีสีเหลือง และ สีส้ม เช่น หัวแครอท ข้าวโพด หัว
ผักกาดแดง มะเขือเทศ ฯลฯ โดยพบว่า เบต้าแคโรทีน
ก็คือส่วนประกอบที่เป็นวัตถุเม็ดสีเหลือง และ ส้ม ที่
ปรากฏให้เห็นในพืช ผัก เหล่านั้นนั่นเอง โครงสร้าง
ทางเคมีที่มีขนาดใหญ่มาก ซึ่งเมื่อเรารับประทานเข้า
ไปในร่างกาย ตับ ( Liver ) จะท�ำหน้าที่เปลี่ยนโมเลกุล
ของเบต้าแคโรทีน ดังกล่าวให้กลายเป็น วิตามิน เอ
( Vitamin A ) และส�ำหรับเบต้าแคโรทีน ๑ โมเลกุล
จะสามารถให้ วิตามิน เอ ๒ โมเลกุล และสารอีกชนิด
ที่ช่วยบ�ำรุงสายตา คือ แคโรทีนอยด์ เป็นสารประกอบ
ตามธรรมชาติที่มีอยู่ในผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นส่วนที่มีสีส้ม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Zea mays Linn. ชื่ออื่น ๆ
ข้าวสาลี สาลี (เหนือ) คง (กระบี่) โพด (ใต้) บือเคเส่ะ
(กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) เป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า
มีล�ำต้นสูง โดยเฉลี่ย ๒.๒ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล�ำต้น ๐.๕-๒.๐ นิ้ว เมล็ดจากฝักใช้เป็นอาหารคน
และสัตว์ ข้าวโพดเป็นพืชจ�ำพวกหญ้า มีล�ำต้นตั้งตรง
แข็งแรง เนื้อภายในฟ่ามคล้ายฟองน�้ำ สูงประมาณ
๑.๔ เมตร ล�ำต้นมีข้อ (node) และปล้อง (internode)
ปล้องที่อยู่ในดินและใกล้ผิวดินสั้น และจะค่อย ๆ ยาว
ขึ้นไปทางด้านปลาย ปล้องเหนือพื้นดินจะมีจ�ำนวน
ประมาณ ๘-๒๐ ปล้อง ล�ำต้นสดมีสีเขียว ใบ ยาวรี
เป็นเส้นตรงปลายแหลม ยาวประมาณ ๓๐-๑๐๐ ซม.
ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน ฝักเกิดจาก
ดอกตัวเมียที่เจริญเติบโตแล้ว ฝักอ่อนจะมีสีเขียว พอ
แก่เป็นสีนวล

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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เบต้าแคโรทีนและแคโรทีนอยด์ ยังเป็นสาร
แอนตี้ออกซิแดนท์ (Antioxidant) ซึ่งคอยก�ำจัด
อนุมูลอิสระ (Free Radicals) ก่อนที่มันจะไปท�ำ
ปฏิกิริยาท�ำลายส่วนประกอบต่าง ๆ จนท�ำให้เซลล์นั้น
มีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ เป็นต้นเหตุให้เกิดโรค
มะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งในช่องปาก กล่องเสียง ตับ
เต้านม หรือกระเพาะอาหาร โรคเส้นเลือด หัวใจอุดตัน
และโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ เป็นต้น

ลายอย่างคือ
คนที่ท�ำดีแต่ไม่ได้ดี เพราะเหตุผลห
ที่ ท�ำดีเอาหน้า
ท�ำดีไม่ถึงดี ท�ำดีเกินพอดี ท�ำดีผิด
นึกว่าท�ำดี แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ดี
แค่ท�ำเพื่อสนองกิเลสตัวเอง

แคโรทีนอยด์เป็นสารประกอบตามธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในผัก ผลไม้ ซึ่งเป็นส่วนที่มีสีส้มของผักผลไม้นั้น
แคโรทีนอยด์มีหลายชนิด เช่น อัลฟาแคโรทีน ลูทิอิน
ซีแซนทิน แต่ทรี่ จู้ กั กันดีคอื เบต้าแคโรทีน แคโรทีนอยด์
แต่ละชนิดต่างก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกัน และท�ำงาน
สนับสนุนกัน
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
โดย เด็กแบกเป้

ในข้าวโพดจะมีแคโรทีนอยด์อยู่ ๒ ชนิด คือ
สารลูทีน และซีแซนทีน ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ ๒ ชนิด
เท่านั้นที่พบในจุดรับภาพของลูกตา (macula) ใน
จอตา โดยสารทั้งสองท�ำหน้าที่ช่วยป้องกันรังสีจาก
แสงแดดที่เป็นอันตรายจากดวงตาช่วยป้องกันเซลล์
ของจอตาไม่ให้ถูกท�ำลาย โดยการลดอนุมูลอิสระ
และกรองแสงสีน�้ำเงินที่จะเข้าไปท�ำลายดวงตา ทั้งใน
ข้าวโพด ยังมีสารที่เรียกว่า แอนไทไซยานีนส์ แบต้า
แคโรทีน และสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ ที่ช่วยต่อต้าน
โรคมะเร็งเต้านมและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่
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ดังนั้นนอกจากเราจะรับประทานข้าวโพด
เพื่อบ�ำรุงสายตาแล้วนั้น จะต้องรับประทานผัก ผลไม้
ในปริมาณที่สูงและหลากหลายชนิด (ข้าวโพด แครอท
ฟักทอง มะเขือเทศ ข้าวโพด มะม่วงสุก แตงโม แคน
ตาลูป มะละกอ และผักที่มีสีเขียวเข้ม เช่น บรอคโคลี
มะระ ต้นหอม ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักต�ำลึง เป็นต้น) เพื่อ
ให้ได้แคโรทีนอยด์ครบทุกชนิด

เอกสารอ้างอิง
๑.http://th.wikipedia.org
๒.http://www.annalsofepidemiology.org/article/S10472797(99)00042-3/abstract. (๑มิถุนายน ๒๕๕๖) Design of
Physicians' Health Study II—A Randomized Trial of BetaCarotene, Vitamins E and C, and Multivitamins, in Prevention
of Cancer, Cardiovascular Disease, and Eye Disease,
and Review of Results of Completed Trials. J annals of
epidemiology., 2000, 10 (2). 125-134.
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การฝึกโยคะในบางอาสนะนั้น ถ้ายังไม่ถึงเวลาอันควร
ก็ยังไม่ควรจะท�ำอาสนะที่ยาก วันนี้มีอาสนะ ที่เหมาะ
กับผู้ฝึกที่หลังยังไม่อ่อนมาก เรียกว่า อุสตราสนะ
หมายถึง อาสนะแห่งความมั่นคง หรือ ท่าอูฐ

YOGA & DHARMA
คลายหลัง คลายใจ
เรียบเรียงโดย KATE M.

ประโยชน์
๑.ช่วยผ่อนคลายอาการตึงแข็งของกล้ามเนื้อสันหลัง
๒.ในขณะที่ศีรษะห้อยอยู่ หลอดลมจะขยายตัว ช่วย
ระบบการหายใจ และส่งเลือดไปเลี้ยงใบหน้าช่วยให้
ผิวหน้าสดใส
๓.การเกร็งหน้าขาจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อต้นขา
และขับไล่ไขมันหน้าท้อง
การเข้าท่า
๑. นั่งคุกเข่า หรือ นั่งทับส้น ปลายเท้าราบกับพื้น จากนั้นยกสะโพกขึ้น แยกหัวเข่าและปลายเท้า ห่างกัน ๑ ฟุต
๒.หายใจเข้าลึก ๆ ค่อย ๆ แอ่นอก เอนล�ำตัวไปข้างหลังจนกระทั่งมือทั้งสองไปจับส้นเท้า
๓.หายใจออก เงยคาง ปล่อยศีรษะให้ห้อยไว้ อย่าเกร็งคอและทรงตัวไว้ หายใจเข้าและออกตลอดเวลา อยู่ในท่า
ประมาณ ๓๐ วินาที ถึง ๑ นาที (โดยนับในใจ ๑-๓๐-๖๐)
๔.เมื่อครบแล้ว หายใจเข้าลึก ๆ อีกครั้ง เกร็งหน้าท้อง ค่อย ๆ ดันล�ำตัว กลับมาในท่าเริ่ม ค่อย ๆ ผ่อนลม
หายใจออก จึงครบท่า (ท�ำครั้งเดียวพอนะคะ เพียงแต่เวลาอยู่ในท่า ต้องพยายามหายใจเข้าออกให้สม�่ำเสมอ)
ควรระวังส�ำหรับผู้ฝึกที่หลังแข็งมาก ควรหาผ้าขนหนูมา
ม้วนและรองข้อเท้าไว้นะคะ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจ
จะเกิดขึ้นได้ ขอย�้ำอีกครั้งการฝึกโยคะเป็นเรื่องของการ
เพียรรู้เพียรปฏิบัติ ขณะฝึก ก็พิจารณาการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อ พิจารณาลมหายใจ ที่เรียกว่า เอาจิตจดจ่อ
เพื่อให้เกิดสมาธิขณะฝึก สงบกายสงบใจ ช่วยป้องกัน
การบาดเจ็บขณะฝึกได้ จิตใจก็มุ่งมั่นแน่วแน่
ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็งค่ะ

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ถ่อมตนกับหัวถึงเข่า (ชานุศรีษาสนะ)
หนึ่งในการฝึกโยคะ เพื่อยืดส่วนหลัง ค�ำว่า ชานุ แปลว่า หัวเข่าค่ะ ศีรษะคือหัว ตรงตัวนะคะ เราจะ
ฝึกเอาหัวไปถึงหัวเข่า

การเข้าท่า
๑. นัง่ ตัวตรง เหยียดขาข้างใดข้างหนึง่ ไปข้างหน้า เท้าตัง้ ตรง ขาอีกข้างพับเข้าหาล�ำตัว โดยให้ฝา่ เท้าชิดกับต้นขา
๒.หายใจเข้า ยกแขนสองข้างเหนือศีรษะ ให้แขนแนบใบหู หายใจออกยาว ๆ พร้อมโน้มล�ำตัวลง ใช้มือทั้ง
สองข้าง จับที่ส้นเท้า และก้มศีรษะลง จนกระทั่งศีรษะจรดเข่าที่เหยียดตรงอยู่ พยายามงอข้อศอกให้แนบกับ
ขาที่ยืดตรงด้วย (ส�ำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ ๆ พยายามก้มเท่าที่ท�ำได้)
๓.อยู่ในท่า โดยการหยุดหายใจ ๓ วินาที
๔.หายใจเข้า พร้อมทั้งยกแขนขึ้นมาอยู่ในระดับไหล่ หลังตั้งตรง
๕.หายใจออก ลดแขนสองข้างวางไว้บนเข่าของขาที่ยืดตรง (เท่ากับครบ ๑ ครั้ง) ควรท�ำต่อเนื่อง ๓-๕ ครั้ง
แล้วจึงเปลี่ยนท�ำอีกข้างหนึ่ง ในขณะที่หายใจออกและก้มตัวลง แขม่วท้องด้วยนะคะ เพื่อเป็นการออกก�ำลัง
กล้ามเนื้อหน้าท้องไปด้วย

ประโยชน์
๑.จะช่วยให้ร่างกายสดชื่น ความเฉื่อยชาหายไป
๒.ท�ำให้กระดูกสันหลัง บั้นเอว อ่อนลง กล้ามเนื้อขา
แข็งแรงขึ้น
๓.ท�ำให้เลือดไม่คั่งที่ม้ามและตับช่วยแก้ปัญหาปวด
สะโพก ขจัดไขมันบริเวณหน้าท้องและบรรเทาอาการ
ท้องผูก
วได้ไม่มาก อย่าฝืนจนเกินจุด
ส�ำหรับผู้ฝึกที่ตัวแข็งและก้มตั
้
งบและมั่นคง พยายามฝึกให
ที่สบายนะคะ ดูลมหายใจให้ส
มีสมาธิอยู่กับร่างกาย จิตใจ
ต่อเนื่อง น่าจะเหมาะสมกว่า
และลมหายใจของตัวเอง
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เรื่องเล่าจากพระป่า
ฝึกฌาณสมาบัตกิ ับฤาษีวาสุเทพ
เรียบเรียงโดย กัณหา ชาลี

เห็นฤาษีตนหนึ่ง ดูแล้วอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปี เดิน
จงกรมอยู่ พระภิกษุหนุ่มจึงเดินทางเข้าไปสนทนากับ
ฤาษีตนนั้น และได้ค�ำตอบจากฤาษีว่า ท่านอายุหลาย
ร้อยปีแล้ว และมีนามว่า ฤาษีวาสุเทพ ที่เดินทางมา
จากประเทศอินเดียแถบภูเขาหิมาลัย พระภิกษุหนุ่มก็
ก�ำลังสนใจเรื่องภูเขาหิมาลัย หรือ ป่าหิมพานต์ที่เคย
ได้ยินเรื่องราวเล่าขานกันมานานแล้ว การสนทนา
ธรรมกั บ ฤาษี ผู ้ สู ง วั ย ได้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งการเข้ า ฌาน
เมื่อเจ้ามัคคีลาพระภิกษุหนุ่ม แล้วลาลับหาย สมาบัติในอีกแบบหนึ่ง ซึ่งก็ตรงกับที่หลวงปู่ปาน วัด
ไปกับสายน�้ำ พระภิกษุหนุ่มได้ท�ำหน้าที่ของความเป็น บางนมโคเคยมาสอนท่านอธิบายว่า
พระแก่วิญญาณเจ้ามัคคี พร้อมเก็บอัฐบริขารมุ่งหน้า
เดินทางไปทาง อ.เชียงคาน ต่อไป ท่านเดินลัดเลาะตาม “...การเข้าฌานสมาบัติ ต้องอาศัยก�ำลังสมาธิเป็น
ป่าเขาล�ำเนาไพร ผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ ล�ำธารน�้ำตก บาทฐาน และต้องอาศัยสมาธิขั้นอุปจารสมาธิ โดย
พบเห็นฝูงวัวกระทิงแดง ฝูงลิงแสม งูจงอาง บ่างชะนี การฝึกบ่อย ๆ ให้เคยชิน โดยการท�ำจิตให้นิ่ง ให้ว่างไม่
เป็นที่น่าจ�ำเริญตาจ�ำเริญใจยิ่งนัก ในความงามและ รับรู้อะไรเลย ทั้งอายตนะภายนอก อายตนะภายใน
ท่านเปรียบว่า เป็นการดับกาย ดับจิต โดยมีสังขาร
เสน่ห์ของธรรมชาติในป่าลึก
ร่างกายอยู่ นั่งนิ่ง ๆ อยู่ได้นานถึง ๓-๕ ชั่วโมง หรือการ
นอกจากนี้พระหนุ่มยังได้พบฤาษีผู้ปฏิบัติ เข้าสมาบัติระยะสั้น ๆ เพียงครึ่งชั่วโมง ถ้าเราท�ำได้
ฌาณสมาบัติ อยู่ตามหน้าถ�้ำ หน้าผา หุบเหว พระ อย่างนี้บ่อย ๆ ทุกวันจะได้รับอานิสงส์ คือเกิดลาภที่
หนุ่มมุ่งหน้าเดินขึ้นถ�้ำภูควายเงิน อันเป็นที่อยู่ของ เหล่าเทวดาจัดการให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เทวดาก็จะ
พญานาคใหญ่และเหล่าฤาษีจ�ำนวน ๕ ตน ซึ่งก�ำลัง ไปดลใจให้คนมาหาเรา มาสนับสนุนเรา แต่อย่าเบื่อ
บ�ำเพ็ญสมณธรรมนั่งสมาธิอย่างเคร่งขรึม
และก็ นะเมื่อคนมาหาเราเยอะ ๆ และอย่าติดลาภสักการะ
พลันมองไป
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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เพราะจะท�ำให้ตกนรก ท�ำให้ผู้หลงติดตกนรกมามาก
ต่อมากแล้ว”
แต่ ก ารฝึ ก การเข้ า เป็ น วิ ช าหนึ่ ง ที่ พ ระภิ ก ษุ จ ะต้ อ ง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติให้ได้ ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง เวลา
เราต้ อ งการต่ อ สู ้ กั บ พยาธิ ก็ จ ะสามารถน�ำมาใช้ ไ ด้
ทันที ท�ำให้เราเป็นพระผู้มีคุณวิเศษก็ได้ ไม่ใช่เป็น
พระภิกษุแล้วไม่รู้เรื่องปฏิบัติ เหมือนเรามีน�้ำดื่มอยู่
ในกาน�้ำเราแล้ว เราจะดื่มเมื่อไรก็ได้
ดั ง นั้ น พระภิ ก ษุ ต ้ อ งรู ้ เ รื่ อ งกรรม ฐานรู ้ เ รื่ อ ง
วิ ป ั ส สนากร รมฐาน ทั้ ง สองอย ่ า งให้ เ กิ ด ความ
ชั ด เจนแล ้ ว เราจะ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ผิ ด ทางแล ะได้ เ ป็ น
พระแ ท้ จ ริ ง ขึ้ น มาอี ก ระดั บ หนึ่ ง

ในการเข้าฌานนั้น พระภิกษุหนุ่มเคยได้ยิน
มาจาก หลวงปูพ่ มิ พา โกวิโท และมาได้ยนิ จากหลวงปู่
ปาน วัดปางนมโค แต่กไ็ ม่ได้ใส่ใจมากนัก เพราะว่าท่าน
ทั้งสองที่กล่าวมานั้นได้ละสังขารไปหมดแล้ว จึงท�ำให้
ไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพียงแต่เคยทดลอง
บ้าง นิด ๆ หน่อย ๆ คราวนี้มาได้ยินจากปากท่านฤาษี
วาสุเทพ ผู้มีอายุ ๓๐๐-๕๐๐ ปี และฤาษีก็ชักชวนให้
ท�ำอยู่ทุกวัน ที่พ�ำนักอยู่ที่ถ�้ำภูควายเงิน ฤาษีวาสุเทพ
สอนว่า ฝึกการเข้าฌานตามหลักการ ๒ ระดับ คือ
ระดับที่ ๑. ฝึกโลกียฌาน
ระดับที่ ๒. ฝึกโลกุตตรฌาน

ระดับที่ ๑.ฝึกโลกียฌาน
๑.การฝึกขั้นตอนที่หนึ่ง คือ ขั้นโลกียฌาน แต่ถ้า
ได้โลกุตตรฌาน ก็สามารถเข้าได้เช่นกัน ดังในครั้ง
พุทธกาลมีพระอรหันต์ชอบเข้าฌาน เข้าทีเป็นเดือน
เป็ น ปี ท ่ า นจึ ง ได้ เ ป็ น เอตทั ค คะด้ า นการเข้ า ฌาน
สมาธิ โ ดยการท�ำจิ ต และสติ ค วามรู ้ สึ ก เอาไว้ ใ น
อารมณ์เดียวนาน ๆ จนจิตดับอารมณ์นิวรณ์ธรรม ที่
มารบกวนใจให้สงบระงับลงได้อย่างต่อเนื่อง
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๒.สามารถก�ำหนดเข้าฌานได้เป็นเวลานานเท่าไหร่
ก็ได้โดยอาศัยปีติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตและขับถ่าย
ออกทางรูขุมขนแทน
๓.หากตายในขณะเข้าฌานจะไปเกิดในชั้นพรหมที่
๑๐ เรียกว่า พรหมรูปฝัก ไร้ความรู้สึกทั้งหลายจาก
อายตนะนัน้ แต่ไม่ใช่หลับ และไม่สปั หงก ตลอดอายุขยั
อันยาวนาน เมื่อหมดบุญกุศลก็เลื่อนขั้นลงมาเป็นชั้น
ที่ ๙ จึงจะรู้สึกตัว ประสาทหรืออายตนะภายในและ
ภายนอกจึงจะท�ำงาน
๔.การเข้าฌานจะเข้าท่าไหนก็ได้ เช่น ท่านั่ง ท่านอน
ตะแคงก็ได้
๕.การเข้าฌานส่วนมากมักเข้ากันในขั้นจตุตถฌาน
เป็นส่วนมากบางทีก็เข้า อรูปฌาน
๖.การเข้าฌาน เป็นกุศลมากนับประมาณมิได้
๗.ต้องได้อภิญญา ๕ หรือ ๖ แต่การเข้าฌานทุกอย่าง
ต้องฝึกให้เกิดความช�ำนาญ และฝึกให้ต่อเนื่อง คือ
การฝึกจิตให้ปล่อยว่าง จนไม่มีอะไรค้างติดอยู่ในจิต
เช่น การภาวนาว่า
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เกสา ๆ ๆ ๆ โลมา ๆ ๆ ๆ นะขา ๆ ๆ ๆ
ทันตา ๆ ๆ ๆ ตะโจ ๆ ๆ ๆ ๆ หรือ ว่าเป็น
ภาษาไทยง่าย คือ ผม ๆ ๆ ๆ ขน ๆ ๆ ๆ ๆ
เล็บ ๆ ๆ ๆ ๆ ฟัน ๆ ๆ ๆ ๆ หนัง ๆ ๆ ๆ
ภาวนาไปเรื่อย ๆ ทีละอย่าง และปล่อยว่าง
ให้หมดไปตลอด จนจิตเข้าถึงอารมณ์เดียว
อย่างสงบลึกลงไปเรื่อย ๆ จนตัดอายตนะ
ภายในและภายนอกไม่เชื่อมต่อกันจึงท�ำให้จิต
เกิดความว่าง สงบระงับจากสื่อต่าง ๆ ที่มาทาง
อายตนะ ๑๒

เมื่อท่านฤาษีวาสุเทพพูดให้ฟังจบลง ก็เริ่มฝึก
เข้าฌานให้พระภิกษุหนุ่มเห็นทันที ท่านนั่งอย่างสงบ
นานถึงสามวัน เมื่อเป็นเช่นนั้นพระภิกษุหนุ่มก็ฝึกตาม
บ้างเหมือนกัน และก็สามารถฝึกนัง่ ได้ดเี ป็นทีน่ า่ พอใจ
พระภิกษุหนุ่มก็ปักกลดอยู่ปฏิบัติธรรมที่ถ�้ำภูควาย
เงินเป็นเวลา ๙ วัน ๙ คืน ในคืนวันที่ ๗ นั้น ขณะ
ที่เดินจงกรมอยู่เป็นเวลา ตีสอง ก็มีชายคนหนึ่งเดิน
เข้ามาหาแล้วถามเป็นภาษาอีสานว่า
“ พระคุณเจ้าชอบหม่องนี้บ่อ ถ้าชอบผมซิถวาย
ให้มาอยู่นี้เลย” (แปล พระคุณเจ้าชอบที่ตรงนี้ไหม
ถ้าชอบผมจะถวายให้มาอยู่นี้เลย)

ระดับที่ ๒.ฝึกโลกุตตรฌาน
การเข้านิโรธสมาบัติ ๗

พระภิกษุหนุ่มก็ตอบว่า ชอบแต่ไม่อยู่ เพราะอาตมา
ไม่ต้องการอยู่ อาตมามาเพื่อจะไป ไม่ได้มาเพื่อจะอยู่
ชายผู้เฒ่าอายุประมาณ ๗๐-๘๐ กว่าปี ชวนอีกว่าถ้า
๑.เป็นโลกุตตระ ต้องได้ญาณ คือ วิปัสสนาญาณ พระคุณเจ้าอยู่ผมจะช่วยให้ท�ำได้ส�ำเร็จ เพราะผม
๒.ต้องมีฌานเข็มข้น แข็งแกร่ง ละเอียด บ่มสุกงอม มีสมบัติมาก พระคุณเจ้าตามผมมาซิผมจะพาไปดู
หลายภพชาติ
พระภิกษุหนุ่มก็ก�ำหนดในจิตว่าแผ่เมตตาเดินตาม
๓.การเข้าเต็มที่แต่ละครั้งก็ ๗ วัน ก�ำหนด ๒ วัน ชายผู้เฒ่าชราภาพไป ลงไปในถ�้ำอย่างง่ายดาย เหมือน
หรือกี่วันก็ได้ แต่ไม่เกิน ๗ วัน (นิโรธ)
เข้าไปในห้องโถงใหญ่กว้างประมาณ ๑๒ เมตร มีห้อง
๔.เป็ น มหากุ ศ ลอย่ า งมหาศาลมากกว่ า การเข้ า เล็ก ๆ ประมาณ ๓ ห้อง เฒ่าชราคนนั้นก็ค่อย ๆ เปิด
ฌานสมาบัติ อย่างหาประมาณมิได้
ประตูออกทีละห้องทั้ง ๓ ห้อง แล้วพูดว่า
๕.การเข้านิโรธ ต้องเป็นพระอริยะเจ้าขั้นอนาคามี
ขึ้นไป หรือฝึกเข้าญาณโสดาบันเข้าขั้นและสกิทา- “พระคุณเจ้าจะกลัวอะไรว่าจะไม่มีคนช่วยโยมยินดี
คามีเข้าขั้น ฝึกความเข้มข้นจะเต็มที่ จนถึงขั้น ช่ ว ยทุ ก อย่ า งรั ต นะทั้ ง สามห้ อ งนี้ โ ยมจะยกถวาย
พระคุณเจ้าและบริวารของผมก็จะมาช่วยพระคุณ
อนาคามีและสามารถเข้านิโรธเต็มที่ ๗ วัน
๖.เมื่อถึงเวลาตายหรือละสังขารแล้วเข้าสู่พรหมชั้น เจ้าอีกหลายร้อยคนที่อยู่หมู่บ้านโน้น”
สุทธาวาส ตั้งแต่ อวิหาพรหมชั้น ๑๒, อตัปปะชั้น พร้ อ มกั บ ชี้ มื อ ไปพระภิ ก ษุ ห นุ ่ ม ก็ ม องตามมื อ ของ
๑๓, สุทัสสาชั้น ๑๔, สุทัสสีชั้น ๑๕, อกทิฏฐาชั้น ๑๖ ผู้เฒ่าที่ชี้ไป เห็นผู้คนทั้งชายและหญิงเป็นจ�ำนวนมาก
ชั้นใดชั้นหนึ่ง แล้วแต่ตามขั้นของญาณ
ขณะนั้นพระภิกษุหนุ่มก�ำลังครุ่นคิดอยู่ในใจว่า เราถูก
๗.เมื่อสามารถละกิเลสอันเป็นกามคุณทั้งห้าได้แล้ว หลอกหรือเปล่า เสียงชายผู้เฒ่าก็พูดขึ้นว่า
เมื่อตายไป หรือละสังขาร หรือนิพพาน จะไม่มา
“โยมไม่หลอกท่านหรอก”
เกิดอีก
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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พระภิกษุหนุ่มพูดขึ้นว่า
“อาตมายังไม่มีความสามารถที่จะรับทรัพย์ของ
โยมได้หรอก เพราะทรัพย์เหล่านี้ไม่ใช่ของอาตมา
เป็นสมบัติของแผ่นดิน และทรัพย์เหล่านี้ก็มี
เจ้าของผู้คุ้มครองดูแลรักษาอยู่แล้ว”
ชายผู้เฒ่าก็ได้กล่าวว่า
“ไม่เป็นไร พรุ่งนี้โยมจะมาหาท่านใหม่
บางทีท่านอาจจะเปลี่ยนใจ
แต่โยมชอบท่าน อยากให้ท่านอยู่ที่นี่”

ท�ำไมถึงต้องมีองค์ภาวนา

แล้วก็เดินออกจากถ�้ำและหายไปอย่างรวดเร็ว
พอรุ่งเช้าประมาณ ๗ โมงเช้า ท่านฤาษีวาสุเทพเดินมา
ทักว่า เป็นอย่างไรท่าน เมื่อคืนมีโยมมาหา ชอบไหม
พระภิกษุหนุ่มตอบอย่างเรียบเฉยว่า ครบวันที่อาตมา
จะเดินทางแล้ว ตามที่ตั้งจิตอธิษฐานในการปักกลดไว้
ตามสัจจะที่ตั้งไว้
ท่านฤาษีอาตมาลาท่านเลยนะ
ฤาษีตอบว่า “ขอให้มีชัยตลอดกาล”
พระภิกษุหนุ่มเมื่อเก็บบริขารเสร็จแล้วก็นั่งแผ่เมตตา
ให้เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ที่ได้ให้อาศัยอยู่บ�ำเพ็ญ
สมณธรรม ณ ที่แห่งนี้ พระภิกษุหนุ่มได้เดินทาง
มุ่งหน้าไปสู่เขตอ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคายต่อไป

เพราะองค์ภาวนามีความส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อ
การปฏิบัติ อุปมาเหมือนดั่งเรือที่แล่นอยู่ในแม่น�้ำ
เจ้าพระยา แต่ถ้ามีเฉพาะเรือแต่ไม่มีคนขับ เรือก็ไม่
สามารถที่จะแล่นไปถึงจุดหมายปลายทางได้ สติที่
ก�ำหนดองค์ภาวนาก็เปรียบเสมือนคนจับหางเสือ
หรือเหมือนกับรถที่จ�ำเป็นจะต้องมีคนขับที่รู้จักทาง
รู้จักวิธีขับรถ ให้เดินทางไปถึงเส้นชัยให้ได้ แต่ถ้า
ไม่มีคนขับจับพวงมาลัยที่เข้าใจ ที่เก่ง ก็ไม่สามารถที่
จะไปถึงเส้นชัยได้เลย รถหรือเรือ ก็จะออกนอกเส้น
ทางหรือเดินทางไปได้ไม่ไกลก็จะเกิดปัญหาขึ้นภาย
หลัง การปฏิบัติที่จะให้ได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์นั้น
ผู้ปฏิบัติจะต้องมีวิริยะ มีสติ มีสมาธิ มีความอดทน
และมีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริง ที่เรียกว่า
รู้อริยสัจ ๔ รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันอารมณ์
นั้น ๆ
จากหนังสือวิปัสสนาชีวิต
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เ ร า มั ก จ ะ รู ้ จั ก พ ร ะ ม ห า กั จ จ า ย น ะ ใ น น า ม
พระสังกัจจายน์ ผู้มีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ และมัก
จะจ�ำสับสนกับพระศรีอริยะเมตไตรย ในรูปลักษณ์
ของพุทธมหายานที่ ฝรั่งเรียกกันว่า Happy Buddha
หรือพระยิ้มนั่นเอง
วันนี้เราจะมาท�ำความรู้จักพระ
สังกัจจายน์ ให้ลึกซึ้งและซาบซึ้งในความเป็นเอตทัคคะ
ของท่านกันครับ

เหตุเกิดบนรอยพุทธ

พระมหากัจจายนะ เอตทัคคะ(ผู้เป็นเลิศ)
ในทางผู้อธิบายความย่อให้พสิ ดาร
เรียบเรียงโดย ฤทธิรงค์

พระมหากัจจายนะ เป็นบุตรของพราหมณ์
ตระกูลกัจจายนะ ผูเ้ ป็นปุโรหิต (ทีป่ รึกษา) ของพระเจ้า
จัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี เดิมท่านชื่อว่า “กัญจนะ”
เพราะมีรูปร่างลักษณะงาม สง่า มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น
เมื่อเจริญวัยขึ้นได้เรียนจบไตรเพท คือ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนาพราหมณ์ เมื่อบิดาถึงแก่กรรมแล้วได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งปุโรหิตแทนบิดา หลังจากที่พระบรมศาสดา
ตรัสรู้แล้ว ทรงเสด็จเที่ยวจาริกประกาศหลักธรรมค�ำ
สอนตามคามนิคมชนบทอยู่นั้น พระเจ้าจัณฑปัชโชตมี
พระราชประสงค์จะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์
เสด็จสู่กรุงอุชเชนีของพระองค์บ้าง จึงรับสั่งให้ปุโรหิต
กั จ จายนะไปกราบทู ล อาราธนาพระพุ ท ธองค์
กัจจายนะจึงถือโอกาสกราบทูลลาเพื่ออุปสมบทด้วย

เมื่ อ ทรงอนุ ญ าตแล้ ว จึ ง พร้ อ มด้ ว ยบริ ว าร
ติดตามอีก ๗ คน เดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดา
เมื่อเดินทางไปถึงก็รับเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตรัสพระธรรมเทศนาให้ฟังและท่านทั้ง ๘ คนนั้น ก็ได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ แล้วกราบทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์
ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เมื่อได้อุปสมบทแล้วได้กราบทูลอาราธนาพระบรม
ศาสดาเสด็จสูก่ รุงอุชเชนี ตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้เดินทางมา แต่พระบรมศาสดารับสั่งให้ท่านไปเอง
พระเจ้าจัณฑปัชโชตและชาวเมืองก็จะเกิดศรัทธา
เหมือนกัน พระมหากัจจายนะจึงกราบทูลลาพระบรม
ศาสดาพาภิกษุบริวารอีก ๗ องค์ เดินทางกลับสู่กรุง
อุชเชนีประกาศหลักธรรมค�ำสอนในพุทธศาสนา ให้
พระเจ้าจัณฑปัชโชต
และชาวเมืองได้สดับรับฟัง
จึ ง เกิ ด ศรั ท ธาเลื่ อ มใสท�ำให้ พ ระพุ ท ธศาสนาแพร่
กระจายทั่วกรุงอุชเชนีแล้ว ท่านก็ได้เดินทางกลับมา
เฝ้าพระผู้มีพระภาคอีก
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พระเถระแปลงร่าง
ดังที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าพระมหากัจจายนเถระ เป็นผู้มีรูปร่างสง่างามผิวเหลืองดุจทองค�ำ
สะอาดผ่องใจเป็นที่ต้องตาถูกใจแก่ผู้พบเห็นทั่วไป
จนกระทั่งมีเหตุการณ์วิปริตเกิดขึ้นแก่บุตรเศรษฐีคน
หนึ่งในเมืองโสเรยยะ ชื่อว่า โสเรยยะ เหมือนชื่อเมือง
ขณะที่เขานั่งบนยานพาหนะกับสหายเพื่อไปอาบน�้ำ
พร้อมกับบริวารทั้งหลาย ได้เห็นพระเถระก�ำลังยืนห่ม
จีวร เพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วเกิดความพอใจ
ในดวงจิตคิดอกุศลขึ้นว่า “งามจริงหนอ พระเถระรูป
พระมหากัจจายนะ นอกจากจะมีเรื่องของ
นี้ น่าจะเป็นภริยาของเรา หรือไม่ก็ขอให้ภริยาของ โสเรยยะแล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ งพระภิ ก ษุ เ ทวดาและมนุ ษ ย์
เรามีสีผิวกายเหมือนพระเถระนี้”
ทั้ ง หลายเห็ น พระเถระเดิ น มาแต่ ไ กลแล้ ว ก็ พ ากั น
ด้วยอกุศลจิตคิดเพียงเท่านี้ท�ำให้เพศชาย กล่าวว่า “พระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมาแล้ว”
ของเขาหายไปกลายเป็นเพศหญิงไปทั้งร่าง ท�ำให้เขา แล้วพากันท�ำความเคารพกราบไหว้ ทั้งนี้ก็เพราะท่าน
อับอายเป็นอย่างมาก และโดยที่ไม่มีใครรู้เขารีบลง มีรูปลักษณ์ละม้ายกับพระผู้มีพระภาคนั้นเอง พระ
จากยานพาหนะนั้นแล้วเดินตามกองเกวียนพ่อค้าไป เถระพิ จ ารณาเห็ น โทษเช่ น นี้ แ ล้ ว จึ ง อธิ ษ ฐานจิ ต
ยังเมืองตักสิลาและได้เป็นภริยาของลูกชายเศรษฐีใน เนรมิตร่างกายของท่านให้เปลี่ยนแปลงผิดแปลกไป
เมืองนั้น อยู่ร่วมกันจนมีบุตร ๒ คน แต่เดิมทีที่เขาอยู่ จากเดิม ร่างกายที่เคยสง่างามก็ย่นย่อ ต�่ำเตี้ย ท้องป่อง
ในเมืองโสเรยยะนั้น เขาก็มีภริยาอยู่แล้วและมีบุตร หมดความสวยงามดังที่พุทธศาสนิกชนนิยมสร้างรูป
ด้วยกัน ๒ คน เช่นเดียวกัน จึงปรากฏว่าเขาเป็นทั้ง ท่านไว้เป็นที่สักการบูชาในทุกวันนี้
พ่อและแม่ หรือเป็นทั้งผัวและเมียในชาติเดียวกันนี้
ต่อมาพระมหากัจจายนเถระจาริกมายังเมืองตักสิลา
โสเรยยะทราบแล้วจึงเล่าเรื่องราวของตนที่ผ่านมาให้
สามีฟัง แล้วพากันไปกราบขอขมาโทษต่อพระเถระ
เมื่อท่านทราบเรื่องโดยตลอดแล้วก็ยกโทษให้และ
เพศหญิงก็หายไปเพศชายปรากฏขึ้นมาเหมือนเดิม
เขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระเถระเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง
เห็นว่าตนเองเป็นคนแปลกคือเป็นทั้งชายและหญิง
ในอัตภาพเดียวเท่านั้นและยังคิดว่าไม่ควรที่จะอยู่
ครองเพศฆราวาสต่อไป จึงมอบบุตรทั้ง ๔ คนให้บิดา
มารดาเลี้ยงดูต่อไป ส่วนตนเองได้ขอบวชในส�ำนัก
พระเถระ และได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ในกาลต่อมา
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ค รั้ ง ห นึ่ ง พ ร ะ ผู ้ มี พ ร ะ ภ า ค ท ร ง แ ส ด ง
ภัทเทกรัตตสูตร แต่โดยย่อ แล้วเสด็จเข้าสู่พระวิหาร
ที่ ป ระทั บ พระภิ ก ษุ ทั้ ง หลายไม่ ไ ด้ โ อกาสเพื่ อ จะ
กราบทูลถามเนื้อความที่ตรัสไว้โดยย่อให้เข้าใจได้
จึงพากันเข้าไปหาพระมหากัจจายนะ กราบอาราธนา
ให้ท่านได้เมตตาอธิบายขยายความให้ฟัง พระเถระ
ได้อธิบายขยายความย่อให้ฟังอย่างพิสดาร แล้วกล่าว
แนะน�ำว่า “ท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้าเข้าใจความหมาย
แห่งพระสูตรนี้ตามที่อธิบายมานี้ แต่ถ้าท่านทั้งหลาย
มีความต้องการจะทราบให้แน่ชัดก็จงไปกราบทูลถาม
พระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงแก้อย่างไรก็จงจ�ำไว้
อย่างนั้นเถิด”
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พระภิ ก ษุ เ หล่ า นั้ น พากั น ลาพระเถระแล้ ว
เข้าไปกราบทูลเนื้อความที่พระมหากัจจายนะ อธิบาย
ไว้ให้พระพุทธองค์ทรงสดับ พระผู้มีพระภาคตรัส
สรรเสริญพระเถระว่า
“ภิกษุทั้งหลาย พระมหากัจจายนะ เป็นผู้มี ปัญญา
เนื้อความนั้นถ้าพวกเธอถามตถาคต แม้ตถาคตก็
จะอธิบายอย่างนั้น เช่นกัน ขอพวกเธอ จงจ�ำเนื้อ
ความนั้นไว้เถิด”
นอกจากจะเป็ น ผู ้ เ ป็ น เลิ ศ ในการอธิ บ าย
ความย่อให้พิสดารแล้ว พระสังกัจจายน์ยังเป็นหนึ่งใน
พระไตรภาคีแห่งโชคลาภ อีกด้วย อันได้แก่ พระสีวลี
พระอุปคุต และพระสังกัจจายน์ ใครที่บูชาพระอรหันต์
ทั้งสามรูปนี้ ย่อมน�ำมาซึ่งโชคลาภ ความสุขความเจริญ

ส่วนวิธีการที่จะสังเกต พระสังกัจจายน์ กับ
พระศรีอริยะเมตไตรยของพุทธมหายาน มีความแตก
ต่างกัน คือ พระสังกัจจายน์มีขมวดผมแบบเม็ดพระศก
บนศรีษะ ส่วนพระศรีอริยเมตไตรยไม่มีเม็ดพระศก
(พระเศียรเกลี้ยง) และ พระสังกัจจายน์ห่มจีวรเฉียง
มีสังฆาฏิพาดไหล่แบบเดียวกับพระพุทธรูปในนิกาย
เถรวาท ส่วนพระศรีอารย์ครองจีวรเปิดด้านหน้า วิธี
การสังเกตง่ายนีก้ ท็ �ำให้เรารูว้ า่ เราก�ำลังกราบไหว้บชู า
พระอรหันตสาวก หรือพระโพธิสัตว์กันอยู่แน่

คติธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์

การสักการะบูชา "พระสังกัจจายน์" นั้น ถือได้ว่า
เป็นมงคลยิ่ง โดยความเชื่อแต่โบราณกล่าวไว้ว่า จะ
บังเกิดความเป็นสิริมงคล 3 ประการ คือ
๑. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์
พระสั ง กั จ จายน์ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น พระผู ้
อุดมด้วยโภคทรัพย์และลาภสักการะเสมอด้วย
พระสีวลี
๒. สติปัญญา
เนื่ อ งเพราะพระสั ง กั จ จายน์ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ ง
จากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศในทาง
อธิ บ ายความพุ ท ธภาษิ ต ท่ า นเป็ น อรหั น ต์ ผู ้ มี
ปฏิ ภ าณเฉี ย บแหลม
๓. ความงามและความมีเสน่ห์
เนื่องจากเพราะก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูป
ร่างเปลี่ยนแปลงพระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองค�ำ
และมีรูปงามละม้ายคล้ายพระพุทธเจ้าจนแม้แต่
เทพยดา พรหม มนุษย์ทงั้ ปวง ยังพากันรักใคร่ชนื่ ชม

"ครูบาอาจารย์บ่อยู่ก็บ่เป็นหยัง
ค�ำสอนของเพิ่นยังมีอยู่
ให้พากันปฏิบัติตามค�ำสอนของเพิ่น
ก็เหมือนกันกับเพิ่นอยู่น�ำเฮานั้นหล่ะ"
หลวงปู่คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โดย เด็กแบกเป้

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔

13

เพราะบนโลกใบนี้ ดี ไม่ดีก็อยู่ด้วยกัน
มีดี ก็มีไม่ดี มีไม่ดี ก็อาจมีดีอยู่ด้วยเสมอ
เมื่อเรามีมุมมองทุกอย่างแบบนี้
ค�ำว่า ปล่อยวาง จึงเข้าใจและท�ำได้
แม่ชีเองก็พยายามรักษาใจให้ปล่อยวางมากที่สุด

เพราะเป็นปัจจัตตัง
กรรมฐานและกฎแห่งกรรม
เรื่อง แสงตะวัน
เรียบเรียงโดย ขุนไกรลาส

แม่ชีเป็นคนกรุงเทพฯ โดยก�ำเนิด ปัจจุบัน
ครอบครั ว เดิ ม ได้ เ สี ย ชี วิ ต ไปหมดแล้ ว ที่ มี อ ยู ่ ก็
ครอบครัวใหม่ซึ่งมีบุตรชาย ๒ คน แต่ตอนนี้โตกันหมด
แล้วและอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์กันหมด เรียกได้ว่าเหมือน
ตั ว คนเดี ย วแต่ ก็ ยั ง ท�ำหน้ า ที่ แ ม่ ใ ห้ ค�ำแนะน�ำและ
ติ ด ต่ อ กั น อยู ่ ต ามสมควร
อุปนิสัยของแม่ชีนั้น ชอบการปฏิบัติธรรม
มาตั้งแต่เด็ก ๆ ทั้งที่ครอบครัวไม่มีใครสนใจด้านนี้เลย
ชอบท�ำบุญใส่บาตรและบางทีก็แอบนั่งสมาธิคนเดียว
ทั้งที่ไม่มีใครสอนหรือท�ำให้ดู นึกอยากนั่งสมาธิก็ลง
นั่งภาวนาอะไรก็ไม่เป็นเพราะยังเด็ก จนครอบครัว
บอกว่า เป็นบ้า ท�ำอะไรก็ไม่รู้ แต่การฝึกสมาธิท�ำให้
เราพิจารณาเห็นคนรอบข้างท�ำอะไรเอาแต่ใจตนเอง
จนบอกกับตนเองว่าถ้าโตขึ้นจะไม่เป็นแบบนี้ และ
ตลอดเวลาจิตวิญญาณก็เรียกร้อง ปรารถนาใฝ่หา
ครูบาอาจารย์ของเราอยู่ไหน แต่ก็ไม่ได้พบเจอเสียที
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ชีวิตของแม่ชีเปลี่ยนไปตอนแต่งงาน ก่อน
แต่งงานคิดเพียงว่าเราน่าจะมีใครสักคนปกป้องดูแล
เราได้ แต่หลังแต่งงานแล้วเห็นทุกข์ได้อย่างชัดเจน
หัวใจแทบสลาย คือ ลูกคนแรกอายุได้ ๒ ขวบ วัยก�ำลัง
น่ า รั ก มะเร็ ง ก็ ม าพรากจากหั ว ใจของผู ้ เ ป็ น แม่ ไ ป
ก่อนหัวใจน้อย ๆ ก�ำลังจะจากไป ชีวิตก็ทุกข์กับอาการ
เจ็บป่วยของลูกอยู่แล้ว และมีปัญหากับพ่อของลูก
เกิดความไม่เข้าใจกัน ไม่ว่าจะพูดอะไรก็เข้าใจกันคน
อย่าง เราพูดอย่างไร เขาเข้าใจอีกอย่าง เขาพูดอย่าง
เราก็เข้าใจอีกอย่าง เรียกว่า ทัศนะคติไม่ตรงกันเลย
ท�ำให้เกิดความทุกข์ทางใจเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่อง ลูก
พ่อของลูก จนท�ำให้แม่ชีนึกย้อนถึงสุขภาพของลูกที่
เป็นแบบนี้ อาจเกิดจากตอนท้องสุขภาพจิตผู้เป็นแม่
เครียด ไม่สบายใจ อมทุกข์ จึงส่งผลถึงการเจริญเติบโต
ของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์เกิดความผิดปกติหรือไม่
สมบู ร ณ์ ทั้ง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพใจ
จึ ง ขอเตื อ นคุ ณ แม่ ทุ ก ท่ า นด้ ว ยว่ า ตอนตั้ ง ครรภ์
ส�ำคัญมาก คุณแม่ต้องรักษาอารมณ์ของตัวเองดี ๆ
เพราะอารมณ์ของแม่มีอิทธิพลถึงสุขภาพกายและใจ
ของลูกจริง ๆ
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ในช่ ว งเวลาที่ ก�ำลั ง ทุ ก ข์ ใ จอยู ่ นั้ น อยากเข้ า ปฏิ บั ติ
ธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน คนรอบข้างทั้งครอบครัว
เพือ่ น ๆ ก็ปรึกษาหรือให้ค�ำแนะน�ำไม่ได้ไม่มใี ครเข้าใจ
ก็ได้แต่อดทนและพยายามแก้ปัญหาอย่างดีที่สุด แต่
แล้วเคราะห์กรรมก็ซ�้ำเติมเข้ามาอีก ระหว่างที่ก�ำลัง
รักษาชีวิตลูกคนแรกจนสุดก�ำลัง ก็ตั้งท้องลูกคนที่
๒ โดยบังเอิญ เพราะแพ้ยาคุมอย่างแรงจึงหยุดทาน
แต่ท้องที่สองนี้คุณหมอบอกว่าลูกที่เกิดมามีโอกาสไม่
ปกติเหมือนคนแรก เหตุที่ก�ำลังทุกข์กับอาการของ
ลูกคนแรกจึงท�ำใจไม่ได้ที่จะเห็นลูกที่เกิดมาต้องเจ็บ
ป่วยอีก เราสองคนจึงตัดสินใจเอาลูกออกด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ว่าก�ำลังสร้างอกุศลกรรมท�ำบาป
มหันต์แล้ว หลังจากท�ำแท้งลูกคนที่สอง ลูกคนแรก
อาการก็อาการแย่ลงเรื่อย ๆ จนจากเราไปในที่สุด
หลังจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านไป สภาพจิตใจ
เริ่มดีขึ้น เราสองคนจึงตัดสินใจปล่อยให้มีลูกอีก โดย
เป็นกังวลตลอดว่าจะมีสุขภาพของลูกจะเป็นปกติ
หรือเปล่าแต่สุดท้ายลูกก็ปกติดี และต่อมาก็มีลูกคน
ที่ ๔ ชีวติ คิดว่าจะดีขนึ้ มีครอบครัวทีส่ มบูรณ์ แต่กลับไม่
เป็นเช่นนั้น สามีและแม่ชีมีปัญหากันมากขึ้นเรื่อย ๆ
ท�ำให้แม่ชีมีสภาพจิตใจที่แย่มาก ๆ เป็นทุกข์สุด ๆ แต่
ก็ได้หนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์คอยเยียวยา ทุก
ครั้งหลังเสร็จงานต่าง ๆ ก็จะชอบอ่านหนังสือธรรมะ
หนังสือกฎแห่งกรรมมีอยู่คืนหนึ่งแม่ชีฝันว่าได้พบ
พระภิกษุผู้ใหญ่รูปหนึ่ง แม่ชีเข้าไปกราบท่าน แต่ท่าน
ก็ไม่ได้พูดอะไร กลับแบมือท่านออกมา ให้แม่ดูในมือ
ท่านมีพระอยู่สององค์ องค์หนึ่งสีทองอร่าม ส่วนอีก
องค์หนึ่งสีขาวสะอาด แล้วท่านก็ให้แม่ชีเลือกแม่เลือก
โดยไม่คิดเลยคือองค์สีขาว หลังจากนั้นชีวิตของแม่ชีก็
ด�ำเนินไปโดยมีหนังสือธรรมะเป็นเพื่อน และชอบหา
ซื้อหนังสือธรรมะเก็บไว้

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
พอเห็นหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งมีรูปหลวงพ่อ
จรัญ วัดอัมพวัน ก็มีรู้สึกศรัทธาทั้งที่ไม่เคยเห็นและ
รู้จักท่านมาก่อน ซื้อมาอ่านแล้วชอบมาก หลังจากนี้
ก็แทบจะเหมาหนังสือของหลวงพ่อจรัญมาหมด พอปี
พ.ศ.๒๕๓๗ อายุได้ ๓๕-๓๖ ปี ลูกคนโต ๖ ขวบ คนเล็ก
๓ ขวบ ก็ตัดสินใจมาเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน ไป
ครั้งละ ๗ วัน ทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติธรรมจะตั้งใจมาก ๆ
มีสภาวธรรมดีมาก ๆ แต่ด้วยมีภาระหน้าที่อยู่พอกลับ
บ้านไปก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรม แต่ก็ได้สติปัฏฐาน ๔
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการ
ด�ำเนินชีวิต มีหลวงพ่อจรัญเป็นครูบาอาจารย์องค์แรก
หลวงพ่อท่านสอนเสมอว่าต้องยืนหนอให้ได้ดี ก็จะ
เดินได้ดีและนั่งได้ดีมีครั้งหนึ่งแม่ชียืนหนอแล้วเคลื่อน
จิตไปที่เท้า จากเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเห็นตัวเองเป็นซาก
ศพยืนอยู่จริง เหมือนเป็นเพียงท่อนไม้ แล้วก็รู้สึก
สังเวชตัวเองน�้ำตาก็ไหลพรากชีวิตเหมือนโรงละคร
โรงใหญ่โดยใช้สังขารร่างกายนี้เล่นละครกัน
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ครั้ ง หนึ่ ง แม่ ชี มี โ อกาสไปกราบพระธาตุ
ดอยตุง ในใจสงสัยว่าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงไหน
ในพระเจดีย์ ขณะก้มลงกราบ ๓ ครั้ง แล้วเงยหน้าขึ้น
ก็ปรากฏแสงสีทองพุ่งออกมาจากยอดพระเจดีย์มาที่
แม่ชี รู้สึกเอิบอิ่ม ปิติไปทั่วกาย ในใจจึงรู้ว่าพระบรม
สารี ริ ก ธาตุ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ต รงส่ ว นยอดพระเจดี ย ์
นั่นเอง
ในปีพ.ศ.๒๕๔๙ แม่ชีก็ได้ไปฏิบัติธรรมที่วัด
อัมพวัน มาเรื่อย ๆ จนเจอกัลยาณมิตรแนะน�ำให้มา
ลองปฏิบัติธรรมที่ วัดป่าเจริญราช ก็ลองมาดู แม้วัด
จะอยู่ค่อนข้างไกลแต่ก็ไม่หลงทางเลย มาครั้งแรกก็ได้
พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ แต่ด้วยญาติ
โยมเยอะจึงไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่าน จึงได้แต่เข้า
ไปกราบท่านแล้วกลับทั้ง ๒ ครั้ง กลับมาอีกครั้งก็ตั้งใจ
มาปฏิบัติธรรมเก็บกระเป๋ามาเลย ๗ วัน ในวันแรก
ระหว่างนอนก็ภาวนาพองหนอ ยุบหนอ แล้วก็เห็นจิต
ตัวเองต�่ำลง ต�่ำลง ลงใต้ดิน จึงเปลี่ยนเป็นสวดมนต์
แทนเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสวดอิติปิโสไปเรื่อย พอ
ถึง...สุปฏิปันโน...ก็เห็นตัวเองฟุบลงไปเหมือนพื้นถ�้ำ
พอเงยหน้าขึ้นเห็นผู้คนมากมายทั้งหญิงและชายพูด
กันอย่างดีอกดีใจว่า “มาแล้ว มาแล้ว” และเดินตาม
เขาเหล่านั้นออกไป จึงรู้ว่าเป็นเมือง ๆ หนึ่ง แต่ถาม
ใครก็ไม่มีใครบอกว่าเมืองอะไร ทุกคนได้แต่ยิ้ม แม่ชี
เลยบอกว่าจะกลับวัดแล้วนะไม่ได้มาเที่ยว ทุกคนเลย
จึงร้องว่า อ้าว ! จะกลับแล้วเหรอจะพาไปเทีย่ ว หลังจาก
นั้ น จิ ต จึ ง กลั บ คื น สู ่ ร ่ า งแบบรู ้ ตั ว ทุ ก อย่ า งนี่ เ ป็ น
ประสบการณ์แปลกครั้งแรก แต่แม่ชีก็รู้สึกเฉย ๆ
เพราะรู ้ ว่าเป็นทางผ่านไม่ใช่เ ส้นทางพ้ นทุ ก ข์ ยั ง มี
ประสบการณ์ในสมาธิดี ๆ หลายเหตุการณ์ แต่จะไม่
ขอเล่าเพราะไม่ได้ท�ำให้เกิดปัญญาจึงขอผ่าน...
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วัดป่าเจริญราช

หลั ง จากปฏิ บั ติ ธ รรมที่ วั ด ป่ า เจริ ญ ราชมา
หลายครั้ง ก็รู้สึกซาบซึ้งในการเมตตาของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ ท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคน
ดูแลและอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด แม่ชีก็ได้รับความ
เมตตาเช่นกัน เพราะเราตั้งใจปฏิบัติธรรมจริง ๆ ไม่พูด
ไม่ จ ากั บ ใครเหมื อ นคนไม่ มี เ พื่ อ นทุ ก ครั้ ง ที่ ม า
ปฏิบัติธรรม จะบอกกับตัวเองเสมอว่า ฉันจะมาฝืนใจ
ตัวเอง จะมาขัดใจตัวเอง เพราะเราตามใจตัวเองมา
นาน ท�ำไมจะฝืนใจตัวเองไม่ได้แค่ ๗ วันเอง หลวงพ่อ
จรัญท่านสอนเสมอว่า ถ้าฝืนใจตัวเองไม่ได้ ก็เอาดี
ไม่ได้ แม่ชีจ�ำค�ำนี้จนขึ้นใจ และพยายามน�ำมาใช้ตอน
ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ แม่ชีมีสภาวธรรมที่จิตชอบ
ส่ายไปมา เหมือนคุมตัวเองไม่ได้ เหมือนคนบ้า อยู่ ๆ
อยากเข้ า วั ด ก็ เ ข้ า วั ด ทั น ที ห ลวงพ่ อ วี ร ะนนท์ ท ่ า น
เมตตาสอนว่าให้ภาวนาถี่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนเป็น
เส้นด้าย ถ้าท�ำไม่ได้เดี๋ยวบ้าจริง ๆ นะ ก็พยายาม
ก�ำหนดตามที่หลวงพ่อเมตตาสอน ก็ได้ผลดีเกินคาด
ท�ำให้เข้าใจในธรรมชาติตัวเองมากขึ้นปล่อยวางมาก
ขึ้น ทุกข์ก็น้อยลง จริงอย่างที่ครูบาอาจารย์สอน
เหตุที่ได้มาบวชชี ในเดือนเมษายน ๒๕๕๓
ก็มีอาการเดิมอีก คือ ควบคุมตัวเองไม่ได้ จึงขับรถมา
ปฏิบัติธรรมเหมือนทุกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้กลับบ้านอีก
เลยจนถึงทุกวันนี้ (แม่ชีเคยบวชชีในปี ๒๕๕๐ มาแล้ว
๒ ครั้ง แต่ก็อยากบวชอีก แต่หลวงพ่อท่านบอกว่ายัง
ไม่ถึงเวลา) หลวงพ่อเมตตาให้บวชชีอยู่ปฏิบัติธรรม
และช่ ว ยงานวั ด คราวนี้ ไ ม่ ทั น ได้ ตั้ ง ตั ว ไม่ ไ ด้ บ อก
ครอบครัวล่วงหน้า มีเวลาตัดสินใจแค่ ๑ ชม. เท่านั้นว่า
จะบวชหรื อ ไม่ บวชตอนนี้ ห ลวงพ่ อ อนุ ญ าตให้ บ วช
แล้ว แต่ตัวเองกลับยังไม่พร้อมเพราะต้องทิ้งงานและ
ความฝันของตัวเองอย่างกะทันหัน คือก�ำลังเตรียมตัว
เปิดตัวสินค้าทีเ่ มืองทองธานี แต่สดุ ท้ายแม่ชกี ต็ ดั สินใจ
บวชในที่สุด และแม่ชีก็ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรม
ให้ดีที่สุด ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
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ครอบครัวและลูก ๆ ก็อนุโมทนาบุญกับแม่ชี กว่าจะมา
ถึงวันนี้ได้แม่ชีผ่านอะไรมามากมาย เรื่องครอบครัว
เรื่ อ งงานสุ ด ท้ า ยขอกราบแทบเท้ า ครู บ าอาจารย์
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม แห่งวัดอัมพวัน ที่ให้วิชา
สติปฏั ฐานสี่ และหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท ทีเ่ มตตา
สั่งสอนชี้แนะทางสว่างให้แม่ชีได้มีโอกาสสร้างบุญ
กุศลท�ำงานรับใช้พระพุทธศาสนา และสร้างความดี
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ในที่สุดแล้ว ผลกรรมที่แม่ชีได้เคยท�ำแท้งก็
เกิดขึน้ มีครัง้ หนึง่ แม่ชนี งั่ สมาธิเกิดนิมติ ขึน้ ในนิมติ เห็น
เด็กคนหนึ่งมายืนข้างหน้าแล้วพูดต่อว่าแม่ชี
“แม่ให้โอกาสพี่และแม่ก็ให้โอกาสน้องแต่ท�ำไมไม่ให้
โอกาสเขาเกิด”
ออกจากสมาธิแม่ชีเสียใจร้องไห้รู้สึกผิดมาก ๆ แม่ชี
ยอมรั บ ผลแห่ ง การกระท�ำนี้ ด ้ ว ยความเสี ย ใจและ
เต็มใจ และสุขภาพแม่ชกี แ็ ย่ลง โดยไม่รวู้ า่ มีโรคยอดฮิต
แอบซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ แล้ววันหนึ่งก็แสดงตนออกมา
แม่ชีปวดกระดูก ปวดไปหมดทั้งตัว เหมือนเป็นไข้
หวัดใหญ่ เป็น ๆ หาย ๆ แต่ก็ไม่กินยา จนมีอาการมาก
ขึน้ เรือ่ ย ๆ และได้ไปตรวจร่างกายจนพบว่าเป็น มะเร็ง
เข้าแล้วแม่ชีระลึกรู้เลยว่าถึงเวลาที่แม่ชีต้องชดใช้
แล้ว แม่ชียอมรับแต่โดยดี เจ็บ ป่วย ตาย เป็น
เรื่องธรรมดา ณ วินาทีนี่ขอให้สังขารร่างกายที่มีอยู่นี้
รับใช้งานพระพุทธศาสนาจนกว่ากายนี้จะแตกดับไป
และขอมอบความสุขให้กับทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคน
หรือสรรพสัตว์ เสมือนเขาเหล่านั้นเป็นญาติพี่น้อง
เป็นลูกเป็นหลาน จะท�ำทุกอย่างด้วยความรักความ
เมตตาจนสุดก�ำลัง แต่ถ้าเองเรื่องใดไม่สามารถท�ำได้
เราก็ต้องปล่อยวางเพราะ

“สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”

ผลที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน มี
หลายท่ า นถามแม่ ชี ว ่ า แม่ ชี ไ ด้ อ ะไรจากการเจริ ญ
กรรมฐาน อย่างแรก คือ ความอดทน มีความอดทน
มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ใจเย็นลง มีสติความ
คิดอ่านรอบคอบขึ้น กรรมฐานท�ำให้เรารักตัวเองเป็น
และรักคนอื่นเป็น เมตตามากขึ้นมองทุกคนด้วยความ
เข้าใจ เพราะแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน มีด้าน
ลบและด้านบวกกรรมฐานสอนให้แม่ชมี องหลาย ๆ มุม
ไม่ตัดสินใครด้วยความเห็นด้านใดด้านหนึ่งไม่มอง
ด้านเดียว เพราะบนโลกใบนี้ดี ไม่ดีก็อยู่ด้วยกัน มีดี
ก็มีไม่ดี มีไม่ดีก็อาจมีดีอยู่ด้วยเสมอ เมื่อเรามีมุมมอง
ทุกอย่างแบบนี้ ค�ำว่า ปล่อยวาง จึงเข้าใจและท�ำได้
แม่ ชี เ องก็ พ ยายามรั ก ษาใจให้ ป ล่ อ ยวางมากที่ สุ ด
เพราะนั่นหมายความว่าเราก็จะทุกข์น้อยลงนั่นเอง
สุดท้ายมนุษย์ก็หนีความตาย ไม่พ้น ทั้งทุกข์ภายนอก
คือ สังขารร่างกาย และทุกข์ภายใน คือ สภาพจิตใจ
ที่ย�่ำแย่ อันเนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ท�ำให้เกิดทุกข์
คนในครอบครัวคนใกล้ชิดแม่ชีก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องตั้ง
รับกับมัน และต้องสวนกระแสนั้นไปให้ได้ บนพื้นฐาน
ของสติและคุณธรรม ในอดีตจะ ท�ำ พูด คิด อะไรก็
ดูเหมือนจะผิดไปซะหมด บัดนี้มาเจอพระกรรมฐาน
แล้ว มาพบครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาแล้ว ทั้งสอนให้
ตั้งสติ ให้เอา “องค์ภาวนา” มาไว้ในใจ “ก�ำหนด” ทุก
อารมณ์กระทบ และความรูส้ กึ “ภาวนา” ค�ำนีแ้ หละจะ
ช่วยเราได้ทกุ สถานการณ์ แม่ชกี ท็ �ำได้บา้ ง ท�ำไม่ได้บา้ ง
และอี ก เรื่ อ งที่ ห ลวงพ่ อ เมตตาสอนอยู ่ เ สมอคื อ
คุณธรรม และ เมตตา ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน
ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ การ
ให้อภัย ตราบใดที่สติของพวกเรายังไม่เป็น มหาสติ
ความพลังเผลอผิดพลาดไปด้วย กาย วาจา ใจ ย่อมเกิด
ขึ้นไปเป็นธรรมดา เราต้องให้อภัยและคิดว่าคนเหล่า
นั้นเป็นญาติพี่น้องของเรา ให้อภัยไม่คิดท�ำร้ายเขา
บาปอกุศลก็ไม่เกิด ศัตรูก็กลายเป็นมิตร สังคมนั้นก็
จะมีแต่ความผาสุก

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ทุกแรงบุญร่วมใจ “โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช”
อานิสงส์ของการสร้างโรงอุโบสถ
เรียบเรียงโดย ขนิษฐา อัมภวา

วิหารทาน คือการท�ำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การ
สร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฏิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆังเป็นต้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัส
ไว้ว่าการถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก โดยมีพุทธด�ำรัสตรัสเอาไว้ว่า
"แม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายสังฆทานครั้งเดียว
แม้การถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง
ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถวาย "วิหารทาน" ครั้งเดียว"

สมัยนี้ การสร้างวัดต้องอาศัยก�ำลังทรัพย์และ
ก�ำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อม
ด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดย
เฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้เพื่อ
การท�ำสังฆกรรมส�ำคัญ ๆ หลายอย่าง อาทิ การให้การ
อุปสมบทแก่กลุ บุตร การสวดท�ำอัพภานกรรม การสวด
ญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา
ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
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เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์
สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็น
อาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดง
ธรรม ทีฝ่ กึ อบรมสมาธิภาวนา ทีส่ วดมนต์ ท�ำวัตรเช้าคำ�่
และที่พักอาศัยชั่วคราว ส�ำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ
เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึง
ได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ

ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.watpacharoenrat.org

ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ

ย่ อ มได้ ค วามปลื้ ม ปี ติ สุ ข อย่ า งสู ง เมื่ อ ได้ ท ราบว่ า
พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า
เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้
สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา
ท�ำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น แม้จะ
สิ้นชีพก็ไม่หลงท�ำกาลกิริยา (ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึด
หมายเหตุ
มั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี
ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ ๑.บริจาคสร้างพระอุโบสถเพียง ๑ บาท ทรัพย์นั้นก็
ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในก�ำเนิดที่ดี มีความ จะอยูค่ กู่ บั อุโบสถสถานไปจนชัว่ ลูกชัว่ หลาน
สะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อม ๒.การสร้ า งพระอุ โ บสถถวายสงฆ์ มี อ านิ ส งส์
ด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติ มากมายมหาศาล เพราะวัดหนึ่ง ๆ มีอุโบสถได้เพียง
และจะได้บรรลุคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ฌาน อภิญญา หลังเดียว ดังนั้น การร่วมสร้างอุโบสถ ๑ หลัง เท่ากับ
อริยมรรค อริยผล และกระท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน การได้สร้างวัด ๑ วัด
๓.การที่ จ ะสร้ า งอุ โ บสถส�ำเร็ จ ได้ ต ้ อ งมี อ ธิ ษ ฐาน
เป็นที่สุด
ธรรม ๔ ประการ คือ
อานิสงส์ของการสร้างพระอุโบสถ
๓.๑.การมีปัญญา คือการเล็งเห็นโทษของความ
๑.ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตและครอบครัว
โลภ คือการที่คิดว่าจะสร้างคนเดียวเพราะการ
เปรียบเหมือนกับการได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย
สร้างอุโบสถ ค่าก่อสร้างสูงเราต้องช่วยกันบอกบุญ
๒.ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะ
ต่อ ๆ กันไปเป็นการกระจายบุญ แบ่งบุญ แจก
ว่าอุโบสถเป็นที่จัดกิจกรรมที่ท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
บุญ ให้กันต่อ ๆ ไป
ให้เจริญรุ่งเรือง และเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ
๓.๒.การถือสัจจะ คือการพูดจริง ตั้งใจจริง การ
สุขะ พละ และปฏิภาณ
กระท�ำจริงในการที่คิดจะท�ำ
๓.ก่ อ ให้ เ กิ ด สติ ป ั ญ ญาความเฉลี ย วฉลาดเพราะ
๓.๓.ความเสียสละ คือการร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
อุโบสถเป็นที่ท�ำสังฆกรรมของพระ เช่น การท�ำวัตร
บริจาคทรัพย์สินในการก่อสร้างตามก�ำลังทรัพย์
สวดมนต์ การบวชนาค การสวดปาฏิโมกข์ การ
๓.๔.การมีอุปสมะ คือความสงบในใจ ไม่ยอมให้
ปวารณารวมทั้ ง เป็ น สถานที่ มี ป ระโยชน์ แ ก่
อะไรมาท�ำให้เกิดความท้อแท้ ท้อถอย เลิกรา
พระพุ ท ธศาสนามากมาย
กลางคัน
๔.ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง เพราะอุโบสถ
การสร้างวัด สร้างโบสถ์ ของพระสงฆ์องค์
นอกจากจะเป็นที่ท�ำสังฆกรรมของพระแล้ว ยังเป็น
ที่ท�ำกิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วมท�ำบุญต่าง ๆ จึง เจ้าก็ดี ของอุบาสกอุบาสิกาต่อพุทธศาสนาก็ดี จัดเป็น
วิหารทาน เป็นทานอันเลิศ ตามที่สมเด็จพระสัมมา
ก่อเกิดอานิสงส์อย่างหาประมาณมิได้
สัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎก ดังนี้
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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เสนาสนะขันธกะ
เรื่อง ราชคหเศรษฐีถวายวิหาร
โดยสมั ย นั้ น พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ประทั บ
อยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชทาน
เหยื่อแก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ ครั้งนั้นพระ
ผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงบัญญัติเสนาสนะแก่ภิกษุทั้ง
หลาย และภิกษุเหล่านั้น ก็อยู่ในที่นั้น ๆ คือ ป่า โคน
ไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�้ำเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง
ภิกษุเหล่านั้นออกจากที่อยู่นั้น ๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา
ซอกเขา ถ�้ำเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง แต่เช้าตรู่
มีอาการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน
เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ด้วย
อิริยาบถฯ
สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีได้ไปสวนแต่เช้าตรู่
ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออกจากที่อยู่นั้น ๆ คือ ป่า
โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ�้ำเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอม
ฟาง แต่เช้าตรู่ มีอาการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แล
เหลียว คู้แขน เหยียดแขน น่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง
สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ครั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใส จึงเข้าไป
หาภิกษุเหล่านั้น เรียนถามว่า

"พระพุทธเจ้าข้า ราชคหเศรษฐีประสงค์จะสร้างวิหาร
ถวาย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไร
พระพุทธเจ้าข้าฯ"

พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด

ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท�ำธรรมกถา
ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น
"ท่านเจ้าข้า หากข้าพเจ้าสร้างวิหารถวาย พระคุณเจ้า แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
จะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่"
อนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร ๑ เรือนมุงแถบ
เดียว ๑ เรือนชั้น ๑ เรือนโล้น ๑ ถ�้ำ ๑ ฯ"
ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า "ดูกรคหบดี พระผู้มีพระภาคยัง
ต่อมา ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านราชคหมิได้ทรงอนุญาตวิหาร"
เศรษฐีกล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้น พระคุณเจ้าจง เศรษฐีแล้วได้กล่าวว่า "คหบดี พระผู้มีพระภาคทรง
อนุญาตวิหารแล้ว บัดนี้เป็นการสมควรที่จะสร้างได้"
ทูลถามพระผู้มีพระภาค แล้วแจ้งแก่ข้าพเจ้า"
ราชคหเศรษฐีให้สร้างวิหาร ๖๐ หลัง โดยวัน
ภิกษุเหล่านั้นรับค�ำของราชคหเศรษฐี แล้วเข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เดียวเท่านั้น ครั้นให้สร้างเสร็จแล้ว จึงเข้าเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้า ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้ว
แล้วทูลถามว่า
กราบทูลอาราธนาว่า
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"พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์ จง คาถาอนุโมทนาวิหารทาน
ทรงรับภัตตาหารของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเสวยในวัน
วิหารย่อมป้องกันหนาว ร้อน และเนื้อร้าย
พรุ่งนี้"
นอกจากนั้นยังป้องกันงูและยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจาก
พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้น นั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้
เศรษฐีทราบว่า ทรงรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากอาสนะ การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข
ถวายบังคม ท�ำประทักษิณ กลับไปแล้ว ให้ตกแต่งขา- เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทรง
ทนียโภชนียาหารอันประณีตโดยล่วงราตรีนั้น แล้วให้ สรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล คนผู้
คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลา ฉลาดเมื่ อ เล็ ง เห็ น ประโยชน์ ต นพึ ง สร้ า งวิ ห ารอั น
รื่นรมย์ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูตอยู่ในวิหารนี้เถิด อนึ่ง
แล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้าฯ
พึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว น�้ำ ผ้า และเสนาสนะ อัน
เหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซื่อตรง เพราะพวก
ถวายวิหาร
ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรง อันตรวา- เธอย่อม แสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์
สก ถือบาตรจีวร เสด็จไปยังนิเวศน์ของราชคหเศรษฐี แก่เขา เขารู้ทั่วถึงแล้ว จะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพาน
ครั้ น แล้ ว ประทั บ นั่ ง เหนื อ อาสนะที่ เ ขาปู ล าดถวาย ในโลกนี้ ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาท่านราชพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ ราชคหเศรษฐี อังคาสภิกษุสงฆ์มี คหเศรษฐี ด้วยคาถาเหล่านี้แล้ว ทรงลุกจากอาสนะ
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาทนียโภชนียาหารอัน เสด็จกลับฯ
ประณีตด้วยมือของตน จนยังพระผู้มีพระภาคผู้เสวย
แล้วลดพระหัตถ์จากบาตรให้ห้ามภัตรแล้ว นั่ง ณ ที่
ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า
"พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าต้องการบุญ ต้อง
การสวรรค์ ได้ให้สร้างวิหาร ๖๐ หลังนี้ไว้แล้ว ข้า
พระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไร ในวิหารเหล่านั้น
พระพุทธเจ้าข้า"

ที่มา
http://www.watkaokrailas.com
http://www.chulamani.com
http://thaiaudioclub.net
http://www.84000.org/พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎก เล่ม
ที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
"ดูกรคหบดี ถ้าเช่นนั้น เธอจงถวายวิหารเหล่านั้นแก่
สงฆ์จาตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา"
ราชคหเศรษฐีทูลรับพระพุทธด�ำรัสแล้ว ได้
ถวายวิหารเหล่านั้นแก่สงฆ์ จาตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและ
ยังไม่มา ล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่
ราชคหเศรษฐีด้วยคาถาเหล่านี้ ว่าดังนี้
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โลกพุทธบุตร
เก็บตกพุทธบุตร
เรียบเรียงโดย อโน

ผ่านพ้นไปแล้วกับค่ายพุทธบุตรปีนี้เป็นอีกปีที่มี
ความประทั บ ใจและความสนุ ก สนานเกิ ด ขึ้ น มากมาย
เริ่มตั้งแต่วันแรกที่น้อง ๆ ได้พากัน ก้าวเข้ามาใน
วัดป่าเจริญราช บรรยากาศก็คึกคักซะแล้ว เพราะน้อง ๆ ที่เคยมา
แล้วปีนี้ก็พาเพื่อน ๆ น้อง ๆ รุ่นราวคราวเดียวกันมาเข้าค่ายพุทธบุตร
กันเยอะเลยทีเดียวถามน้องบางคนก็บอกว่าผู้ปกครองบังคับให้มาเพราะปิด
เทอม เป็นการใช้เวลาให้มปี ระโยชน์ บางคนบอกว่า ได้ยนิ มาว่าค่ายนีส้ นุกมาก
หนูเลยอยากมา บ้างก็บอกว่าปีที่แล้วมาแล้วติดใจ หลายท่านคงอยากทราบว่า
เพราะอะไร?
วันแรกของค่ายพุทธบุตรก็คึกคักเช่นเคยค่ะ น้อง ๆ รีบมาลงทะเบียนกันแต่เช้าตรู่
หลายคนบอกกับพี่ ๆ เจ้าหน้าที่ว่ามาปีแรกเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษ บางคนเคยมาแล้ว ก็ยัง
ตื่นเต้นอยู่ เพราะปีนี้พาเพื่อน ๆ มาด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มของเด็ก ๆ และความ
สนุกสนาน เพราะน้อง ๆ ที่เคยมาก็ช่วยกันแนะน�ำเพื่อน ๆ ไปเก็บข้าวของ เล่าให้เพื่อน ๆ ฟังว่าเตรียม
ตัวยังไง บางคนก็พาเพื่อนไปดูรอบ ๆ วัดสนุกสนานกันเลยทีเดียว เป็นภาพที่น่ารักมากค่ะ
พิธีการเปิดค่ายพุทธบุตร และการมอบตัวเป็นศิษย์ได้เริ่มต้นขึ้น โดยมี พระครูปลัดวีระนนท์ วีระนนฺโท
ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราชเป็นองค์ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ และท่านได้ให้โอวาทแก่น้อง ๆ ในการ
มาเข้าค่ายพุทธบุตรครั้งนี้ ให้น้อง ๆ ทุกคนตั้งใจ และท�ำให้เต็มที่ พร้อมทั้งมีการเปิดตัววิทยากร พี่เลี้ยง และ
เจ้าหน้าที่
ปีนี้เราโชคดีเช่นเคยค่ะ ที่มีพระวิทยากรจากทางวัดป่าเจริญราชเมตตามาช่วยกันสอนน้อง ๆ ในแต่ละ
ฐานกิจกรรมของทุก ๆ วันเลยค่ะ และ พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ พระอาจารย์ขวัญใจเด็ก ๆ พุทธบุตรทุกคน
ค่ะและเรายังโชคดีที่ได้พี่ ๆ อาสาสมัครที่น่ารัก ซึ่งมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น น�ำทีมโดย
อาจารย์ลัดดา อิ่มทองใบ และเจ้าหน้าที่จากการบินไทยและพี่ ๆ อาสาสมัครมาช่วยกันดูแลน้อง ๆ ตลอด ๒๔ ชม.
กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่า อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเลย เพราะเรามีความตั้งใจที่จะดูแลกันแบบครอบครัว แบบพี่ ๆ
น้อง ๆ เพื่อท�ำให้น้อง ๆ สบายใจตลอดการอยู่ค่ายพุทธบุตรแห่งนี้
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กิ จ กรรมช่ ว งบ่ า ยในวั น แรกท่ า นวิ ท ยากร
พระมหารพีภัทร ได้ให้ธรรมบรรยาย “สู่ความเป็น
พุทธบุตร” แก่น้อง ๆ และมีการรับปณิธานพุทธบุตร
กติกา สัญญาใจต่อกันตลอดระยะในการร่วมค่าย และ
มีกิจกรรมพุทธบุตรสัมพันธ์ โดยมีการจัดกลุ่ม แนะน�ำ
ท�ำความรู้จักกัน และเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่ม
งานนี้เด็ก ๆ เจี๊ยวจ๊าวกันหน้าดูค่ะ แต่ในที่สุด ก็ส�ำเร็จ
		
ในช่วงเย็น เริ่มเข้าสู่กิจกรรม “พระรัตนตรัย”
ศีล สมาธิ ปัญญา สวดมนต์ท�ำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน พร้อมทั้งฟังธรรมบรรยาย “ คุณค่า
แห่งศีล” และสร้างเพื่อนสร้างก�ำลังใจในการเข้าค่ายจากพระมหารพีภัทร จากนั้นท�ำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาและเข้านอน วันแรก
ก็จบไปด้วยความเรียบร้อยและน้อง ๆ ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
วันที่สอง เสียงระฆังดังปลุกเวลา ๐๕.๐๐ น. น้อง ๆ ตื่นขึ้นมาด้วยความงัวเงีย
ท�ำธุระส่วนตัวเสร็จ ก็มาสวดมนต์ท�ำวัตรเช้า และเจริญวิปัสสนากรรมฐานกัน
แต่เช้ามืด ด้วยความที่ยังไม่ชิน บางคนก็สัปหงก บางคนก็สวดมนต์เสียงดังเพื่อปลุก
ตัวเอง บางคนก็หลับตาสวด ...เอ ไม่รู้ว่าตื่นกันรึยัง? จากนั้นก็ปฏิบัติธรรมเจริญ
วิปัสสนากรรมฐาน และเสริมปัญญาด้วยเรื่อง คุณค่าแห่งสมาธิ หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ทุก
คนก็ต้องเตรียมตัวเข้าฐานกิจกรรมต่อไป คือ Walk, Learn and Turn around @ WATPA
โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ๑. ธรรมชาติวัดป่า ๒. พุทธสถานน่าชม ๓. มงคลสักการะ โดยพระอาจารย์
วัดป่าเจริญราชเมตตาช่วยกันให้ความรู้เด็ก ๆ
ทีแรกน้อง ๆ ก็งงกันว่าจะไปแรลลี่ที่ไหน กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่จะท�ำให้น้อง ๆ ได้เข้าถึงความเป็นวัดป่าเจริญราช และ
ธรรมชาติอันแสนสงบ สูดอากาศสดชื่นยามเช้า ที่ไม่อาจจะหาได้ใน
ตัวเมืองทุกวันนี้ หลังจากกิจกรรมยามเช้าแล้วน้อง ๆ ก็รับประทาน
อาหาร ก็ต้องล้างจานเอง และบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยแบ่งกลุ่มให้ล้าง
ห้องน�้ำวัด บางคนบอกว่า หนูไม่เคยได้ล้างจานเลยค่ะ ที่นี่เป็นที่แรก
ที่หนูได้มีโอกาส เจ้าหน้าที่ถามน้องว่ารู้สึกยังไงคะ น้อง ๆ ตอบว่า
สนุกดี กลับบ้านไปหนูจะท�ำเองค่ะ รวมทั้งงานบ้านด้วยค่ะ ฟังแล้ว
ชื่นใจมากนะคะ อย่างน้อยก็เป็นการปลูกฝังสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เค้า
สามารถท�ำได้เพื่อช่วยเหลือตัวเอง ทุก ๆ กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล ดูน้อง ๆ จะสนุกกันมากเลยค่ะ เพราะได้ยินแต่เสียงหัวเราะ
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ช่วงบ่าย มีกิจกรรม Walk Rally โดยให้น้อง ๆ
เข้าฐานกิจกรรม โดยแต่ละฐานนั้นจะมีวิทยากรไม่ว่าจะ
เป็นพระ แม่ชีจากวัดป่าเจริญราช และเจ้าหน้าที่คอยให้
ความรู้น้อง ๆ และเล่นเกมส์ถามตอบไม่ว่าจะเป็นฐาน
๑.พาไปดูนรก-สวรรค์ โดยแม่ชีก้อยและพี่ออยการบินไทย
๒.รอบรู้ทิศทั้ง ๖ โดยพี่น�้ำ พี่ศะ พี่แพน พี่เมย์–
การบินไทย
๓.ศึกษาศาสนสถาน โดยอ.ดรุณี(แม่น้อง) พี่เอ๋ พี่
อ้อย – การบินไทย
๔.พุทธศาสนพิธีควรรู้ โดย พระอาจารย์รพีภัทร
วชิรปญฺโญและพระอาจารย์พิชิต
นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมพิ เ ศษจากคณะ
นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้น�ำธรรมะของพระพุทธองค์ เรื่องการ
ประมาณในการบริโภคอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ ให้รู้จักประมาณ รู้จักใช้จ่าย ใช้สอย บริโภค
ทุกอย่างด้วยสติ ด้วยความพอเพียง อีกทั้งเป็นการช่วย
ลดมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ให้
น้อง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นเต็มที่ทุกคน
ก็ท�ำได้ดีค่ะ
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ในช่ ว งเย็ น ก่ อ นแยกย้ า ยกั น ไปท� ำ ธุ ร ะส่ ว นตั ว ก็ มี
ปริศนาค�ำทายให้น้อง ๆ ได้หาค�ำตอบกันทุกวัน ซึ่งเป็น
ที่ชื่นชอบมาก ๆ ทุกคนต่างเรียกร้องค�ำถามกันทุกวัน
ซึ่งปริศนาค�ำทายนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาทั้งหมด เจ้าหน้าที่เองก็ชอบบรรยากาศในตอน
เย็นมาก ๆ เพราะน้อง ๆ จะกระตือรือล้นกันมาก เพราะ
อยากทราบว่าทีต่ วั เองคิดถูกไหม แล้วเราจะเฉลยค�ำตอบ
ก่อนนอนในทุก ๆ คืน ไม่อย่างนั้น เด็ก ๆ คงนอนไม่
หลับกันเลยทีเดียว...
ช่วงหัวค�่ำมีการท�ำวัตรเย็นน�ำโดยพระอาจารย์
สุชาติ พระพิชิตได้สอนกรรมฐานให้แก่น้อง ๆ ปฏิบัติ
ธรรมกัน และฟังธรรมะบรรยายจากพระมหารพีภัทร
เรื่อง “อบายมุข ปากทางแห่งความเสื่อม” ภัยยาเสพ
ติด เด็กติดเกมส์ สื่อลามกอนาจาร และปัญหาความรัก
ในวัยเรียน เป็นที่สนใจของทุกคนมาก แม้แต่เจ้าหน้าที่
เองยังไปนั่งฟังด้วยเลยค่ะ จากนั้นก็แผ่เมตตาแล้วเข้า
นอน
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วันที่ ๓ ท�ำวัตรเช้าเสร็จแล้ว ก็ได้ปฏิบัติธรรม
เจริญวิปัสสนากรรมฐาน และ Walk, Learn and
Turn around @ WATPA เหมือนเช่นเคย ช่วง
สายมีกิจกรรมมารยาทชาวพุทธ โดยท่านมหารพีภัทร
ได้สอนมารยาทของชาวพุทธที่ควรปฏิบัติที่ถูกต้องให้
น้อง ๆ ช่วงเที่ยงก็มีการแบ่งกลุ่มบ�ำเพ็ญประโยชน์
เช่นเคย วันนี้มีกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมส์ เพื่อให้
น้อง ๆ ได้ผ่อนคลายบ้าง หลังจากที่ได้เรียนรู้ศึกษา
กันมาทั้งวัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพุทธประวัติเสริม
ปัญญา ธรรมบรรยาย เรือ่ งบาปบุญมีจริง และให้นอ้ ง ๆ
บิณฑบาตรความชั่ว เผาความชั่ว โดยให้ทุกคนเขียน
สิ่งไม่ดีที่ตนเองเคยท�ำลงในกระดาษ โดยท่านมหา
รพีภัทร เป็นผู้รับบิณฑบาตรของน้อง ๆ ไปทิ้งเสีย
น้อง ๆ ตั้งใจเขียนกันมาก เพราะเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจ
และไม่อยากท�ำสิ่งนั้นอีก ในช่วงเย็นก็มีปริศนาค�ำทาย
ท�ำวัตรเย็นเจริญวิปัสสนากรรมฐาน และเสริมคุณ
ปัญญา เรื่อง คุณค่าของกัลยาณมิตร และที่ขาดเสียไม่ได้
คือ กิจกรรม “พระคุณแม่ ลูกซาบซึ้งจึงตอบแทน”
กิจกรรมนี้เล่นเอาน้อง ๆ ร้องไห้กระจองอแง เพราะคิดถึง
แม่มาก เจ้าหน้าที่เห็นแล้วน�้ำตาคลอเลยค่ะ จากนั้น
ก็แผ่เมตตา แล้วเข้านอน
วันนี้เป็นวันสุดท้าย ของค่ายพุทธบุตร หลัง
จากที่ตื่นนอน ท�ำวัตรเช้า ท�ำกิจกรรมยามเช้า บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เช่นเคย ก็มีกิจกรรมที่น้อง ๆ สนใจกันมาก คือ
ทอดผ้าป่า ฉันคนใหม่ จะเป็นเด็กดี ( หลังจากที่เผาความ
ชั่วกันไปแล้ว ) และ มีการประกวดวาดภาพ เรื่อง ท�ำดี
เพื่อพ่อ และเขียนเรียงความ เรื่อง ประสบการณ์ค่าย
พุทธบุตร งานนี้ทุกคนตั้งใจมาก เพราะเป็นความคิด
ความรู้สึกของตัวเอง ทั้งนั่งวาดรูป นอนวาดรูป เป็นภาพ
ที่น่ารักมาก น้อง ๆ บอกว่าอยากจะขอเวลาเพิ่มอีกเพราะ
จินตนาการเยอะมากเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วก็ทานอาหาร
กลางวัน เตรียมเก็บสัมภาระ เพื่อกลับบ้าน พร้อมกับ
ช่วยกันท�ำความสะอาดที่พัก

ก่อนพิธีปิด และลาศีล จะเริ่มขึ้น ก็มีกิจกรรม
ฉายภาพแห่งวันวาน กิจกรรมนี้เป็นการฉายสไลด์ให้
น้อง ๆ ได้ดูเรื่องราวของตัวเองตั้งวันแรกที่ก้าวเข้ามาใน
วัดป่าเจริญราชแห่งนี้ ความสุขและเรื่องราวดีดีทั้งหมด
ของน้อง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดการมาอยู่ค่ายแห่งนี้ ภาพ
หลุด ๆ ภาพความตั้งใจของน้อง ๆ ภาพกิจกรรมที่ท�ำร่วม
กันมาในทุก ๆ วัน ซึง่ เป็นความตัง้ ใจของเจ้าหน้าที่ ทีอ่ ยาก
จะเก็บไว้ให้น้อง ๆ ได้ดูเพื่อเป็นความทรงจ�ำที่ดี ว่าครั้ง
หนึ่งน้อง ๆ เคยได้มีโอกาสมาท�ำความดี ท�ำบุญให้แก่
ตนเองและครอบครัว โดยการมาเข้าค่ายพุทธบุตรแห่งนี้
จากนั้น ก็เข้าสู่พิธีปิด โครงการค่ายพุทธบุตร
มีการแสดงความรู้สึกของน้อง ๆ มีการประกาศรางวัล
ต่าง ๆ และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ พุทธบุตรทุกคน
พิธีขมาพระอาจารย์ พี่เลี้ยง และ เจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้
เป็นกรรมไม่ดีติดตัวไป ส�ำหรับรุ่น ๒ ก็มีพิธีลาศีล ๘
รับศีล ๕ พิธีมาลาบูชาคุณ และก็ได้รับความเมตตาจาก
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ให้พรแก่พุทธบุตร
และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับพุทธบุตรทุกคน
สุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณน้อง ๆ พุทธบุตร
ผู้ปกครองทุกคน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง พระอาจารย์
ทุกรูป พี่เลี้ยง เจ้าหน้าที่ และผู้ใจบุญที่เป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงอาหาร โดยเฉพาะ คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์
ที่เมตตาเป็นเจ้าภาพอาหารน้อง ๆ ทุกปี อีกทั้งขอ
อนุโมทนาบุญ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเจ้า
ภาพขนมนมเนยให้กับน้อง ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ค่าย
ที่ ไ ด้ เ ล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของพระพุ ท ธศาสนาและ
เยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ขอให้
ค่ายพุทธบุตรนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปลูกฝังให้
ต้นกล้าน้อย ๆ นั้น เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง
ต่อไปค่ายพุทธบุตรแห่งนี้ ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคน
เสมอค่ะ
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สัมภาษณ์พุทธบุตรตัวน้อย
เรียบเรียงโดย ดวงกมล

ด.ช.สรกิจ กุลกร - น้องเป๊ก
“เป๊กจะไปค่ายวัดป่าฯ มั้ย” ...แม่ถามขึ้น

แต่คา่ ยพุทธบุตรตรงกับช่วงปิดเทอมซึง่ ผมจะต้องไปเรียนพิเศษ แต่กค็ ดิ ว่าถ้าไปก็เหมือนได้ไปท�ำจิตใจให้
สงบ ไม่วา้ วุน่ กับเรือ่ งเกมส์ เพราะฉะนัน้ ผมจึงตัดสินใจไปเข้าร่วมกิจกรรม เมือ่ ถึงวันแรกแห่งการเปิดค่ายพุทธบุตร
รุ่น ๖/๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ผมออกจากบ้านแต่เช้ามืดเพราะบ้านผมอยู่ไกล บ่ายวันนั้นพ่อ
ก็ติดธุระไม่สามารถอยู่จนเริ่มพิธีเปิดได้ ผมรู้สึกเหงาแต่ก็ไม่กลัว เมื่อผมเดินเข้าไปในบริเวณวัด ผมเห็นการ
เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะโรงอุโบสถที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเมื่อปีที่แล้วต้องให้พระอาจารย์พูดจินตนาการให้ฟัง
ผมเดินไปดูรายชื่อซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ผมได้อยู่กลุ่มสีเหลือง ผมเข้าร่วมกิจกรรมปฎิบัติตามพระอาจารย์ และให้
ความร่วมมือกับพีเ่ ลีย้ ง เมือ่ พวกพี่ ๆ มอบหมายภารกิจต่าง ๆ ทุกครัง้ ผมจะเป็นตัวแทนของกลุม่ เข้าตอบปัญหาธรรมะ
และเสนอผลงาน เราท�ำวัตรเช้า แล้วก็นั่งสมาธิ ผมตั้งใจว่าผมจะนั่งให้นานที่สุด ไม่วอกแวก พี่ปูก็บอกพระอาจารย์
ว่าผมนั่งได้ดี การนั่งสมาธิด้วยใจที่ไม่เคร่งเครียดจะท�ำให้นั่งนานมากขึ้น ผมมีเพื่อนมากทีเดียวเป็นทั้งน้อง ๆ
ในกลุ่ม และนอกกลุ่ม ทั้งเพื่อนที่มาจากโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เพราะพวกเรา
มาอยู่ค่ายพุทธบุตรร่วมกัน การเข้าค่ายพุทธบุตรของผม เป็นสิ่งที่ท�ำให้มีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทั้งเรื่องนิสัย ความ
นึกคิด ความประพฤติ การปฎิบัติ การใช้ค�ำพูด ซึ่งเปรียบเสมือนการเรียนกวดวิชาชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น เราไม่สามารถตีเป็นมูลค่าราคาหรือจะหาได้จากโรงเรียนกวดวิชาทั่ว ๆ ไปหรือเดินหาตามทางได้ แต่เรา
ต้องเป็นผู้ลงมือปฎิบัติ เราถึงจะได้สิ่งอันมีค่านั้นมา
		
ผมขอกล่าวว่า “ค่ายพุทธบุตรนี้มีอะไรให้เรามากกว่าที่คิด”
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วัดป่าเจริญราช
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ด.ญ.อันนา ห่อสกุลกล-น้องอันนา
หนูชื่อ ด.ญ.อันนา ห่อสกุลกล อายุ ๙ ปี
อยู่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ Grade ๓ ค่ะ
หนูมาเข้าค่ายพุทธบุตรเป็นครั้งแรกค่ะ คุณแม่เป็นคน
สมั ค รให้ ค ่ ะ และพามาดู ส ถานที่ ก ่ อ นตั้ ง แต่ ต ้ น เดื อ น
มีนาคม แล้วหนูก็บอกคุณแม่ว่า หนูอยากมาค่ะแล้ว
คุณแม่ก็สอนให้หนูฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิ และอ่าน
รายละเอียดว่าต้องปฎิบัติตัวอย่างไรเตรียมอะไรมาบ้าง
จากเว็บไซต์ของวัดป่าเจริญราช แต่ก็ยังรู้สึกตื่นเเต้นอยู่
ดีค่ะ
หนู รู ้ สึ ก ดี ใ จมากค่ ะ ที่ ไ ด้ ร างวั ล ขวั ญ ใจพระ
อาจารย์ ห นู ช อบที่ พ ระอาจารย์ ส อนทุ ก เรื่ อ งเลยค่ ะ
โดยเฉพาะ พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ จากทีมธรรมะ
ไซโค "ถ้าสติไม่มา ปัญญาก็ไม่มี" สติมาปัญญาเกิด
สติเตลิดจะเกิดปัญหา ตั้งอก ตั้งใจ ตั้งไว้ให้ดี ในชีวิต
ถ้าไม่มีสมาธิ ก็จะไม่ประสบความส�ำเร็จ ในชีวิตจะเอา
แต่ ส นุ ก อย่ า งเดี ย วเสี ย มิ ไ ด้ แ ละคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ก็ ไ ด้
ประโยคเด็ ด ในการเตื อ นสติ ห นู เ วลาหนู ดื้ อ เลยค่ ะ
"พุทธบุตร สะอาด สว่าง สงบ" หนูชอบทุกกิจกรรม
เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสอนสวดมนต์ แผ่เมตตา ท�ำวัตร
เช้า เย็น แต่ที่ประทับใจที่สุด คือการสอน “อุ้มบุญ”
เป็นการปลูกจิตส�ำนึกถึงพระคุณของคุณพ่อ คุณแม่ที่
เลี้ยงดูเรามา ท�ำให้หนูซึ้งจนกลั้นน�้ำตาไว้ไม่อยู่จริง ๆ
และรักคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดในโลกเลยค่ะ หนูสัญญา
ว่าหนูจะเป็นเด็กดี
สุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณพี่ ๆ ทีมงานทุกท่าน
และพี่เลื้ยงนักเรียนพยาบาล ที่คอยดูแลหนูและเพื่อน ๆ
เป็นอย่างดี กิจกรรมก็สนุก อาหารก็อร่อย ปีหน้าหนู
จะมาเข้าค่ายพุทธบุตรอีกแน่นอนค่ะ

คติธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์

โดย เด็กแบกเป้

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ
กองทุนค่าน�้ำ - ค่าไฟ รายเดือน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี

โดยโอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ ๒๙๑๒๑๕๐๑๘๙ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์
สกุล (แม่น้อง) โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘
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อาตมาเกิดที่บ้านท่าเรือ ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เรียนหนังสือจบชั้นมัธยม
ศึกษาปี่ที่ ๑ เกิดมาในฐานะของครอบครัว ที่พออยู่
พอดี พอเพียง และพอประมาณในความรู้สึกตอนเด็ก
มีเพื่อนรุ่นเดียวกันมาบวชที่จังหวัดสมุทรสาครท�ำให้
ข้าพเจ้าในตอนนั้นก�ำลังก้าวขึ้นสู่วัยรุ่น และได้ตัดสิน
ใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรเมื่ออูยู่ได้ ๑๓ ปี พุทธศักราช
๒๕๔๒ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอนาหว้า
จังหวัดนครพนม
โดยไม่เคยมีความรู้เรื่องบวชเลยว่าบวชแล้ว
จะไปท�ำอะไรรู้อย่างเดียวว่า บวชเรียน ซึ่งเมื่อบวชมา
แล้ว อาจารย์ผู้แนะน�ำได้พาไปฝากที่วัดบางตะคอย
อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งในขณะนั้นอายุย่างเข้า
๑๔ ปี หลวงพ่อเจ้าอาวาสให้ท่องหนังสือทุกวันให้ท่อง
นวโกวาท ซึ่งอาตมาก็ท่องได้ทั้งหมดแต่ไม่สามารถ
ทวนให้ จ บในครั้ ง เดี ย วได้ แ ละเมื่ อ สอบได้ นั ก ธรรม
ชั้นตรีอาจารย์ท่านก็ส่งเข้ามาเรียนที่ส�ำนักเรียน วัด
ทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร และเมื่อ
เข้ามากรุงเทพ ก็เริ่มเรียนนักธรรมและบาลีจนสอบได้
นักธรรมชั้นเอกและ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
และเมื่ออายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ก็เข้าพิธี
อุปสมบทที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ�ำเภอเมืองนาหว้า
จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙
โดยมีพระครูศรีวชิรากรเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครู
ชมพุเขตคณาภิรักษ์
เป็นพระกรรมวาจาจารย์
และมีพระสมุห์ธีรพงษ์ ธมฺมธีโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ จากอดีตถึงปัจจุบันก็รวมระยะเวลา ๑๔ ปี
ที่อยู่ในร่มกาสาวพัตร อาตมามองเห็นว่า ถ้าเราจะ
ท�ำงานเพื่อพุทธศาสนาความรู้ทางธรรมอย่างเดียว
ไม่เพียงพอจึงได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านไป ๔ ปีก็ส�ำเร็จ
เป็นพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาทั่วไปและ
ได้เข้า
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ไดอารี่ธรรม

งานเผยแผร่พระพุทธศาสนา
เรื่องโดย พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ
เรียบเรียงโดย ธรรมบุตร

ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละองค์ ก ารสถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อที่จะได้มารองรับ
วิทยาฐานะทางคดีโลกและสร้างความมั่นใจให้กับ
ตนเองในการเผยแผ่พระศาสนาและอาตมาถือว่าได้
มีบุญที่ได้มาช่วยงานหลวงพ่อพระครูปลัดวีระนนท์
วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ผู้มีเมตตาต่อ
อาตมาที่ให้โอกาสในการฝึกฝนการเป็นวิทยากรฝึก
อบรมให้กับเยาวชนของชาติเพื่อสร้างรากฐานให้กับ
สังคมอาตมาจ�ำค�ำที่หลวงพ่อท่านเคยกล่าวไว้ว่า
ชีวิตคนเราเคยเอาแต่สบู่ถูกายแต่ไม่เคยเอาสบู่ถูใจ

ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.watpacharoenrat.org

สบู่ในที่นี้ก็คือวิชาสายเอกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มอบไว้ ใ ห้ เ ป็ น สมบั ติ แ ก่ พุ ท ธศาสนิ ก ชนและ
อาตมาได้ น�ำไปเผยแผ่ ต ่ อ ให้ กั บ เยาชนของชาติ ซึ่ ง
อาตมามี ห น้ า ที่ เ ป็ น ครู พ ระสอนศี ล ธรรมในสถาน
ศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนที่ต้องส่งเข้าสอบธรรม
ศึกษาประมาณ ๓๓ โรงเรียน โดยเน้นที่โรงเรียนอาชีวศึกษาด้วยเหตุนี้เองท�ำให้อาตมาได้น�ำวิชาสมาธิไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตและเกิดความมหัศจรรย์ ดังนี้

ความมหัศจรรย์ของการฝึกปฏิบัติธรรม ?
คนเราเกิ ด มาบุ ญ ยั ง ไม่ เ ต็ ม ที่ บ ารมี ยั ง ไม่
เต็ ม เปี ่ ย มการฝึ ก กรรมฐานท�ำให้ ชี วิ ต ดี ขึ้ น พบแต่
กัลยาณมิตร เรียกว่า มองข้างหน้าก็มีหวัง มองข้าง
หลังก็มีสุข ส�ำหรับอาตมายังเป็นผู้ใหม่ในพระศาสนา
ความแก่ ก ล้ า ในตบะยั ง มี น ้ อ ยนิ ด แต่ ก ารฝึ ก สมาธิ
ท�ำให้ท�ำอาตมาได้รับอานิสงส์หลายประการดังนี้ คือ
เมื่อครั้งที่ฝึกปฏิบัติสมาธิใหม่ ๆ ซึ่งอาตมาเองนั้นยัง
ไม่ค่อยเจนจบในเรื่องการฝึกกรรมฐานเพราะอาตมา
ได้เดินมาทางสายปริยัติ คือการศึกษาค�ำสอนขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเน้นการเรียนเรียกว่า ปริยัติ
ซึ่งธุระในพระศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มี
๒ ประการคือ คันถะธุระ กับ วิปัสสนาธุระ และอาตมา
เดินมาทางฝ่ายคันถะธุระที่ต้องศึกษาพระธรรมค�ำ
สอนเป็นภาษาบาลีซึ่งต้องใช้ความจ�ำอย่างมากในการ
เรียนซึ่งจะต้องนั่งท่องทุกวันเพื่อให้สอบผ่านในแต่ล่ะ
ปีสิ่งที่ท�ำให้อาตมาสอบได้คือการฝึกสมาธิ จดจ่อกับ
บทเรียนซึ่งก็ท�ำให้สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค ซึ่ง
ถือว่าน้อยนิดเพราะในประเทศไทยมีถึงเปรียญธรรม
๙ ประโยค แต่เพราะด้วยเหตุผลหลายอย่างอาตมาได้
ยุติบทบาททางด้านการเรียน บาลี และได้มาท�ำงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้นด้วยการน�ำ
พระธรรมไปเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชน และเมื่อ
กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมท�ำให้อาตมามีเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมแล้วท�ำให้เกิดความ

ส�ำเร็จในชีวิตดังนี้คือ ท�ำให้เรามีความจ�ำที่แม่นย�ำ

และท�ำให้สามารถปรับทัศนคติต่อเรื่องต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาท�ำให้เราทุก

คนสามารถเลือกทางเดินได้ ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า
กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

กรรมเกิดจากการที่มนุษย์กระท�ำขึ้นเองท�ำดีย่อมได้
ดี ท�ำชั่วได้ชั่วเพราะ กระแสโลกท�ำให้คนบอบซ�้ำ แต่
กระแสพระธรรมท�ำให้คนชมชื่น การฝึกสมาธิ คือการ
ฝึกหลักของใจ ก็เพื่อที่จะต้องการให้รู้จิตใจของตัวเอง
อ่านจิตใจของตัวเองออกแล้วสามารถท�ำให้เราออก
จากที่ไม่ดีได้ ไปอยู่กับสิ่งที่ดีได้ พอรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็หลีก
พอรู้สิ่งนี้ดีก็เข้าหาเป็นการรู้ได้ด้วยตัวเอง และท�ำให้
อาตมาเริ่มมีแสงสว่างเกิดขึ้นเพราะเมื่อร่างกายของ
คนเราดับลงคืออายตนะทั้ง ๖ ก็ดับไปด้วย สิ่งที่ไม่ดับ
ไปตามคือจิต เมื่อจิตไม่ดับอะไรคือท�ำให้เรามองเห็น
ทางเดิน ก็คือ บุญกุศล ที่เราสร้างมาในตอนที่มีชีวิตอยู่
อาตมาเองก็ พ ยายามสร้ า งบุ ญ กุ ศ ลตามที่ ค วาม
สามารถมีเพื่อที่จะมีแสงสว่างน�ำทางให้ชีวิต เมื่อกาย
ดับไปวิชากรรมฐานจึงส�ำคัญต่อชีวิตของมนุษย์มาก
เพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แต่
พระองค์ทรงสละทิ้งทุกอย่างเพื่อมาหาสิ่งที่หลุดพ้น
จากความแก่ ความเจ็บ และความตาย ทางสายเอกที่
พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ก็คือ กรรมฐาน และสิ่งที่อยาก
ฝากไว้เรื่องของการท�ำความดีดังค�ำที่ปราชญ์กล่าวว่า
การท�ำความดีเพื่อตนอยู่แค่สิ้นลม ท�ำความดีเพื่อ
สังคมอยู่ตลอดกาลนาน. และการฝึกจิตท�ำให้เราเป็น
บัณฑิต ดังพุทธภาษิตที่ว่า
สุเขน ผุฏฐา อถวา ทุกฺเขน น อุจจาวํ ทสฺสยนฺติ ปณฺฑิตา

บัณฑิตเมื่อประสบสุขหรือทุกข์ ย่อมไม่แสดงการขึ้น
ลง ตั้งอยู่ในความเป็นผู้สม�่ำเสมอ รักษาปกติภาพไว้ได้
นี่แหละเครื่องหมายของบัณฑิต
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เม็ ด เหงื่ อ ไหลอาบแก้ ม หญิ ง ชราวั ย เจ็ ด สิ บ
เมษานี้อากาศร้อนกว่าทุกปี แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ความ
ตั้งใจที่จะท�ำน�้ำพริกกะปิให้แม่ลูกสาวคนเล็กลดน้อย
ลง แม่อุบลบรรจงทอดชะอมชุบไข่ ผักแกล้มรสกรอบ
ของชอบของหนูมณี ตามด้วยมะเขือยาวฝานบาง กลิ่น
หอมยั่วน�้ำลายเหลือเกิน กับข้าวทุกอย่างถูกจัดวาง
บนโต๊ะอย่างพร้อมสรรพ วันนี้มีปลาทูที่แม่หามาทั้ง
ตัวเล็กที่แม่ค้าบอกว่าเนื้อปลาช่างหอมมัน และตัวโต
ที่แม่บอกว่าเอามาเผื่อมณีจะชอบ ทั้งต้มจืดวุ้นเส้นใส่
เห็ดหูหนู และที่ขาดไม่ได้... น�้ำพริกกะปิรสเด็ดฝีมือ
คุณอุบล "แม่ทานข้าวเลยมั้ย เดี๋ยวมณีตักข้าวให้ค่ะ"
เสียงเรียกแม่ที่รัก แกมความหิว
"หนูทานเลย... แม่ยังไม่หิว"

บทความพิเศษ
วันแม่แห่งชาติ
เรียบเรียงโดย ธีระ-ทองพูล อารี

ชีวิตหนูมณีเป็นอย่างนี้เรื่อยมาตลอดสามสิบ
ปีที่แม่ให้โอกาสลืมตามาบนโลกใบนี้ แม่เลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดให้เสมอ ด้วยแม่มณีเป็นลูกหลง คุณตาบอกแม่ว่า
"ยัยบล เธอต้องมีลูกสาวก่อนนะ ถึงค่อยท�ำหมัน" มณี
เกิดมาท่ามกลางความกังขาของพี่ป้าน้าอาว่าโชคดี
เหลือเกินที่เธอครบสามสิบสอง เพราะแม่อุบลก็อายุ
ไม่น้อยแล้ว ย้อนเวลาไปสามสิบปีก่อน ความเจริญทาง
ด้านการแพทย์ไม่ล�้ำหน้าอย่างปัจจุบัน ไม่แน่ว่าเธอ
จะเกิดมาอย่างสมบูรณ์ เมื่อหนูมณียังเล็กน�้ำนมแม่จึง
เหือดแห้งเร็ว พอน�้ำนมหมดด้วยความกังวลว่าลูกจะ
มีพัฒนาการไม่สมวัย แม่ก็บดไข่ผสมนมใส่ขวดให้กิน
แทบจะทุกมื้อ ตอนอยู่อนุบาลแม่บลก็ให้หนูมณีทาน
ไข่ลวกผสมโอวัลตินทุกเช้า เพราะอยากให้ลูกแข็งแรง
เรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วง เพราะแม่บลเป็น
พยาบาลสุขภาพของลูก ๆ จึงต้องมาก่อน
.
ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ พ่อของหนูมณีเป็นนายช่างของกรมจัดสรรน�้ำ พอมณี
อายุได้สิบขวบ พ่อกับแม่จึงตัดสินใจย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ ด้วยพ่อได้ต�ำแหน่งที่ท�ำให้ไปมาหาสู่ แม่กับลูก ๆ
ไม่ค่อยจะสะดวกนัก
พ่อกับแม่สู้ดิ้นรนหาโรงเรียนให้มณีได้เรียน แน่นอนล่ะว่าก็มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพฯ เลยทีเดียว ชีวิตมณีระหกระเหินเพราะต้องเปลี่ยนที่เรียนอยู่หลายครั้ง แต่ทุกที่แม่บลบอกว่า
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มันเป็นที่ ๆ ที่ดีที่สุดส�ำหรับหนู จนกระทั่งจะต้องเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัยแม่บลก็ให้มณีเรียนพิเศษทุก
อย่างเพราะอยากให้ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้
มณีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็ตั้งใจเรียนเสมอมา เมื่อ
เรียนจบ และสมัครงาน มณีจึงเข้าใจแล้วว่า ที่แม่สู้
อุตส่าห์ท�ำงานหนัก เลือกที่เรียนดี ๆ ให้กับมณี เพื่อ
ให้อนาคตของมณีนั้นเป็นไปได้โดยง่าย ถึงวันนี้เมื่อ
ใครถามถึงประวัติการศึกษา เราก็ถึงบางอ้อ เพราะ
ใครก็บอกว่ามณีมีต้นทุนดี
ในวัยเด็กถึงแม้มณีจะเป็นเด็กหัวดี แต่ก็ดื้อ
ไม่ใช่น้อย วันหนึ่งแม่บลพูดกับมณีว่า "แม่อยากให้
หนูเรียนเก่ง แต่หนูต้องเป็นคนดีด้วย" ผ่านมาหลายปี
เด็กหัวดี ก็พึ่งเข้าใจว่าแม่บลหมายความถึงอย่างไร
"มณีเป็นคนมีคณ
ุ ภาพนะ" เสียงจากพีช่ าย พีส่ าวทีส่ นิท
มณีจะเป็นคนดีหรือเปล่านั้น มณีไม่แน่ใจ แต่มณีตั้งใจ
รักษาศีล ๕ รักสถาบันชาติ ท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา และ
เคารพพระมหากษัตริย์ และมณีโชคดีที่คนแวดล้อม
มีแต่คนดี มณีถือตามมงคลแรก คือ "ไม่คบคนพาล"
(อเสวนา จ พาลานัง) และมงคลข้อ ๓๓ คือ "เห็น
อริยสัจ" (อริยสจฺจาน ทสฺสน) ในมงคล ๓๘ ประการ
ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้เป็นเบื้องแรกในการ
ด�ำรงชีวิต ทั้งนี้ทั้งนั้น 'ความเห็นชอบ' เหล่านี้จะเกิด
ขึ้นได้ เพราะพ่อกับแม่เมตตาให้มณีได้เกิดมา และได้
พบพระพุทธศาสนาในชาตินี้

เจ้าตัวน้อย ที่แม่ยังคงต้องคอยปกป้องเสมอ มณี
เช็ดเท้าแม่อย่างนุ่มนวล
แล้วประนมมือสองข้าง
พลางก้มลงกราบแทบเท้าผู้ให้ก�ำเนิดอย่างตั้งใจ «แม่
อโหสิกรรมในทุกอย่างให้ลูกเสมอ ขอให้หนูเจริญ ๆ
นะลูก» มณียิ่งน�้ำตาไหลพราก โผกอดแม่แน่น และ
กระซิบเบา ๆ ว่า «หนูขอโทษค่ะ»
มณีเลือกวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่กราบแม่
ซึ่งแต่เดิม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ "วันแม่" ตรงกับวันที่
๑๐ มีนาคม ซึ่งก�ำหนดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข
สงครามโลกครั้งที่ ๒ และความไม่ต่อเนื่องของการจัด
งานท�ำให้ผลตอบรับไม่ดีเท่าที่ควร มีการเปลี่ยนแปลง
วันแม่อยู่หลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙
คณะกรรมการอ�ำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้ก�ำหนดวัน
แม่เป็นวันที่แน่นอน โดยถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรม
ราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วัน
แม่แห่งชาติ" ในวันส�ำคัญวันนี้ประชาชนทั่วไป หน่วย
งานภาครัฐ และเอกชน จึงร่วมใจกันจุดเทียนชัยถวาย
พระพรแด่พระองค์ท่าน

วันนี้มณีเลือกมาลัยมะลิกลมที่สวยที่สุด มณี
ตั้งใจจะไปกราบเท้าคุณอุบล ผู้มีพระคุณ ผู้ให้ชีวิตแก่
มณี พร้อมกับธูปเเทียนแพ สิ่งส�ำคัญเพื่อกราบขอขมา
และขออโหสิกรรมในทุกสิง่ ทีเ่ คยล่วงเกินแม่ไว้ หนูมณี
บรรจงยกเท้าคุณอุบลวางลงในอ่างน�้ำอุ่นที่เตรียมไว้
ล้างเท้าแม่เบา ๆ น�้ำตารินไหลอาบแก้มด้วยนึกถึงสิ่ง
ที่เคยได้ท�ำให้แม่เสียใจเรื่อยมา แม่อุบลมองลูกสาว
อย่างเอ็นดู ในแววตาของแม่ยังบ่งบอกว่ามณียังเป็น
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ด้ ว ยพระองค์ มี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ เป็ น
ล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย มีการประดับประดาไฟ
เฉลิมพระเกียรติ และธงชาติตามอาคารบ้านเรือน มี
การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อระลึก
ถึงพระคุณแม่ รวมทั้งการท�ำบุญใส่บาตร และบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
ดอกมะลิ ถือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวัน
แม่ สีขาวบริสุทธิ์ของดอกไม้ซึ่งส่งกลิ่นหอมเย็นได้ไกล
และนาน เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มี
ต่อลูกไม่เสื่อมคลาย และดอกมะลิแห้งยังใช้ปรุงเป็น
เครื่องยาหอมเพื่อบ�ำรุงหัวใจได้อย่างดีอีกด้วย เพราะ
คุณลักษณะพิเศษเช่นนี้ทุกครั้งที่แม่ได้เห็นดอกมะลิ
ในมือของลูกน้อยคราใด การสวมกอด และบอกรัก
แม่ในทุก ๆ ปี จึงเป็นเหมือนยาวิเศษช่วยบ�ำรุงใจของ
แม่ให้แข็งแรงอยู่เสมอ ส�ำหรับมณี วันแม่แห่งชาติ
คือ ทุก ๆ วัน และเพลงค่าน�้ำนม ที่อาจารย์สมยศ
ทัศนพันธ์ ได้แต่งไว้ ยังคงก้องอยู่ในใจทุกครั้งที่มณี
นึกถึง พระคุณแม่นั้นเปี่ยมล้นเกินจะบรรยาย ในชีวิต
นี้คงยากเหลือเกินที่มณีจะไขว่คว้าสิ่งใดเพื่อทดแทน
พระคุณของแม่ได้เพียงพอ คงจะมีแต่ค�ำ ๆ เดียวที่พอ
จะกล่าวอ้างถึงความพยายามนั้นได้ชัดเจน "หนูรักแม่
ค่ะ"

แหล่งข้อมูล
http://scoop.mthai.com/specialdays/2578.html
http://www.lib.ru.ac.th/journal/aug/aug12MatherThainationalDay.html
http://m.thaihealth.or.th/node/10388
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คติธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์

โดย เด็กแบกเป้

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์

เนื่องในช่วงเข้าพรรษา
วัดป่าเจริญราชขอเรียนเชิญ
สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม
วันละ ๕,๐๐๐ บาท
โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล เจ้าภาพ
และวันที่ท่านประสงค์เป็นเจ้าภาพ
ติดต่อ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล(เจ้อิม) ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖
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๖๖๓๖

บทความพิเศษ
โปรดพระพุทธมารดา
เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

“ดูกรชนนี มานี้เถิด ตถาคตจะใช้ค่าน�้ำนมข้าวป้อน ในล�ำดับนั้น ท่านท้าวสหัสนัยเทวราช ได้เห็นพระผู้มี
ของมารดา อันเลีย้ งตถาคตนี้มาแต่อเนกชาติใน
พระภาคเจ้าเสด็จขึ้นมาประทับยังชั้นดาวดึงส์สถาน
อดีตภพ”
ก็ทรงเกษมศานย์โสมนัสยิ่ง ประณมหัตถ์ถวายอภิวาท
แล้วก็ขอประทานโอกาสออกไปประกาศให้เทพดาทั้ง
ในล�ำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงด�ำริ หลายทุกชั้นฟ้า มาสันนิบาตประชุมกันเพื่อเฝ้าพระ
ว่า.....พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ในอดีตนั้น หลังจาก ผู้มีพระภาคเจ้ารอบพระแท่นปัณฑุกัมพลพุทธอาสน์
ได้แสดงยมกปาฏิหารย์แล้ว ได้ทรงเสด็จไปจ�ำพรรษา เพื่อสดับพระธรรมเทศนา
ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระประสงค์
ณ ที่ใด
ครั้ น พระองค์ ท รงทราบด้ ว ยอตี ตั ง สนาค- จะให้พระพุทธมารดาเสด็จมาสู่ที่ประชุมเทพดานั้น
ญาณว่า พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ในอดีต เมื่อ ครั้นมิได้ทอดพระเนตรเห็น จึงตรัสถามท้าวโกสีย์ว่า
ได้ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์แล้ว ได้ทรงเสด็จไปจ�ำ “พระพุทธมารดาของตถาคตอยู่ ณ ที่ใด”
พรรษาบนชั้นดาวดึงส์เทวโลกเพื่อแสดงธรรมโปรด
เมื่อท้าวสักกะทราบถึงพระพุทธอัธยาศัยเช่น
พระพุทธมารดา สนองพระคุณด้วยกตัญญูกตเวทิตา นั้น จึงได้ทูลลาขึ้นไปดุสิตเทวภพ เข้าเฝ้าพระนางสิริ
ธรรมอันบริบูรณ์อยู่ในพระหฤทัย แล้วทรงด�ำริต่อไป มหามายาเทวีเทพเจ้า ทูลอัญเชิญให้เสด็จไปเฝ้าพระ
ว่า แม้พระองค์ก็จะทรงปฏิบัติเช่นนั้น ครั้นทรงด�ำริ ผู้มีพระภาคเจ้า ตามพุทธประสงค์
แล้วในขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงลุกจาก
ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทอดพระเนตร
รัตนบัลลังก์อันตั้งอยู่เหนือยอดคัณฑามพฤกษ์ เสด็จ เห็นพระพุทธมารดา เสด็จมาประทับในเทวสมาคม
ขึ้นไปประทับนั่งบนปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ร่ม เช่นนั้นแล้ว ก็ทรงโสมนัส ตรัสอัญเชิญให้เสด็จมาอยู่
ไม้ปาริชาด ณ ดาวดึงส์เทวโลก
ในที่ใกล้ แล้วทรงประกาศซึ่งพระคุณของพระมารดา
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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อั น ยิ่ ง ใหญ่ ไ พศาลสุ ด จะคณนาให้ ป รากฏในเทว- พระบรมศาสดา ได้เสด็จหายไปฉะนี้ เปรียบเสมือน
สมาคม
ดวงเดือนหรือดวงตะวันตกหายไปจากโลก
ต่าง
ประสงค์ จ ะทราบว่ า เวลานี้ พ ระศาสดาแสด็ จ ไป
“พระคุณแห่งมารดาที่ท�ำไว้แก่ตถาคตนี้ยิ่งใหญ่นัก
ประทับ ณ ที่แห่งใด จึงพร้อมใจกันเข้าไปถามพระสุดที่จะคณานับได้ว่า กว้างหนาและลึกซึ้งปานใด
โมคคัลลานะเถระ พระอัครเสนาบดีแม้จะทราบดีแต่
และธรรมอันใดจึงจะสมควรที่จะทดแทนพระคุณได้
เพื่อถวายความเคารพแก่พระอนุรุทธเถระจึงบอกให้
พระวินัยปิฎก และพระสุตตันตปิฎกก็ยังน้อยนัก
มหาชนไปสอบถามพระเถระ พระอนุรุทธได้บอกแก่
มิเท่าคุณแห่งพระมารดา เห็นควรแต่พระอภิธรรมปิฎก มหาชนว่าบัดนี้พระบรมศาสดาได้เสด็จขึ้นไปแสดง
ที่จะพอยกขึ้นชั่งเท่ากันได้”
พระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารและจ�ำพรรษา
ด�ำริดังนี้แล้ว ทรงกวักพระหัตถ์เรียกพระพุทธมารดา ณ ดาวดึงส์พิภพเป็นเวลา ๓ เดือน แล้วจะเสด็จ
พระราชด�ำเนิ น กลั บ สู ่ โ ลกในวั น มหาปวารณาออก
ว่า
พรรษา
“ดูกรชนนี มานี้เถิด ตถาคตจะใช้ค่าน�้ำนมข้าวป้อน
ของมารดา อันเลี้ยงตถาคตนี้มาแต่อเนกชาติใน
อดีตภพ”
“พระมารดา อวิชชาและตัณหายังคนให้เกิด จิตของ
เขาย่อมวิ่งพล่านเวียนว่ายในสงสาร เมื่อขันธ์ทั้งหลาย
ยังบังเกิดอยู่ การสมมติว่าสัตว์ก็คงยังมีอยู่ ความจริง
แล้วกองสังขารเหล่านี้ ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์ มีแต่
ทุกข์เท่านั้นที่เกิด มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ และมีแต่
ทุกข์เท่านั้นที่เสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด
นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ”
ในล�ำดับนัน้ ก็ทรงแสดงพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์
โปรดพระพุทธมารดาตลอดไตรมาส(สามเดือน) ให้
เทพยดาในโลกธาตุที่ประชุมฟังธรรมอยู่ในที่นั้น ได้
บรรลุมรรคผลสุดที่จะประมาณ ในอวสานกาลเป็นที่
จบพระคัมภีรม์ หาปัฎฐาน ซึง่ เป็นคัมภีรท์ ี่ ๗ พระนางสิริ
มหามายาเทวี พระพุทธมารดาได้ทรงบรรลุพระโสดา
ปัตติผล สมพระประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ได้
ทรงตั้งพระทัยเสด็จขึ้นมาสนองคุณพระพุทธมารดา
ในครั้งนั้นเหล่ามหาชนต่างพากันโศกเศร้า
คร�่ำครวญ ปรึกษากันว่าเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้ว
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เหล่ า มหาชนเมื่ อ ทราบดั ง นั้ น ต่ า งบั ง เกิ ด ชาวพุทธถือเอาเหตุการณ์นี้จึงได้ท�ำบุญตักบาตรที่
ศรัทธาอยู่เฝ้ารอรับเสด็จพระบรมศาสดา ณ ที่แห่ง เรียกว่า “เทโวโรหนะ”
นั้น ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้สละก�ำลังทรัพย์สร้าง
ที่พักและอาหารอนุเคราะห์แก่มหาชนทั้งหลาย แม้
ตักบาตรเทโว หมายถึงการ ท�ำบุญตักบาตร
พระโมคคั ล ลานะเถระก็ ไ ด้ แ สดงธรรมโปรด
ในวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ เนื่องในโอกาสที่
ครั้นถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เพ็ญเดือน ๑๑ พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก ค�ำว่า เทโว เรียก
พระบรมศาสดา จึงตรัสแก่พวกเทวดาว่าจะลงไปยัง กร่อนมาจากค�ำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ)
มนุษยโลกในวันรุ่งขึ้น ท้าวสักกเทวราชจึงได้เนรมิต ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก เพื่อระลึกถึง
บันไดทิพย์ ๓ บันได คือบันไดทอง บันไดเงิน บันได เหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว กันจนเป็น
แก้ว พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ ประเพณี สื บ มาตราบเท่ า ทุ ก วั น นี้
บันดาลเปิดโลกทั้ง ๓ คือ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และ
นรก ให้มองเห็นกัน
จากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จลงจากดาวดึงส์
สู่เมืองสังกัสสนครทางบันไดแก้วโดยมีเหล่าเทพยดา
ตามส่งเสด็จทางบันไดทอง เหล่าพรหมตามส่งเสด็จ
ทางบันไดเงิน ปัญจสิขรคนธรรพ์เทพบุตร ทรงพิณขับ
ร้องมาในเบื้องหน้า ท้าวสันดุสิตเทวราชกับท้าวสุยาม
เทวราชทรงทิพย์จามรีถวายทั้ง ๒ ข้าง ท้าวมหาพรหม
ทรงทิพย์เศวตฉัตรกั้นถวาย ท้าวโกสีย์อมรินทราธิราช
ประคองบาตรน�ำเสด็จพระบรมศาสดาเหล่ามหาชน
ที่ ร อรั บ เสด็ จ ต่ า งพนมมื อ ถวายอภิ ว าทพร้ อ มส่ ง
เสียงแซ่ซ้องสาธุการโดยถ้วนหน้าด้วยความปลื้มปีติ
โสมนัส พากันใส่บาตรพระผู้มีพระภาคเจ้า

แหล่งข้อมูล
www.Phutta.com
www.bloggang.com
download.buddha-thushaveiheard.com

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ปฏิทินธรรม
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ถึง ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑-๘ กันยายน ๒๕๕๖
๑๗-๒๔ กันยายน ๒๕๕๖
๑-๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
๑-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑-๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑ มกราคม ๒๕๕๗
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งดรับปฏิบัติธรรมทั่วไป และ งดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
เนื่องจากมีโครงการอุปสมบทหมู่ “นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง”
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗
หลังจากอุปสมบทที่วัดเขียนเขต พระภิกษุสงฆ์จะมาปฏิบัติธรรม
ที่วัดป่าเจริญราช
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๓
โครงการวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ ๒
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๐๒-๙๘๖๖๔๐๓-๕
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที ๕๔
ออกพรรษา
ตักบาตรเทโวโรหนะ เวลา ๐๗.๐๐ น.
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๕
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครั้งที่ ๕๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
พระธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
และ ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนรุ่งอรุณ
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร “ทำ�ดีเพื่อพ่อ”
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
และสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เริ่มพิธีเวลา ๑๗.๐๐-๐๖.๐๐ น.(วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗)
๐๖.๐๐ น. เริ่มปีใหม่ด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
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กุศลกิจ
เรียบเรียงโดย อณิระ

โครงการสายธารน�้ำใจ
จากวัดป่าเจริญราชสู่ชาวดอย
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
ในปีนี้ทางวัดป่าเจริญราช
ได้จัดเตรียม
สิ่งของต่าง ๆ เช่น เกลือ อาหารแห้ง ผ้าห่ม ยารักษาโรค
ตลอดจนอุปกรณ์กีฬาส�ำหรับเด็ก รองเท้า ชุดนักเรียน
ทั้งเครื่องอุปโภค และบริโภคอื่น ๆ ทางเจ้าหน้าที่วัด
ขออนุ โ มทนาบุ ญ กั บ ท่ า นเจ้ า ภาพทั้ ง หลายที่ ร ่ ว ม
บริจาคทั้งปัจจัยและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันได้ยังผู้
ที่ขาดแคลน ขออนุโมทนาบุญกับกุศลทานให้ครั้งนี้
และคณะเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกันจัดเตรียมสิ่งของ ร่วม
เดินทางไปกับทางวัดป่าเจริญราชช่วยจัดเตรียมงาน
แจกของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
วัดป่าเจริญราชได้น�ำเครื่องอุปโภค บริโภค
ไปบริ จ าคยั ง สถานที่ ดั ง นี้
• ต�ำบลแม่เจดีย์ใหม่ อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง และ โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
• อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ๓ โรงเรียน
คือ โรงเรียนวังมะริว โรงเรียนถ�้ำเชียงดาว และ
โรงเรียนบ้านเมืองคอง
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ
ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
ในวันที่ ๒๐-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

โดยทางชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช ได้จดั
โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิขึ้น ตามค�ำ
ปรารภของพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เพื่อให้เป็น
โ ค ร ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ข อ ง วั ด ป ่ า เ จ ริ ญ ร า ช
วัตถุประสงค์เพื่องานพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้พุทธ
บริษัทร่วมปฏิบัติธรรมยังแดนพุทธภูมิ ถวายเป็นพุทธ
บูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นโครงการฯที่ไม่หวังผลก�ำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยมีผู้ร่วมเดินทาง คณะพระคุณเจ้า ๑๕ รูป
(จากวัดป่าเจริญราช, ศูนย์เวฬุวัน และ วัดมหาธาตุ)
แม่ชี ๑๐ ท่าน และผู้ปฏิบัติธรรม ๑๓๓ ท่าน รวม
ทั้งสิ้น ๑๕๘ ชีวิต ร่วมเดินทางไปประกาศพระศาสนา
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ขนทรายปรับพื้นที่
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ เหล่าพระภิกษุสงฆ์
แม่ชี คณะศิษยานุศษิ ย์ และผูใ้ จบุญหลากหลาย มาร่วม
กันขนทรายเข้าวัด เพื่อปรับพื้นที่ทั้งหมดภายในวัด
ตามเจตนารมภ์ของพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ที่
จะปรับพื้นที่รอบวัด เพื่อความเป็นระเบียบ เพื่อให้
เหล่าโยคีได้ใช้พื้นที่ทุกพื้นที่ภายในบริเวณวัดส�ำหรับ
การปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ โดยใช้พื้นภายใน
วัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรายในการปรับ
พื้นที่ทั้งหมด วัดป่าเจริญราชขออนุโมทนาบุญกับเจ้า
ภาพหลัก คือ คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ และเจ้าภาพ
อื่น ๆ อีกหลายท่าน ที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทรายใน
ครั้งนี้ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม ที่ได้
ร่วมแรงร่วมใจกันขนทรายปรับพื้นที่พุทธสถานแห่งนี้
ในครั้งนี้ เดินทางโดยการบินไทยทั้งไปและกลับ เข้า เพื่อประโยชน์ใช้สอยกับทางพระพุทธศาสนาสืบไป
พักที่ BODHGAYA REGENCY HOTEL ในพุทธคยา
ทุกวันพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะน�ำคณะ
โยคี ท�ำวัตรเช้า-เย็น ฟังพระธรรมเทศนา ปฎิบัติธรรม
เดินจงกรม นั่งสมาธิ ข้ามคืนทุกวัน และได้น�ำคณะ
โยคีเดินธุดงค์ย้อนรอยพระศาสดาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า จากบ้านนางสุชาดา สู่เขาดงคสิริ
สถานที่บ�ำเพ็ญทุกรกิริยา
ชมรมกระแสใจ ขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุก
ท่านที่ส�ำรวมกาย วาจา ใจ เป็นผู้ที่มีความสง่างาม
ไปประกาศพระศาสนาขององค์พระศาสดา เจ้าหน้าที่
ทุกคนรู้สึกซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และ
ร่วมแรง ร่วมใจ ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่
หวังว่าทุกท่านคงให้โอกาสทางชมรมฯ ได้ดูแลรับใช้
ทุกท่านอีกในโอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านจากใจ
ดูรูปภาพได้ที่ www.watpacharoenrat.org
และ facebook.com/watpacharoenrat11
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ประเพณีสงกรานต์ประจ�ำปี ๒๕๕๖

โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท และคณะ
พระภิกษุสงฆ์วัดป่าเจริญราช รวมทั้งเจ้าหน้าที่วัด ได้
ร่วมกันจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น ในวันที่ ๑๓
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามตามแบบวิถีพุทธ โดยมีการท�ำบุญ
เลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน ๒๐ รูป ตอนบ่ายมี
การก่อกองทราย และมีพิธีสรงน�้ำพระพุทธรูป ตาม
ด้วยพิธีสรงน�้ำพระภิกษุสงฆ์โดยมีพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อเป็นองค์ประธาน และมีสาธุชนทุกเพศทุก
วัยเข้าร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นวันขึ้นปีใหม่
ไทยที่สาธุทั้งหลายมาร่วมท�ำความดี ท�ำทาน รักษาศีล
รักษาใจให้บริสุทธิ์ เริ่มปีใหม่โดยสร้างสิ่งเป็นมงคล
ให้ชีวิต โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อและพระคุณ
เจ้าทุกรูป อวยชัยให้พรญาติโยมทุกท่าน
ให้มี
ความสุขตลอดปี
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ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ และ ๒๕-๒๘ เมษายน
โดยในปีนี้ทางชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
ได้จัดแยกเด็กตามอายุเป็น ๒ โครงการ คือ
๑. พุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓
เมษายน ๒๕๕๖ (๔วัน ๓ คืน) รับเด็กอายุ ๙-๑๒ ปี
โดยในปีนี้มียุวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๒๗ คน
๒. พุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘
เมษายน ๒๕๕๖ ( ๔วัน ๓ คืน) รับเด็กอายุ ๑๓-๑๕ ปี
โดยรุ่นนี้มีเด็กเข้าร่วม ๗๖ คน
โดยมีพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นองค์
ประธานเปิดโครงการ พระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ
เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร คณะพระวิทยากรจากทาง
วัดป่าเจริญราชและวิทยากรรับเชิญจากหน่วยงาน
อื่น ๆ อาทิ คณะนักศึกษาปริญญาเอก ของ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.ลัดดา อิ่มทองใบ จาก
ม.เวสเทิร์น อีกทั้งพี่ ๆ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษทั การบินไทยมาเป็นพีเ่ ลีย้ งและวิทยากร
สุดท้ายนี้ทางโครงการค่ายพุทธบุตรและวัด
ป่าเจริญราช ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับคณะ
นักศึกษาปี ๒ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เวสเทิร์น โดย
อ.ลัดดา อิ่มทองใบ ที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาเป็นพี่เลี้ยง
ดูแลน้อง ๆ ตลอดโครงการ
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จิตอาสาพนักงาน
บริษัทซัมมิทอีเล็กโทรนิค จ�ำกัด

ผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างอุโบสถ
โดยคณะเจ้าภาพ คุณวรัทยา ขุนทอง

คุณสุรพันธ์และคุณศรีนวล พิสิฐพิทยา ได้น�ำ
ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ คณะเจ้าภาพ
น้อง ๆ พนักงานของบริษัทซัมมิทอีเล็กโทรนิคจ�ำกัด น�ำโดย คุณวรัทยา ขุนทอง ได้น�ำผ้าป่าสามัคคีมา
จ�ำนวน ๑๐ กว่าท่าน มาช่วยกันขนทรายเข้าวัดเพื่อ ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อ วัตถุประสงค์เพื่อร่วม
ปรับพื้นที่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สร้างอุโบสถ วัดป่าเจริญราช

ช

จิตอาสาพนักงานบริษัทเทอริทอรี่ จ�ำกัด

ผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างสถานีวิทยุ
กระจายเสียง วัดป่าเจริญราช

คุณปุกกี้ ได้น�ำคณะพนักงานบริษัทเทอริทอรี่
จ�ำกัด จ�ำนวน ๒๗ คน มาร่วมแรงท�ำความสะอาด
ในวันเดียวกันนั้นก็ได้มี คณะเจ้าภาพน�ำโดย
ศาสนสถานรอบวัด ห้องน�้ำชาย-หญิง กุฏิเดี่ยว พื้นใต้
คุณณัฐพัฒน์ รังสรรค์และครอบครัว ได้น�ำผ้าป่า
โบสถ์
สามัคคีมาถวายหลางพ่อวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสร้าง
สถานีวิทยุกระเสียง ของวัดป่าเจริญราช เพื่อเผยแผ่
งานพระพุทธศาสนาทางวัดป่าเจริญราชขออนุโมทนา
บุญกับคณะเจ้าภาพ และสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมใน
ผ้าป่าทั้ง ๒ กองนี้
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สายธารบุญ
ชี้แจงรายรับ-รายจ่าย

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
วันที่ ๒๐-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ�ำนวนผู้ร่วมเดินทาง ๑๕๘ ท่าน
รายรับ จ�ำนวนผู้ร่วมเดินทาง ๑๕๘ ท่าน
๑. ๒๘,๐๐๐ บาท ส�ำหรับ ฆราวาส ๑๔๑ ท่าน
๒. ๒๖,๐๐๐ บาท ส�ำหรับ พระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป
๓. โควต้าหลวงพ่อวีระนนท์ ๑๒ ที่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จ�ำนวนเงิน(บาท)
๓,๙๔๘,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐
รายรับทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
๑.ค่าตั๋วเครื่องบิน การบินไทย กรุงเทพฯ-โกลกาต้า ท่านละ ๑๒,๐๕๘ บาท
๒.ค่าvisa เข้าประเทศอินเดีย และ จัดท�ำ
๓.ค่าธรรมเนียมปฏิบัติธรรมข้ามคืน ท่านละ ๗๐๐ รูปี ๑๑๐,๖๐๐ รูปี

๔,๐๗๘,๐๐๐
จ�ำนวนเงิน(บาท)
๑,๙๐๕,๒๐๘
๓๓๐,๐๐๐
๕๙,๗๒๔

๔.ค่าบริการที่ประเทศอินเดียดังนี้ ราคาท่านละ ๙,๙๐๐ บาท ตลอด ๘ วัน
- ค่าโรงแรมและอาหารที่พุทธคยา Bodhgaya Regency Hotel ๗ คืน
- ค่าโรงแรมที่โกลกาต้า Indi Smart Hotel ๔๐ ห้อง และอาหารเย็น
- ค่ารถบริการตลอด ๘ วัน และค่าน�้ำดื่มบนรถ และผู้ดูแลชาวอินเดีย
๕.ค่าทิปเจ้าหน้าที่อินเดีย ทีมงานคุณเจย์ ซิงห์ ทั้งหมด ๙ ท่าน ที่ดูแลคณะ
ค่าทิบคนขับรถ และเด็กรถ ทั้ง ๕ คัน ทั้งหมด ๑๒ ท่าน
๖.ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตผู้เดินทาง
๗.ค่าอาหารกล่องส�ำหรับวันแรก ทานบนรถ
ข้าวเหนียวหมู ๗,๐๐๐ บาท snack box การบินไทย ๗,๘๗๕ บาท
๘.ค่าน�้ำปานะช่วงกลางคืน ๗ คืน
๙.ร่วมบุญผ้าห่มพระพุทธเมตตา ๑,๒๐๐ บาท ผ้าไตร ๔๐๐ บาท
๑๐.อาหารพระภิกษุสงฆ์ และน�้ำปานะ ตลอด ๗ วัน
๑๑.ค่าถ่ายเอกสาร และ ค่าส่งเอกสารพิเศษทางไปรษณีย์ส�ำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด
๑๒.ค่าอุปกรณ์ติดกระเป๋า และ ค่าโบว์ติดเสื้อ ธง อุปกรณ์การเดินทางต่าง ๆ
๑๓.ค่าล�ำโพง ๑ ตัว
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๒๙,๐๐๐
๑,๖๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๕๗๕
๘๐๐
๓,๙๐๐
๔,๐๑๓,๙๒๔

ยอดเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย

๖๔,๐๗๖
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๑,๕๖๔,๒๐๐

๒๗,๐๐๐
๖๓,๐๔๒
๑๔,๘๗๕
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โดยยอดเงินคงเหลือทั้งหมด ๖๔,๐๗๖ บาท ได้กราบเรียนหลวงพ่อเพื่อน�ำมาใช้สร้างบุญกุศลสืบต่อไป
โดยยอดเงินทั้งหมดนี้จะน�ำมาจัดพิมพ์วารสารกระแสใจฉบับเดือนสิงหาคมนี้ ทางเจ้าหน้าที่ขออนุโมทนาบุญ
ทุก ๆ ท่าน ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ของผู้ปฏิบัติธรรมที่ร่วมเดินทางนอกจากจะได้สร้างสมบุญกุศลให้ทุกท่าน
เอง ยังร่วมเป็นเจ้าภาพค่าเดินทางพระภิกษุสงฆ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพห่มผ้าพระพุทธเมตตา และยอดเงินคงเหลือ
ทั้งหมด ก็จะน�ำมาเป็นปัจจัยพิมพ์สื่อธรรมะ เผยแผ่หลักธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า และ
ประชาสัมพันธ์งานพระศาสนา เจ้าหน้าที่ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสดูแลรับใช้ทุกท่านอีก ใน
คราวหน้า ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน ... สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ...

หมายเหตุ... ยังคงเหลือปัจจัยส่วนหนึ่งดังนี้
๑. ปัจจัยที่ทางคณะร่วมกันถวายเพิ่มเติมเป็นเจ้าภาพห่มผ้าพระพุทธเมตตา จ�ำนวนเงิน ๔๒,๖๑๐ บาท
๒. ปัจจัยที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�ำบุญเข้าโครงการฯ
๓. ปัจจัยท่านที่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางเจ้าหน้าที่พยายามท�ำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบิน
เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่แน่ใจว่าจะได้คืนหรือไม่ ถ้าได้จะน�ำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์เพื่อ
งานพระศาสนาต่อไป
คือ ปัจจัยดังกล่าวนี้จะน�ำไปพิมพ์หนังสือที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท ปรารภให้
ทางเจ้าหน้าที่จัดท�ำหนังสือ ชื่อว่า “จากวัดป่า...สู่แดนพุทธภูมิ” เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึก เพื่อการศึกษา เพื่อ
การเรียนรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมยังแดนพุทธภูมิ วัฒนธรรมความเป็นอยู่สถานที่ที่บังเกิดขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดา และเป็นประโยชน์ส�ำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ไปศึกษา ได้ประโยชน์
จากการอ่าน เป็นการเผยแผ่งานพระศาสนาอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนรายละเอียดปัจจัยส่วนนี้จะชี้แจงใน หนังสือ
“จากวัดป่า...สู่แดนพุทธภูมิ” ต่อไป
ทางเจ้าหน้าที่โครงการฯ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ ที่นี้

วัดป่าเจริญราช
ขอเชิญร่วมท�ำบุญสร้างโรงอุโบสถไม้
สถาปัตยกรรมแบบไทยโบราช
โดยโอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ ๒๖๑๒๑๕๐๑๘๙ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘
หรือ โอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ ๐๕๑-๒-๖๐๗๘๒๑๒๖ ธนาคารออมสิน สาขาล�ำไทร ประเภทออมทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม) โทร.๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ค�ำถามว่าท�ำไมวัดป่าเจริญราชจึงมีรูปเหมือน
หลวงปู่โลกอุดร ท�ำไมจึงต้องหล่อพระสีวลี
ทั้งสามปาง และท�ำไมจึงสร้างโรงอุโบสถแบบนี้

ศิษย์วัด...อยากเล่า
รูปเหมือนหลวงปู่โลกอุดร
เรื่องโดย ศิษย์วัดป่าเจริญราช

มี เ รื่ อ งราวที่ มี ค นมาถามมาในช่ ว งที่
วัดป่าเจริญราช ท�ำการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ใหญ่
เทพโลกอุดร ชึ่งเป็นเรื่องที่ท่านเจ้าอาวาสพยายาม
หลบเลี่ยงไปตอบค�ำถามอยู่สองเรื่อง บ่อยครั้งที่ผม
สังเกตเห็นหลวงพ่อวีระนนท์จะมีอาการ ตกใจ คือ มี
คนมาถามถึงเรื่อง สามเณรทองดีเป็นใคร ตอนนั้น
ท่านอายุเท่าไร ท่านก็จะนั่งเฉยเหมือนอึดอัด และ
อีกค�ำถามหนึ่งคือ หลวงปู่เทพโลกอุดรมาที่นี้กี่ครั้ง
แล้ว ท่านมาแล้วท่านให้ท�ำอะไร ในปีที่ทางวัดป่า
เจริญราชหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เทพโลกอุดร หลวง
พ่อท่านก็เชิญโยมที่ช่วยเหลืองานที่วัดตอนนั้นยังเป็น
ธรรมสถานวิมลธรรมอยู่ หรือเป็นมูลนิธิวิมลธรรมอยู่
มาปรึกษาและถามโยมทุกท่านที่มาช่วยงานตอนนั้น
หลวงพ่อท่านถอนหายใจยาวสองสามครั้ง แล้ว
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พูดกับญาติโยมว่า “อาตมาไม่อยากท�ำและอาตมาก็
ไม่อยากเชื่อ และไม่อยากจะเล่าด้วย” และในที่สุด
ก็เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยน�้ำเสียงที่ราบเรียบเหมือน
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ตื่นเต้นอะไร มีโยมนั่งฟังอยู่ตอน
นั้น ประมาณ ๘ คน เล่าจบหลวงพ่อท่านก็สรุปลงว่า
“ไม่ท�ำก็ได้นะ และอาตมาก็ยังไม่พร้อมยังไม่อยาก
เสียเงิน” พอท่านพูดจบลงทุกคนก็นั่งฟังเงียบ ๆ กัน
อยู่ประมาณสัก ๓ นาที
ขณะนั้นมีเสียงคนพูดดังขึ้นว่า “ท�ำพวกคุณ
ก็ไม่ได้เสียเงิน หลวงปู่จะให้ลูกหลานมาท�ำเอง” ทุก
คนก็ตกใจกันว่าใครเป็นคนพูด ต่างก็มองหาคนที่พูด
ไม่มีใครพูด เวลานั้นประมาณบ่ายสามโมงเย็น สรุป
อีกครั้งพอทุกคนตัดสินใจหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดร
และต่อมาโยมกลุ่มหนึ่งเข้ามาขอพบหลวงพ่อและ
เรียนหลวงพ่อว่าจะมาขอเป็นเจ้าภาพหล่อหลวงปู่
ทั้งหมด หลวงพ่อก็รับ และงานพิธีหล่อก็ส�ำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ...แต่สิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้น ขณะที่ท�ำ
พิธิหล่อหลวงปูใหญ่อยู่นั้น ท้องฟ้าที่ใสสว่างกลับมืด
ลงในทันใด ฝนเริ่มตก เรียกว่า ตกลงเป็นห่า สามห่า
คือ ฝนตกเทลง ๆ ประมาณสัก ๓ นาที แล้วก็หยุดตก
ประมาณ ๑๐ นาที แล้วก็กลับมาตกใหม่อีก เป็น
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อย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง ขณะก�ำลังท�ำพิธีเททองหล่ออยู่นั้น
ทุกคนก็มองมาที่หลวงพ่อท่านเห็นท่านพูดคุยอยู่กับ
ใครก็ไม่ทราบเห็นเป็นเงาใหญ่ ๆ สักพักหนึ่งก็หายไป
เหตุการณ์นั้นผ่านไปก็ไม่มีใครถามหลวงพ่อเลยว่า
ท่านคุยกับใครอยู่
หนึ่งปีผ่านมาทางวัดป่าเจริญราชได้ประกาศท�ำพิธีหล่อ
พระสีวลีทั้งสามปาง โดยไม่เคยมีวัดไหนท�ำมาก่อน มี
ลูกศิษย์หลายคนมาถามหลวงพ่อว่า ท�ำไมถึงหล่อทั้ง
๓ ปาง? แล้วจะเอาแบบตัวอย่างพระสีวลีมาจากไหน?
ท่านตอบลูกศิษย์สั้น ๆ ว่า “หลวงปู่ท่านปรารภให้มา
ช่วยสร้างวัด เลี้ยงวัด และหลวงปู่จะมาปลุกเสกให้”
ก่อนพิธีหล่อพระสีวลี ๑ วัน เวลาประมาณ
๑๗.๐๐ น. ญาติโยมประมาณา ๕๐-๖๐ คน ที่มาช่วย
เตรียมงาน ก�ำลังกุลีกุจอกันท�ำงานอยู่ในเต้นท์ประรัม
พิธี (ซึ่งเป็นโรงอาหารส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม หรือทาง
วัดเรียกว่า เต้นท์หลวงปู่) หลวงพ่อท่านนั่งรับแขก
และก�ำลังให้พรโยมที่มาท�ำบุญอยู่ ขณะนั้มีพระภิกษุ
รูปหนึ่งเดินเข้ามาในเต้นท์ที่ก�ำลังเตรียมงานกันอยู่ ดู
คร่าว ๆ อายุคงประมาณ ๖๐ ปีเศษ แต่ทุกคนก็ไม่ได้
คิดอะไรคิดว่าเป็นพระภิกษุมาร่วมงาน ท่านก็มายืน
อยู่ตรงรูปหล่อหลวงปู่เทพโลกอุดร แล้วเอามือไปลูบ
องค์ท่านอยู่นานประมาณ ๑๕ นาที หลวงพ่อท่าน
ก�ำลังให้พรโยม และหันมาเห็นพระภิกษุรปู นี้ ก็รบี บอก
กับโยมแถวนั้นว่า “ หลวงปู่...มา รีบนิมนต์เร็ว”
เท่านั้นแหละทุกคนในที่นั้นก็เงยหน้าขึ้นพร้อมกับรีบ
ตามหลวงปู่ แต่หลวงปูท่านเดินออกมาแค่ ๑๐ ก้าว
แล้วหลวงปู่หายไปตรงข้างต้นกล้วย ใกล้บ่อน�้ำรอบ
พระพุทธรูปปางลีลา...
ในวันพิธีหล่อพระสีวลี ประรัมพิธีจะอยู่ข้าง
โรงอุโบสถ ท้องฟ้าที่สดใส มีแดด ก็ค่อย ๆ มืดลง
ที่เบ้าหลอมองค์พระสีวลี เหมือนมีแสงส่องลงทั้ง ๆ ที่
ไม่มีแดดเลยช่วงนี้ เป็นแสงส่องมาจากฟ้า มี ๗ สี

เหมื อ นรุ ้ ง กิ น น�้ ำ แสงระยิ บ ระยั บ เป็ น อยู ่ อ ย่ า งนั้ น
ประมาณ ๒๐ นาที ผู้เขียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นรู้สึก
มหัศจรรย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นครัง้ แรกในชีวติ พอท�ำ
เสร็จพิธีพระสีวลีองค์เล็กที่ให้ญาติโยมบูชา และน�ำมา
ปลุกเสกร่วมในพิธีนี้ด้วย เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันน�ำออก
ทางงานพิ ธีเ พื่ อ ท�ำการแจกจ่ า ยให้ เ จ้ า ภาพที่ ล งชื่ อ
บูชาไว้ พอเจ้าภาพรับไปแล้ว เห็นว่ามีลอยฟุ่นสีขาว
คล้ายลายนิ้วมือติดอยู่ในกรอบแก้วด้านในที่ครอบ
องค์ทา่ น ก็บอกไม่เอาจะขอเปลีย่ นใหม่ พอเปลีย่ นองค์
ใหม่ก็เป็นเหมือนกันหมดทั้งร้อยองค์ เจ้าภาพที่จองไว้
ก็ยืนยันว่าจะไม่เอา และจะรอเอาองค์ใหม่ที่ไม่มีร่อง
รอยเปลื้อนอะไร เจ้าภาพหลายท่านน�ำไปให้หลวงพ่อ
ท่านดู หลวงพ่อท่านดูแล้ว ก็ได้แต่อมยิม้ ไม่พดู อะไร เจ้า
ภาพหลายท่านก็ยืนยันกับหลวงพ่อว่าจะขอเปลี่ยน
องค์ใหม่ หลวงพ่อท่านจึงพูดขึ้นว่า “หลวงปู่เมตตา
ท�ำให้โยม ไม่อยากได้ก็ตามใจ”... “รอยนิ้วมือไม่ได้อยู่
ข้างนอกฝาครอบเลย รอยอยู่ข้างใน” โยมรีบยกขึ้นมา
ดู แล้วก็ขนลุกกันหมด เพราะรอยนิ้วมืออยู่ในฝาครอบ
ด้านในซึ่งใช้กาวปิดสนิท รอยนิ้วมือหลวงปู่อยู่ด้านใน
โยมดีใจเลยไม่เปลี่ยนใหม่ ปรากฎว่าทุกคนที่อยู่แถว
นั้นแตกตื่น ยกของตนเองขึ้นมาดูว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็
ดีใจกันใหญ่ ถ้าไม่มีก็ไปขอเปลี่ยนมาลายนิ้วมือชัด ๆ
อีกเรื่องที่แปลกคือ พระที่นิมนต์มาร่วมพิธีสวด
มนต์ ๑๐ รูป ขณะที่สวดอยู่ โยมนับแล้วนับอีกกลับมี
๑๑ รูป ทุกคนก็งงว่ามาจากไหนไม่มีใครรู้เลยสักคน
เดียว พอจะถวายไทยธรรม ท่านก็หายไปก่อนเพื่อน
ผู้เขียนหาที่ไหนก็ไม่เจอ จนทุกวันนี้เป็นปริศนาแก่ลูก
ศิษย์ป่าเจริญราช เรื่องที่ผ่านมาเป็นก�ำลังใจ เป็นผล
ที่ผู้อ่านสัมผัสได้เป็นปัจจัยตัง และผู้อ่านก็อยากมอบ
ความสุขให้กับทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไป

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ความรักบันดาลความสุขให้ทุกคนเท่า ๆ กัน
แต่บางครั้งความรักก็น�ำพาความวุ่นวาย และปัญหา
ต่าง ๆ มาสู่ชีวิตของเราได้ หากไม่เข้าใจกันหรือไม่
ซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่ของตัวเอง ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหา
ต่าง ๆ ก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยเหลือ
ไม่เว้นแม้กระทั่งการคบ ชู้

กฎหมายน่ารู้
ค�ำจ�ำกัดความของ “กฎหมาย”
เรียบเรียงโดย จุฬาตรีคูณ

กฎหมายคื อ อะไรค�ำจ�ำกั ด ความของ
“กฎหมาย” หมายถึงค�ำสั่ง หรือข้อบังคับความ
ประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ผู ้ มี อ�ำนาจสู ง สุ ด หรื อ
รัฏฐาธิปัตย์เป็นผู้บัญญัติขึ้นผู้ใดฝ่าฝืน มีสภาพบังคับ
ทุกกลุ่ม ทุกสังคม ที่ประกอบไปด้วยคนหมู่
มาก ย่อมมีกฎกติกามารยาท เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุก กฎกติกาดังกล่าวเป็นไปเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นไปเพื่อความสงบ ปลอดภัยของ
สังคม เพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในสังคม ต้องเคารพ
และรักษากฎกติกามารยาทเหล่านี้ กฎหมาย จึงมีไว้
เพื่อบังคับความประพฤติของมนุษย์ และปกป้องผู้ที่
ถูกกระท�ำ
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พระพุทธศาสนาสอนให้เราทุกคน ประพฤติ
ปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ ให้ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ว ่ า นอนสอนง่ า ยมี
คุณธรรมและศีลธรรมประจ�ำใจ ไม่ละเมิดสิทธิของ
บุคคลอื่น เคารพและให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ร่วมเวียน
ว่ายตายเกิด เมตตาต่อกัน ขัดเกลาจิตมนุษย์ให้
ประเสริฐ เมื่อเป็นผู้ประเสริฐแล้ว การกระท�ำชั่วย่อม
ไม่มี สังคมย่อมสงบสุข เมื่อต้นเหตุดี ปลายเหตุ
ย่อมใสบริสุทธิ์ แต่เมื่อต้นเหตุไม่ดี ก็ต้องใช้ กฎหมาย
ของรัฐลงโทษผู้กระท�ำผิด เสมือนเป็นกฏแห่งกรรม
ลงโทษในโลกนี้
หลั ก ธรรมขององค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุทธเจ้า สอนเรื่อง ธรรมนูญชีวิต ๖ คือ หน้าที่ของคน
ในสังคม ที่ต้องพึงกระท�ำ
๑.ทิ ศ เบื้ อ งหน้ า บิ ด ามารดาหน้ า ที่ บุต รธิ ด าที่ ต ้ อ ง
ดู แ ลบิ ด ามารดา
๒.ทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ หน้าที่ศิษย์
๓.ทิศเบื้องหลังภรรยา หน้าที่ภรรยาและหน้าที่สามี
๔.ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย หน้าที่มิตร
๕.ทิศเบื้องล่างลูกจ้าง หน้าที่ลูกจ้างและนายจ้าง
๖.ทิศเบื้องบนพระสงฆ์ หน้าที่อุบาสกอุบาสิกา
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ผลจะเป็นอย่างไรถ้าคนในสังคมไม่ท�ำหน้าที่ บุคคลไปเห็นว่าเขาอยู่กินร่วมกัน มีสถานการณ์ที่จะ
ที่ตนเองพึงกระท�ำ กม.น่ารู้ฉบับนี้จะมาว่าด้วยเรื่อง สั น นิ ษ ฐานว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ ม ากกว่ า เพื่ อ นในเชิ ง
“ทิ ศ เบื้ อ งหลั ง ”
ชู ้ ส าวทางเพศหรื อ เปล่ า ถ้ า มี ก็ ฟ ้ อ งได้
หน้าที่ภรรยา พึงบ�ำรุงสามี ๕ อย่าง คือ
๑. ท�ำงานบ้านให้เรียบร้อย
๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ
๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง
หน้าที่สามี พึงอนุเคราะห์ภรรยา ๕ อย่าง คือ
๑. ให้เกียรติยกย่อง
๒. ด้วยไม่ดูหมิ่น
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
๕. ให้เครื่องแต่งตัวตามสมควร
ความรักบันดาลความสุขให้ทุกคนเท่า ๆ กัน
แต่บางครั้งความรักก็น�ำพาความวุ่นวาย และปัญหา
ต่าง ๆ มาสู่ชีวิตของเราได้ หากไม่เข้าใจกันหรือไม่
ซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่ของตัวเอง ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหา
ต่าง ๆ ก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยเหลือ ไม่เว้นแม้
กระทั่งการคบ ชู้
ปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าผู้ชายไปมีกิ๊กหรือมีชู้ แล้ว
ผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงจะเรียกร้องสิทธิได้อย่างเดียว
เพราะถ้าผู้หญิงมีชู้หรือไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น
สามีที่จดทะเบียนสมรสก็มีสิทธิเรียกร้องจากภรรยา
ได้เช่นเดียวกัน (แต่ถ้าคุณไม่จดทะเบียนสมรสก็หมด
สิทธิ) ซึ่งสิทธิในการเรียกร้องจากศาลมีอยู่ ๒ แบบ คือ
๑. ค่าทดแทน เราสามารถเรียกร้องฝ่ายชู้
และคนของเราเองได้ ในกรณีที่คนนั้น ๆ ต้องแสดงตน
โดยเปิดเผย ว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือ
ภรรยาของคนอื่น เขาก็ถูกเรียกร้องสิทธินี้ได้ หรือมี
หลักฐานมัดตัวแน่นหนา เช่น รูปถ่าย มีพยาน

ขณะเดียวกันคนที่เป็นภรรยาหลวงหรือสามี
ก็ต้องไม่ได้แสดงพฤติกรรมในลักษณะให้อภัยหรือรู้
เห็นเป็นใจ ถ้าคุณให้อภัยเมื่อไหร่ ค่าทดแทนที่คุณจะ
เรียกร้องได้นี่หมดสิทธิไปเลย และการเรียกร้องค่า
ทดแทน จะพิจารณาเกียรติยศและชื่อเสียของฝ่ายที่
เสียหาย เช่น เมียหลวง เป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมมาก
การเรียกร้องค่าทดแทน ก็สูงตามไปด้วย รวมทั้ง
พิ จ ารณาจากสิ น สมรสที่ อี ก ฝ่ า ยได้ ไ ปแล้ ว ด้ ว ย
แต่ ถ ้ า คุ ณ มี ห ลั ก ฐานไม่ ใ ช่ ชั ด เจนเพี ย งพอ
แล้วไปฟ้องร้องเขา หากศาลยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐาน
ชัดพอว่าเขาเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ
สามีเรา เราก็อาจถูกเขาฟ้องกลับได้ในฐานะหมิ่น
ประมาท เนื่องจากท�ำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่น
เดี ย วกั น
๒. ค่าเลี้ยงชีพ นอกจากเรื่องการแบ่งสิน
สมรสกันแล้ว ถ้าเกิดหย่าไปแล้วท�ำให้อีกฝ่ายยากจน
ลง เขาสามารถมาเรียกค่าเลี้ยงชีพได้ โดยศาลจะ
พิจารณาจากฐานะ สมมุติว่าผู้หญิงรวยมาก หย่าไปก็
ไม่ได้ล�ำบากอะไร ตรงนี้ค่าเลี้ยงชีพก็อาจได้น้อยหรือ
ไม่ได้เลย เพราะดูที่ความสามารถและฐานะของคู่
สมรสด้วย
กม.น่ารู้ฉบับนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ ฉบับต่อ
ไปจะมาว่าถึงทะเบียนสมรสกับสิทธิของลูก ขอให้ทุก
ท่านตั้งสติในการด�ำเนินชีวิต ปัญหาทุกปัญหาเกิดขึ้น
แล้ว ย่อมใช้สติปัญญาและความสงบเท่านั้นที่ช่วยแก้
ปัญหาชีวิตได้ และจะได้ไม่ต้องพึ่งกฎหมายของรัฐ
ช่วยแก้ปัญหา มีเมตตาต่อกันให้มาก ๆ โดยเฉพาะ
บุคคลในครอบครัว หรือธรรมนูญชีวิต ๖ ทิศรอบตัว
เราที่เราต้องดูแล แล้วความสุขรอบตัวจะบังเกิด
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บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมองให้ผลเป็นความทุกข์
บุญ คือ สิ่งที่ผ่องใสให้ผล คือ ความสุข
บาปเหมือนฝุ่นละอองหรือโคลนตม
บุญ คือ น�้ำช�ำระฝุ่นหรือโคลนตม
ทุกคนเกิดมาต้องมีบาปติดตัวมาทุกคน
จะมากหรือน้อยเท่านั้น

บทความพิเศษ
บันทึกไม่ลับ....ของแม่ชวี ัดป่า
เรื่องโดย แม่ชีวัดป่า

เมตตาสั่งสอนให้พยายามฝึกกรรมฐานรักษาตัวเราให้
ได้ ให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเพื่อให้ทนกับอาการปวด
ให้ได้ ซึ่งก็ดีขึ้นเป็นล�ำดับ และจะไม่ปล่อยให้จิตตก
อาการของจิตตกจะเป็นตัวท�ำลายเรายิ่งกว่าโรคร้าย
ที่เราเป็น แม่ชีเชื่อว่าใครก็ท�ำร้ายเราไม่ได้นอกจากตัว
เราเอง
๖ เดือนของการอยู่วัด บวชชี ได้เรียนรู้ ฝึก
การดูจิต ว่าท�ำไมจิตชอบส่งออกนอก การรักษาจิต
ไม่ให้จิตส่งออกนอกมีสติอยู่ตลอดเป็นเรื่องส�ำคัญ คิด
อยู่ตลอดเวลาว่าเรามาเพื่ออะไร พรุ่งนี้เราจะมีโอกาส
ลืมตาไหม เสียดายเวลาที่เสียไปเวลาจิตคิดไปเรื่อยมี
สติต้องรีบดึงกลับมา แต่ก็พยายามให้มีชีวิตเป็นปรกติ
นี่คือสิ่งที่แม่ชีพยายามท�ำให้ได้จนเป็นประจ�ำ ระลึก
ในพระคุณของหลวงพ่ออยู่เสมอ ที่ท่านอนุญาตให้
เราเข้ามาเป็นสมาชิกของวัดป่าเจริญราชและเราต้อง
ปฏิบัติให้ได้ วัดป่าเจริญราช คือ บ้านหลังใหม่ของ
แม่ชี อยู่ที่วัดไม่ค่อยได้เช็คดูว่าวันนี้วันอะไร จะรู้ก็ต่อ
เมื่อโยมมาที่วัดเยอะ คือวันหยุดหรือวันพระ วันโกน
มีความสุขกับการถือศีลภาวนา หลวงพ่อท่านได้
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วัดป่าเจริญราช

โรคร้ายท�ำให้เราตายได้ แต่จิตตกท�ำให้เราไป
อบายเมื่อตายในขณะนั้น...

แม่ชีอยู่วัดได้มีโอกาสได้พบ คนที่มาวัดมี
หลายอาการ หลายแบบ จากที่เคยได้เล่าให้ฟังเมื่อ
ตอนที่แล้วบางคนมาเพราะป่วยทางกาย บางคนมา
เพราะป่วยทางใจ บางคนมาเพราะมีจิตศรัทธาอย่าง
แรงกล้า ชอบท�ำบุญ รักวัดป่าเจริญราช รักหลวงพ่อ
มีหลายคนมากันทั้งครอบครัว เป็นครอบครัวบุญ เช่น
คุณสุรพันธ์-คุณนวล,คุณแอ๊ะ-คุณชาญ หรือครอบครัว
คุณปุ่น,คุณอ้อม-คุณกร,คุณตึ๋ง-คุณก้อย ประเภทมา
เดี่ยวก็คุณสุ,คุณยา มาวัดทุกครั้งที่มีเวลาว่าง ท่าน
เหล่านี้ก็จะมาช่วยท�ำความสะอาดวัด เก็บขยะ

ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.watpacharoenrat.org

แก้ไฟช่วยงานวัดทุกเรื่อง ประปาไฟฟ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ
ช่วยได้หมดเหมือนบ้านตนเอง ซึ่งขออนุโมทนาบุญกับ
ท่านเหล่านี้ และอีกหลายท่านที่แม่ชียังไม่ได้กล่าวถึง
หรืองานที่ต้องการพลังสามัคคีเช่นขนทราย งานบุญ
ใหญ่ ๆ ขาดไม่ได้ก็คุณปอที่ตัดเสื้อถวายพระคุณเจ้า
เวลาท�ำงานที่ต้องออกแดด คุณติ๋ม คุณเพ็ญกับ
ครอบครัว อีกหลาย ๆ ท่าน และยังมีอีกหลาย ๆ ท่าน
ซึ่งต้องอนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านที่มาช่วยเหลือวัด
ป่าเจริญราช ด้วยจริง ๆ เพราะถ้าขาดพลังกายและใจ
ของพวกคุณโยมทั้งหลาย ก็จะมีแต่พระคุณเจ้าและ
แม่ชีที่ท�ำงานเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถจะส�ำเร็จได้และ
เรียบร้อยสวยงามเช่นทุกวันนี้

คนป่วยทางกาย หรือทางใจ ส่วนใหญ่ก็
จะมากราบหลวงพ่อ เพื่อขอให้หลวงพ่อช่วยปัดเป่า
ทุกข์โศกโรคภัยของตนเอง แม่ชีได้มีโอกาสเข้าไปรับ
รู้เรื่องราวต่าง ๆ ในบางครั้งเนื่องจาก บางท่านมาพบ
แม่ชีจากเพื่อนแนะน�ำมา หรือจากที่อาจารย์สุจิตรา
อ่อนค้อม แนะน�ำให้มาพบกับแม่ชี หรือโดยบังเอิญ
ท�ำให้เรามีโอกาสได้ไปนั่งฟัง จึงพบว่าวัน ๆ สารพัด
เรื่องที่หลวงพ่อท่านต้องช่วย และท่านมีเมตตามาก
ไม่เคยเห็นท่านบ่นสักค�ำ มีแต่ยิ้มตลอดเวลา ช่วงเช้า

จนเสียงระฆังตีเพลก็ยังไม่หมดบางครั้งแม่ชีต้องบอก
ว่าให้พอก่อนหลวงพ่อท่านจะฉันเพล หลวงพ่อท่าน
ยังบอกไม่เป็นไร หรือบางครั้งช่วงบ่ายจนถึงค�่ำมืด
ยังมีโยมมาพบ หมดจากโยมที่มากราบ ท่านยังเดิน
ตรวจงานในวัดอีก แม่ชีไม่เห็นท่านพักเลย ท�ำให้เรา
เกิดความละอายใจ ตอนป่วยก็อาศัยบารมีท่านบวช
อยู่ในวัดท่านไม่ให้ท�ำงานอะไรมากด้วยความเมตตา
ให้ปฏิบัติธรรม และทานยาที่ท่านจัดให้อย่างเดียว
มาช่วงนี้พอมีแรง เลยลุกขึ้นมาบ้างเลยช่วยขนทราย
กวาดลานวัด ถูศาลา รดน�้ำต้นไม้ ช่วยเหลือดูแลคน
ป่วยบ้าง หรือช่วงวัดมีกิจกรรม พอช่วยได้ก็จะท�ำเต็ม
ที่เพื่อทดแทนพระคุณท่านให้มากที่สุด เท่าที่ตนเอง
ยังท�ำได้ตอนมีชีวิตอยู่แม่ชีตั้งจิตไว้เช่นนี้
หลวงพ่ อ สอนไว้ ใ นหนั ง สื อ วิ ป ั ส สนาชี วิ ต
“บาปเป็นสิ่งที่เศร้าหมองให้ผลเป็นความทุกข์ บุญ คือ
สิ่งที่ผ่องใสให้ผล คือ ความสุข บาปเหมือนฝุ่นละออง
หรือโคลนตม บุญ คือ น�้ำช�ำระฝุ่นหรือโคลนตม ทุกคน
เกิ ด มาต้ อ งมี บ าปติ ด ตั ว มาทุ ก คนจะมากหรื อ น้ อ ย
เท่านั้น ส่วนของบุญที่เราท�ำให้มากแล้ว จะกลายเป็น
บารมี และบารมีที่เต็มบริบูรณ์ดีแล้ว จะกลายเป็น
พรสวรรค์ เป็นเหตุท�ำให้เราได้สมหวังสมปรารถนา
มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมสมบัติ นิพพาน
สมบัติ ล้วนเกิดจากบุญ ทุกคนควรท�ำบุญเพื่อเป็น
ก�ำไรชีวิตของตนเอง”
แม่ชีอ่านค�ำสอนของท่าน ทุกค�ำเป็นสิ่งที่
สร้างพลังให้ชีวิต รู้สึกซาบซึ้งเพราะได้เห็นตัวบาปบุญ
อย่างชัดเจน เป็นความจริงเนือ่ งจากการทีเ่ ราเป็นแม่ชี
จึงมีคนมาเล่าความทุกข์ให้ฟัง มาวัดมากราบหลวงพ่อ
เพราะหาที่พึ่งที่ไหนไม่ได้แล้ว เป็นที่สุดท้าย แม่ชีจะ
เล่าถึงคุณโยมคนหนึ่ง ใช้ชื่อสมมุติแล้วกันนะ ชื่อน้อง
หนู เธอมาที่วัดขอปฏิบัติธรรม แบบทั่วไป แต่น้องหนู
ไม่เหมือนคนปรกติ เดิน ตัวแข็ง มือไม้ ขยับไม่ได้เลย
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ขากรรไกรแข็ง น�้ำลายยืด พูดด้วยก็ไม่พูด ยิ้มด้วยก็ โดยเฉพาะคนป่วยมักจะหาย ถ้าไม่มีกรรมหนักหรือ
ไม่ยิ้ม แม่ชีเห็นครั้งแรกก็สะดุดใจ เพราะดูรู้ว่าผิดปกติ กรรมใดมาตัดรอน ผลบุญจากการวิปัสสนากรรมฐาน
น้องหนูตงั้ ใจปฏิบตั เิ ต็มที่ พยายามช่วยงานวัดทุกอย่าง จะช่วยได้มาก
แต่รา่ งกายไม่สะดวกในการเคลือ่ นไหวอยู่ จนครบ ๗ วัน
อาการก็ไม่ดีขึ้น แม่ชีจึงแนะน�ำให้ไปกราบหลวงพ่อ
ซึ่งท่านเมตตาให้เข้ากรรมฐานปิดวาจา ๑๐ วัน ซึ่งตอน
นั้นยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร เธอตั้งใจท�ำเต็มที่ ด้วยผลบุญ
อาการที่แข็ง ตาค้าง น�้ำลายยืดค่อย ๆ หายไป ซึ่งแปลก
มาก พูดจารู้เรื่อง เดินได้คล่อง
พอครบก�ำหนดให้ไปกราบหลวงพ่ออีกครั้ง
หลวงพ่อให้ปฏิบัติต่ออีก ๗ วัน พอครบก�ำหนดแล้ว
เธอไปกราบหลวงพ่อ และสารภาพว่า เธอเคย
ไปท�ำแท้งมาถึง ๒ ครั้ง วันที่เธอมาวัดครั้งแรก
เธอ นั่ ง สม าธิ แ ละ เห็ น เด็ ก มา ยื น ชี้ ห น้ า ต่ อ ว่ า เธอ
็น
หน้าตาโกรธขึ้งอย่างมาก พอวันสุดท้ายเธอเห
เด็กยิ้มให้ใส่ชุดขาวมาและเดินจากไป
จากนั้นมาเธอหน้าตาแจ่มใสพูดได้อย่างปกติ แม่ชี
สัมภาษณ์เธอ เธอเล่าว่า ตกงานมา ๒ ปี และเกิด
อาการอย่างที่เห็น ไปหาหมอหลายที่เสียเงินไปเยอะ
จนสุดท้ายไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และถูกฉีดยา
ไปหลายเข็มก็ยังไม่หาย ท้อแท้กับชีวิตจนต้องมาวัด
หลวงพ่อท่านเห็นกรรมอันนี้แล้ว จึงได้ให้เธอแก้กรรม
ด้วยตนเอง นับจากนั้นมาเธอก็ได้งานท�ำ ๔ แห่ง และ
ปวารณาตัวช่วยงานวัดเท่าที่มีโอกาส เป็นคนใหม่
หน้าตาสดใส แม่ชีย�้ำกับเธอเสมอว่า อย่าทิ้งกรรมฐาน
นะพยายามท�ำทุกวันเพื่อจะสร้างบุญให้ตนเอง นี่คือ
ตัวอย่างผลบุญ บุญ จากการนั่งกรรมฐานที่เห็นทันตา
เท่าที่แม่ชีสังเกตดูจะเห็นคนที่มาพบหลวงพ่อไม่ว่า
จะเรื่ อ งอะไรก็ ต ามถ้ า ปฏิ บั ติ ธ รรมเจริ ญ วิ ป ั ส สนา
กรรมฐานอยู ่ ต ลอดเวลา
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ตัวอย่างผู้ป่วย มะเร็งเต้านม ที่แม่ชีดูแลอยู่ ๒
ราย มาหาหลวงพ่อพร้อมกัน รายหนึ่งไม่เคยสวดมนต์
หรือท�ำสมาธิ เลยไม่ต้องพูดถึงกรรมฐาน ไม่เคยรู้จัก
ให้ท�ำก็ไม่ท�ำอ้างโน่นนี่ตลอด สวดมนต์ก็ไม่สวด ห่วง
สมบัติรอบกาย ห่วงทุกเรื่อง ลูก สามี บ้าน แม่ชีขอใช้
ชื่อสมมุติว่า อ่อน อีกรายเคยท�ำมานานรายนี้มาจาก
ไอซียู ฉีดมอร์ฟีนมาแล้ว แม่ชีสมมุติชื่อว่า เป้า เธอเคย
ท�ำกรรมฐานมาบ้าง แต่ระยะหลังจิตตกท�ำให้อาการ
ทรุด เพราะเกิดความเบื่อหน่ายกับอาการเจ็บปวด ซึ่ง
เป็นความคิดที่ผิดเพราะจะยิ่งท�ำให้โรคก�ำเริบและไม่
หาย อ่อนอาการดีขึ้นช้ามากได้รับทุกข์ทรมารจาก
เนื้อร้ายตรงเต้านมที่เริ่มเน่าหลวงพ่อท่านมีเมตตา
อยู่เสมอมา ขนาดให้คนเอายาไปให้ที่บ้านของเธอที่
มหาชัย และให้มาพักที่วัด เพื่อต้มยาให้กินโดยแม่ชี
ช่วยดูแลให้อย่างเต็มที่ แต่คนป่วยไม่ช่วยตัวเองด้วย
การภาวนาเลย จิตตกตลอดเวลาคิดแต่เรื่องภายนอก
ตลอด ท�ำให้ทุกข์ทั้งคนป่วยญาติและคนดูแล เพราะ
ขาดบุญมาเสริมให้ ส่วนเป้า ตอนมาหาครั้งสุดท้าย
หน้าอกเน่ามาก และเธอตาเหลือกค้าง แล้วต้องหาม
มา แต่เพราะบุญเก่าที่เธอเคยท�ำกรรมฐานไว้ ช่วยให้
ไม่ตายในตอนนั้น ที่เธอป่วยขนาดนี้ เกิดจาก
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ผลกรรมเก่าของเธอเมื่อชาติที่แล้วส่งผลให้เธอเป็น
อย่างนั้น กรรมเก่าของเธอ คือ เคยเชือดหน้าอกวัวกิน
แต่เสียดายยังไม่อยากให้วัวตายเลยเอาไฟไปจี้ตรง
แผลไว้ ท�ำให้ชาตินี้เธอต้องรับทุกข์ทรมานจากมะเร็ง
เต้านมอย่างมาก เมือ่ กรรมหมดเธอก็จะหาย ดังนัน้ เธอ
จึงต้องพยายามท�ำกรรมฐานให้ได้และต้องไม่จิตตก
มิฉะนั้นเธอจะไม่สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้ และอาจ
ลงไปอบาย เพราะไม่ฝึกจิตของตน

ฉีดมอร์ฟีนตลอดเวลา และเธอได้เสียชีวิตไปแล้วใน
วันที่ ๒๔ เมษายนทีผ่ า่ นมา ขณะทีแ่ ม่ชกี �ำลังเขียนเรือ่ ง
นี้อยู่พอดี ญาติของเธอโทรมาให้กราบเรียนหลวงพ่อ
ให้แผ่บุญให้ด้วย แต่เนื่องดึกมากแล้วแม่ชีจึงไปกราบ
เรียนหลวงพ่อในวันรุ่งขึ้น (วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖)
ช่วงเพล หลวงพ่อท่านบอกกับแม่ชีว่า ท่านรู้แล้ว ผู้
ตายมากราบหลวงพ่อตอนตีสอง น่าเสียดายที่เธอไม่มี
โอกาสฝึกสติ แต่เธอมีโอกาสถวายเงินจากการขาย
ต้นไม้ในที่ดินของเธอ ให้หลวงพ่อ ท�ำให้ตอนตาย
วิญญาณเธอ ได้มีโอกาสพบหลวงพ่อก่อนไปตามวิถี
กรรม ถึงว่าบาปบุญมีจริงท�ำแล้วเห็นผลตอนตายนี่ล่ะ
ฉบับนี้มีสาระแก่นสารมากหน่อย แต่เป็น
การเตือนสติได้เป็นอย่างดี ฉบับหน้าแม่ชีจะมาเล่า
เรื่ อ งราวในรั้ ว วั ด ป่ า เจริ ญ ราชให้ ฟ ั ง อี ก แม่ ชี ข อ
อนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านที่มีจิตเมตตาบริจาค
ทรัพย์ และ ก�ำลังกายให้กับวัดป่าเจริญราชด้วยนะคะ
สาธุ สาธุ อนุโมทามิ แล้วพบกันใหม่นะคะ

นี่คือเรื่องราวที่แม่ชีได้ประสบจากความจริง
ที่เห็นชัดในเรื่องของผลบุญและผลบาป และอานิสงส์
ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ความจริงมีหลาย
เรื่ อ งที่ เ ป็ น อุ ท าหรณ์ ใ ห้ กั บ ผู ้ ที่ คิ ด ว่ า ตั ว เองไม่ ว ่ า ง
หรือรอว่างก่อน ลืมไปว่าเราไม่รู้วันตาย จะเป็นวัน
นี้ พรุ่งนี้ จะตื่นหรือไม่ตื่น แล้วจะมีโอกาสอยู่ต่ออีก
กี่ชั่วโมงกี่นาที ในขณะที่แขนขาแข็งแรงมือไม้ยังดี
อายุไม่มากรีบมาท�ำบุญไว้เก็บบุญไว้ เมื่อบุญเริ่มหมด
กรรมตามทันแล้ว จะไม่สามารถแก้ตัวได้เพราะสายไป
ดังตัวอย่างคุณโยมคนหนึ่งเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเข้า
กระดูกเข้าปอด มาพบหลวงพ่อให้ช่วยแต่ก็สายเพราะ
สามารถท�ำสมาธิได้ เพราะเธอเจ็บปวดมาก ถึงขั้นต้อง

คติธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์

โดย เด็กแบกเป้

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ค�ำถามในคอลัมน์นี้เป็นค�ำถามของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ารับการอบรมกรรมฐาน ที่วัดป่าเจริญราช
โดยมีหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นผู้ให้ค�ำสอน และเมตตาตอบปัญหาคลายความสงสัย ความกังวลของ
ผู้ปฏิบัติธรรมระหว่างการเข้าฝึกฝนกรรมฐาน ค�ำถาม ค�ำตอบนี้นับเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
ที่สนใจ ใฝ่ใจ ในการปฏิบัติธรรม และมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดในการขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญา ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ตรงตามค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จ�ำเป็นหรือไม่ที่ต้องเดินจงกรมก่อนนั่งสมาธิทุกครั้ง
ถ้าถามว่าจ�ำเป็นไหม ไม่จ�ำเป็น ถ้าถามว่านั่งแล้วเดินได้ไหม ได้ เดินแล้วนั่งได้ไหม ได้ แต่อยู่ที่
ว่าหากเราเดินแล้ว พลังขับสมาธิมันจะไปได้ดี แต่บางคนอย่างอาตมา เดินข้างนอกแล้วเข้ามา
นั่งเลยไม่ได้เดินข้างใน หรือว่าไม่เดินนั่งเลยได้ไหม ได้ ขอให้เราจับสภาวะให้ได้ เพราะตรงนี้ที่
ปล่อยให้โยมเลือกท�ำกันแบบเคร่งครัด คือ โยมท�ำสภาวะใด ท�ำอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่ง ท�ำเลย
เจ้าหน้าที่จะคอยดูช่วยสนับสนุนเท่านั้นเอง ถ้าเราท�ำถูกท�ำดีเขาก็สนับสนุน ถ้าเราท�ำผิดเขาก็
ไปคอยบอก เป็นผู้คอยชี้ขุมทรัพย์ให้ บางทีชี้ขุมทรัพย์กลายเป็นพญามารนั้นล่ะไม่เป็นไร จะนั่ง
หรือจะเดินก่อนก็ได้
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ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วงท�ำอย่างไร
ถ้านั่งสมาธิแล้วง่วง พระพุทธเจ้าแก้อาการง่วงของพระโมคคัลลานะ โมคคัลลานะเธอง่วงขนาดนั้นก็เอามือ
ลูบหน้าลูบตัว ถ้าไม่ไหวก็แยงหูดึงหู ถ้าไม่ไหวก็ดึงเส้นขนจมูก ถ้าไม่ไหวเดินออกไปล้างหน้า ถ้าไม่ไหวนอน
หลับไปเลย ถ้าไม่ไหวจริง ๆ อาตมาแก้อาการโยมแม่ชหี ลายปีนหี่ ลับ อาตมาแก้โดยให้ไปนัง่ หันหน้าเข้าหาเสา
จริงๆ มันไม่ใช่หลับหรอก แต่มันเป็นอาการหลอก มายาในจิตหลอกเรา พอกลับถึงห้องแหมตามันใสแป๋ว
นั่นแหล่ะ เราอย่าหลงมายาของจิต เขาเรียกมารยาสาไถยของจิตมันเยอะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็เอาน�้ำล้างหน้า
ล้างตา ถ้าไม่ไหวก็หันหน้าหาเสา ถ้ามันไม่ไหวจริง ๆ ก็นอนก่อน นอนสมาธิก�ำหนด

เหตุใดจึงเรียกผู้ปฏิบัติธรรมว่าโยคี
โยคีมาจากค�ำว่า โยคาวจร แปลว่า ผู้เห็นภัยในวัฏฏะในการเวียนว่ายตายเกิด โยคี คือ ผู้ปฏิบัติ
เขาเรียกให้เป็นอันเดียวกัน จริง ๆ ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงโกสัมพี มีพระภิกษุนั่ง
ฟังธรรมอยู่ด้านขวา อุบาสกอุบาสิกานั่งฟังธรรมด้านซ้าย พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่ได้
ตรัสว่าอุบาสกอุบาสิกา ท่านตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ในหลาย ๆ สูตรในพระไตรปิฎก ก็คือรวมทั้ง
ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ท่านตรัสเรื่องไหนค�ำว่าภิกษุ ตรัสเรื่องจิต ไม่ได้ตรัสเรื่องรูป
กายไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปกาย ตรัสเรื่องจิต จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา นั้นแหล่ะ คือ ผู้เป็นภิกษุ โยมมี
ศีล สมาธิ ปัญญา บริสุทธิ์วิสุทธิอยู่นั่นแหล่ะ คือ ผู้เป็นภิกษุ ไม่ต่างกัน ค�ำว่าโยคีก็เช่นเดียวกัน
คือ ผู้ปฏิบัติธรรม ผู้เห็นภัย ผู้อยากจะออกจากทุกข์

เวลานั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดขามากจนบางครั้งทนไม่ไหว จะเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหม
ทนไปก่อนสักระยะหนึ่ง เมื่อทนไม่ไหวก็ค่อย ๆ ขยับเปลี่ยน แต่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนอย่างมีสติ ถ้าจริง ๆ
ลองทนไปดูสักระยะหนึ่ง พอทนแล้วอาการปวดนั้นเราจะข้ามไปได้ไหม มันปวดมาตั้งแต่อดีตชาติที่
เรายังไม่เกิด มันปวดข้ามภพข้ามชาติมาแล้ว พระพุทธเจ้าจึงสวดสาธยายขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ
ภารา หเว ปัญจะ ขันธา ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก มันหนักตรงไหนนี่แหล่ะที่มานั่งดู ถ้าหากเรานั่งตี
ดัมมี่ทั้งวันไม่เห็นมันจะปวดตรงไหน ใครที่เคยเล่นไปคิดดูนะ มันนั่งได้ทั้งวันไม่เห็นปวดอะไรเลยสบายมาก
ด้วย แต่พอมานั่งสมาธิเท่านั้นแหล่ะ โอ้โฮโยม...มันทรมานเพราะเราดูสังขาร สังขารนี้ท่านว่าเป็นของไม่
เที่ยง มันเกิดขึ้นมันทุกข์ พอมันทุกข์ตัวนี้แหล่ะจึงมีผู้หยั่งรู้เห็นภัย จึงมีโยคีที่ไม่อยากเกิด ไม่อยากเกิด
เป็นมนุษย์ แล้วเทวดาทุกข์ไหมก็ทุกข์เหมือนกันไม่ว่าขั้นไหน ขั้นกามาวจรก็เหมือนกัน ก็ยังมีทุกข์อยู่นะ
โยม อดทนไปสักระยะหนึ่ง ทนดูว่ามันจะเป็นยังไง ท่านถึงบอกว่าให้ดูทุกข์แล้วเราจะออกจากทุกข์ได้ จะ
เข้าใจทุกข์ ดูว่ามันปวดตรงไหนปวดจนกระดูกมันแตกระเบิดไหม ให้เราดูลงไปลึกตรงนั้นก่อน พิจารณา
ตรงนั้นลงไปก่อนสู้มันไปก่อน ไม่ใช่ปวดแป๊บเดียวเปลี่ยนเลย ไม่ได้ มันก็ปวดอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม ถ้า
เราทนปวดครั้งนี้ได้หนึ่งชั่วโมง ครั้งต่อไปสองชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงเราไม่ปวด สองชั่วโมงมันถึงจะปวดมัน
จะขยับเลื่อนชั้นขึ้นไป แต่มันก็มีปวดยู่ตลอดแต่ปวดแล้วทนได้ นั้นล่ะวิธีการต่อสู้แก้ไข
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ค�ำว่าอนุโมทนาแปลว่าอะไร
ค�ำว่า สาธุ กับ อนุโมทนาสาธุ แปลว่า ดี อนุโมทนา แปลว่า ยินดีด้วย ค�ำว่า มิ เป็นภาษาบาลี ถ้าหลาย
คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ค�ำว่า มะ ถ้าคนเดียวใช้ค�ำว่า มิ แปลว่าเรายินดีด้วย

เข้าปฏิบัติธรรมทุกครั้งจะมีอาการท้องเสียถ่ายมาก แต่ไม่ปวดท้องจะเป็นเฉพาะ
วันที่สองที่สามของการปฏิบัติจะแก้ไขได้อย่างไร
ไม่เป็นไร อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของสภาวะธาตุแปรปรวน นี่เป็นเรื่องของธาตุแปรปรวน
นอกเสียจากท้องเสีย อันนี้ท้องไม่เสีย ไม่ปวด ลักษณะของเราเวลาท�ำสมาธิหรือมีจิตละเอียด
เบาขึ้น ระบบการย่อยสลายของกากอาหาร ธาตุอาหาร กระเพาะอาหารจะท�ำงานอย่างละเอียด
ที่สุด การเคี้ยวตั้งแต่เราเคี้ยวหนอ เคี้ยวหนอ เคี้ยวหนอ ลงหนอ ลงหนอ กลืนลงไปจนตกที่
กระเพาะมันจะเห็นเลยจนตกทีก่ ระเพาะมันจะท�ำการบีบย่อยอย่างละเอียดมาก ขณะเดียวกันกับ
ธาตุภายนอกและภายในมันกลมกลืนกัน มันจะขับบีบของสกปรกของเสียนี้ออกไป เขาจึง เรียกว่า
ผู้คนกินของบูดเน่าพระอริยะเจ้ากินของบริสุทธิ์ สิ่งใดที่ไม่เหมาะกับกายกับธาตุขันธ์ มันจะขจัด
ออกมันจะสกรีนออกทันที ถามว่าดีไหม ดี น�้ำย่อยก็จะดีขึ้น กระเพาะ หัวใจ ปอด มันจะท�ำงาน
สูบฉีดได้เต็มที่ อาตมาบอกให้โยมนั่งตัวให้ตรง บางครั้งบางคนหายใจไม่ถึงปอด เมื่อเรานั่งตัว
ตรงปอดจะสูบฉีดโลหิตไปทั่ว เมื่อเราสังเกตดูผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติได้ดีได้สภาวะดีแล้วหน้าจะ
ผ่องใส ผิวจะผ่องใส นั่นคือ ปฏิบัติธรรมได้ถูกวิธี ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมสิบปีหน้าด�ำคล�้ำเครียด มัน
ไม่ถูก มันไม่สกรีนของสกปรกออก แต่มันเอาสกปรกมาเข้าเป็นการปฏิบัติอีกแง่มุมหนึ่ง มันขับ
ของเสียออก กากเดนที่ไม่ดีออกนั่นล่ะไม่เป็นไร ท�ำไปสักระยะหนึ่งพอมันปรับตัวได้ทั้งสภาวะ
จิตสภาวะกาย และอุณหภูมิในร่างกายก็จะปกติเอง แล้วก็จะเบา ผิวพรรณวรรณะจะเปลี่ยน จะ
มองดูเนียนอันนี้เป็นอานิสงส์ เศษอานิสงค์ผลพลอยได้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ สิ่งที่เราต้องการ
ไม่ใช่ตัวนี้ ไม่ใช่สิ่งนี้ นี้แหล่ะโยมเขาเรียกว่าตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วย ศีล สมาธิ
เป็นการอาบด้วยศีล อบด้วยสมาธิ มันอาบและอบด้วย การอบนี่ท�ำให้ของสกปรกเลอะเทอะ
มันหลุดหลุ่ยออกจากกายเรา อะไรที่มันตกสะเก็ดมันจะหลุดออกไป พอจิตใจเป็นสมาธิแล้วโยม
สบายใจโยมจะมองอะไรก็มีชีวิตชีวา แต่ถ้ามองอะไรแล้วมันห่อเหี่ยวไปหมดนั่นแหล่ะมันเริ่มจะ
เห็นญาณพิเศษ นิพพิทาญาณ เบื่อทั้งตนเองเบื่อทั้งคนอื่น แต่ต้องเห็นด้วยสตินะ ถ้าไม่เห็นด้วย
สติมันก็หลบไปนอนอย่างเดียว ญาณพิเศษกลายป็นญาณผีเปรตไประวังให้ดี
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โปรดติดตาม...

สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าเจริญราช คลื่น FM 107.25

วัดป่าเจริญราช ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวสารและ
สาระน่ารู้ต่าง ๆ ได้ทาง
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าเจริญราช คลื่น FM 107.25
และสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่เว็บไซต์
วัดป่าเจริญราช www.watpacharoenrat.org
หรือทาง facebook.com/watpacharoenrat11

เร็ว ๆ นี้..
แผนที่เดินทางมาวัดป่าเจริญราช
เลขที่-ซอย-ถนน: ๑๒/๑๙ คลอง ๑๑
(สายกลาง)
ตำ�บล: บึงทองหลาง อำ�เภอ: ลำ�ลูกกา
จังหวัด: ปทุมธานี รหัสไปรณีย์: ๑๒๑๕๐
โทร.: ๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒
โทรสาร ๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
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ตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือปฏิบัติธรรมสร้างความดี
ให้เต็มที่ ขณะนั้นจิตก็คิดถึงลูกขึ้นมา ท�ำไมเราเอาใจ
ไปฝากไว้กับคนอื่น ท�ำไมไม่เข้มแข็ง
และเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดู

บทความพิเศษ
๑๐๘ สารพันปัญหา
เรียบเรียงโดย สามา

หญิงสาว กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ โยมมีปัญหา

จะขอเรียนปรึกษาหลวงพ่อเจ้าคะ โยมทุกข์ใจมาก
ชีวิตไม่มีความสุขเลย โยมท�ำอะไรไว้หรือเจ้าคะ ท�ำไม
เวลาบ่ายแก่ ๆ ณ วัดป่าเจริญราช พระเดช- โยมจึงต้องมาเจออะไรแบบนี้
พระคุ ณ หลวงพ่ อ วี ร ะนนท์ ยั ง คงเมตตาญาติ โ ยม หลวงพ่อ เจริญพรโยม อาตมาไม่เห็นว่าโยมมีปัญหา
รับแขกตั้งแต่เช้า จนกระทั่งฉันเพลเสร็จก็ยังไม่ได้พัก ร้ายแรงอะไร สุขภาพร่างกายโยมก็แข็งแรงดี สุขภาพ
ด้ ว ยความเมตตาญาติ โ ยมที่ มี ป ั ญ ญาทุ ก ข์ ร ้ อ นใจ จิตโยมต่างหากทีท่ �ำร้ายตัวเอง
สารพันปัญหา ๑๐๘ ในการด�ำเนินชีวิต ทั้งปัญหา
หญิงสาว โยมไม่ได้ท�ำร้ายตัวเองนะเจ้าคะ มีแต่คน
ครอบครัว หน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพตนเอง
มาท�ำร้ายโยม โยมจะเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าโยมถูกท�ำ
สุขภาพคนที่เรารัก ล้วนแต่หวังจะปรึกษาหลวงพ่อ
ร้ายจิตใจยังไง โยมเกิดมาเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่
เพื่อหาทางออกของชีวิต
เรียนหนังสือเก่ง คุณพ่อคุณแม่รักและดูแลเป็นอย่างดี
หญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งอายุประมาณ ๓๐ ปี พอโยมเรียนจบ โยมก็ได้ท�ำงานบริษัทที่มีชื่อเสียง
กิริยามารยาทดูเรียบร้อย ส�ำรวม ก�ำลังนั่งคอยจะ รายได้ดีสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ล�ำบาก โยมมีแฟนที่
ปรึกษาปัญหากับหลวงพ่อเช่นกัน แต่ดว้ ยความอาย จึง ทุกอย่างเท่าเทียมกันทั้ง ฐานะ หน้าตา รายได้ โยมก็
ให้ใคร ๆ แซงหน้าไปก่อน จนเป็นคนสุดท้าย แล้วก็ คิดว่าชีวิตคงมีความสุข เราคงจะสร้างครอบครัวที่
ค่อย ๆ ขยับจากข้างหลังมานั่งข้างหน้า แต่ก็ทิ้งระยะ อบอุ่นและมีความสุขเป็นที่อิจฉาของคนอื่น ๆ โยมจึง
ห่ า งจากหลวงพ่ อ พอสมควรด้ ว ยความเป็ น ผู ้ ห ญิ ง ตัดสินใจแต่งงาน แต่ไม่เป็นอย่างคิด ทุกอย่างที่คาด
จึงส�ำรวมเป็นอย่างมากเวลาพูดคุยกับพระภิกษุสงฆ์ หวังไว้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ
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คนที่โยมคิดจะฝากชีวิตด้วย กลับมาท�ำชีวิต
ของโยมบัดซบ เลวร้าย ตอนแรกก็ดีเจ้าคะ พอโยมตั้ง
ท้อง ได้ ๒ เดือน เขากลับไปมีคนอื่น ปล่อยให้โยม
เสียใจ โยมนอนร้องไห้ทุกวัน ล�ำบากก็ล�ำบากช่วงตั้ง
ท้อง ไม่กล้ากลับบ้านไปหาพ่อแม่กลัวว่าท่านจะเสียใจ
เพราะท่านเพิ่งจะดีใจเมื่อรู้ว่าโยมตั้งท้อง โยมทนทุกข์
ทรมานตลอดการตั้งครรภ์ ๙ เดือน สามีกลับบ้านบ้าง
ไม่กลับบ้าง ซ�้ำยังมีโทรศัพท์จากผู้หญิงใหม่ คอย
รบกวนโยมอยู่ตลอดเวลา โยมอยากจะหย่าให้รู้แล้วรู้
รอด แต่คิดถึงอีกชีวิตหนึ่งที่เกิดมาจะไม่มีพ่อ คิดถึง
หน้าตาพ่อแม่ ตนเอง อายไม่กล้าหย่า ยังไม่อยากได้
ชื่อว่าเป็นแม่ม่ายเจ้าคะ
แต่จนกระทั่งไม่กี่วันก่อนคลอดโยมตัดสินใจ
เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง ท่านร้องไห้ และโกรธโยมที่ทน
ท�ำไมทั้งนาน เก็บอยู่คนเดียวมาตั้งนาน ท่านเข้ามา
ดูแลโยมตลอดจนกระทั่งคลอด หลังคลอดน้องแล้ว
โยมตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ สามีเริ่ม
กลับมาง้อขอโทษกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา โยมดีใจแล้ว
ก็คิดว่าจะให้อภัย แต่สุดท้ายกลับมาเพื่อจะขอเงิน
เพราะติดการพนันเป็นหนี้เยอะ แล้วมีคนมาตามทวง
เท่านั้นแหละเจ้าคะ โยมกลัวมาก คนเราพอเลวแล้ว
ก็เลวได้ครบจริง ๆ บ้านที่โยมเคยอยู่ด้วยกันก็ก�ำลังจะ
ถูกยึด โยมเครียดมากเลยตัดสินใจขอหย่า เพราะไม่งั้น
โยมคงต้องรับใช้หนี้สินไปด้วย กว่าจะหย่าได้ก็ต้อง
เรียกว่า จ้างหย่า เพราะโยมก็หมดเงินไปจ�ำนวนหนึ่ง
กับของขอหย่า

หลั ง จากหย่ า แล้ ว โยมกลั บ ไปท�ำงานตาม
ปกติ ชีวิตเริ่มมีความสุขอีกครั้ง ยอมรับความจริงกับ
ค�ำว่า “แม่ม่าย” ได้ ดูแลเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุด จน
กระทั่งมาท�ำงานได้เจอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง คุยกัน
รู้เรื่องเพราะพี่คนนี้ก็เคยมีครอบครัวและไม่ประสบ
ความส�ำเร็จ มีลูกกับภรรยาเก่า ๑ คน ท�ำให้เราคุยกัน
รู้เรื่อง พี่เขาเข้าใจโยมจนคบกันถึงขั้นแฟน โยมรักจน
หมดใจ ในความรู้สึกของผู้หญิงเวลารักใคร คบใคร
ก็อยากให้เป็นไปตามประเพณีให้เรียบร้อย คือโยม
อยากจะแต่ ง งานอี ก แต่ เ ป็ น ว่ า ฝ่ า ยชายไม่ อ ยาก
แต่งงาน ถ้าพอใจก็คบกันไปอย่างนี้ ต่างคนต่างเคย
ผ่านอะไรมาแล้ว ท�ำไมต้องแต่งงานอีกให้วุ่นวาย ยังไม่
เบื่ออีกเหรอ นี่คือ ค�ำพูดของแฟนโยมเจ้าคะ โยมเลย
เสียใจ ท�ำไมผู้ชายชอบคิดอะไรง่าย ๆ ไม่ให้เกียรติ
ผู้หญิง หลวงพ่อช่วยโยมด้วยเจ้าคะ ท�ำไมโยมต้องทุกข์
เรื่องคู่ตลอดเวลา
หลวงพ่อ คุณโยม อาตมาฟังมานาน ทุกข์ของโยมแก้ไม่

ยาก ถ้าอยากแก้ต้องมาเข้ากรรมฐาน ๗ วัน ถ้ามาได้
ก็แก้ได้ แล้วแต่คุณโยมอยากแก้ปัญหาไหม
หญิงสาวดีใจที่หลวงพ่อมีวิธีแก้ปัญหาให้ จึง
รีบกลับไปพักร้อนกับที่ท�ำงาน แล้วมาปฏิบัติธรรมที่
วัดป่าเจริญราช หญิงสาวรับศีล และสมาทานกรรมฐาน
กับพระอาจารย์ พระอาจารย์สอนกรรมฐาน ให้เดิน
จงกรม นั่งสมาธิเสร็จ ก็ปล่อยให้หญิงสาวปฏิบัติธรรม
เองโดยสงสัยอะไรสามารถสอบถามพระอาจารย์ได้
ตลอดเวลา หญิงสาวเดินจงกรม นั่งสมาธิ ก็มีแต่ความ
วุ่นวาย สงสัยว่า ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ และ
พองหนอ ยุบหนอ ช่วยแก้ปัญหาของหล่อนได้ยังไง
ยิ่งท�ำก็ยิ่งสงสัย จะเดินไปถามหลวงพ่อก็เกรงว่าจะ
ไม่สมควร เลยท�ำต่อไปเผื่อว่าจะรู้ค�ำตอบ
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วันรุ่งขึ้นหล่อนก็ปฏิบัติธรรมตามปกติ แต่ใน
ใจมีแต่ค�ำถาม ท�ำไม ท�ำไม และ ท�ำไม ว่ากรรมฐาน
ช่วยหล่อนได้อย่างไร หล่อนทนไม่ไหว วันนี้ ตบะแตก
จริง ๆ จึงตัดสินใจไปพบหลวงพ่อ ที่ห้องรับแขก พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังรับแขกโปรดญาติโยมอยู่

ไม่ได้ มีแต่ในความฝันเท่านั้นแหละ อาตมาจึงอยาก
ให้โยมตื่น มองความจริง และปฏิวัติตัวเองเสียใหม่
ถ้าโยมอยากได้คู่ดี ก็ท�ำคะแนนจาก ๑ ขึ้นมาเป็น ๕,
๖, ๗, ๘... ให้ได้ แล้วโยมก็จะเจอคนในระดับจิต
เดียวกัน

หญิงสาว หลวงพ่อเจ้าคะ โยมกราบขอขมาเจ้าคะ โยม

กรรมฐานขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นการพัฒนาจิต พัฒนาใจเรา ยกระดับจิตยกระดับ
ใจเราให้สูงขึ้น จากการด�ำเนินชีวิตที่ปราศจากสติ
ก็มาฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง และการกระทบ
ที่จะก่อให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ขึ้น โยมจะหันมาดูตนเอง
เห็นข้อผิดพลาดของตนเอง และเลิกโทษคนอื่นเสียที
กรรมฐานจะท�ำให้โยมให้อภัย เมตตา และเห็นใจเพือ่ น
มนุษย์ ให้โยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้มาก ๆ
หยุดคิดถึงอดีต และ อนาคต เมือ่ จิตฟุง้ ซ่าน ก็ให้ก�ำหนด
ตลอดเวลา อยู่กับปัจจุบันขณะ แล้วอโหสิกรรม
ให้คนที่ท�ำให้เสียใจ ความโกรธ พยาบาท ท�ำให้จิต
เราต�่ำลง ๆ อย่าให้ใครมาท�ำให้จิตเราต�่ำ ยกระดับจิต
ตัวเองให้สูง อโหสิกรรมให้ทุกคน เหตุสมควรโกรธมัน
ไม่มี เพราะเหตุนั้นเราเป็นคนสร้างเอง และรับผลเอง
ถ้าอยากจะหลุดจากวงจรทุกข์นี้ ต้องอโหสิกรรม และ
แผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์ มีแต่ความสุข
ความเจริญตลอดไป ฝึกให้ตนเองเป็นคนมีเมตตาให้
มาก ๆ ความโกรธจะเป็นการผูกจิตของเราไว้กับคนที่
เราโกรธเค้าทันที วันข้างหน้าหรือภายหน้า ถามว่าจะ
เจอกันอีกไหม เจอแน่ ๆ หลวงพ่อการันตี เพราะเรา
เอาจิตของเราไปผูกไว้กับเขาแล้ว เจอกันก็ทะเลาะ
เบาะแว้งกันอีก ถ้าไม่อยากเจอใครอีก หลวงพ่อมีวิธี
คือ อโหสิกรรม แล้วไม่ต้องคิดถึงคนคนนี้อีกเลย การ
อโหสิกรรม เป็นการแก้ปมที่เราผูกเชือกเอาไว้

ไม่เข้าใจ ว่ากรรมฐานทีห่ ลวงพ่อบอกจะแก้ปญ
ั หาชีวติ
ได้อย่างไร ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ช่วยโยมได้
อย่างไรเหรอคะหลวงพ่อ
หลวงพ่อ โยมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไหม
หญิงสาว ก็เชื่อเจ้าคะ แล้วยังไงเจ้าคะหลวงพ่อ

หลวงพ่อ กฎแห่งกรรม เป็นการกระท�ำที่มนุษย์แต่ละ

คนสร้างขึ้นมาเป็นของตนเอง เป็นเหตุ เป็นผล ใครท�ำ
อะไรไว้ย่อมได้อย่างนั้น “ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว” ทุก
วันนี้ผลที่โยมเจอแบบนี้ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุที่โยม
สร้างไว้แบบนี้ แล้วโยมจะไปโทษใคร โกรธใคร เกลียด
ใคร อาตมาให้โยมท�ำกรรมฐาน เพื่อให้โยมมีสมาธิ
เมื่อมีสมาธิ โยมจะเข้าใจด้วยตัวของโยมเอง โดยที่
อาตมา ไม่ต้องบอกอะไร แต่โยมกลับฟุ้งซ่าน ไม่
ปล่อยวาง คิดถึงแต่อดีต ร�่ำไรถึงอนาคต มันจะได้อะไร
อาตมาให้คะแนนเต็ม ๑๐ อดีตโยมสร้าง
เรื่องคู่มาแค่ ๑ โยมไม่เคยดูแลใคร ไม่เคยใส่ใจใคร
ท�ำให้คู่ในอดีตเสียใจ ทนทุกข์ทรมานกับการกระท�ำ
ของโยมอยู่บ่อย ๆ โยมก็จะเจอที่สร้างมาแค่ ๑ เช่น
เดียวกับโยม แล้วก็มาท�ำให้โยมเสียใจเหมือนที่โยม
เคยท�ำกับคนอื่นไว้ มันสมเหตุสมผลดีนะโยม แต่
ด้วยโยมไม่รู้ โยมก็เที่ยวไปโทษคนอื่นที่ท�ำให้โยม
เสียใจ กฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนะโยม ไม่เคย
ลงโทษผิดตัว ไม่มีแพะแน่นอน โยมท�ำมา แค่ ๑ แต่
อยากได้คนที่สมบูรณ์เพรียบพร้อมเต็ม ๑๐ มันเป็นไป
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แน่นอน ขออย่างเดียวเวลาท�ำงาน ให้ท�ำด้วย กาย กับใจ
ที่มุ่งมั่น ปากเก็บไว้ ไม่จ�ำเป็นไม่ต้องพูด ท�ำด้วยกาย
กับใจ ความส�ำเร็จจะมา ถ้าท�ำด้วยปาก ความวุ่นวาย
จะตามมา เจริญพรโยมไปสร้างความดีได้แล้ว

ถ้าโยมตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง กลับ
บ้านก็ไม่ทิ้ง ท�ำเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ จนธรรมะเข้าสู่
ใจโยม โยมจะเห็นว่า โลกนี้ คือ ละครโรงใหญ่ เป็นโรง
ละครที่เราทุกคนเล่นละครกันอยู่ เล่นเป็นพ่อ เป็นแม่
เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นสามี เป็นภรรยา จิตแต่ละดวง
มาเจอกัน จนเกิดความผูกพัน เกิดความรัก พอ
พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ไม่จากกันก่อนตาย
ก็ตายก่อนจาก เป็นการศึกษาภาคบังคับ เอาเป็นว่า
แค่ชาตินี้ เราก็ต้องทุกข์แบบนี้อีกกี่ครั้ง เพราะเรา
ผูกพันและรักคนกี่คน และเราเกิดมาแล้วนับครั้ง
ไม่ถ้วน จนเรียกว่าไม่มีที่ไหนเลยบนพื้นโลกนี้ที่ไม่มี
กระดูกเราอยู่ น�้ำตาเราคงมากเท่ามหาสมุทร แล้วโยม
ยังไม่เบื่ออีกเหรอ ถ้าโยมเห็นความจริงนี้ด้วยปัญญา
ญาณ โยมจะวาง ไม่อยากยึด ไม่อยากถือ ไม่อยาก
เอาอะไรมาเป็นของของเราอีกแล้ว เพราะยิ่งมากเท่า
ไหร่ ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้น มันหนัก ทั้งถือ ทั้งแบกมา
หลายภพหลายชาติไม่หนักกันบ้างหรือ ยาวเลยโยม
ไปประพฤติปฏิบัติธรรมได้แล้ว อย่าเสียเวลา แค่ ๗ วัน
เท่านั้น ใช้เวลาที่มีอยู่ให้เต็มที่ โยมแต่ละคนใช้เวลาทิ้ง
ไปโดยเปล่าประโยชน์กันมาหลายภพหลายชาติแล้ว
อาตมาขอให้ตั้งใจ สร้างความดี ปรับปรุงตนเอง และ
ต้องอดทน ท�ำดีต้องอดทน และ ทนอด จ�ำไว้นะ คนเรา
ถ้าอดทน และทนอดให้มาก ๆ อาตมารับรอง ดีได้

หญิงสาวฟังจนน�้ำตาไหลอาบแก้ม ซึ้งและปิติ
ในความเมตตาของหลวงพ่อ ตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลือ
ปฏิบัติธรรมสร้างความดีให้เต็มที่ ขณะนั้นจิตก็คิดถึง
ลูกขึ้นมา ท�ำไมเราเอาใจไปฝากไว้กับคนอื่น ท�ำไมไม่
เข้มแข็งและเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดู
เธอกราบหลวงพ่อ ๓ ครั้ง และบอกกับตัวเองว่า จะ
เข้มแข็ง และไม่คาดหวังอะไรกับชีวิต แค่ท�ำแต่ละ
วันให้ดีที่สุด ท�ำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด กลับไปดูแลคุณพ่อ
คุณแม่ท�ำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุด และจะท�ำหน้าที่พุทธศาสนิกชนให้ดีที่สุด จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม เอา
กรรมฐานเป็นที่พึ่ง อโหสิกรรมให้ทุกคน และ ขอให้
ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีแต่ความสุข ความเจริญ...
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การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
วารสาร กระแสใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์วารสารกระแสใจ

รายละเอียดวารสาร

รายปักษ์ทุก ๔ เดือน จัดพิมพ์ปีละ ๓ ครั้ง ในเดือน เมษายน สิงหาคม ธันวาคม ของทุกปี
จำ�นวนจัดพิมพ์ครั้งละ ๓,๐๐๐ เล่ม (ราคาเล่มละ ๓๐-๔๐ บาท)

งบประมาณและค่าใช้จ่าย

เนื่องจากการจัดพิมพ์วารสารในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๙๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท
(ราคาจัดพิมพ์แต่ละฉบับขึ้นอยู่กับจำ�นวนหน้าและภาพสี)

คำ�ปรารภ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
“เนื่องจากชมรมผู้ปฏิบัติธรรม วัดป่าเจริญราช (ชมรมกระแสใจ) ได้จัดทำ�วารสารขึ้นมา เพื่อเสนอ
เรื่องราวกิจกรรมของวัด และความรู้หลายๆ รูปแบบ จึงได้ ตั้งชื่อว่า กระแสใจ ซึ่งเป็นแนวความคิด ที่ออกมา
จากใจบริสุทธิ์ และมุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์ สังคมให้ดีขึ้น เมื่อนึกถึงคำ�ว่า กระแสใจ ยังให้ความหมายที่เข้าใจ
ง่ายและไพเราะจับใจ เปรียบเสมือนการไหลไปในแนวทางเดียวกันไม่ขาดสายดั่งการไหลของกระแสน้ำ�
กระแสลม เป็นต้น มีความหมายใกล้เคียงกับกระแสจิต คือกระแสความนึกคิด หรือกระบวนความคิดที่เกิด
ดับต่อเนื่องกันไป หรืออาการที่ส่งความนึกคิดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง โดยไม่ต้อง
อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ เพราะการส่งกระแสจิตสามารถเข้าใจกันอย่างอัตโนมัติ อีกทั้งเข้าใจในการทำ�
หน้าที่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้อำ�นาจสั่งงานกัน แต่สมาชิกครอบครัวกระแสใจทุกคนถือว่ามีหน้า
ที่ที่จะต้องรับผิดชอบวารสารกระแสใจด้วยกัน แม้แต่ท่านผู้อ่านก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัว
กระแสใจ โดยการส่งข้อคิดและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ หรือส่งข้อเสนอแนะเข้ามาทาง
คณะทำ�งานยินดีรับฟังข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
วารสารกระแสใจนี้ จะให้ความรู้หลายแง่มุมทั้งข้อคิดธรรมปฏิบัติ สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ประสบการณ์การทำ�งานในหลากหลายอาชีพมาร่วมถ่ายทอด และแบ่งปัน
กัน ในแง่มุมด้านบวกประกอบความสนุกเบาสมอง ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตลอดจนหลักจริยศาสตร์ใน
การดำ�เนินชีวิตเพื่อมุ่งหวังให้เป็นข้อคิในการประกอบกิจของตน และดำ�รงตนให้อยู่ในโลกโลกาภิวัฒน์ได้
อย่างมีความสุข
ท้ายที่สุดนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้ความรู้จากวารสารกระแสใจไม่มากก็น้อยตามความเป็นจริง
ทั้งทางกายและทางใจ และนำ�ประโยชน์ไปใช้อย่างถูกต้องดีงามด้วยกัน ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยเทอญ...”
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ใบสมทบปัจจัย ”การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”
ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำ�ลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ www.watpacharoenrat.org
๑.ชื่อ-นามสกุลผู้บริจาค........................................................................................................................
๒.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่............... .....หมู่ที่........หมู่บ้าน................................ซอย....................................
ถนน..................................ตำ�บล/แขวง.......................................อำ�เภอ/เขต.....................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพท์.......................................
๓.สมทบปัจจัยดังนี้
วารสารกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
( ) โดยประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือสินค้าบริการของบริษัท			
จำ�นวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร (หน้าสีครึ่งหน้า ๑๐,๐๐๐ บาท)
( ) สมทบปัจจัยเข้ากองทุนจัดพิมพ์วารสารกระแสใจ				
กองทุนละ ๒,๐๐๐ บาท
( ) สมทบปัจจัยเป็นจำ�นวนเล่ม เล่มละ ๓๕ บาท หรือตามกุศลศรัทธา
จำ�นวนเงิน..................บาท
โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยบ้านฟ้าปิยรมย์(ลำ�ลูกกา) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๓๖๙-๒๐๖๙๔๓-๔
โครงการค่ายพุทธบุตร วัดป่าเจริญราช
( ) ร่วมสมทบปัจจัยเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการค่ายพุทธบุตร		
จำ�นวนเงิน..................บาท
ตลอดทั้งโครงการตามแต่กำ�ลังศรัทธา
( ) ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโครงการค่ายพุทธบุตร				
มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี นางบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร ธนาคารกสิกรไทย
สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๗๕ ๒๐๒ ๗๕๙๒
					
ยอดร่วมบุญรวมเป็นเงิน..................................บาท
หรือนำ�ปัจจัยใส่ซองในถวายพระครูปลัดวีรระนนท์ วีรนนฺโท ในวันที่ ........./........./.............
(กรุณาระบุชื่อโครงการที่ต้องการร่วมบุญ ชื่อเจ้าภาพ และจำ�นวนปัจจัย หน้าซองด้วย)
๔.ออกใบอนุโมทนา ในนาม ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................
โอนเงินบริจาคแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้
๑.e-mail: poo.busarat@yahoo.com สแกนหลักฐานการโอน ชื่อ-นามสกุล ผู้บริจาค
และจำ�นวนเงิน
๒.โทรศัพท์หรือส่งข้อความ แจ้งชื่อ-นามสกุล และจำ�นวนเงิน มายังเบอร์ ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
ปู (บุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร) จะแจ้งรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ในวารสารทุกฉบับ
พร้อมทั้งรายนามผู้ร่วมอุปถัมภ์ การจัดพิมพ์ทุกท่าน
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์วารสารฉบับเดือนเสิงหาคม ๒๕๕๖
รายชื่อ
ไม่ประสงค์ออกนาม
คุณโสภา-คุณวารุณี ออมสินทวีโชค
คุณนิรัชพนธ์ เจริญรัมย์
คุณเฮือง-คุณทิพย์ ส่องโสภา
คุณองอาจ-คุณศุภรดา อรุณศรีมรกต
คุณฉัตรวลัญช์ มั่นมานะเสรี
คุณย่าเฮียง เชยอุบล
ครอบวีระศิลป์
พระมหารพีภัทร วชิรปัญโญ
ปัจจัยจากโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร

ยอดเงิน
(บาท)
๒๐๐
๑๒๐
๑๐๐
๕๐๐
๕๔๐
๔๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๖๔,๐๗๖

รายชื่อ
คุณสมรักษ์ สุขสถาพร
คุณวาสนา พายุพัด
คุณกันยารัตน์ โกไศยกานนท์
คุณอณิระ โพธินิล
คุณพันธ์ทวี-คุณอนุสรา และ
ด.ญ.กษิดิ์กาญจน์ กาแสงพงษ์
คุณแม่เฮียง สหวิจิตรวงษ์
คุณนรรินทร์ แจ่มใส
คุณธวัลรัตน์ คล้ายวัชรมาลาและ
ครอบครัว
คุณแตงอ่อน แหยมตุ้ม

ยอดเงิน
(บาท)
๕๐๐
๑๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๗๘๐
๕๐๐
๗๘๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

รวมยอดปัจจัยร่วมบุญทั้งสิ้น
๗๖,๕๙๖
ค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์ฉบับนี้ ๑,๕๐๐ เล่ม
ยอดปัจจัยคงเหลือ

สรุปค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๑ และ ๖/๒
โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๑
ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๘๒,๒๗๗ บาท

ยอดเงินบริจาค ๘๐,๐๒๕ บาท

โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๒
ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ๔๕,๑๖๑ บาท

ยอดเงินบริจาค ๔๔,๙๕๐ บาท

ยอดเงินที่ขาดเจ้าหน้าที่โครงการฯ ขอร่วมบุญนี้
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ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ
.....ขอประกาศให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกัน มาร่วม
กันช่วยสร้างชาติ สร้างศาสนาสร้างศาสนสถานสมบัติอีกครั้งหนึ่ง และ
ขอให้โยมทั้งหลายที่ได้ฟังได้ยินอยู่นี้ ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานด้วย
การร่วมสร้างวัด และผู้ที่คิดกำ�ลังจะสร้าง ผู้ที่คิดจะอุปฐากอุปถัมภ์
วัดวาศาสนาอยู่ ก็ขอให้โยมนั้น มีพละกำ�ลังแข็งแรง ด้วยมีอายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มีดวงตาเห็นธรรม มีร่างกายแข็งแรง
ได้บำ�รุงบำ�เรอพระพุทธศาสนาสืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาย สิ้นกาลนาน
เทอญ ขอเจริญพร...”
ขอเชิญร่วมทำ�บุญกับวัดป่าเจริญราชได้ตามกำ�ลังศรัทธา
โดยโอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช เลขที่ ๒๙๑๒๑๕๐๑๘๙
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง)
โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘
หรือ โอนเงินผ่าน บัญชีวัดป่าเจริญราช
เลขที่ ๐๕๑-๒-๖๐๗๘๒๑๒๖ ธนาคารออมสิน สาขาลำ�ไทร ประเภทออมทรัพย์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม) โทร.๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖
ส่งหลักฐานการโอนเงินโดยถ่ายเอกสารสลิปการโอนเงินพร้อมระบุรายการทำ�บุญ ระบุชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ ส่งแฟกซ์มาที่ ๐-๒๙๙๕-๒๔๗๗
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัดป่าเจริญราช

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดซื้อที่ดินจำ�นวน ๒๐
ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นเขตสวนป่า สวนสมุนไพร
ขุดสระน้ำ�ปลูกป่าคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ
รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เจริญ
จิตตภาวนา ของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร
ตลอดจน อุบาสก อุบาสิกา สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง)
โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ประวัติ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
๑. ชื่อและสถานะปัจจุบัน
ชื่อ พระครูปลัดวีระนนท์ ฉายา วีรนนฺโท นามสกุล เจริญราช อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙
วิทยฐานะ
			
			
			
			
๒. สถานะเดิม

น.ธ.เอก
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ตำ�บลบึงทองหลาง
อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

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 ตำ�บลเมืองบัว อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. บรรพชาเป็นสามเณร

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำ�บลเมืองบัว
อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ
ตำ�บลเกษตรวิสัย อำ�เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕
ณ วัดศรีอริยวงศ์ ตำ�บลเมืองบัว อำ�เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร
วัดธาตุ ตำ�บลเกษตรวิสัย อำ�เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล
วัดธาตุ ตำ�บลเกษตรวิสัย อำ�เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
พระอนุสาวนาจารย์ พระไชย อมโร
วัดศรีอริยวงศ์ ตำ�บลเมืองบัว อำ�เภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
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๕. วิทยฐานะ

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

สำ�เร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา) ตำ�บลเมืองบัว อำ�เภอเกษตรวิสัย
สำ�เร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ ตำ�บลเกษตรวิสัย อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำ�นักเรียนวัดปทุมคงคา ตำ�บลเมืองบัว อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๖. การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน

- พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๗ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ลำ�เนาไพรทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้าน คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและอินเดีย เพื่อศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ สลับกับการเข้ามาในเผยแผ่ธรรมะ และ
อบรมธรรมะให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ธุดงค์ศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ คือ หลวงปู่พิมพา โกวิโท วัดศรีอริยวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ง
เป็นพระอุปัชฌาย์ , พระโพธิญาณเถรหรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี , หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุ้ง จังหวัดร้อยเอ็ด
, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ วัดเพชรบุรี จังหวัดสุรินทร์ , หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำ�กลองเพล จังหวัดหนองบัวลำ�ภู , พระ -อาจารย์
จันทร์เรียน วัดถ้ำ�สหาย จังหวัดอุดรธานี , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสม-พร จังหวัด
สกลนคร , พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ�) วัด
จันทาราม(วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี , สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้าคุณ
โชดก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ , หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่งวัดสินวิเศษศรัทธา
ราม จังหวัด สมุทรสงคราม , พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ
นอกจากนั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่สำ�นักมหาสี จังหวัดย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า จำ�นวน 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 อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ เป็นรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดธาตุ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นเจ้าสำ�นักสงฆ์วิมลธรรม ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.๒๕๕๑ ดำ�รงตำ�แหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ตำ�บลบึงทองหลาง อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

๘. เกียรติคุณที่ได้รับ

- ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ให้การส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษา และผู้ทำ�คุณประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- 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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แนะนำ�สื่อธรรมะ MP3/CD/DCD ของวัดป่าเจริญราช
เพลงธรรมะชุด ธรรมะอันปลั๊ก
เนื้อร้อง/ทำ�นอง/ร้องโดย สันเพชร อรรถมี
ธรรมะอันปลั๊ก เสียงเพลง สอนธรรม นำ�สำ�นึก
เป็นการขับร้องเพื่ออบรมค่ายพุทธบุตร ค่าย
จริยธรรม ศีลธรรม แก่เยาวชนนิสิตนักศึกษา และ
บุคคลทั่วไปทำ�บุญ แผ่นละ ๙๙ บาท

MP ๓ ชุดธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑- ๙ แผ่น
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทำ�บุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทำ�บุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทำ�บุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๒ ลานธรรมเทศนามหาบพิตร
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทำ�บุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๓ อรหันตธรรม
รวมธรรมยาย ๙ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทำ�บุญ แผ่นละ ๕๙ บาท
Mp ๓ ชุดที่ ๑๔ การแสวงหาชีวิตอันประเสริฐ
ธรรมเทศนา ๑๐ เรื่อง
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทำ�บุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

รวมธรรมบรรยาย ๑๑ เรื่องใน
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
รวมทำ�บุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
DVD ธรรมบรรยาย ๑๐ ชุด
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ชุดที่ ๑ ธรรมบรรยาย เรื่องจริยธรรม
ในการทำ�งาน
ชุดที่ ๒ รวมถาม ตอบปัญหาธรรม
ชุดที่ ๓ โอวาทเปิดกรรมฐาน การ
เดินการนั่งสมาธิ
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
ทำ�บุญ แผ่นละ ๙๙ บาท

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

ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.watpacharoenrat.org

าช

นฺโท
ยธรรม

รรม
การ

ร

สิ่งดีๆจาก facebook

แนะนำ�หนังสือน่าอ่าน
ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๒
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

วิปัสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน

พุทธทำ�นาย 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. สำ�เนา บัตรประจำ�ตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำ�ตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่
เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรนำ�ชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจำ�นวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จำ�เป็น
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๔. ผ้าห่ม
กฎระเบียบสำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
• ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมครบ ๘ วัน ตลอดโครงการ
• รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
• สำ�รวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา โดยใช้หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำ�แนะนำ�ของพระอาจารย์
• หากมีความสงสัยในการปฏิบัติธรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น
• งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจำ�เป็นให้ขออนุญาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นกรณีไป
• ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ทั้งคู่กรณี
ต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำ�วัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำ�หนดไว้ หากมีเหตุจำ�เป็นสุดวิสัย 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 ให้นำ�สัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้
และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า
กำ�หนดเวลาการปฏิบัติธรรม (ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาทำ�วัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำ�หนดไว้)
วันที่ ๑
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าที่พักและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบปฏิบัติ
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกัมมัฏฐาน และวิธีปฏิบัติพระกรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
วันที่ ๒
เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรีระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบัติ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิดวาจา
วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๗
ไม่มีการสวดมนต์ทำ�วัตรเช้า - 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. ดื่มน้ำ�ปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน้ำ�ดื่มสำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน ต้องเดินตักอาหารด้วย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใดๆ ที่ไม่
สำ�รวมเมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และทำ�ความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้
เป็นภาระของบุคคลอื่น
ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน
เมื่อครบกำ�หนดการปฏิบัติธรรม ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หากทิ้งไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้นและควรทำ�ความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ� เป็นต้น
หมายเหตุ การเข้าปฏิบัติธรรม หากจะชำ�ระหนี้สงฆ์ ค่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาหาร น้ำ�ปานะ หรือร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆ สามารถทำ�บุญได้
ตามตู้รับบริจาคต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดไว้
ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใด ไม่ทำ�ตามระเบียบของวัดที่กำ�หนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ท่านกลับไปปฏิบัติที่บ้าน ทั้งนี้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของวัด
วัดป่าเจริญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖-๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗

www.watpacharoenrat.org
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช
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หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
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๔. สุขภาพร่างกาย O แข็งแรง O มีโรคประจำ�ตัว คือ......................................................................................................................
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติธรรม
ท่านที่มีโรคประจำ�ตัว กรุณา นำ�ยามาทาน ห้ามหยุดยา
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เคยมาปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าเจริญราช O ไม่เคย O เคย............ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน............................ปี.....................
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ลงชื่อ......................................................................ผู้รับสมัคร
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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. สำ�เนา บัตรประจำ�ตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาประจำ�ตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้นการสวมใส่
เครื่องประดับการใช้เครื่องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชั้นในควรเป็นสีที่ใกล้เคียงกับชุดปฏิบัติธรรม
๓. ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสมาทานศีล
๔. ชุดปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรม ควรนำ�ชุดปฏิบัติธรรมของตนเองมาให้ครบตามจำ�นวนวันที่ปฏิบัติ งดการซักผ้า หากไม่จำ�เป็น
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื้อแขนสั้นสีขาว
หญิง เสื้อแขนยาวสีขาว ผ้าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื้อซับใน รวบผม ให้เรียบร้อย
๕. ผ้าห่ม
กฎระเบียบสำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรม
ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
• รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
• สำ�รวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกติตลอดเวลา สำ�รวมตนอยู่ในเขตวัด ใช้หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบัติธรรม กำ�หนดสติตลอด
เวลา
• ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำ�แนะนำ�ของพระอาจารย์ 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
• ห้ามนำ�ขวดน้ำ�เข้าห้องปฏิบัติธรรม
• ผู้ปฏิบัติธรรมต้องลงทำ�วัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำ�หนดไว้ หากมีเหตุจำ�เป็นสุดวิสัย 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
กำ�หนด ๒ วัน และจะอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมต่อเป็นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผู้ดูแล
• หากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะได้อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ง ชัดเจน และต้องการมา ปฏิบัติเพื่อ
ยกระดับจิตให้สูงขึ้น ทางวัดอนุญาตให้อยู่ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยได้รับการอนุญาตจากหลวงพ่อ และขอลายเซ็นต์
การอนุญาติจากหลวงพ่อลงในใบสมัคร
• พระอาจารย์จะทำ�พิธีสมาทานศีล ๘ รับศีล-ลาศีล และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น.
และเวลา ๑๘.๓๐ น.
• เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเครื่องนอนให้ และให้นำ�สัมภาระเข้าไปเก็บยังที่พักที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ตามความ เหมาะ
สม ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พักระหว่างหญิงและชาย ซึ่งไม่สามารถเลือกที่พักเองได้ และไม่มีการจองที่พักล่วงหน้า
กำ�หนดเวลาการปฏิบัติธรรม
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมาทำ�วัตรและปฏิบัติธรรมพร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม ตามเวลาที่กำ�หนดไว้ โดยฟังสัญญาณระฆัง
การรับประทานอาหาร
ผู้ปฏิบัติธรรม ต้องมารับประทาน พร้อมกันที่ศาลา ควรมาก่อนเวลา ๑๕ นาที
อาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน้ำ�ปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
• ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมควรช่วยกันจัดที่นั่งและน้ำ�ดื่มสำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน
• ต้องเดินตักอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพูดคุยกัน
• ขณะนั่งรอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบัติธรรมห้ามพูดคุยกันหรือแสดงอาการใดๆ ที่ไม่สำ�รวม
• เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้นั่งรออยู่ที่เดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ
• เมื่อเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบัติธรรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และทำ�ความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อย่าให้
เป็นภาระของบุคคลอื่น
ข้อปฏิบัติในวันกลับบ้าน
เมื่อครบกำ�หนดการปฏิบัติธรรมตามที่แสดงความจำ�นงแล้ว ต้องเก็บของใช้ส่วนตัวกลับให้หมด ห้ามทิ้งไว้ให้เป็นภาระผู้อื่น หาก
ทิ้ง ไว้ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและควรทำ�ความสะอาดที่พัก ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ� และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืน กุญแจ
ห้องพัก เครื่องนอน เครื่องใช้ต่างๆ ห้ามนำ�กุญแจไปฝากกับผู้ปฏิบัติธรรม พระภิกษุ แม่ชี หรือบุคคลอื่น ต้องนำ�มาคืนกับเจ้าหน้าที่
เท่านั้น
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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร“ทำ�ดีเพื่อพ่อ”ครั้งที่ ๗
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท (วัดป่าเจริญราช)
ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่
๒. เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
๓. เพื่อตอบแทนพระคุณ พ่อ-แม่

“องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
“บิดา-มารดาของผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน”

สถานที่

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
๑๒๑/๓ หมู่๓ ตำ�บลแม่ปูคา อำ�เภอสันกำ�แพง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๖๕๑๙๗
จำ�นวนผู้ปฏิบัติธรรม
ประมาณ ๙๐ ท่าน
วิทยากรรับเชิญ		
รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
เจ้าหน้าที่ผู้จัด		
คุณบุษรัตน์(ปู) ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
			
คุณอณิระ (ระ) ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

ร่วมสนับสนุนโครงการ
ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าหน้าที่ได้เตรียมรถรับ-ส่ง ไว้บริการผู้ปฏิบัติธรรม วันเปิด-ปิดโครงการ ดังนี้
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
• สนามบินเชียงใหม่-ศูนย์
เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
• ศูนย์-สนามบินเชียงใหม่
เวลา ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
กำ�หนดการวันเปิดโครงการ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านพร้อมกันที่ศูนย์ฯ ลงทะเบียน
เข้าพี่พัก และรับประทานอาหารกลางวันที่จัดไว้ให้
๑๔.๐๐ น.
พร้อมกันที่ ศาลาห้องประชุม
๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น.
ต้อนรับเข้าสู่โครงการ
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ปฐมนิเทศโดย รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้อม
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พิธีสมาทานกรรมฐาน โอวาทโดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท และพระอาจารย์
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
พักดื่มน้ำ�ปานะ และพักผ่อน
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เริ่มปฏิบัติธรรม
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ธรรมบรรยาย โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
าะ
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อน
อรับเฉพ
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กำ�หนดการวันปิดโครงการ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๐๔.๐๐ น.			
๐๔.๓๐ น.
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.		
๑๑.๐๐ น.

กำ�หนดเวลาประจำ�วัน

๐๔.๐๐ น.			
๐๔.๓๐-๐๗.๐๐ น.		
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.		
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.		
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น.		
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.		
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.		
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.		
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.		
			
๒๑.๐๐ น.			

สิ่งที่ต้องนำ�มาด้วย

ตื่นนอน สรีระกิจ
ทำ�วัตรเช้า และปฏิบัติธรรม
รับประทานอาหารเช้า เตรียมเก็บของ
พร้อมกันที่ห้องประชุม พระอาจารย์ให้พร และสมาทานศีล ๕
รับประทานอาหารร่วมกัน และเดินทางกลับได้

ตื่นนอน สรีระกิจ
สวดมนต์ทำ�วัตรเช้า ปฏิบัติธรรม
รับประทานอาหารเช้า พักผ่อน
เดินจงกรม นั่งสมาธิ
รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อน
เดินจงกรม นั่งสมาธิ
ดื่มน้ำ�ปานะ อาบน้ำ� พักผ่อน
สวดมนต์ทำ�วัตรเย็น นั่งสมาธิ
พระธรรมเทศนา และตอบปัญหา
ของผู้ปฏิบัติธรรม
พักผ่อน

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่
คุณดวงกมล มณีกุล
(โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร)
๑๒๕/๒๔๑ ม.สายลม ซอย ๑๑
ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
การบินไทยหย่อน BOX
#DUAGKAMON M.36899
#BUSARAT
M.30970

๑. ชุดขาวปฏิบัติธรรม ควรนำ�มาให้พอดีกับจำ�นวนวันที่ปฏิบัติ
ชาย				
หญิง
- เสื้อแขนสั้นสีขาว
		
- เสื้อแขนยาวปิดข้อศอก สีขาว ไม่รัดรูป ไม่สั้น
			
เพื่อความสุภาพควรใส่เสื้อทับสีขาว หรือห่มสไบ
- กางเกงขายาวสีขาว
		
- กางเกงขายาวสีขาว หรือผ้าถุงขาว
๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าขนหนู สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ฯลฯ
- ถ้ามีโรคประจำ�ตัวให้นำ�ยาติดตัวมาด้วย
- ไฟฉายขนาดพกพาเวลาเข้าห้องน้ำ�ตอนกลางคืนไม่ควรเปิดไฟห้องรบกวนอผู้อื่น ที่พักผ่อนอยู่
- เสื้อหนาวสีอ่อน หมวกใส่กันหนาว และถุงเท้า เพราะอากาศหนาวมากในช่วงเช้า
๓. ควรมีกระเป๋าสะพายสีสุภาพใส่ของมีค่าติดตัวอยู่เสมอ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าเงิน และไม่ควรนำ�ของมีค่าอื่นๆ
ติดตัวมาด้วย เพื่อความปลอดภัยและตัดความกังวลในการปฏิบัติ
หมายเหตุ สถานที่ปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นบ้านพักทรงไทยล้านนา มีห้องอาหาร ห้องประชุม สิ่งอำ�นวยความ และมีน้ำ�ดื่มในห้องพักให้
ทุกวันเพื่อความสะดวกสบาย

“
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ใบลงทะเบียนโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร“ทำ�ดีเพื่อพ่อ”ครั้งที่ ๗
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
วันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑.ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.)..........................................................นามสกุล..............................................................
อายุ.................ปี เกิดวันที่.............เดือน............................พ.ศ......................กลุ่มเลือด..................................
๒.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร...................................................บ้านเลขที่............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................แขวง/ตำ�บล....................................
เขต/อำ�เภอ........................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์.......................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..............................................................................................................
E-MAIL ADDRESS..........................................................................................................................................
๓.อาชีพ.....................................................................................ตำ�แหน่ง........................................................
สถานที่ทำ�งาน.................................................................................................................................................
๔.สุขภาพร่างกาย
[ ] แข็งแรง
[ ] มีโรคประจำ�ตัว คือ..........................................
ถ้ามีโรคประจำ�ตัวกรุณาระบุอาการของโรค..................................................................................................
๕.กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อบุคคลดังนี้ ชื่อ....................................................นามสกุล.................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัทพ์.......................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................................................
๖.ข้อมูลการเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม(ใช้คำ�บริกรรมหรือองค์ภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ)
...........ไม่เคย
...........เคยเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม จำ�นวน........ครั้ง

อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุและวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้
และปฏิบัติตามนัยแห่งหลักธรรมคำ�สั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน
และยินยอมที่จะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๔
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ระเบียบปฏิบัติสำ�หรับผู้ปฏิบัติธรรม
๑. ขณะที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติ ห้ามอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ สูบบุหรี่ หรือทำ�กิจกรรมอื่น ๆ
๒. นักปฏิบัติต้องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้เบาบางลง จึงต้อง
ใช้ความอดทนเป็นพิเศษต่อความสิ่งที่กระทบกระทั่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นเครื่องทดสอบความอดทน และ
คุณธรรมของนักปฏิบัติว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด รวมทั้งขอความกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสาร
ทุกชนิด เพื่อตัดความกังวล และสร้างความสงบให้ตนเองในการปฏิบัติธรรม
๓. เพื่อการสำ�รวมกาย วาจา ใจ วันที่ ๒ ของการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้อง “ปิดวาจา” ห้ามพูด
คุยกันยกเว้นกับพระอาจารย์ผู้สอนในเรื่องจำ�เป็นเท่านั้น
๔. หากผู้ปฏิบัติมีข้อสงสัยหรือมีคำ�ถามใด ๆ กับสภาวธรรมที่เกิดขึ้น สามารถเขียนใส่กระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่
โดยพระอาจารย์จะตอบข้อสงสัยและเทศน์หลังจากปฏิบัติธรรมช่วงเย็นทุกวัน
๕. ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต้องตรงต่อเวลา ควรเข้าปฏิบัติธรรมก่อนเวลาอย่างน้อย ๕ นาที เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และต้องมาปฏิบัติทุกรอบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
๖. เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ เป็นบ้านพักทรงไทย มีที่จัดประชุม ห้องอาหาร มีสิ่งอำ�นวยความ
สะดวกครบ ผู้จัดจึงปรารถนาให้ผู้ปฏิบัติธรรมตั้งใจอยู่ให้ครบ ๘ วัน ๗ คืน ไม่อนุญาตให้กลับก่อนถ้าไม่มี
ความจำ�เป็น และไม่รับผู้ปฏิบัติที่มาไม่ตรงตามจำ�นวนวันที่ระบุ
๗. หากผู้ปฏิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อหาทางช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี ไม่ควร
ละการปฏิบัติในเมื่อไม่มีความจำ�เป็น
๘. ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดในห้อง ห้องน้ำ� ห้องส้วม และขอให้ใช้ไฟอย่างประหยัด ไม่ควร
เปิดน้ำ� ไฟฟ้า แอร์ และพัดลมทิ้งไว้เมื่อไม่อยู่ในห้องพัก
๙. ไม่ควรนำ�ของที่มีค่าติดตัวมาด้วย หากสูญหายทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถมาร่วมโครงการได้ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพราะเมื่อทางโครงการ
แจ้งจำ�นวนผู้ปฏิบัติธรรมกับทางศูนย์ฯ แล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสัญญานั้นทันที ทำ�ให้ต้องชำ�ระค่าที่พัก
สำ�หรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งยกเลิก และเสียโอกาสสำ�หรับท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร
		
(...................................................................)
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วัดป่าเจริญราช

ติดตามข่าวสารของวัดได้ที่ www.watpacharoenrat.org

