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คุยกับบอกอ
สวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านครับ บุญใหญ่แห่งการทอด
กฐินสามัคคีได้ผา่ นไปแล้วด้วยดี ในวันที่ ๓ พฤศจิกายนทีผ่ า่ นมา ผมต้อง
ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญทุกท่านด้วยครับ นับเป็นอีกปีแล้วที่วัด
ป่าเจริญราชได้รับความเมตตา และศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนอย่าง
ท่วมท้นมากมายเฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา และวารสารฉบับนี้ได้น�ำภาพ
งานบุญกฐินมาให้ชื่นชมกันด้วยครับ
เมื่อกล่าวถึงพระเอกของวารสารกระแสใจ ทุกท่านคงใจตรง
กันว่า คอลัมน์ เรื่องเล่าจากพระป่า นั้น ครองใจท่านผู้อ่านตลอดมา
มีเสียงเรียกร้องให้มีการรวมเล่ม หรือท�ำเป็นธรรมะนิยายบันทึกแผ่น
ซีดีจ�ำหน่าย ต้องขอบพระคุณมากครับส�ำหรับก�ำลังใจและค�ำแนะน�ำ
คาดว่าในอนาคตอันใกล้ทุกท่านจะได้สุขสมอารมณ์หมายกันถ้วนหน้า
ครับ แต่ตอนนี้คงต้องลุ้นกันเล่มต่อเล่มไปก่อนนะครับ ซึ่งการเดินทาง
อันลี้ลับ โดดเดี่ยวแต่ไม่เดียวดายของพระหนุ่มนั้น มีเรื่องมหัศจรรย์
พันลึกให้ติดตามอย่างสนุกสนานไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
วารสารกระแสใจเล่มนี้ เป็นปักษ์สุดท้ายของปี และแน่นอนครับ เป็นฉบับเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดป่าเจริญราช
ทีมงานกระแสใจ และศิษยานุศิษย์ทุกคน ขอกราบแทบเยื้องพระยุคลบาท อาศิรวาท
พ่อของแผ่นดิน น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล บุญกุศลใด ๆ ที่ได้บังเกิดแล้วในรั้ว
วัดป่าเจริญราช อันมีทาน ศีล ภาวนา เป็นเบื้องต้น  ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมเกล้าฯ
ถวายบุญนั้น แด่พระองค์ท่านด้วยใจจงรักภักดี และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาทีส
่ ด
ุ ประมาณมิได้       ขอพระองค์ทรงพระเกษมส�ำราญยิง่ ยืนนานและทรงพระเจริญ
ตลอดไป...     
						
    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
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วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

สรรหามาเล่า Healthy

เรียบเรียงโดย แขกรับเชิญ

Die…(t)…. SODA?

ปัจจุบันกระแสการควบคุมน�้ำหนักเพื่อให้รูปร่างมีหุ่นเหมือนดาราหรือนายแบบ เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่รัก
สุขภาพและวัยรุ่นในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น  การลดน�้ำหนักนี้เองท�ำให้มีสินค้าที่น�ำกระแสความนิยมนี้มาเป็น
ช่องทางในการผลิตสินค้าที่เรียกว่า  ปราศจากน�้ำตาลหรือน�้ำตาลต�่ำ  เช่น น�้ำผลไม้ น�้ำอัดลม ชาและกาแฟ
เป็นต้น   แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า  เครื่องดื่มประเภทนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “Diet Soda” โดยสาร
ให้ความหวานที่ผู้ประกอบการนิยมเติมลงไปในเครื่องดื่มประเภทนี้ คือ แอสพาร์แทม (Aspartame)

คุณสมบัติของแอสพาร์แทม
แอสพาร์แทม หรือ Aspartame เป็นวัตถุให้
ความหวานแทนน�้ำตาล (จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร
ชนิ ด หนึ่ ง )ซึ่ ง ไม่ ใ ห้ พ ลั ง งานมี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า
Aspartyl-phenylalanine-1-methylester ซึ่งมีองค์
ประกอบหลักคือกรดอะมิโน ๒ ตัวต่อกัน ได้แก่ กรดแอสพาร์ทิก และ ฟินิลอลานีน แอสพาร์แทม มีความ
หวานกว่าน�้ำตาลซูโครส(น�้ำตาลทราย) ประมาณ ๒๐๐
เท่า ในปัจจุบันผลิตออกจ�ำหน่ายภายใต้เครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนในยี่ห้อสินค้าต่าง ๆ เช่น "Nutra
Sweet" "Pal Sweet" "Equal" และ "Canderel"
แอสพาร์แทมเป็นส่วนประกอบในอาหารส�ำเร็จรูป
และเครื่องดื่มกว่า ๕,000 ชนิด ที่วางขายทั่วโลก

ความสามารถในการละลาย (solubility)
การละลายของแอสพาร์แทมขึ้นอยู่กับค่า pH และ
อุณหภูมิ ซึ่งค่า pH ที่ละลายได้ดีที่สุด คือค่า pH ๒.๒
และละลายได้น้อยที่สุดคือที่ค่า pH ๕.๒ ซึ่งเป็นจุด
Isoelectric point ของสารละลาย

การใช้ในอาหาร
ใช้เป็นสารให้รสหวานในอาหาร น�้ำอัดลม
เครื่องดื่ม อาหารแห้ง กาแฟผสม ไอศกรีม เยลลี่ และ
ขนมหวานต่าง ๆ สารนี้ให้พลังงานต�่ำในอาหารส�ำหรับ

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรืออาหารส�ำหรับผู้ที่ต้องการ
ควบคุมน�้ำหนัก แอสพาร์แทมย่อยสลายในร่างกาย
ได้เป็นกรดแอมิโนฟีนิลแอลานีน (phenylalanine)
กรดแอสพาร์ติก (aspartic acid) และเมทานอล
(methyl alcohol)

อันตราย
ผลการทดลองพบว่าการบริโภคแอสพาร์เทม
ในปริมาณมากอาจท�ำให้เกิดความผิดปกติในสมอง
ของสัตว์ทดลองได้ และสารบางชนิดซึ่งเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมีของแอสพาร์เทมอาจจะท�ำให้
เกิดเนื้องอกในมดลูกของสัตว์เช่นกัน ดังนั้นจึงได้มี
การค้นคว้าทดลอง อภิปราย และถกเถียงกันนานถึง
๑๐ ปี จนในที่สุดสารนี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ผสมใน
อาหารได้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยถือหลักว่าถ้าการน�ำ
แอสพาร์แทมมาใช้ในอาหารเป็นไปตามปริมาณและ
วิธีการที่บ่งไว้แล้ว สารนี้จะไม่ท�ำให้เกิดอันตรายต่อผู้
บริโภค
ข้ อ ควรระวั ง ในการบริ โ ภคแอสพาร์ แ ทม
หรืออาหารที่มีแอสพาร์แทมเป็นส่วนประกอบ คือ
สารนี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีโรคอันเนื่องมาจาก
ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่า ฟีนิลคีโทนูเรีย
(Phenylketonuria-PKU)
ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้
ร่ า งกายไม่ ส ามารถใช้ ก รดแอมิ โ นฟิ นิ ล แอลานิ น
(phenylalanine) ได้ ท�ำให้เกิดการคั่งของกรดฟินิล
ไพรูวิกในเลือด ก่อให้เกิดอันตรายต่อสมอง โรคนี้มัก
เกิดในเด็ก ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ก�ำหนดให้มีการระบุใน
ฉลากอาหารที่มีแอสพาร์แทมเป็นส่วนประกอบ

แต่ในปัจจุบันมีนักวิจัยได้ท�ำการศึกษาวิจัย
ผลของสารแอสพาร์แทมต่อระดับน�้ำตาล และอินสุลิน
ในผู้ป่วยเบาหวาน พบว่าสารให้ความหวาน น�้ำตาล
และหญ้าหวาน ไม่มีผลต่อระดับน�้ำตาลและอินสุลิน
หลังจากมื้ออาหาร (Stephen D. Anton, et al.
,2010) ภาพที่ ๑ และงานวิจัยอีกหลายงานวิจัยพบ
ว่าสารให้ความหวานกลุ่มนี้มีผลข้างเคียงท�ำให้เกิด
ภาวะเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าผู้ที่ได้รับสาร
ให้ความหวานตามธรรมชาติ อีกทั้งก่อให้เกิดการ
ท�ำงานที่ผิดปกติของไต ส่งผลต่อภาวะแท้งในสตรีมี
ครรภ์ ก่อให้เกิดโรคระบบช่องปากและกระดูก ร่วม
ทั้งยังส่งผลให้ DNA เกิดความเสียหาย จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ในระยะยาว

ภาพที่ ๑ การรับประทานอาหารในช่วงตลอดทั้งวันในอาหารที่มีการ
เติมสารให้ความหวาน หญ้าหวาน และซูโครส

จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า สารแอสพาร์
แทมถึงแม้ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศให้
สามารถใช้ผสมในอาหารได้นั้น แต่โทษหรืออันตราย
ของสารนี้ก็มีผลต่อสมองในเด็ก ก่อให้เกิดโรคหัวใจ
โรคมะเร็ง ทั้งยังไม่สามารถช่วยลดน�้ำหนักได้ เป็นต้น
ดังนั้นหากท่านผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณของตนเอง
ในการเลื อ กบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ในกลุ ่ ม ดั ง กล่ า วเพื่ อ
สุขภาพที่แข็งแรงของท่านเองในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ ๑๒๑ พ.ศ. ๒๕๓๒ เรื่องอาหารส�ำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้ำหนัก
• Stephen D. Anton, et al. (2010). Effects of stevia, aspartame, and sucrose on food intake, satiety, and postprandial glucose and insulin levels. Appetite, 55( 1), 37–43
• http://visual.ly/facts-and-dangers-diet-soda สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาม ๒๕๕๖
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เรียบเรียงโดย Kate M.

Natural Healer
Natural Healer   ธรรมชาติ คือ ผู้เยียวยาที่แท้จริง
ธรรมะ คือ ธรรมชาติ
ท่าเขย่งย่อ ( Squatting pose) หรือท่าอุตกาสนะ

โยคฉบับนี้มาลองฝึกอาสนะ ชื่อ ท่าเขย่งย่อ (Squatting pose) หรือท่าอุตกาสนะ คือ การยืนหรือย่อ
ตัวเหมือนนั่งยอง ๆ คะ
ท่าเตรียม

๑. ยืนตรง เท้าสองข้างชิดกัน ยืดแขนทั้งสองข้างไปทางข้างหน้า หายใจเข้า พร้อมกับยกส้นเท้า หรือเขย่งตัวขึ้น
๒. หายใจออกยาว ค่อย ๆ ย่อตัวนั่งยอง ๆ แต่ส้นเท้ายังคงยกลอยจากพื้น แล้วจึงค่อย ๆ วางส้นเท้าราบลงกับพื้น
๓.หายใจเข้าอีกครั้ง ยกส้นเท้าจากพื้นแล้วลุกขึ้นยืน ยังคงหายใจเข้าอยู่ตลอดเวลา เมื่อยืนขาตรงแล้ว หายใจ
ออก พร้อมกับลดส้นเท้าลงกับพื้น เป็นครบหนึ่งครั้ง ควรท�ำอย่างนัอย ๓ - ๕ ครั้ง หรือ ๘ - ๑๐ ครั้ง
ในขณะที่ฝึกแรก ๆ ระหว่างย่อตัว หากมีเสียงกรึ๊บกรั๊บที่หัวเข่า อย่าตกใจนะคะ ค่อย ๆ ฝึก ต่อไป เสียงพวกนี้
ก็จะหายไป เพราะว่าร่างกายเราเหมือนเครื่องจักรคะ ไม่ได้ใช้งานนานๆ ก็มีสนิม การฝึกโยคะ คือ การหยอด
น�ำ้ มันคะ
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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ประโยชน์

๑. มีประโยชน์มากส�ำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการปวดเข่า ด้วยเหตุอะไรก็ตาม ฝึกท่านี้เป็นประจ�ำ อาการปวดเข่า
จะค่อย ๆ ดีขึ้น
๒. ให้ก�ำลังขาที่อ่อนเปลี้ยดีขึ้น เช่น จะสามารถเดินขึ้นบันไดสูงได้ หรือเดินได้ไกลมากขึ้น
๓. ช่วยให้ข้อเท้าแข็งแรง ไม่พลิกหรือแพลงง่าย และยังช่วยป้องกันตะคริวที่น่องได้คะ
การฝึกโยคะ ควรฝึกบ่อย ๆ ฝึกเพื่อให้ร่างกายจ�ำท่าจ�ำอาสนะได้ เพราะพอจ�ำได้แล้วใจเราก็จะ
สามารถที่จะมุ่งมั่นไปกับลมหายใจ นั่นคือ การฝึกปราณ (Prana) ฝึกเพื่อให้รู้ทันร่างกายและจิตใจ ฝึกเพื่อ
ให้ใจอ่อนน้อม ที่บอกว่าโยคะยากจัง ยากเพราะให้เรายอมรับขีดความสามารถของร่างกายยากเพื่อให้เป็น
เครื่องมือในการฝึกใจของเราให้อ่อนโยนมากขึ้น

ท่าสองมุม (Two - angle pose) หรือทวิโกณาสนะ
หลังจากที่นั่งสมาธิมานาน ๆ การฝึกโยคะท่านี้ คือ ท่าสองมุม
(Two - angle pose) หรือทวิโกณาสนะ เป็นการฝึกร่างกาย
ในเรื่องการทรงตัวคะ
ท่าเตรียม

๑. ยืนตัวตรง นิ้วมือประสานกันไว้ด้านหลัง การจะประสาน
มือไว้ด้านหลังให้สบาย สิ่งที่ควรท�ำ คือ เปิดหัวไหล่ สะบักไป
ด้านหลัง จะช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้น
๒. หายใจเข้าลึก ๆ ให้เต็มปอด ยึดล�ำตัว แอ่นอกขึ้นเล็กน้อย
หายใจออกยาว ๆ ค่อย ๆ ก้มล�ำตัว และศีรษะไปด้านหน้า ขณะ
เดียวกันยกแขนสองข้างขณะที่นิ้วมือประสานกันอยู่
ก้มลง
ให้มากที่สุดโดยไม่งอเข่า (ผู้ที่ฝึกมานาน ๆ จะมีสันหลังที่อ่อน
ช้อย จะสามารถก้มตัวได้มาก จนกระทั่งหน้าผากแตะเข่าได้คะ)
๓. ค้างลมหายใจ ๓ วินาที (นับ ๑ -๓) หายใจเข้าอีกครั้งพร้อมดัน
ล�ำตัวขึ้นให้ตรง กลับสู่ท่าเริ่มหายใจออก เท่ากับ ๑ ครั้ง ท�ำต่อ
เนื่อง ๓ - ๕ ครั้งนะคะ ท่านี้เหมือนจะง่าย แต่จริง ๆ ไม่ง่ายเลย
การก้มตัวใด ๆ หากเราท�ำด้วยความเร็ว จะท�ำให้เรามึนศีรษะ
และเสียการควบคุมตัวเองได้ เพราะฉะนั้น ผู้ฝึกควรท�ำช้า ๆ
ตามลมหายใจตัวเองนะคะ จึงจะเกิดประโยชน์
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ประโยชน์

๑. เสริมสร้างความอ่อนช้อยและความแข็งแรง ให้
กล้ามเนื้อหลัง แก้ปัญหาปวดเมื่อย อ่อนล้าบริเวณ
ขาและน่อง
๒. ขณะที่ก้มตัว เลือดจากหัวใจจะมาเลี้ยงใบหน้า
ท�ำให้สดชื่นช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัย
๓. ลดอาการปวดเมื่อยบริเวณหัวไหล่ และสันหลัง
ช่วงไหล่ ที่อาจเกิดจากการนอนในท่าที่ไม่ถูกต้อง
ข้อควรระวัง : ผู้ฝึกที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูง
หรือต�่ำ ไม่ควรฝึกท่านี้นะคะ จะมีปัญหาเรื่องการ
ทรงตัว และอาจจะล้มขณะฝึกได้ ฝึกไปตามธรรมชาติ
ของร่างกายเรา ผู้ฝึกเท่านั้นที่รู้ด้วยตัวเองว่า ธรรมชาติ
ของตัวเรา คือตรงไหน อย่าฝืน อย่าปล่อยมากไป
ตรงกลางเท่านั้นที่สบาย เมื่อนั้นร่างกายกับจิตใจ จะ
เป็นสิง่ เดียวกันคะ

ถ้อยธรรมล�ำกวี   
“ อยู่กับปัจจุบัน ”

ชนใดเล่าเขลาปัญญาน�ำพาทุกข์
ก�ำจัดสุขไปจากใจให้เศร้าหมอง
เฝ้าหวนคิดซ�้ำๆ น�้ำตานอง
ถูกจ�ำจองด้วยอดีตมากรีดใจ
ชนใดเล่าเขลาปัญญาน�ำพาทุกข์
กระตุ้นปลุกความขลาดหวาดหวั่นไหว
คาดคะเนเหตุการณ์ฟุ้งซ่านไป
สิ่งซึ่งไซร้ยังไม่เกิดเตลิดน�ำ
ชนเหล่านั้นขาดทุนหนุนความสุข
นั่งอมทุกข์รุกโรมโหมถล�ำ
ไฟในใจแผดเผาเศร้าระก�ำ
จิตตกต�่ำย�้ำคิดผิดที่ตน
ที่ผ่านมาให้ผ่านไปอย่าใฝ่นึก
จงตรองตรึกตั้งสติตามเหตุผล
อนาคตยังไม่มาอย่ากังวล
ฤาจะทนให้ไฟเผาเราทั้งเป็น
ปัจจุบันส�ำคัญแท้แน่ที่สุด
ควรพึงหยุดไฟภายในมองให้เห็น
ใช้พระธรรมน�ำใจให้ร่มเย็น
อยู่ให้เป็นอยู่ให้สุขไร้ทุกข์เอย

โดย ธรรมบุตร

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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เรื่องเล่าจากพระป่า

เรียบเรียงโดย กัณหา ชาลี

ถ�้ำบาดาลใต้แม่น�้ำโขง                                                         

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ป่าไม้ยังอุดม
สมบู ร ณ์ อ ยู ่ ม ากเป็ น ป่ า รกชั ฏ
ต้ น ไม้ ใ หญ่ น ้ อ ยประดั บ ประดา
ป่าให้เขียวขจีสวยงาม มีสัตว์ป่า
มากมายออกท่ อ งเที่ ย วหากิ น
ท่ า มกลางเครื่ อ งประดั บ มี ชี วิ ต
เขี ย วขจี นี้ จ ะว่ า ไปแล้ ว ต้ น ไม้ ใ หญ่
ก็ เ ปรี ย บเสมื อ นสาวงามของผู ้
ชอบใจและหลงใหลในธรรมชาติ
อันบริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระภิ ก ษุ ผู ้ ช อบแสวงหาความ
สงบสงัด
และแสวงหาดินแดนที่
สั ป ปายะเหมาะแก่ ก ารประพฤติ
ปฏิ บั ติ ธ รรม
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เมื่อพระหนุ่มเดินธุดงค์ลัดเลาะป่าเขา จนไป
ถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ก็มองหาพื้นที่อันเหมาะแก่การ
ปักกลดเพื่อที่จะเจริญสมณธรรม น�ำไปสู่การขัดเกลา
จิตใจของตนเองให้เบาบางลง จากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ตลอดทั้งการละจากนิวรณธรรมอันมี
กามฉันทะนิวรณ์ ซึ่งบางครั้งเวลานั่งอยู่เงียบ ๆ เพียง
คนเดียว จิตก็มีความรู้สึกอุตริไปกับกามคุณได้ และ
เมื่อขาดสติจะท�ำให้เกิดการปรุงแต่งเพิ่มขึ้นด้วย บางที
จิตมันนึกถึงคนรักเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันครั้นก่อนมา
ท�ำให้จิตตกอยู่
กามฉันทนิวรณ์ ถ้าเกิดอารมณ์อย่างนี้
จะต้องแก้ด้วยการเจริญอสุภกรรมฐาน
คือ ระลึกถึงซากศพ

สิ่งสกปรก เน่าเหม็นของรูปนั้น ๆ หรือคนนั้น ๆ แต่ถ้า
เผลอสติจิตก็จะปรุงแต่งไปในพยาบาท ความไม่พอใจ
ในอารมณ์ที่เป็นเรื่องอดีตและอนาคต จนต่อเนื่องมา
ถึงปัจจุบัน พอมีสติรู้สึกตัวทันก็พิจารณาตามดู ตามรู้

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

ตามเห็นให้ตลอดอย่างต่อเนื่อง ก็จะท�ำให้อารมณ์
เบาบางลง พระพุทธองค์ให้ตงั้ สติเจริญเมตตา เพือ่ ต่อสู้
กับจิตที่คิดจะท�ำร้าย ให้มีเมตตาต่อกันกับเพื่อนมนุษย์
แต่ถ้าสติอ่อนก็ไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ไว้ได้ เพียงแต่
รอเวลาที่จิตมันวางแผนเอาไว้ ถ้ารอเวลาสักพักหนึ่ง
อารมณ์เหล่านี้ก็จะอ่อนลงเองจนได้สติ ความรู้สึกทาง
กายผ่อนคลายลง การกระตุ้นความรู้สึกก็อ่อนก�ำลังลง
จนกลายเป็น ถีนมิทธนิวรณ์  ความอ่อนเพลียจน
หลับหรือง่วงเหงาหาวนอนสะลึมสะลือ ไม่สามารถที่
จะประคองตัวเองได้ ถ้าท�ำสมาธิก็ไม่มีสติ ถ้าขับรถก็
หลับใน อันตรายถึงชีวิตเช่นกัน และ อุทธัจจกุกกุจ
นิวรณ์ จิตขาดการพิจารณา หรือจิต หลับ ๆ ตื่น ๆ
งง ๆ ง่วง ๆ ไม่รู้อะไรเป็นอะไร ไม่รู้ในเหตุในผล ไม่
สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตตนเอง จึง
เรียกกันว่า จิตฟุง่ ซ่าน เหมือนอารมณ์คนบ้า หงุดหงิด
จิตวุน่ ว่ายอยูต่ ลอดเวลา เกิดความหวาดระแวงคนโน้น
คนนี้ จนไม่มีความสุขในชีวิต จึงท�ำให้เกิดความไม่
แน่นอนในตัวเอง สงสัยเรื่องต่าง ๆ ไม่มีความจริงใจกับ
ใคร ๆ เพราะจิตหาข้อยุติให้ตัวเองไม่ได้ มัวแต่สงสัย
เพราะไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จ ก็เกิดความลังเลสงสัย
ไปทุกเรื่องทั้งเรื่องของตนเอง และบุคคลที่อยู่รอบข้าง
จิตจึงหาวิธีป้องกันตัวเอง โดยการสร้างเรื่องราวขึ้นมา
เพื่อปกป้องตัวเอง แต่กลับกลายเป็นการสร้างปัญหา
ขึ้นมาใหม่ เพราะความลังเลสงสัยนี้เองเป็นสาเหตุที่
ท�ำให้จิตมองสิ่งต่าง ๆ อย่างสงสัย พระพุทธองค์ทรง
เรียกว่า วิจิกิจฉานิวรณ์ สงสัยในคุณงามความดี
ในบุญคุณของพ่อแม่ บุญบาปว่ามีจริงหรือไม่ จึงหลงท�ำ
ผิด ๆ จึงต้องเจริญปัญญา ท�ำให้รู้แจ้งเห็นจริงตาม
สั จ ธรรม

เมื่อภิกษุหนุ่มปักกลดเรียบร้อยแล้ว ก็เจริญ
เมตตาภาวนาจนเข้าสมาธิไปนานทั้งคืน ในขณะที่ท�ำ
สมาธิอยู่นั้น ปรากฏเกิดนิมิตขึ้นในจิตของท่าน เป็น
ภาพนิมิตเห็นตัวท่านเองเดินลงไปในถ�้ำแห่งหนึ่งที่อยู่
ห่างไปข้างหน้าประมาณ ๑๕ - ๒๐ เมตร พระหนุ่มเดิน
ลงไปในถ�้ำลึก ถ�้ำนี้ก็ดูแปลกตาเป็นอัศจรรย์ แม้ทาง
เข้าถ�้ำจะไม่ใหญ่โตนัก ซึ่งตอนแรกที่ปักกลด พระหนุ่ม
มิได้เห็นถ�้ำเลยแม้แต่น้อย ครั้นเดินลงไปในถ�้ำ ภายใน
มีช่องน้อยใหญ่น�ำไปสู่ทิศต่าง ๆ พระหนุ่มได้แต่แปลก
ในว่า ช่องเหล่านี้จะน�ำท่านไปสู่ที่ใด
นอกจากนี้ยังมีเสาหินอีกประมาณ ๔๐ – ๕๐
ต้น ในห้องกลางนัน้ และมีหอ้ งเชือ่ มต่อเนือ่ งกันไป พระ
หนุ่มเกิดรู้ด้วยจิตขึ้นมาว่า ทางเดินภายในถ�้ำนี้จะพา
ไปได้ไกลจนมุดลอดใต้แม่น�้ำโขงเลยทีเดียวนับว่าเป็น
ที่อัศจรรย์ยิ่งนัก เดินเข้าไปสักหน่อย พระหนุ่มก็เห็น
โรงศพวางอยู่ในห้องนั้นสองโรงทันใดนั้นเอง ก็ปรากฎ
มีชายท่านหนึ่งโผล่ออกมาจากไหนมิทราบ ท�ำตนเป็น
เจ้าหน้าที่ภายในถ�้ำ ตอบข้อสงสัยของพระหนุ่มโดย
พูดบอกว่า โรงศพนีบ้ รรจุศพของพระเจ้าศรีมงคล และ
ศพของพระนางศรีนาคี ซึ่งเป็นพระสหายกับพระเจ้า
ศรีสุทโท พญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาล เมือง
พญานาคแห่ ง ค�ำชะโนดนั่ น เองผู ้ น�ำทางชี้ บ อก
พระหนุ่มว่า แต่ละทางที่แยก ออกไป สามารถน�ำไปสู่
ที่ไหนได้บ้าง พร้อมกับพาเดินไปเรื่อย ๆ ระหว่างทาง
นั้นก็พบผู้คนอยู่ข้างทาง และคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นว่า
“เอาคนนอกมาท�ำไม” ผู้น�ำทางก็ตอบว่า ท่านไม่ใช่
คนนอกท่านเป็นคนช่วยสร้างที่นี้ให้เราอยู่ ท่านไป
ช่วยญาติไปเยี่ยมญาติพึ่งกลับมา
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ในนิ มิ ต นั้ น ภิ ก ษุ ห นุ ่ ม เห็ น คนเป็ น ครึ่ ง คน
ครึ่งพญานาค บางทีหัวเป็นคน ตัวเป็น
พญานาค   บางทีหัวเป็นพญานาคตัวเป็น
คน ราวกับในนิยาย หรือต�ำนานที่เคยได้ยิน
มาก็มิปาน แต่พินิจดูแล้วมีร่างกายที่เป็นสี
ทองสะอาด

ออกมาจากห้องนั้น ด้วยการเดินออกทางข้างบนหลัง
ถ�้ำ เป็นเวลาเดียวกับที่พระหนุ่มออกจากสมาธิพอดี
เมื่อลืมตาขึ้นมาปรากฎว่า อรุณรุ่งเช้าวันใหม่แล้ว น่า
จะสักประมาณตี ๕ กว่า ๆ จึงร�ำพึงนึกอยู่ในใจว่า นี่
เรานั่งสมาธิจนเช้าเลยหรือนี่ แล้วในนิมิตนั้น คือเรื่อง
จริงหรือไม่ มันคือเมืองบาดาล เมืองพญานาคใช่ไหม
แล้วท�ำไมผู้น�ำทางแปลกหน้า จึงพูดจาเสมือนรู้จักเรา
พระภิกษุจึงถามคนน�ำทางว่า“ท่านเหล่านี้ มาก่อน ทั้ง ๆ ที่เราก็ไม่เคยรู้จักพวกเขาเลย
อายุเท่าไร” เขาตอบว่า “ท่านนี้ ๑,๐๐๐ ปี ท่านนี้
ณ ขอบฟ้ายามรุง่ อรุณ เริม่ มีแสงทองฉาบฉาย
๕๐๐ ปี บางท่านในนั้นมีอายุ ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว
เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตในวันใหม่ หมู่นกกา
บ�ำเพ็ญเพียรรอพระอรหันต์ที่ได้อภิญญาสมาบัติ ๘
ก็เริ่มโบยบินออกหาอาหารประทังชีวิตเช่นเคย เมื่อ
มาโปรด” นี่คือค�ำตอบของผู้น�ำทาง ซึ่งนับว่าเป็น
พระหนุ่มออกจากสมาธิแล้ว ก็แผ่เมตตา อุทิศบุญให้
เรื่องอัศจรรย์ยิ่งนัก มัคคุเทศก์ไม่ได้รับเชิญยังชี้ทาง
สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง แม่นางธรณี และ
ต่อไปว่า
พญานาคที่มาให้เห็นในนิมิตเมื่อคืนด้วย พระภิกษุ
“...ดูที่นี่
หนุ่มก็เดินไปรอบ ๆ สถานที่นั้น แม้จะสงสัยกับเรื่อง
• ทางนี้ สามารถเดินทะลุไปยังฝังประเทศลาวถึงภูเขา ราวในนิมิตในราตรีที่ผ่านมา แต่ก็พระหนุ่มก็ไม่ลืมจะ
ส่งกระแสจิตแห่งความเมตตา ลงไปให้ตามทิศที่ตนได้
ควายเป็นปากถ�้ำใหญ่
• อีกทางหนึ่งไปที่ทางน�้ำตกหลีผี น�้ำตกคอนพระเพ็ง เดินลงไปนั้นด้วย...
ซึ่งพระภิกษุหนุ่มไม่เคยรู้จักมาก่อนในตอนนั้น
• อีกช่องทางหนึ่งมาที่พระธาตุพนม ที่เจดีย์พระ
ธาตุพนม
• อีกช่องทางหนึ่งไปทางเจดีย์พระธาตุศรีสองรัก
• อีกทางหนึ่งมาที่วัดหินหมากเป้ง ซึ่งเป็นทางไปฟัง
ธรรมกับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ...”
นั่นหมายความว่า ถ�้ำแห่งนี้มีความลึก หรือ
ระยะทางอันไกลโพ้นทีเดียวที่สามารถเชื่อมดินแดน
ต่าง ๆ บนโลกมนุษย์ได้ แล้วทั้งสองก็เดินต่อไปเรื่อย ๆ
จนเห็นห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่ง พื้นสะอาดเรียบร้อย มี
สระบัวอยูใ่ นถ�ำ้ นัน้ ด้วย ความกว้างของสระก็ประมาณ
๕ เมตร และมีดอกบัวอยู่ในสระนั้นประมาณ ๙ ดอก
ทั้งบานและตูม ถัดไปจากสระบัวประมาณ ๓ เมตร
มีแท่นวางอยู่ ในขณะนั้นพระภิกษุหนุ่มก็ได้เดินออก
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"บาปหยาบๆกะยังละบ่ได้ จังใด๋สิมาถามหา
พระนิพพาน อีพ่ออีแม่กูเอ๊ย"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
facebook
ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ"พ่อแม่ครูอาจารย์"

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

เหตุเกิดบนรอยพุทธ

เรียบเรียงโดย ฤทธิรงค์

พระเจ้าอโศกมหาราช
    มหาจักรพรรดิบรรลือโลก
ท่านผู้อ่านที่เคารพรักครับ ถ้าเราจะกล่าวถึง
ชื่อ พระเจ้าอโศกมหาราช ทุกคนคงจะคุ้นหูกันดีโดย
เฉพาะในหมู่ชาวพุทธเอง เพราะพระองค์ทรงเป็น
พระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรหาใครเทียบ
เคียงได้ยากยิ่ง และเป็นมหาอัครพุทธศาสนูปถัมภก
ที่ประวัติศาสตร์มิอาจจะลืมเลือนได้ วันนี้เราจะมา
ท�ำความรู้จักกับพระองค์กันครับ
พระเจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ.

๒๗๐ - พ.ศ. ๓๑๑) ทรงเป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิ
โมริยะ ผู้ปรีชาสามารถพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์
ทรงปกครองแคว้นมคธ มีพระราชธานีชื่อว่า ปาฏลีบุตร (ปัจจุบันเรียกว่า ปัฏนะ Patna) ทรงเป็น
พระโอรสของพระเจ้าพินทุสารแห่งราชวงศ์โมริยะ
พระมารดานามว่าศิริธรรม พระเจ้าอโศกมีพระโอรส

และพระราชธิดา ๑๑ พระองค์ กว่าจะมาเป็นพุทธศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่นี้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
อโศกมหาราช หรือพระเจ้าอโศกมหาราช ก็เคยสร้าง
บาปมานักต่อนัก พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่
โหดร้าย ชอบการท�ำสงครามกับแว่นแคว้นต่าง ๆ จน
ได้รับสมญานามว่า จัณฑาโศกราช (พระเจ้าอโศก
ผู้โหดเหี้ยม) แต่หลังจากที่พระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนา พระองค์ก็ทรงกลายเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก์ผู้อุปถัมภ์บ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ให้ มี ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งและแผ่ ข ยายมากที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา
และจากพระราช
กรณี ย กิ จ มากมายนานั ป การที่ พ ระองค์ ไ ด้ ท รง
บ�ำเพ็ญด้วยทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริงท�ำให้ภาย
หลั ง ทรงได้ รั บ การขนานพระราชสมั ญ ญานามว่ า
ธรรมาโศกราช (พระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรม)
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พระเจ้าอโศกมหาราช
กับพระพุทธศาสนา
ก่ อ นที่ จ ะเปลี่ ย นมานั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
พระองค์ทรงมีความดุร้ายและโหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่ง
ครั้นที่ไปรบที่แคว้นกาลิงคะ (ปัจจุบันอยู่รัฐโอริสสา)
มีผู้บาดเจ็บล้มตายจ�ำนวนมาก พระองค์จึงเกิดความ
สลดสังเวชในบาปกรรม และตั้งใจแสวงหาสัจธรรม
พบนิโครธสามเณรที่มีกิริยามารยาทสงบเรียบร้อย
จึงทรงนิมนต์พระนิโครธโปรดแสดงธรรม พระนิโครธ
ก็แสดงธรรม จึงมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกล้า ต่อมาได้ฟังพระธรรมจากพระสมุทระเถระ
ทรงส่งกระแสจิตตามพระธรรมเทศนาจนเข้าถึงพระ
รัตนตรัย และทรงกลับกลายมาเป็นคนดีมีเมตตา
เมื่อพระราชกุมาร คือ เจ้าชายมหินท์ และ
เจ้าหญิงสังฆมิตตา ทรงมีอายุ ๒๐ และ ๑๘ ตามล�ำดับ
ทรงโปรดให้ผนวชในพระพุทธศาสนา โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระมหินท์ และ
พระธรรมปาลเป็นพระอุปัชฌาย์ของเจ้าหญิงสังฆมิตตาอีกด้วย
พระองค์ทรงท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนา เช่น ทรง
สร้างวัด วิหาร พระสถูป พระเจดีย์เพื่อประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ
หลักศิลาจารึก เสาอโศก
มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก
ทรงเป็ น กษั ต ริ ย ์ พ ระองค์ แ รกที่ ท รงผนวชขณะที่
ยังทรงครองราชย์อยู่และเลิกการแผ่อ�ำนาจในการ
ปกครอง ด้วยสงครามและทหาร มาใช้หลักพุทธธรรม
(ธรรมราชา) ปกครองแทน นอกจากนี้พระเจ้าอโศก
มหาราชยังทรงส่งสมณะทูตไปเผยแผ่พระศาสนาไป
ทั่วสารทิศ โดยแบ่งเป็น ๙ สาย สายที่ ๘ ได้มาเผยแผ่
ตั้งมั่นพระศาสนาที่ สุวรรณภูมิ โดย พระโสณะ และ
พระอุตระ เป็นสมณะทูต
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นอกจากนี้ พ ระองค์ ยั ง ทรงเป็ น ผู ้ จั ด การ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ ณ วัดอโศการาม เมือง
ปาฏลีบุตรอีกด้วย พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้าง
บ่อน�้ำ ที่พักคนเดินทาง โรงพยาบาล และปลูกต้นไม้
เพื่อจัดสาธารณูปโภคและสาธารณะตามหลักพุทธธรรม ต่อจากนั้นก็เสด็จไปพบสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง
เป็นผู้แรก และทรงสถาปนาให้เป็นเป็นสถานที่สักการะบู ช าของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในเวลาต่ อ มานั บ ว่ า
พระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกแก่พระพุทธศาสนา
อย่างแท้จริง และทรงครองราชย์ได้นานถึง ๔๑ ปี
พระเจ้ า อโศกมหาราชทรงเป็ น อั ค รศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนา ทั้ง
ฝ่ า ยมหายานและฝ่ า ยเถรวาททรงเป็ น พระมหา
กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป และยังทรงเคยอุปถัมภ์
ผู้ที่นับถือศาสนาเชน โดยการถวายถ�้ำหลายแห่งให้
แก่ เ ชนอี ก ด้ ว ย
คงจะไม่ผิดนักถ้าจะกล่าวว่า การที่พระพุทธศาสนามั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ทุกวันนี้ ก็เพราะส่วนหนึ่ง
เป็นพระบารมี และการทะนุบ�ำรุงเผยแผ่พระศาสนา
ของพระเจ้าอโศกมหาราช แม้ว่าในอินเดียเอง วัดและ
มหาวิทยาลัยนาลันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของโลกจะถู ก เผาท�ำลายไปอย่ า งย่ อ ยยั บจากพวก
มุสลิม แต่พระวิสัยทัศน์ที่มองการไกลของพระองค์ก็
ท�ำให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดน นั่น
คือ ประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เนปาล เป็นต้น และได้
กลับไปชุบชีวิต พระพุทธศาสนาในอินเดียอีกครั้ง จน
กระทั่งทุกวันนี้ และพระศาสนาจะอยู่ครบ ๕,๐๐๐ ปี
ตามพุทธพยากรณ์อย่างแน่นอน กระผมขอกราบ
อนุโมทนาสาธุในความดีทั้งหมดทั้งมวลของ พระเจ้า
อโศกมหาราช ซึ่งยากนักที่ใครจะเทียบเทียม....
แหล่งข้อมูล สารานุกรมวิกิพีเดีย

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

เพราะเป็นปัจจัตตัง

เรียบเรียงโดย ขุนไกรลาส
เรื่องโดย เชฟอ้วน

เชฟชื่อดัง
     กับวัดป่าเจริญราช

หลวงพ่อวีระนนท์ท่านได้เมตตาแนะน�ำให้ครอบครัวผมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ๑,๐๐๐ จบ  เพื่อช่วยให้กิจการดีขึ้น  ผมอธิษฐานจิตจะสวดมนต์ให้ครบภายในพรรษานั้น
คือ ใช้เวลา ๓ เดือน  และผมก็ท�ำได้ครับ  ส่วนภรรยาผมถึงแม้เธอจะไม่ค่อยมีเวลา  แต่คุณติ๊ก
ก็สวดจนจบใช้เวลาแค่ ๓๐ วันครับ คือ เดือนเดียวเอง   สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ
กิจการร้านเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างมหัศจรรย์  

“ เชฟอ้วน  ท�ำไมคุณถึงเข้าวัดป่า ผมจึงต้องต่อสู้ดิ้นรนท�ำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง หนัก
เอาเบาสูไ้ ม่เคยเกี่ยงงาน ผมอาศัยอยู่กับคุณลุงคุณป้า
เจริญราช ? ”
นี่คือค�ำถามยอดฮิตที่หลาย ๆ คนถามผม ถ้า
อยากรู้ค�ำตอบ กรุณาอ่านต่อนะครับ ก่อนอื่นผมต้อง
ขอแนะน�ำตัวก่อนครับ ผมชื่อ นายจิรทีป สละบ�ำรุง
แต่ชื่อที่คุ้นหูหลาย ๆ ท่านก็คือ “เชฟอ้วน” ภรรยา
ของผม คุณธัญพร สละบ�ำรุง (คุณติ๊ก) และลูกชาย
ด.ช.จุตินันท์ สละบ�ำรุง (เป็นไท) พื้นเพผมเป็นคน
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากคุณพ่อของ
ผมท่านได้เสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุเพียง ๘ ขวบ ชีวิต

ต้ อ งช่ ว ยท�ำงานทุ ก อย่ า งถึ ง จะตั ว เล็ ก แต่ ก็ ท รหด
อดทนไม่แพ้คนตัวใหญ่เลย ท�ำงานเพื่อแลกกับการ
ได้เรียนหนังสือ ผมท�ำงานไปเรียนไปต่อสู้เพื่อให้ได้
เรียนจนจบ ม.ศ.๓ ด้วยความที่ล�ำบากไม่มีเงินเรียน
จึ ง ตั ด สิ น ใ จ เ ข ้ า ม า เ สี่ ย ง โ ช ค ใ น เ มื อ ง ห ล ว ง
กรุงเทพมหานคร ผมรับจ้างท�ำงานทุกอย่างที่สามารถ
ท�ำได้หนักไม่คอยท้อท�ำงานก่อสร้างก็ท�ำมาแล้ว ผม
ท�ำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก ๆ ท�ำมาจนชิน เจองานหนัก
ล�ำบากอย่างไรผมก็อดทนไม่เคยท้อ แล้วโชคก็เข้าข้าง
ผม ผมมีโอกาสเข้าท�ำงานตามโรงแรมชั้นน�ำต่าง ๆ

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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ในกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมโอเรียลเต็ล โรงแรม
นารายณ์ ร้านเบียร์สิงห์-อโศก เป็นต้น และสถานที่
เหล่านี้เองเป็นที่ที่ผมได้ฝึกปรือวิทยายุทธ์ด้านการท�ำ
อาหาร ทั้งไทย จีน ฝรั่ง จนช�ำนาญ แล้ววันหนึ่งผม
ก็ได้มีโอกาสเข้าประกวดแข่งขันท�ำบาร์บีคิว ไม่อยาก
จะเชื่อเลยครับ ผมชนะเลิศได้เป็นแชมป์ประเทศไทย
และได้ เ ดิ น ทางไปแข่ ง ระดั บ โลกที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกางานนี้ผมภูมิใจสุด ๆ แต่ก็นั่นละครับ
เหนือฟ้ายังมีฟา้ “บาร์บคี วิ ” มันไม่ได้เป็นอาหารประจ�ำ
ชาติไทยเรา คนช�ำนาญกว่าเก่งกว่าก็ย่อมมีมาก แต่
ครั้งนั้นผมก็ได้ล�ำดับที่ ๑๑ ของโลก จาก ๑๔๔ ทีม
ทั่วโลกที่ส่งเข้าประกวด เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ผม
ได้ทั้งชื่อเสียง เงินทอง เข้ามาหาผมแบบถล่มทลาย
ซึ่งเด็กหนุ่มวัย ๒๒ ปี อย่างผมเวลานั้นไม่เคยคิดฝัน
มาก่อนเลย ผมมีโอกาสเดินทางไปโชว์ฝืมือในการท�ำ
อาหารในอีกหลาย ๆ ประเทศ นับว่าเป็นการประสบ
ความส�ำเร็จครั้งส�ำคัญในชีวิตของผม ต่อมาผมก็เริ่ม
ท�ำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านอาหาร ก็รุ่งเรืองพอสมควร
ไม่ถึงกับดังเป็นพลุแตก แต่ก็มีลูกค้าติดใจมากันเป็น
ประจ�ำ

กับเสี่ยชรัม เจ้าของมหาจักรและเจ้าของพื้นที่ที่เป็น
“ร้านครัวเจ้านาย” ท่านมีเมตตาให้โอกาสผมได้
ลองพิสูจน์ฝีมืออีกครั้ง ผมเช่าร้านตั้งใจท�ำเต็มที่ แต่
ท�ำมาเป็นปีปัญหาขาดทุนอยู่ตลอด จนเงินเก็บก้อน
สุดท้ายใกล้หมดลงเต็มที
ธรรมดาผมเป็นคนเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่
แล้ว ใครชวนท�ำกฐิน ผ้าป่า วัดไหนผมก็ร่วมมากบ้าง
น้อยบ้างตามก�ำลัง ท�ำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานอยู่
บ่อย ๆ แต่การนั่งปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน ณ เวลา
นั้นผมยังห่างไกลนัก คือ ผมไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นยังไง
จนกระทั่ ง วั น หนึ่ ง ฟ้ า คงจะเปิ ด หาทางให้ กั บ ผมมี
ลูกค้าคนหนึ่งมาชักชวนให้ผมร่วมท�ำบุญผ้าป่าเพื่อซื้อ
ที่ดินของวัดป่าเจริญราช ในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ และขอตั้ง
ต้นผ้าป่าไว้ในร้าน เพื่อบอกบุญกับลูกค้าคนอื่น ๆ ด้วย
และเขาก็แวะเวียนมาทานอาหารที่ร้านอยู่บ่อย ๆ หลัง
จากผ้าป่าเสร็จสิ้น เขาได้พาเพื่อน ๆ ที่วัดป่ามาเลี้ยง
ฉลองกันที่ร้านผม พวกเราคุยถูกคอกันมาก และ
เขาก็ได้พาผมไปกราบหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท ที่
วัดป่าเจริญราช เพื่อนกัลยาณมิตรกลุ่มนี้ได้แก่ คุณกร
คุณปูน คุณรุ้ง คุณเมือง และคุณกาย (แต่ตอนนี้ทุก
คนคงทราบว่าเราเสียคุณรุ้งไปแล้ว) พวกเขา คือ ต้น
บุญของผม ซึ่งท�ำให้ผมเข้ามาที่วัดป่าแห่งนี้ ผมยังจ�ำ
ได้ดีเพราะผมได้พบชีวิตใหม่ที่มีค่าที่วัดป่าแห่งนี้ครับ
หลวงพ่อวีระนนท์มีเมตตามาก ๆ ท่านได้ช่วยแนะน�ำ
หลาย ๆ อย่างในการด�ำเนินชีวิตให้กับผม ทั้งทางโลก
และทางธรรม ผมภูมิใจมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระ
เดชพระคุณท่าน

จนกระทั่งปี ๒๕๔๐ ยุคฟองสบู่แตก ชีวิตผม
ก็แทบแตกสลายไปด้วย ทุก ๆ ปัญหารุมประดังเข้า
มาแบบตั้งตัวไม่ติด ล้มลุกคลุกคลานแทบจะม้วนเสื่อ
กลับบ้านนอกเลย แต่ด้วยความที่ผมไม่เคยยอมแพ้
ผมยังยืนหยัดสู้อีกหลายปี จนกระทั่งผมสามารถฟื้น
ตัวได้อีกครั้ง และเริ่มมีเงินเก็บพอสมควร เนื่องจาก
ภรรยาผมเป็นคนประหยัดและรู้จักเก็บออม
พอ
กิจการดีขึ้นมรสุมครั้งใหม่ก็เข้ามาอีก ขณะที่กิจการ
หลังจากนั้นไม่ว่าวัดจะมีกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
ก�ำลังจะเฟื่องฟูกลับโดนเลิกสัญญาเช่าที่ร้าน ปัญหา
ครั้งนี้ท�ำให้ผมเกือบจะท้อ แต่ก็ออกตระเวณหาท�ำเล ผมและครอบครัวก็เข้าร่วมด้วยแทบทุกครั้ง ผมกับ
ที่ตั้งร้านใหม่อีก และอาจเป็นเพราะโชคชะตาหรือ ภรรยาก็ ไ ด้ เ ริ่ ม เข้ า ปฏิ บั ติ ธ รรมเจริ ญ วิ ป ั ส สนา
กรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ วันที่ ๑-๘ ใน
เพราะผมพอมีบุญเก่าอยู่บ้าง ก็เลยท�ำให้ได้มาพบ
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เดือนเกิด และน�ำอาหารมาเลี้ยงเพลบ่อย ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ ผ มจะเน้ น ออกโรงทานอาศั ย อาหารของผม
แปลกกว่าชาวบ้านร้านอื่น ๆ เพราะมันเป็นประเภท
ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอก แฮม ก็เลยขายดีแจกหมดก่อน
เสมอ แต่กิจการที่ร้านก็ยังคงลุ่ม ๆ ดอน ๆ อาจเพราะ
เราขายขาหมูในละแวกอิสลามก็เป็นได้ จึงขายได้บ้าง
ไม่ ได้บ้างสลับกันไปวันหนึ่งผมก็ไ ด้ มี โ อกาสนิ ม นต์
หลวงพ่ อ ท่ า นมาที่ ร ้ า นได้ ถ วายภั ต ตาหารแด่ ค ณะ
พระสงฆ์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อ จากนัน้ ไม่นาน
ลูกค้าเริ่มรู้จัก และเข้ามารับประทานหารที่ร้านผม
เป็นประจ�ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปีพ.ศ. ๒๕๕๔
หลวงพ่อวีระนนท์ท่านได้เมตตาแนะน�ำให้ครอบครัว
ผมสวดมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ๑,๐๐๐ จบ เพื่อ
ช่วยให้กิจการดีขึ้น ผมอธิษฐานจิตจะสวดมนต์ให้ครบ
ภายในพรรษานั้น คือ ใช้เวลา ๓ เดือน และผมก็ท�ำได้
ครับ ส่วนภรรยาผมถึงแม้เธอจะไม่ค่อยมีเวลา แต่คุณ
ติ๊กก็สวดจนจบใช้เวลาแค่ ๓๐ วันครับ คือ เดือนเดียว
เอง สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิกิจการร้านเริ่มดีขึ้น
เรื่อย ๆ อย่างมหัศจรรย์ แม้ในตอนที่น�้ำท่วมใหญ่คน
อื่น ๆ เขาล�ำบากกันมาก แต่ผมกลับขายดี ตอนนั้น
น�้ำท่วมที่วัด ผมกับคุณกรก็ลุยน�้ำน�ำอาหารไปถวาย
เพลทุกวัน ผมอธิษฐานจิตจะไป ๗ วันต่อเนื่องไม่
ให้ขาด ยิ่งผมน�ำมาถวายพระ อาหารลูกค้าก็ยิ่งมาก

ถึงขนาดบางวันผมยังออกไม่พ้นเขตวัดเลย ลูกน้อง
โทรมาตามว่าให้กลับด่วน เพราะท�ำอาหารกันไม่ทัน
แล้ว เมื่อครบ ๗ วัน ผมได้กราบลาหลวงพ่อ ท่านให้พร
ผมว่า “โชคดี” กลับมาได้ ๓ วัน ผมขับรถไปจ่ายตลาด
พร้อมกับครอบครัว ขากลับได้ขับรถลุยน�้ำท่วมบน
ถนนประชาร่วมใจ ความเร็วประมาณ ๖๐ กม./ชม.
ขณะนั้นเองรถของผมก็เกิดหมุนโดยไม่ทราบสาเหตุ
กระแทกกับต้นไม้ใหญ่แล้วไหลลงไปในคูน�้ำข้างทาง
ซึ่งขณะนี้มีน�้ำท่วมสูงมาก “ปาฏิหาริย์มีจริง”
ขณะที่รถไถลลงน�้ำ ระบบของรถเป็นไฟฟ้าทั้งหมด แต่
Central Lock กลับไม่ท�ำงาน ภรรยาผมสามารถ
เปิดประตูพาลูกหนีออกมาได้ ส่วนตัวผมต้องเก็บของ
ส�ำคัญก่อน กว่าจะออกมาได้รถก็จมเกือบมิดคันแล้ว
ทั้งผม ภรรยา และลูกชาย ทุกคนปลอดภัยไม่มี
บาดแผลหรือบาดเจ็บอะไร เพียงแต่ตกใจที่ต้องเห็น
รถจมหายไปต่อหน้าต่อตา การที่ทุกคนปลอดภัยนี้ คง
เป็นเพราเพราะผลบุญจากการที่ผมได้ท�ำบุญ ๗ วัน
ติดกัน หรือปาฏิหาริย์อะไร วันรุ่งขึ้นผมได้เข้าไปกราบ
หลวงพ่อท่านว่าดีแล้วหมดเคราะห์หมดโศกแล้วต่อ
ไป มีแต่จะดีขึ้นท่านยังเปรยว่า “มันเป็นไปได้ยังไง ?”
ทุก ๆ กิจกรรมที่วัดหากผมมีเวลาหรือไม่เหลือ
บ่ากว่าแรง ผมก็ยินดีช่วยเหลือ ทั้งเรื่องท�ำอาหาร
เรื่องยา ผมจะจัดหามาให้ หรือการไปแจกของที่
อมก๋อย จ.เชียงราย ผมก็ไม่ยอมพลาด แต่ที่ประทับ
ใจมาก ๆ คือ การได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระ
ศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ครั้งแรกในปี
๒๕๕๕ น�ำโดยหลวงพ่อวีระนนท์ และวิทยากร ดร.ทอง
เป็นเวลา ๗ วัน ครั้งนั้นคณะญาติธรรมและพระภิกษุ
สงฆ์รวม ๖๐ กว่าชีวติ ครัง้ แรกทีไ่ ปอินเดีย ผมทัง้ ตืน่ เต้น
ทั้งคาดหวัง พอถึงสนามบินโกลกาต้าเจอสภาพโดย
รอบ เห็นห้องน�้ำที่สนามบิน ผมบอกกับตัวเองว่า “นี่
หรืออินเดีย” มองหน้าคนอื่น ๆ ไม่ต้องถามก็เดาได้ว่า
คิดไม่ต่างกันแน่ ผมไปเรียนถามหลวงพ่อ ท่านตอบว่า
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“นี่แหละอินเดีย” ในระหว่างนั่งรถไปที่พุทธคยา ๙
ชั่วโมง ผมได้เข้าห้องน�้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และต้อง
หลบกับระเบิดของพวกแขกด้วย ใครอยากเห็นต้อง
ลองไปดูครับ ทั้งล�ำบาก ทั้งสนุก ทั้งตื่นเต้น ที่โรงแรม
ผมได้มีโอกาสท�ำอาหารไทยถวายหลวงพ่อคณะพระภิกษุสงฆ์ และเพื่อน ๆ ทุกคน ในการปฏิบัติผมได้
เดินรอบพระมหาเจดีย์พระศรีมหาโพธิ์ ๙๐๐ รอบ ได้
สวดบทพระธรรมจักรฯ ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะ
ออกผมก็สู้ไม่ถอย จนวันหลัง ๆ แทบจะคลานมาท�ำ
อาหารเลย

เรื่องการท�ำอาหาร
และให้เน้นการปฏิบัติธรรม
อย่างจริงจัง ซึ่งครั้งนี้จัดโดยชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช เป็นโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยคุณปู บุษรัตน์
คณะการบินไทย และพี่น้อง เด็กวัดป่าเจริญราช
ร่วมด้วยช่วยกันท�ำโครงการนี้ การเดินทางครั้งนี้ผม
ต้องขอชื่นชมทีมงานจากใจจริงว่าจัดได้ดีมาก คน
จ�ำนวนตั้ง ๑๕๘ คน ยังสามารถดูแลอ�ำนวยความ
สะดวกได้ดีเยี่ยม หลวงพ่อท่านมีเมตตาบวชสามเณร
ลูกชาย น้องเป็นไท ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ผมและ
ภรรยาปลาบปลื้มใจมากที่สุดเลยครับ ที่ลูกชายผม
อายุ ๑๒ ขวบ มีโอกาสได้ท�ำบุญใหญ่ครั้งนี้ ผมหวังใจ
ว่าบุญครั้งนี้ จะหนุนน�ำเหมือนเข็มทิศให้ชีวิตในวัน
ข้างหน้าของเรามีแต่สิ่งดีงาม ขอกราบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาต่อ
ผมและครอบครัว กลับจากอินเดียเที่ยวนี้ ตั้งแต่
เหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้ง ผมก็ยังไม่เคยว่างเลยครับ
ก็คงเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อวีระนนท์
และ
อานิ ส งส์ จากการไปปฏิ บัติ ธรรมกั นทั้ ง ครอบครั ว ที่
พุทธคยา ผมหวังไว้ว่าจะมีโอกาสไปสังเวชนียสถาน
๔ ต�ำบล ในโอกาสหน้าครับและผมตั้งใจจะช่วยเหลือ
งานพระพุทธศาสนาไปตลอดชั่วชีวิตของผม นอกจาก
นี้ผมมีโอกาส ได้รับบุญใหญ่อีกบุญ คือ การเป็น
เจ้าภาพลูกนิมิต อุโบสถวัดป่าเจริญราช หากท่านใด
สนใจอยากร่วมบุญกับผมก็ยินดีนะครับ

เมื่อกลับมาเมืองไทย กิจการผมก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ชนิดดีวันดีคืน ผมยังหาโอกาสเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม
กับทางวัดป่าตลอดเวลา และสิ่งที่ผมท�ำเป็นประจ�ำ
ทุกวันนี้หลังจากได้มาเป็นศิษย์วัดป่า คือ ผมไม่เคย
หยุดสวดมนต์เลยแม้แต่วันเดียว เหนื่อยอย่างไรก็ไม่
เคยลืมสวดมนต์ ทุกวันกลับจากร้านเที่ยงคืน จะสวด
ชุมนุมเทวดา สวดธรรมจักรฯ ต่อด้วยมหาเมตตาใหญ่
กรณียเมตตสูตร พาหุงมหากา ชินบัญชร คาถา
เงินล้าน ๑๘ จบ และคาถาประจ�ำองค์พระต่าง ๆ
เช่น พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร พระสีวลี คาถา
หลวงปู่หงษ์เป็นต้น ส่วนการนั่งกรรมฐาน แรก ๆ
ผมนั่งได้แค่ ๕-๑๐ นาที มันปวดจนทนไม่ไหว แต่
ตอนนี้ผมนั่งได้นานถึง ๑ ชั่วโมง ส่วนการเดินจงกรม
ผมเดินได้ทั้งวันอยู่แล้ว ผมมีความสุขมากที่สามารถ
ฝืนใจตัวเองให้ทนนั่งได้นานขึ้น เพราะผมคิดว่าบุญ
จากกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ที่สุด และผมได้มีโอกาส
กว่าผมจะมาถึงวันนี้ได้ มีความสุขทั้งทาง
ท�ำแล้ว...
โลกและทางธรรม ก็ล้วนมาจากความเมตตาของพระ
ในปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผมได้มีโอกาสขึ้นไป เดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เป้าหมาย
แจกของบนดอยที่เชียงราย เชียงใหม่ กับหลวงพ่อ ใหญ่ในชีวิตของผมก็คือ ผมจะช่วยสืบทอด เผยแผ่
และคณะเพื่อน ๆ กัลยาณมิตร วัดป่าเจริญราช กลับ พระพุ ท ธศาสนาของสมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า
มาก็ไปอินเดียต่อ คราวนี้หลวงพ่อเมตตาให้ผมไป และปฏิบตั ธิ รรมจนถึงทีส่ ดุ แห่งธรรม ผมไม่หวังมากไป
ปฏิบัติธรรมกันทั้งครอบครัว แต่ไม่อยากให้ผมเหนื่อย ใช่ไหมครับ...
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สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

ทุกแรงบุญร่วมใจ “โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช”

เรียบเรียงโดย ขนิษฐา อัมภวา

ประโยชน์ของอุโบสถ
พิธีท�ำสังฆอุโบสถ
สังฆอุโบสถ เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุ อุโบสถ ท�ำเป็นการคณะ ห้ามสวดพระปาติโมกข์
ตามพุทธบัญญัติ พระภิกษุทกุ รูปต้องท�ำอุโบสถกรรม ให้พระภิกษุแต่ละรูปบอกความบริสุทธิ์ของตน ๆ
ทุกกึ่งเดือน ถ้าไม่มีเหตุจ�ำเป็นที่มีพุทธานุญาตไว้ จะ เป็นการปฏิญาณตนต่อกันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
เว้นหรือขาดการกระท�ำเสียมิได้ อุโบสถกรรมนี้ ต้อง ปราศจากอาบัติโทษ เป็นหลักของการท�ำ
ท�ำในสีมาชนิดใดชนิดหนึ่งตามพระวินัย วัดส่วนมาก • ถ้ามีรูปเดียวเท่านั้น เรียกว่า อธิษฐานอุโบสถ ท�ำ
มีพัทธสีมาประจ�ำวัด พระภิกษุทั้งวัดต่างร่วมกันท�ำ เป็นการบุคคล ท�ำด้วยอธิษฐานใจตนเอง เป็นหลัก
ภายในเขตพัทธสีมา คือ โรงอุโบสถทุกวันอุโบสถ ถ้า ของการท�ำ ส�ำหรับอุโบสถกรรมทั้งสามอย่างดัง
วัดไหนยังไม่มีพัทธสีมา และจะก�ำหนดสีมาชนิดอื่น กล่าว สังฆอุโบสถ เป็นส�ำคัญยิ่ง และท�ำกันเป็น
ตามพระวินัย ใช้เป็นเขตสังฆกรรมไม่เหมาะ ก็ให้ไป หลักสืบต่อกันมา มีระเบียบแบบแผนที่ถือปฏิบัติ
รวมท�ำกับสงฆ์วัดใกล้ที่สุด
เป็นหลัก
• อุโบสถกรรมที่พระภิกษุร่วมกันท�ำตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป
เรียกว่า สังฆอุโบสถ ท�ำเป็นการสงฆ์ ต้องสวดพระปาฏิโมกข์ ในท่ามกลางสงฆ์เป็นหลักของการกระท�ำ
• ถ้าพระภิกษุต�่ำกว่าสี่รูปร่วมกันท�ำ เรียกว่า ปาริสุทธิ

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕

17

หลักการท�ำสังฆอุโบสถ มีอยู่เจ็ดประกอบด้วยกัน ดังนี้

๑. สังฆอุโบสถ ต้องท�ำภายในสีมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถูกต้องตามพระวินัย
๒. วันที่ท�ำนั้นเป็นวันดิถีที่ ๑๔ หรือ ๑๕ ทางจันทรคติ หรือเป็นวันสามัคคีตามพระวินัยก�ำหนด คือต้องเป็น
วันกึ่งเดือน วันสิ้นเดือน หรือวันที่สงฆ์ตกลงปรองดองกันวันใดวันหนึ่งจึงท�ำได้
๓. ในการท�ำนั้นมีภิกษุประชุมร่วมกันเป็นสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป
๔. ภิกษุที่ประชุมท�ำร่วมกันนั้นไม่เป็นผู้ต้องสภาคาบัติ หรือเป็นผู้ต้องสภาคาบัติ แต่ได้สวดประกาศก่อนท�ำ
แล้วโดยชอบด้วยพระวินัย
๕. ในที่ประชุมสงฆ์นั้นไม่มีบุคคลที่ว่างเว้นอยู่ภายในหัตถบาส
๖. พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ท�ำบุพกรณ์ และบุพกิจของอุโบสถกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๗. มีการสวดพระปาฏิโมกข์ให้ได้ฟังทั่วกันในท่ามกลางสงฆ์เป็นกรณียะสุดท้าย
ระเบียบพิธี เพราะหลักการท�ำอุโบสถตามพระวินัยมีดังกล่าว การท�ำสังฆอุโบสถจึงเกิดมี
ระเบียบพิธีนิยมกันเป็นหลักทั่ว ๆ ไป ดังนี้

๑. ก�ำหนดเวลาท�ำแล้วแต่วันนั้น ๆ จะก�ำหนดให้ตายตัว ตามความเหมาะสมแก่ท้องถิ่นว่าจะท�ำในเวลาใด
เมื่อก�ำหนดเวลาท�ำอุโบสถกรรมในวันอุโบสถไว้ตายตัวแล้ว พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปจะได้มาประชุมท�ำ
อุโบสถกรรมร่วมกันได้ตามเวลา
๒. ในวันอุโบสถก่อนถึงเวลาก�ำหนดท�ำอุโบสถกรรม เจ้าอาวาสจะต้องจัดการให้ปัดกวาดโรงอุโบสถให้
สะอาดเรียบร้อย ตั้งหรือปูลาดอาสนะ หรือตั้งเตียงสวดพระปาฏิโมกข์ไว้กลางให้พร้อม ตั้งน�้ำใช้ เช่น
น�้ำล้างเท้าไว้ในที่ที่ควร และจัดตั้งน�้ำฉันไว้ภายในอาสนะสงฆ์ตามสมควรด้วย ถ้าเวลาท�ำอุโบสถกรรม
เป็นเวลาค�่ำ ต้องเตรียมประทีปส�ำหรับตามในโรงอุโบสถไว้ให้พร้อม เมื่อถึงก�ำหนดเวลาก็ให้ตีระฆัง
สัญญาณให้พระสงฆ์ทั้งวัดทราบ
๓. ก่อนถึงเวลาท�ำอุโบสถกรรมเล็กน้อย เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในวัด ถ้ารูปใดรู้ว่าตนเองมี
อาบัติโทษประเภทเทศนาคามินีอยู่ ก็แสดงแก่เพื่อนสหธรรมิกรูปใดรูปหนึ่งเสียให้เรียบร้อย เมื่อ
ได้ยินสัญญาณให้ลงท�ำอุโบสถกรรมแล้วให้รีบลงไปพร้อมกันในโรงอุโบสถ นั่งภายในอาสนะสงฆ์ตาม
ล�ำดับอาวุโส หันหน้าไปทางพระพุทธรูปประธานก่อน
๔. เมื่อพร้อมแล้วผู้เป็นประธานสงฆ์ให้พระภิกษุเจ้าหน้าที่จัดการนับจ�ำนวนพระสงฆ์ที่ประชุมในวันนั้น
สมัยก่อนนับด้วยติ้ว คือ มีราวร้อยไม้ติ้ว ซึ่งท�ำด้วยซี่ไม้ไผ่จ�ำนวนมากกว่าสงฆ์ที่ประจ�ำในวัดนั้น โดย
ปกติรูดติ้วไปรวมไว้ซีกของราว ตั้งราวติ้วไว้ท้ายอาสนะสงฆ์ เมื่อพระภิกษุลงมาประชุม ก่อนเข้านั่งยัง
อาสนะต้องรูดติ้วอันหนึ่งไปทางราวติ้วอีกซีกหนึ่ง การนับจ�ำนวนสงฆ์ที่เข้าประชุมก็จะนับจากไม้ติ้วนี้
แต่ในปัจจุบันใช้บัญชีเรียกชื่อ ซึ่งสะดวกและแน่นอนกว่า
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๕. เริ่มท�ำวัตรเย็นจบแล้ว พระสงฆ์ทั้งนั้นล้อมวงนั่งพับเพียบหันหน้าเข้าหาเตียงปาติโมกข์ ซึ่งตั้งอยู่
กลางชุมนุม นั่งให้เข่าชิดเข่าของรูปอื่นไปเป็นล�ำดับ และได้หัตถบาสตั้งแต่เตียงปาติโมกข์ออกไปจน
สุดแนวสงฆ์ ควรปิดประตูทางเข้าโรงอุโบสถด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่สังฆกรรมในขณะ
ท�ำอุโบสถ
๖. เมื่อพร้อมดังนี้แล้ว ก็เริ่มด�ำเนินการสวดพระปาติโมกข์ตามแบบของวัดนั้น ๆ ไปจนจบ ให้ชอบ
ด้วยพระวินัยทุกประการ
๗. จบพระปาติโมกข์แล้ว พระสงฆ์ทั้งนั้นกระจายออกนั่งเป็นแถว หันหน้าเข้าหาพระพุทธรูป
ประธาน พระเถระน�ำสวดมนต์ต่อท้ายพระปาติโมกข์พอสมควร สวดสีลุทฺเท เป็นหลัก นอกนั้นสุดแต่
จะเลือกสวด จบลงด้วยบทกรวดน�้ำแผ่ส่วนกุศล หรือ อิมินา ปญฺญกมฺเมน...เป็นอันเสร็จพิธี
ประธาน พระเถระน�ำสวดมนต์ต่อท้ายพระปาติโมกข์พอสมควร สวดสีลุทฺเท เป็นหลัก นอกนั้นสุดแต่
จะเลือกสวดจบลงด้วยบทกรวดน�้ำแผ่ส่วนกุศลหรือ อิมินา ปญฺญกมฺเมน...เป็นอันเสร็จพิธี
ระเบียบท�ำอธิษฐานอุโบสถ ให้ท�ำกิจที่ควรท�ำในการท�ำอุโบสถกรรมนั้นก่อน แล้วรอภิกษุจากที่อื่นจะ
มีมาร่วมด้วยบ้างจนหมดเวลา เห็นว่าไม่มีใครมาแล้ว ให้อธิษฐานใจของตนเองว่า อชฺช เม อุโปสโถ แปลว่า วัน
นี้อุโบสถของเรา เพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จพิธี
ภิกษุจะเลือกท�ำอุโบสถกรรมที่ง่ายกว่าที่ยากไม่ควร มีห้ามไว้ว่า อย่าได้ปลีกตัวไปไหน แม้ในอาวาสที่
ไม่มีภิกษุพอสวดพระปาติโมกข์ได้ ก็ให้พระเถระจัดส่งภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปเรียนมาจากส�ำนักอื่น ถ้าจัดการไม่
ส�ำเร็จตามนี้ ท่านห้ามไม่ให้จ�ำพรรษาอยู่ในที่นั้น แต่ข้อนี้ถ้าอาจจะไปรวมท�ำสังฆอุโบสถในอาวาสอื่นได้ ตาม
ก�ำหนดก็ไม่ห้ามเด็ดขาด จะจ�ำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นก็ควร
แหล่งข้อมูล
http://www.jariyatam.com
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บทความพิเศษ

เรียบเรียงโดย อโน

เดือนแห่งความรัก
      กับ วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา (มาฆปูรณมีบูชา) หรือวัน
จาตุรงคสันนิบาต ซึ่งเป็นวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง
ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ เป็นพระพุทธพจน์ ๓
คาถา ที่กล่าวถึงจุดหมาย คือ พระนิพพาน วิธีอันเป็น
หั ว ใจส�ำคั ญ เพื่ อ เข้ า ถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายของพระพุ ท ธศาสนา และหลักการปฏิบัติของพระสงฆ์ทั้งหมดทั้ง
ปวง อันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง ๑,๒๕๐ รูป ที่ทรงบวชให้ด้วย
พระองค์เองทั้งสิ้น เรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
และเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ ที่มาประชุม
กันโดยมิได้นัดหมายในครั้งนี้ ก็เพื่อน�ำหลักธรรม ค�ำ
สั่งสอนนี้ไปเผยแผ่แก่มวลมนุษย์พุทธบริษัททั้งหลาย
ซึ่งวันนั้นได้เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นมากมาย วันมาฆบูชา
จะตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ ในปฏิทินจันทรคติของ
ไทยมักจะตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์
หรือเดือน
มีนาคม
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วันมาฆบูชาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่จะมาถึงนี้
จะตรงกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวัน
แห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ หลายคนอาจมองว่า
๒ วันนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว รู้หรือไม่ว่า วันมาฆบูชานั้นนอกจากจะ
เป็นวันแห่งการถือศีล การปฏิบัติธรรมแล้วนั้น ยังถือ
เป็นวันแห่งความรักเช่นกัน จะเป็นวันแห่งความรักได้
อย่างไร ?
อันดับแรกเลย คือ วันนี้เป็นวันที่แสดง
ถึงความรักความกตัญญู
ที่พระอรหันต์
๑,๒๕๐ รูป ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้
นัดหมายด้วยความศรัทธาเคารพรักในพระพุทธองค์
อย่างสูงสุดหลังจากได้ออกไปเผยแผ่พระศาสนา เป็น
สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความรั ก ความกตั ญ ญู อั น บริ สุ ท ธิ์ แ ละ
พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ท รงแสดงธรรมเพื่ อ น�ำมาเผยแผ่
แก่พุทธศาสนิกชน ด้วยความรัก ความเมตตา และ
ความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ อย่างไม่มีประมาณ
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นอกจากนี้ยังมีค�ำสอนที่เกี่ยวกับความรักซึ่ง
ในวาระที่วันมาฆบูชา กับ วันแห่งความรัก
รวมอยู่ในโอวาทปาฎิโมกข์ด้วย โดยพุทธศาสนิกชน (วันวาเลนไทน์) มาบรรจบตรงกันพอดี และยังเป็นวัน
อย่ า งเราก็ ส ามารถน�ำมาใช้ ใ นการด�ำเนิ น ชี วิ ต ได้ กตัญญูแห่งชาติด้วย (ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐบาลไทยในสมัย
ยกตัวอย่างเช่น
นั้น ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติ)
นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะชักชวนครอบครัวคนใกล้
สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไม่ท�ำบาปทั้งปวง ชิด และคนที่เรารักเข้าวัดในวันมาฆบูชา เพื่อท�ำ
(รักษาศีล) คือ ละความชั่ว เป็นการไม่ท�ำให้ตนเอง กิจกรรมทางพุทธศาสนา ตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล
และผู้อื่นเดือนร้อน
เจริญสมาธิ เวียนเทียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ส�ำหรับคู่รักนั้นถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตรักที่ดี และ
กุสลฺลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม (ทาน)
รักกันโดยอาศัยหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธองค์
คือ ท�ำความดี ให้มีความปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือ
รักด้วยความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์ มีความซื่อสัตย์
เกื้อกูลกัน สงเคราะห์คนในครอบครัว สังคม และ
เมตตาซึ่งกันและกัน ชีวิตที่เดินตามทางสายธรรม ก็จะ
ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
น�ำความสุขสงบมาให้ยังทุกครอบครัว
สจิตฺตปริโยทปนํง
การช�ำระจิตใจให้บริสุทธิ์
โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อาจมองข้าม
(ภาวนา) คือ เมื่อใจเราบริสุทธิ์ มีความสุข ก็สามารถ ความส�ำคัญของวันมาฆบูชานี้ไป เพราะเราได้รับ
แบ่งบันความสุขให้บุคคลรอบตัวเรา เพื่อน และ อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกมามาก ส่งผลถึงค่า
สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิดร่วมกัน นิยม ศีลธรรม จริยธรรมของวัยรุ่นไทย และการท�ำตาม
ค�ำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบไปด้วยเมตตาธรรม มีความรักและเมตตา
ต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์ รวมถึงการรักตนเอง ละเว้น
การทุจริต การท�ำร้าย ข่มเหง รังแก เบียดเบียน ต่อสิ่ง
มีชีวิตด้วยกัน จึงกล่าวได้ว่า วันมาฆบูชาเป็นวันแห่ง
ความรักในทางพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

กระแสสังคมที่ผิด ๆ ในวันวาเลนไทน์ ทั้งการเอาเวลา
ไปหาซื้อสิ่งของมีราคาแพงให้กัน หรือหนักไปกว่านั้น
คื อ การยอมแม้ ก ระทั่ ง เสี ย ความบริ สุ ท ธิ์ ใ ห้ กั น ใน
วันวาเลนไทน์ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา

ลองเปลี่ยนดูไหมเยาวชนคนรุ่นใหม่
ถือ
โอกาสนี้ น�ำเอาความส�ำคัญในวันมาฆบูชามาใช้ใน
วันวาเลนไทน์ ให้เรารักกันโดยมีศีลมีธรรม เปลี่ยน
จากการให้สิ่งของ มาเป็นการท�ำบุญร่วมกันกับคนที่
คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน คนรัก มอบ
ความดีแก่กัน มอบธรรมะให้แก่กัน ถือว่าเป็นสิ่งที่
สามารถท�ำควบคู่กันได้ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ท�ำให้เราได้เข้า
ถึงธรรมะ เข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้น และสิ่งนี้จะ
ท�ำให้เกิดเป็นความรักที่ดี เป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่
เห็นแก่ตัว เรียกได้ว่า รักเป็น รักโดยเมตตา รักโดย
ปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุข
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เพียง ๔ ประโยคสั้น ๆ  
ไดอารี่ธรรม

เรื่องโดย แม่ชีลอด
เรียบเรียงโดย ธรรมบุตร

สวัสดีคะ ขอแนะน�ำตัวสักเล็กน้อย แม่ชีชื่อ
บุญลอด ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเป็น “แม่ชี” เป็นเรื่องแปลก
แต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต ถือว่ามีบุญมากที่ได้
มาเป็นแม่ชี และได้ท�ำความดีในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์
“วัดป่าเจริญราชแห่งนี้”
ครั้งแรกที่ได้พบหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท
ในความรู้สึกเคารพศรัทธาพระรูปนี้มาก หลวงพ่อ
ท่านเปรียบเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ และท่านได้ให้
กรรมฐานแบบง่าย ๆ แต่ใจความมีความหมายเลยเกิน
และมีคุณค่ามหาศาลในเวลาปัจจุบันนี้ แม่ชีได้พบ
หลวงพ่อครั้งแรกที่บ้านเกิดของแม่ชี
อ�ำเภอ
เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ค�ำถามจากพระเดช
พระคุณหลวงพ่อเพียง ๔ ประโยคสั้น ๆ เปลี่ยนชีวิตแม่
ชีจากด�ำเป็นขาวได้ จากที่ไม่เคยสวดมนต์ ภาวนาเลย
และจากที่ไม่เคยเข้าวัดท�ำบุญเลย ก็กลายเป็นว่าถึง
เวลาสิ้นเดือนเงินเดือนออกยังไม่ได้ใช้เงินเลย แต่ต้อง
ไปท�ำบุญก่อน
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ก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังก่อนว่า ในตอนเด็กก็
เป็นคนที่ยังไม่รู้เหนือ รู้ใต้ ชอบโกหกยายเป็นประจ�ำ
เพราะยายจะชอบถามแม่ชีอยู่เสมอว่า “ก่อนนอน
สวดมนต์ไหว้พระหรือยังลูก” แม่ชีจะตอบยายเสมอ
ว่า “สวดแล้วจ๊ะยาย” ขอญาติโยมทั้งหลายอย่าเอา
เป็นแบบอย่าง เพราะต่อมาเป็นกรรม คือ วจีกรรม
นั่นเอง ค�ำถามที่หลวงพ่อถามแม่ชี ๔ ประโยคนั้น ก็มี
ค�ำถามของยายที่ถามแม่ชีเป็นประจ�ำด้วย วันที่แม่ชี
ได้พบหลวงพ่อท่าน ท่านเดินมาแล้วหยุดหน้าแม่ชี
จ้องหน้าเพื่อต้องการค�ำตอบนั่นเอง
“โยมรู้จักหลวงปู่มั่นไหม” แม่ชีเงียบ ยืนเฉย
“โยมรู้จักหลวงพ่อจรัญไหม” แม่ชีเงียบ ยังคงเฉย
“โยมรู้จักวัดหินหมากเป้งไหม” แม่ชีเงียบ ยังเฉยอยู่
“โยมเคยสวดมนต์  ไหว้พระหรือเปล่า”  

แม่ชสี ะดุง้ เพราะเป็นค�ำถามทีย่ ายถามทุกวัน
มันจีใ้ จแม่ชเี พราะจะโกหกพระเจ้าเลยนะงานนี้ แม่ชที �ำ
อะไรไม่ถูก ยืนเฉย งงไม่รู้จะตอบอะไร เพราะไม่คุ้น
เคยกับพระและวัดที่หลวงพ่อท่านถาม ส�ำหรับนัก
ปฏิบัติธรรมแล้ว หรือญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติธรรม
คงคุ้นเคย และทราบประวัติครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างดี แม่ชีก็เคยได้ยินจากยายว่า
ครูอาจารย์ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ เป็นพระอริยเจ้าที่
เป็นเนื้อหาบุญพระพุทธศาสนา แต่ด้วยใจยังไม่เปิด
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ยู่

รับเลยไม่ซาบซึ้ง ยังไม่เข้าถึงใจ ค�ำถามของหลวง
พ่อเหมือนตอกย�้ำแม่ชี แม่ชีมียายที่ท�ำบุญสุนทาน
ไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล แต่หลานกลับไม่สนใจ
ไม่ใส่ใจ ใช้ชีวิตท�ำมาหากินไปวัน ๆ โกหกยายอยู่
ร�่ำไป ทั้ง ๆ ที่แม่ชีรักยายมาก ๆ แต่กลับไม่น้อมน�ำ
ธรรมะที่ยายหยิบยื่นให้มาใส่ใจ หลวงพ่อเมตตามาก
ท่านปรารถนาให้ลูกหลานญาติโยมยาย มีศีล มีธรรม
และปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ก่อนหน้านี้หลวงพ่อท่านสอนให้ยายเขียน
บทสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ยาย
เขียนด้วยความตั้งใจ เขียนด้วยบุญ ความรัก และ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เขียนตัวใหญ่ เต็มบรรทัด
สวยงามมาก
ตั้งใจให้หลานไว้สวดมนต์ก่อนนอน
หลานยายคนนี้ก็เก็บรักษาเป็นอย่างดี คือ เก็บเอา
ไว้ใต้หมอน... และโกหกยายทุกวันว่า “สวดแล้วจ๊ะ
สวดแล้วนะยาย” หน�ำซ�้ำยังนึกร�ำคาญยายว่า ยาย
สวดมนต์เสียงดัง สวดทุกวัน ท�ำไมไม่เบื่อ ยายไป
วัดไปฟังเทศน์เป็นประจ�ำ เหมือนเป็นหน้าที่ทุกวันที่
ยายต้องท�ำ ยายก็ไม่เบื่อบ้างเลยเหรอ ตอนนั้นแม่ชี
ก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่ง...
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างจังหวัดส�ำหรับ
ครอบครัวที่มีลูกชาย ก็ปรารถนาให้ลูกชายบวช เพื่อ
ฝึกฝนตน เป็นคนมีศีลธรรม แม่ชีเองก็คาดหวังให้
ลูกชายเติบโตเป็นคนดี มีศลี ธรรมประจ�ำใจ แม่ชไี ม่เคย
เข้าวัดเลย เป็นเพราะเหตุปีนี้จะพาลูกไปบวชก็เลย
เข้าไปพบหลวงพ่อท่าน ญาติโยมทั้งอ�ำเภอต่างน�ำลูก
หลานไปฝากกับหลวงพ่อ สองร้อยกว่าชีวิตที่หลวง
พ่อท่านดูแล และสอนกรรมฐาน ท่านบวชเณรให้
เด็กน้อยเหล่านี้ด้วยความเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่ และ
สวยงามเป็นระเบียบมาก ท่านเทศน์สอนเอง ท�ำเอา
น�้ำตาซึมทั้งเณรและบุพการี

“...มารดาผู้ให้ก�ำเนิดเกิดมา  กว่าจะอุ้มท้อง
กว่าจะคลอดรอดมาเป็นคน  แม่เลี้ยงลูกด้วย
น�้ำนม  น�้ำนม คือ เลือดในกายแม่ที่กลั่นออก
มาเป็นน�้ำนม  ตอนที่ลูกอยู่ในท้อง  แม่จะเฝ้า
ถนอมใช้มือลูบท้อง คุยกับลูก   ส่งกระจิต
กระแสใจคุยกับลูกด้วยความรักและความ
เมตตาปราณี   แม้ยังไม่เห็นหน้า แต่ก็มี
ความรักและผูกพันทางสายเลือดนั่นเอง  แม่
จะเลือกสรรอาหารที่ดีรับประทานเพื่อไม่ให้
เป็นอันตรายต่อลูกในท้อง   ทุกย่างก้าวเดิน
ก็ต้องระวังเพื่อไม่ให้กระทบเทือนลูกในท้อง  
พอลูกน้อยคลอดออกมา   แม่ก็ดูแลประคับ
ประคองเป็นอย่างดี  ป้อนข้าว  ป้อนน�้ำ  มด
ไม่ให้ไต่  ไรไม่ให้ตอม  พ่อแม่ยังเป็นครูคนแรก
ของลูก  หัดให้ลูกคลาน  เดิน นั่ง  พูด  พอ
ลูกโตก็น�ำไปฝากคุณครู   และพอบวชเณชได้
ก็พามาบวชเณร   เอาลูกมาถวายต่อองค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ปรารถนาให้
ลูกได้อบรมคุณธรรม   ศีลธรรม   เป็นผู้มี
ความประพฤติดี   มีสติ   สมาธิ   เป็นคนดี
ให้ สั ง คมเพราะฉะนั้ น จึ ง เปรี ย บพ่ อ แม่ เ ป็ น
พระอรหันต์ เป็นพระพรหมของลูก ที่มี
พรหมวิหารสี่   คือ เมตตา กรุณา  มุทิตา  
อุเบกขา ให้ลูกน้อยได้เสมอ  ขอให้ลูกเณรทั้ง
หลายจงน้อมจิต น้อมใจ ร�ำลึกถึงพระคุณ
คุ ณ พ ่ อ คุ ณ แ ม ่ แ ล ะ ตั้ ง ใ จ เ รี ย น รู ้ ธ ร ร ม  
ประพฤติธรรมเพื่อตอบแทนพระคุณท่าน...”   
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งานบวชเณรลูกหลานนี้ท�ำให้หลายครอบครัวที่ไม่เคยเข้าวัด ก็หันมาเข้าวัดเพื่อมาเยี่ยมลูกเณร มา
ถวายอาหาร หลวงพ่อท่านเมตตาแสดงธรรมเทศนาเป็นประจ�ำให้เหล่าพ่อแม่ ครอบครัวลูกเณรได้อบรมจิตใจ
ไปด้วย พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเมตตาจริง ๆ อบรมญาติโยม และลูกเณรตลอดเวลา ไม่เห็นท่านพัก ไม่เห็นท่าน
เหนือ่ ย เพือ่ ให้พวกเราอยูใ่ นศีลในธรรม ค�ำสอนของท่านจะฟังง่าย ขลัง และศักดิส์ ทิ ธิม์ าก ตามแบบพระพุทธองค์
อย่างแท้จริง เป็นประเพณีโบราณที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบันนี้ หลวงพ่อท่านได้ให้ความสุขแก่ญาติโยมทั้ง
อ�ำเภอ ทุกครอบครัวต่างปลื้มปิติที่ลูกหลานได้บวช พูดคุยกันยิ้มแย้มให้กัน ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขที่ได้
เห็นผ้าเหลืองของลูกหลาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันท�ำอาหารเลี้ยงพระและลูกเณร
เกิดความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นผลานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามมาก ทุกวันนี้เมื่อมีใครเอ่ยชื่อหลวงพ่อท่าน
ทุกคนก็จะมีความสุข มีรอยยิ้ม เพราะท่านเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มีแต่ให้ ช่วยเหลือญาติโยมตลอดเวลา ช่วย
ให้เห็นบาป เห็นบุญ เห็นคุณ เห็นโทษ และกับค�ำถามที่กระทบใจแม่ชีอย่างแรง เหตุนี้เองท�ำให้แม่ชีหวนกลับ
มาคิด เปลี่ยนตัวเอง หันมาเข้าวัด สวดมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม ธรรมะคงซึมเข้าไปในใจแล้ว
ทุกวันนี้ลูกหลานแม่ชีต่างมีหน้าที่การงานที่ดี ท�ำให้แม่ชีสบายใจมาก เข้าใจสิ่งที่ยายบอกไว้ สิ่งนี้มี
ค่ามหาศาล ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสงบ หลุดพ้น จึงตัดสินใจบวชชีเพื่อสามารถ
ช่วยเหลืองานพระศาสนาได้อย่างเต็มที่ ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตอบแทนบุญคุณคุณยาย พ่อแม่และตอบแทน
พระคุณครูอาจารย์ ทุก ๆ ความดีที่ท�ำขอถวายบูชาแด่ทุกท่านที่กล่าวมานี้ สาธุ....
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คอลัมน์พิเศษ

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

เสด็จเยือนมาตุภูมิ  โปรดพระพุทธบิดา  
      และ พระประยูรญาติ
ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา ณ
พระนครกบิลพัสดุ์ เมื่อได้ทรงทราบพระเกียรติคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ ก็ทรง
ปิติโสมนัส ที่พระโอรสของพระองค์ได้ส�ำเร็จพระ
สัมโพธิญาณ สมดังค�ำพยากรณ์ของท่านอาจารย์อสิต
ดาบสและพราหมณาจารย์ทั้ง ๘ คน ทรงตั้งพระทัย
คอยเวลาอยู่ว่า เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะ
เสด็ จ ไปพระนครกบิ ล พั ส ดุ ์
ครั้นไม่ได้ข่าววี่แววมาเลยว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จ ก็ทรงร้อนพระทัยปรารถนาจะให้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพระนครกบิลพัสดุ์ จึงทรง
ส่ ง อ�ำมาตย์ พ ร้ อ มด้ ว ยบริ ว ารคณะหนึ่ ง ให้ ไ ปเฝ้ า
พระผู้มีพระภาคเจ้ายังพระเวฬุวันวิหาร

ครั้นอ�ำมาตย์และบริวารคณะนั้น เดินทาง
จากพระนครกบิลพัสดุ์ถึงพระนครราชคฤห์อันมีระยะ
ทาง ๖๐ โยชน์ ก็เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ในเวลาที่
พระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ ได้โอกาสฟังธรรมด้วย
ครั้นฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งคณะ ทูลขอ
อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ไม่ได้โอกาส
ที่ จ ะกราบทู ล ความตามที่ พ ระเจ้ า สุ ท โธทนะทรง
บัญชามา ครั้นล่วงมาหลายเวลา พระเจ้าสุทโธทนะ
เห็นอ�ำมาตย์คณะนั้นหายไปก็ทรงส่งอ�ำมาตย์ใหม่
ออกติดตามและกราบทูลความประสงค์ของพระองค์
อาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จ แม้อ�ำมาตย์
ราชทูตคณะนี้ ก็ได้ฟังธรรมบรรลุมรรคผล และได้
อุปสมบทในพระศาสนา เช่น อ�ำมาตย์คณะนั้น
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พระเจ้าสุทโธทนะทรงส่งอ�ำมาตย์ไปอาราธนา
ไม่เป็นผลสมพระทัยดังนี้ถึง ๙ ครั้ง ครั้งสุดท้ายทรง
น้อยพระทัย รับสั่งเรื่องนี้แก่กาฬุทายี อ�ำมาตย์ผู้ใหญ่
ขอมอบเรื่องให้กาฬุทายีอ�ำมาตย์ช่วยจัดการให้สม
พระราชประสงค์ ด้วยทรงเห็นว่ากาฬุทายี เป็น
อ�ำมาตย์ผู้ใหญ่ที่สนิทสนม เป็นที่ไว้วางพระทัยของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแต่ก่อน ทั้งเป็นสหชาติของ
พระบรมศาสดาด้วย กาฬุทายีรับสนองพระบัญชา
พระเจ้าสุทโธทนะว่า “จะพยายามกราบทูลเชิญเสด็จ
ให้สมพระราชประสงค์ให้จงได้” แต่ได้กราบทูลลา
อุปสมบทด้วย เพราะแน่ใจว่าตนควรจะได้อุปสมบท
ในสมัยที่เป็นโอกาสอันดีงามเช่นนี้แล้ว พระเจ้าสุทโธทนะจ�ำต้องพระราชทานให้กาฬุมายีตามที่ทูลขอด้วย
ความเสียดาย หากแต่ดีพระทัยว่ากาฬุทายีอ�ำมาตย์
จะได้ ทู ลอัญเชิญเสด็จ พระสัมมาสัมพุท ธเจ้ า ให้ ส ม
ประสงค์

พระบรมโลกนาถยังพระคันธกุฎี ทูลสรรเสริญมรรคา
ทางไปกบิลพัสดุ์บุรี
เป็นสุขวิถีทางด�ำเนินสะดวก
สบายตลอดมรรคา ยามเมือ่ แสงแดดแผดกล้า ก็มรี ม่ ไม้
ได้พักร้อนเป็นที่รื่นรมย์ตลอดระยะทาง ๖๐ โยชน์
หากพระองค์จะทรงบ�ำเพ็ญปรหิตประโยชน์ โปรด
พระประยูรญาติยังกบิลพัสดุ์นคร ก็จะเป็นที่ส�ำราญ
พระกายไม่ต้องรีบร้อน ยามเสด็จพระพุทธลีลา ตลอด
พระสงฆ์สาวกที่จะติดตามพระบาทก็จะไม่ล�ำบาก
ด้วยน�้ำท่าและกระยาหาร ด้วยตามระยะทางมีโคจร
คามเป็นที่ภิกษาจารตลอดสาย อนึ่ง พระบรมชนกนาถก็มีพระทัยมุ่งหมาย ใคร่จะได้ประสบพบพระองค์
ตลอดพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด
หากพระองค์จะทรง
พระกรุ ณ าเสด็ จ ไปให้ ส มมโนรถของพระชนกนาถ
ตลอดทั่วพระประยูรญาติศากยวงศ์ แล้วประดิษฐาน
พระพุทธศาสนาลงที่กบิลพัสดุ์บุรี ก็จะเป็นเกียรติ
เป็นศรีแก่พระพุทธศาสนา น�ำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่
ปวงมหาชน เป็นศิริมงคลแก่อนุชนคนภายหลังชั่ว
ครั้นกาฬุทายีอ�ำมาตย์พร้อมด้วยบริวารเดิน
กาลนาน ข้าพระองค์ขออัญเชิญพระพิชิตมารเสด็จ
ทางมาถึงพระนครราชคฤห์แล้ว ก็เข้าเฝ้าพระผู้มี
สู่กบิลพัสดุ์บุรี โปรดพระชนกและพระประยูรญาติให้
พระภาคเจ้ายังพระเวฬุวันวิหาร ได้สดับพระธรรม
ปิติยินดีในคราวนี้เถิด
เทศนาบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยบริวาร แล้วทูล
เมื่อพระบรมศาสดาทรงสดับสุนทรกถา ที่กาฬุขออุ ป สมบทเป็ น ภิ ก ษุ ด ้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น
ทายีเถระเจ้ากราบทูลพรรณนา รวม ๖๔ คาถา วิจิตร
เมื่อพระกาฬุทายีเถระเจ้าบวชแล้วได้ ๘ วัน
พิสดาร ก็ทรงตรัสสาธุการแก่พระกาฬุทายี ตรัสว่า
ก็พอสิ้นเหมันตฤดูจะย่างขึ้นฤดูคิมหันต์ ถึงวันผคุณ“ตถาคตจะเสด็จไปโปรดพระประยูรญาติยังกบิลมาสปุรณมี คือ วันเพ็ญเดือน ๔ พอดี พระเถระเจ้า
พัสดุบ์ รุ ีตามค�ำของท่าน ณ กาลบัดนี้ฉะนัน้ ท่านจงแจ้ง
กาฬุทายีจึงด�ำริว่า พรุ่งนี้ก็เป็นเวลาย่างเข้าฤดูร้อน
ข่าวแก่พระสงฆ์ทั้งหลาย ให้เตรียมการเดินทางไกล
บรรดาเหล่าชาวกสิกรทั้งหลายก็เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
ตามตถาคตประสงค์ที่จะเสด็จไปยังกบิลพัสดุ์บุรี”
เสร็ จ มรรคาที่ จ ะเสด็ จ ไปสู ่ น ครกบิ ล พั ส ดุ ์ ก็ ส ะดวก
เมื่ อ พระกาฬุ ท ายี อ อกมาประกาศให้ ม วลพระสงฆ์
สบาย พฤกษาชาติก็เกิดเรียงรายอยู่ริมทางก็ให้ความ
ที่ ม าสั น นิ บ าตอยู ่ พ ร้ อ มหน้ า ให้ ท ราบพระพุ ท ธ
ร่มเย็นเป็นอย่างดีสมควรที่พระชินศรีบรมศาสดาจะ
ประสงค์แล้ว บรรดาพระสงฆ์ขีณาสพทุก ๆ องค์ ก็
เสด็จด�ำเนินไปกรุงกบิลพัสดุ์ แสดงธรรมโปรดพระเตรียมบาตรจีวร มาสโมสรรอเสด็จพระบรมศาสดา
มหากษัตริย์สุทโธทนะพระพุทธบิดา ตลอดพระบรมตามวั น เวลาที่ ก�ำหนด
วงศานุวงศ์ศากยะ ราชด�ำริแล้วพระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้า
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ครั้นสมเด็จพระชินศรี พร้อมด้วยพระสงฆ์
สาวกเสด็จถึงกบิลพัสดุ์นคร บรรดาพระประยูรญาติ
ที่มาสโมสรต้อนรับอยู่ทั่วหน้า มีพระเจ้าสุทโธทนะ
พระพุทธบิดาเป็นประธาน ต่างแสดงออกซึ่งความ
เบิ ก บานตามแก่ วิ สั ย แล้ ว ทู ล เชิ ญ ให้ เ สด็ จ เข้ า ไป
ประทับยังพระนิโครธารามพระมหาวิหาร พระบรม
ศาสดาจารย์ ก็ เ สด็ จ ขึ้ น ประทั บ บนพระบวรพุ ท ธอาสน์ บรรดาพระสงฆ์ ๒ หมื่นต่างก็ขึ้นนั่งบนเสนาสนะอันมโหฬาร ดูงามตระการ ปรากฏสมเกียรติ
ศากยบุตรพุทธชิโนรสบรรดามี ครั้งนั้นบรรดาพระประยูรญาติทั้งหลาย มีมานะทิฏฐิอันกล้า นึกละอายใจ
ไม่ อ าจน้ อ มประณมหั ต ถ์ ถ วายนมั ส การพระบรมศาสดาได้ ด้วยด�ำริว่า

ครั้นได้เวลาพระบรมศาสดาจารย์พร้อมด้วย
พระสงฆ์ขีณาสพ ๒ หมื่นเป็นประมาณ เสด็จด�ำเนิน
ไปยังกบิลพัสดุ์นคร เสด็จโดยมิได้รีบร้อนตามสบาย
ประมาณระยะทางเดินได้วันละ ๑ โยชน์พอดี ฝ่าย
พระกาฬุทายีได้ส่งข่าวเสด็จพระนครกบิลพัสดุ์ ของ
พระชิ น ศรี สั ม พุ ท ธเจ้ า แด่ พ ระเจ้ า สุ ท โธทนะบรมกษัตริย์ ท้าวเธอได้ทรงทราบก็ทรงโสมนัสเบิกบาน
แจ้ งข่าวสารแก่มวลพระประยูร ญาติ ทั้ ง ศากยราช
และโกลิยะวงศ์ ในเทวทหะนคร พระญาติทั้งสองฝ่าย
ได้มาสโมสรประชุมกันต้อนรับที่กบิลพัสดุ์บุรี ด้วย
ความปิติยินดีเกษมสานต์ ได้ร่วมก�ำลังสร้างนิโครธมหาวิหาร
พร้อมด้วยเสนาสนะและพระคันธกุฎิ
เพื่อรับรองพระชินศรีและพระสงฆ์สาวกพุทธบริษัท
เป็นสถานที่งดงามและเงียบสงัดควรแก่สมณะวิสัย
เป็นอย่างดี

“พระสิตธัตถะกุมาร มีอายุยังอ่อน ไม่สมควรแก่ชุลีกรนมัสการ จึงจัดให้พระประยูรญาติราชกุมาร ที่
พระชนมายุน้อยคราวน้อง คราวบุตร หลาน ออกไป
นั่งอยู่ข้างหน้า เพื่อจะได้ถวายบังคมพระบรมศาสดา
ซึ่งเห็นว่าควรแก่วิสัย ส่วนพระประยูรญาติผู้ใหญ่พา
กันประทับนั่งอยู่เบื้องหลังเหล่าพระราชกุมาร ไม่
ประณมหัตถ์ ไม่นมัสการ หรือคารวะแต่ประการใด
ด้วยมานะจิตคิดในใจว่าตนแก่กว่า ไม่ควรจะวันทา
พระสิตธัตถะกุมาร”
เมื่อพระบรมศาสดาจารย์ได้ทรงประสบเหตุ
ทรงพระประสงค์จะให้เกิดสลดจิตคิดสังเวชแก่พระประยูรญาติ ที่มีมานะจิตคิดมมังการ จึงทรงส�ำแดง
ปาฏิ ห าริ ย ์ เ หาะขึ้ น ลอยอยู ่ ใ นอากาศให้ ป รากฏ
ประหนึ่งว่าละอองธุลีบาทได้หล่นลงตรงเศียรเกล้า
แห่งพระประยูรญาติทั้งหลาย ด้วยพุทธานุภาพเป็น
มหั ศ จรรย์
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ครานั้น พระเจ้าสุทโธทนะมหาราช พระพุทธ
ครั้งนั้น พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็ชวนกัน
บิดา ได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์เป็นมหัศจรรย์ จึงประณม พิศวง ต่างองค์ก็สนทนาว่า มิได้เคยเห็นมาแต่ก่อนกาล
หั ต ถ์ ถ วายนมั ส การแล้ ว กราบทู ล ว่ า
พระองค์จึงมีพุทธบรรหารตรัสว่า
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค แต่กาลก่อน เมื่อพระองค์
ทรงประสูติใหม่ได้ ๑ วัน หม่อมฉันให้พระพี่เลี้ยงน�ำ
มาเพื่อนมัสการพระกาลเทวิลดาบส พระองค์ก็ทรง
ปาฏิหาริย์ให้ปรากฏขึ้นไปอยู่บนชฎาพระกาลเทวิล
อาจารย์ แม้ครั้งนั้น หม่อมฉันก็ได้ถวายนมัสการเป็น
ปฐม ต่อมางานพระราชพิธีนิยม ประกอบการวัปปมงคลแรกนาขวัญ พระพี่เลี้ยงนางนมได้น�ำพระองค์
ประทับบรรทมใต้ร่มไม้หว้า ครั้นเวลาบ่าย เงาไม้ก็
ไม่ได้ชายไปตามตะวัน เป็นปาฏิหาริย์ที่มหัศจรรย์ได้
ปรากฏ แม้ครั้งนั้นหม่อมฉันก็ได้ประณตนมัสการเป็น
ค�ำรบสอง ควรแก่การสดุดี รวมเป็นสามครั้งกับครั้งนี้
ที่หม่อมฉันได้อัญชลีนมัสการ”

“ฝนโบกขรพรรษนี้ มิใช่จะตกในที่ชุมนุมพระประยูร
ญาติในครั้งนี้เท่านั้น ก็หาไม่ ในอดีตสมัย เมื่อตถาคต
เสวยพระชาติเป็น พระเวสสันดร บรมโพธิสัตว์ ฝน
โบกขรพรรษก็ เ คยได้ ต กลงในที่ ชุ ม นุ ม พระประยู ร
ญาติเหมือนครั้งนี้”

แล้วสมเด็จพระมหามุนีจึงได้ทรงพระแสดง
พระธรรมเทศนา เรื่องมหาเวสสันดรชาดก ยอยก
พระมหาบารมีทานเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระ
ประยู ร ญาติ ก็ ถ วายนมั ส การทู ล ลากลั บ พระราชนิเวศน์หมดด้วยกัน ไม่มีใครเฉลียวจิตคิดถึงวันยาม
อรุณรุ่งพรุ่งนี้ว่าสมเด็จพระชินศรีและพระสงฆ์จะทรง
เสวยบิณฑบาตที่ใด จึงไม่มีใครทูลอาราธนาให้เสด็จ
เมื่ อ สุ ด สิ้ น พระราชบรรหารแห่ ง พระเจ้ า ไปเสวยภัตตาหารในเคหะสถานของตน ๆ ในกบิลสุทโธทนะมหาราช บรรดาเหล่าพระประยูรญาติสิ้น พั ส ดุ ์ บุรี
ทั้งหมด ก็พากันยอกรประณตอภิวาทพระบรมศาสดา
ด้วยคารวะเป็นอันดี ต่อนั้น พระมหามุนีบรมสุคตเจ้า
ก็เสด็จลงจากอากาศ ประทับนั่งลงบนพระพุทธอาสน์
ในท่ามกลางพระบรมประยูรญาติสมาคม เป็นที่ชื่นชม
โสมนั ส สุ ด จะประมาณด้ ว ยบุ ญ ญาภิ นิ ห ารพระโลกนาถ ขณะนั้น มหาเมฆก็ตั้งขึ้นในอากาศ บันดาล
หยาดฝนโบกขรพรรษให้ตกลงในที่พระขัติยะประยูร
วงศ์ประชุมกัน น�้ำฝนโบกขรพรรษนั้น มีสีแดงหลั่งไหล
เสียงสนั่นลั่นออกไปไกล เหมือนเสียงสายฝนธรรมดา
ถ้ า ผู ้ ใ ดปรารถนาจะให้ เ ปี ย กกายจึ ง จะเปี ย กกาย
ถ้ า ไม่ ป รารถนาแล้ ว แม้ แ ต่ เ ม็ ด หนึ่ ง ก็ มิ ไ ด้ เ ปี ย กตั ว
เหมือนหยาดน�้ำตกลงในใบบัว แล้วก็กลิ้งตกลงไปมิได้
ติดอยู่ให้เปียก ดังนั้น จึงได้นามขนานขานเรียกว่า
“ฝนโบกขรพรรษ” เป็นมหัศจรรย์
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โปรดพระพุทธบิดา

สมเด็จพระชินสีห์จึงตรัสตอบว่า
" ดูกรพระราชสมภาร อันการเที่ยวบิณฑบาตนี้ เป็น
จารีตประเพณีของตถาคต”
พระเจ้าสุทโทนะ
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาค อันบรรดากษัตริย์ขัตติยสมมติวงค์องค์ใดองค์หนึ่ง ซึ่งเที่ยวบิณฑบาตเช่นนี้ยังจะ
มีอยู่ ณ ที่ใด ประเพณีของหม่อมฉันไม่เคยมีแต่ครั้ง
ไหนในก่อนกาล”
สมเด็จพระชินสีห์
“ดู ก รพระราชสมภารนั บ แต่ ต ถาคตได้ บ รรลุ
พระสั ม โพธิ ญ าณแล้ ว ก็ สิ้ น สุ ด สมมติ ขั ต ติ ว งศ์ เ ริ่ ม
ประดิษฐานพุทธวงศ์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้ ดังนั้น
การเที่ยวบิณฑบาตจึงเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้า
ตลอดพระภิ ก ษุ ส งฆ์ ที่ สื บ สายพุ ท ธวงศ์ ชั่ ว นิ รั น ดร”

ครั้นสิ้นสมัยราตรีรุ่งเช้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จด้วยพระขีณาสพ ๒ หมื่นเป็นบริวาร ทรง
บาตรด�ำเนินภิกษาจารตามท้องถนนในกบิลพัสดุ์นคร
ขณะนั้น มหาชนที่สัญจรในถนน ตลอดไปถึงทุก ๆ คน
ทุ ก บ้ า นช่ อ งต่ า งก็ จ ้ อ งดู ด ้ ว ยความเลื่ อ มใสและ
ประหลาดใจระคนกันว่า ไฉนพระผู้เป็นเจ้าสิทธัตถะ
กุมารจึงน�ำพระสงฆ์เที่ยวภิกษาจารด้วยอาการเช่นนี้
แล้วก็โจษจันกันอึงทั่วพระนคร เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะ
ทรงทราบก็ตกพระทัย รีบเสด็จลงจากพระราชนิเวศน์
เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น ไปหยุ ด ยื น เฉพาะพระพั ก ตร์
พระบรมศาสดาแล้ ว ทู ล ว่ า

ขอพระบิดาตั้งใจสดับธรรมเทศนาเถิด...
บุคคลเมื่อยังยึดมั่นอยู่ เพลิดเพลินอยู่ในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ต้อง
ถูกมารมัดไว้ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ทั้งมวล
เมื่อไม่ยึดมั่น ไม่เพลิดเพลิน จึงพ้นจากบ่วง
มารจึงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง”

เมื่อพระบรมศาสดาตรัสเช่นนี้แล้ว จึงแสดง
ธรรมโปรดพระพุทธบิดา ให้ด�ำรงอยู่ในโสดาปัตติผล
แล้วพระเจ้าสุทโธทนะก็ทรงรับบาตรของพระบรมศาสดา ทูลอาราธนาให้เสด็จขึ้นพระราชนิเวศน์ พร้อม
ด้วยพระภิกษุสงฆ์ ทรงอังคาสด้วยอาหารบิณฑบาต
“ไฉนพระองค์จึงทรงท�ำให้หม่อมฉันได้รับความอัปยศ อั น ประณี ต
โดยเที่ยวภิกษาจารเช่นนี้”
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พระเจ้าสุทโธทนะ
“วันพรุ่งนี้หม่อมฉันขออาราธนาพระพุทธองค์ และ
พระสาวกไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชวังด้วย
เถิด”
วันรุ่งขึ้น พระบรมศาสดาเสด็จพระพุทธด�ำเนินไปรับ
ภัตตาหารบิณฑบาต ในพระราชนิเวศน์เป็นวันที่สอง
ครั้นเสร็จภัตตกิจแล้ว ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพระ
นางมหาปชาบดีและพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา
เมื่อจบพระธรรมเทศนา พระนางมหาปชาบดีได้บรรลุ
โสดาปัตติผล พระพุทธบิดาได้บรรลุ สกทาคามีผล วัน
รุ่งขึ้นอีก พระบรมศาสดาเสด็จพระพุทธด�ำเนินไปรับ
ภัตตาหารบิณฑบาต ในพระราชนิเวศน์เป็นวันที่สาม
ครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วตรัสเทศนามหาธรรมปาลชาดก
โปรดพระพุทธบิดา ให้ส�ำเร็จพระอนาคามีผล
ในปีที่ ๕ นับตั้งแต่ที่ทรงได้ตรัสรู้เป็นต้นมา
พระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ประทั บ อยู ่ ที่ ป ่ า มหาวั น ใกล้ ก รุ ง
ไพศาลีได้ทรงทราบข่าวว่าพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิ ด าทรงประชวรหนั ก ด้ ว ยเพราะโรคชราทรง
ปรารถนาจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้า ตลอดถึงพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเจ้าศากยะ และเป็นพระญาติอีกหลายรูป
ที่เสด็จออกบวชตามพระพุทธเจ้า เช่น พระอานนท์
พระนั น ทะและสามเณรราหุลผู้เ ป็นหลาน

“ดูกรบพิตร อันว่าชีวิตแห่งมนุษย์ทั้งหลาย
นี้น้อยนักด�ำรงอยู่โดยพลันบ่มิได้ยั่งยืนอยู่
ช้ า ครุ ว นาดุ จ สายฟ้ า แลบอั น ปรากฎมิ ไ ด้
นาน...”

พระเจ้าสุทโธทนะซึ่งทรงส�ำเร็จอนาคามิผล
อยู่ก่อนแล้วได้สดับพระธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนจบ
ก็ ไ ด้ ส�ำเร็ จ อรหั น ต์ ใ นบั้ น ปลายแห่ ง พระชนม์ ชี พ
หลังจากนั้นอีก ๗ วันก็สิ้นพระชนม์ (ปรินิพพาน)
พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งพระอานนท์ให้แจ้งข่าว พระพุทธเจ้าเสด็จสรงน�้ำพระศพพุทธบิดา และถวาย
พระสงฆ์ ถึงเรื่องที่พระองค์จะเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ พระเพลิงพร้อมด้วยพระสงฆ์พระประยูรญาติศากยะ
อีกวาระหนึ่ง การเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ของพระพุทธเจ้า ทั้งมวลจนเสร็จสิ้น
เพื่อทรงเยี่ยมพุทธบิดาที่ก�ำลังทรงประชวรครั้งนี้ดู
เหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ์
ได้เสด็จเข้าเยี่ยมพุทธบิดา ซึ่งมีพระอาการเพียบหนัก แหล่งข้อมูล
ดมาจาก พุทธประวัติทัศนศึกษา โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)
แล้ว ทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบิดาด้วยเรื่องความเป็น • คัhttp://dharma-gateway.com/buddha/buddha-main-page.htm
อนิ จ จั ง ของสั ง ขารปฐมสมโพธิ บั น ทึ ก พระธรรม • http:// www.84,000.org
เทศนาของพระพุทธเจ้าครั้งนี้ไว้ตอนหนึ่งว่า
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คอลัมน์พิเศษ

เรียงความ
     เรื่องพ่อ

วารสารกระแสใจฉบั บ นี้ ข อน�ำเสนอเรื่ อ ง
ราวของ น้องไอซ์ ซึ่งทางทีมงานเห็นน้องไอซ์มาเข้า
โครงการค่ายพุทธบุตรตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นหนุ่มน้อย
น้องไอซ์มาเข้าค่ายพุทธบุตร ๓ ครั้ง และได้รับรางวัล
จากโครงการค่ายพุทธบตรทุกครั้ง เริ่มจากปีแรกได้
รับรางวัลพุทธบตรปฏิบัติธรรมดีเด่น ปีที่ ๒ รางวัล
พุทธบุตรยอดเยี่ยม และปีที่ ๓ ก็ยังคงรักษาความดี
เสมอต้นเสมอปลาย กับรางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม
(ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของโครงการฯ เพื่อมอบให้แก่
เด็กที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดีเด่น ร่วมมือร่วม
กิจกรรม และดูแลเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในโครงการฯ
ด้วยกัน) ปีที่ ๒ ที่น้องไอซ์มาเข้าโครงการฯ ทางทีม
งานได้เรียกน้อง ๆ ที่ประพฤติดีปฏิบัติธรรมดีมาพูดคุย
สัมภาษณ์ น้อง ๆ ที่คัดเลือกมาต่างมีพื้นฐานครอบครัว
ที่ดี อบอุ่น ผู้ปกครองสนับสนุนหยิบยื่นโอกาสและสิ่ง
ดี ๆ ให้น้องตลอดเวลา ทางทีมงานขอชื่นชมและ
อนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองด้วย แต่กับน้องไอซ์ที่

ท�ำให้ทีมงานตื้นตัน เพราะความถ่อมตัว คิดดี ใฝ่ดี
ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ต้องข้าม
ผ่านไปให้ได้ และผ่านไปด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ
น้องไอซ์มาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มี
เหตุจ�ำเป็นต้องแยกทางกันด้วยเหตุผลบางอย่าง น้อง
ไอซ์อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่า ช่วงปิดเทอมคุณแม่ก็จะ
มารับ ประมาณ ๕ ปีที่แล้ว คุณแม่พาน้องไอซ์มางาน
กฐินที่วัดป่าเจริญราช น้องไอซ์หยิบวารสารกระแส
ใจมานั่งอ่าน และเห็นประชาสัมพันธ์โครงการค่าย
พุทธบตร วัดป่าเจริญราช เกิดความรู้สึกสนใจอยาก
มาเข้าโครงการฯ อยากปฏิบัติธรรม จึงขออนุญาต
คุณแม่ให้พามาเข้าค่าย เนื่องจากน้องไอซ์อยู่เพชรบุรี
คุณแม่ท�ำงานอยู่หาดใหญ่
คุณแม่ต้องท�ำงานไม่
สะดวกที่ จ ะมารั บ น้ อ งไอซ์ ที่ เ พชรบุ รี แ ละมาส่ ง ที่
วัดป่าเจริญราชได้ แต่ด้วยความปรารถนาจะเข้าค่าย
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พุทธบตรจริง ๆ จึงขอร้องให้คุณแม่หยุดงานมาส่งที่วัดป่าเจริญราช โดยน้องไอซ์เด็กชายวัย ๑๑-๑๒ ปี
(ในตอนนั้น) ต้องเดินทางขึ้นรถทัวร์จากเพชรบุรีมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคนเดียว นั่งสะพายเป้อยู่ที่ป้าย
รถเมล์คนเดียว เพื่อคอยแม่ที่มาจากหาดใหญ่มารับเข้าโครงการฯ ทางทีมงานถามน้องไอซ์ว่า รู้สึกเสียใจไหมที่
คุณพ่อคุณแม่ตา่ งไปมีครอบครัวใหม่หรือน้อยใจกับโชคชะตาไหม น้องไอซ์บอกว่า “เป็นธรรมดาทีเ่ สียใจ แต่กไ็ ม่
คิดอะไรมากคุณพ่อคุณแม่มีความสุข ไอซ์ก็มีความสุขไม่เคยรู้สึกน้อยใจกับโชคชะตา เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่
สร้างอนาคตเองได้ ท�ำวันนี้ให้ดี ท�ำตัวเองให้ดี เป็นเด็กดี” ชีวิตคงไม่ได้สวยงาม หรือโปรยด้วยกลีบกุหลายเสมอ
แต่ปัญหาและอุปสรรคสร้างคนดีสร้างคนมีปัญญาและเข็มแข้งเสมอ
ทางทีมงานขอน�ำเสนออีกมุมของ
ครอบครัว ที่หัวหน้าครอบครัวไม่สามารถท�ำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์นี้ได้ จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมาหลาย
ประการ โดยเฉพาะกับเยาวชน คอลัมน์ “เรียงความเรื่องพ่อ” จากน้องไอซ์ ขอเป็นก�ำลังใจให้น้อง ๆ เยาวชน
ที่ประสบปัญหาครอบครัว ได้อ่าน ได้คิด พิจารณา แล้วสร้างตัวเองใหม่ เราก�ำหนดอดีตไม่ได้ แต่สร้าง
อนาคตได้ด้วยตนเอง ท�ำดี เรียนดี เป็นเด็กดี โดยเฉพาะความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ถึงแม้ว่าชีวิตจะเกิด
อะไรขึ้นก็ตาม แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นยิ่งใหญ่เสมอ ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของ “คนดี” คนที่มี
ความกตัญญูใคร ๆ ก็รัก ใคร ๆ ก็เมตตา แล้วสิ่งดี ๆ ในชีวิตจะเกิดขึ้น ไม่ใช่ด้วยสวรรค์สร้าง แต่ด้วยความมานะ
พยายาม และความดีของตัวเราเอง

เรียงความเรื่องพ่อ

เรื่องโดย น้องไอซ์

ค�ำว่า “พ่อ” เป็นอีกหนึ่งค�ำที่มีความส�ำคัญไม่
น้อยไปกว่าค�ำว่า “แม่” เพราะพ่อเป็นผู้น�ำครอบครัว
คอยท�ำงานเลี้ยงดูครอบครัว แก้ปัญหาและเป็นเสา
หลักของครอบครัว คอยดูแลแม่ตอนที่อุ้มท้องเรา
แต่ชีวิตจริงส�ำหรับไอซ์มันเป็นแบบนั้นเพียงส่วนที่เล็ก
น้อยมาก เพราะตอนที่พ่อยังไม่ได้เจอกับแม่ของไอซ์
พ่อได้ก้าวเท้าของพ่อเข้าไปในห้วงเหวแห่งอบายมุข
ถึงแม้พ่อจะมาเป็นเหมือนเดิมในช่วงที่อยู่กับแม่ แต่
สุดท้ายก็ถูกห้วงเหวแห่งอบายมุขดูดกลับเข้าไปอีกจน
ยากที่หวนกลับมาอีก ท�ำให้การใช้ชีวิตของไอซ์ตั้งแต่
เด็กก็ได้รับความดูแลจากปู่กับย่ามาโดยตลอด

เนื่องจากถ้าแม่เอาไอซ์ไปด้วยก็จะท�ำให้ปู่กับย่า
โดยเฉพาะย่าซึ่งรักไอซ์มากต้องเสียใจมาก ๆ เพราะ
ก่อนหน้านั้นแม่ได้หนีจากเพชรบุรีมาอยู่กับยายที่
กรุงเทพฯ พอปู่กับย่ารู้ก็รีบมาตามแม่กับไอซ์กลับไป
ทันที มาครั้งนี้แม่จึงยอมที่จะทรมานเสียใจคนเดียว
แล้วเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยไม่ได้พาไอซ์ไปด้วย
ซึ่งหลังจากนั้นแม่ก็ยังติดต่อกับปู่ย่าอยู่ตลอด พอปิด
เทอมแม่ ก็ จ ะรั บ ไอซ์ ไ ปอยู ่ ด ้ ว ยเป็ น ประจ�ำทุ ก ทุ ก
ปิดเทอม หลังจากที่แม่ได้เลิกลากับพ่อ แม่ก็ได้มี
ครอบครัวใหม่อยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนพ่อก็มีครอบครัว
ใหม่อีกหนึ่งครอบครัวเช่นกัน ไอซ์จึงอยู่กับปู่และย่า
แม่ผู้ที่ให้อภัย และทนกับการกระท�ำของพ่อ มาตั้งแต่เล็ก แต่การที่พ่อกับแม่แยกกันอยู่ก็ไม่ได้เป็น
มามากที่สุดจนมิอาจที่จะทนต่อไปได้ แม่จึงตัดสินใจ อุปสรรคอะไรกับไอซ์เลย ทั้งการใช้ชีวิตและการเรียน
กลั บ บ้ า นที่ ก รุ ง เทพฯโดยไม่ ไ ด้ เ อาไอซ์ ไ ปด้ ว ย แต่ก็ใช่ว่าการเรียนของไอซ์จะดี เพราะไอซ์ก็ไม่ใช่เด็ก
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ที่เรียนเก่งสักเท่าไหร่ ไอซ์จะหนักไปทางกิจกรรม
พอสมควรโดยเฉพาะตั้งแต่ที่ไอซ์อยู่ ม.๔ กิจกรรมก็
มีให้ไอซ์ท�ำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาป้องกัน
เอดส์ งานอาสายุวกาชาด งานปฐมพยาบาล งาน
TO BE NUMBER ONE และก็อีกมากมาย มารอ
ให้ไอซ์เพื่อผ่อนคลายจากการเรียน วิชาที่ไอซ์เรียนได้
ดีก็มีซึ่งเป็นวิชาที่ไอซ์ชอบ นั้นก็คือ คอมพิวเตอร์และ
งานประดิษฐ์ ส่วนกิจกรรมก็ใช่ว่าไอซ์จะท�ำไปเพื่อพัก
ผ่อนอย่างเดียวแต่ไอซ์ท�ำไว้ประกวดด้วย โดยเฉพาะ
TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไอซ์รักและ
ชอบมาก ไอซ์ได้รับหน้าที่เป็นประธานชมรม TO BE
NUMBER ONE ของโรงเรียน ไอซ์กับเพื่อนได้พา
ชมรมเข้าแข่งระดับจนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากนั้น
ก็ได้ไปแข่งต่อในระดับภาค และอีกหนึ่งกิจกรรมที่
ไอซ์ได้ท�ำ คือ ไอซ์ได้ท�ำภาพยนตร์สั้นคุณธรรม แข่งใน
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๒ จนได้เหรียญ
ทองระดับจังหวัด แต่ไม่ได้ไปต่อ ซึ่งไอซ์ได้รับหน้าที่
เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ ผู้ก�ำกับ และก็ผู้ช่วยผู้ตัดต่อ
และไอซ์กับทีมงานได้ตั้งใจท�ำกันมากถึงกับลงทุนอยู่
ค้างทีโ่ รงเรียนเพือ่ ตัดต่อให้ทนั การประกวด เรียกได้วา่
เกือบไม่ได้นอน
เพราะกว่าจะถ่ายกว่าตัดต่อกว่า
จะท�ำบทเสร็จก็ตี ๓ ไปแล้ว แต่ผลที่ออกมากไอซ์
กับเพื่อนก็พอใจ แต่อีกหนึ่งรางวัลที่ไอซ์ภูมิใจมาก
ที่สุดก็ คือ รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม จาก

วันนั้นมาถึง ไอซ์อยากบอกกับพ่อและแม่ว่าถึงแม้ไอซ์
จะไม่ใช่เด็กที่เรียนเก่ง จะไม่ใช่เด็กที่มีความสามารถ
มากเท่าไหร่
แต่ไอซ์ก็รักพ่อและแม่มากจริง ๆ
ความรักและความห่วงใยไม่เคยน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้น
ทุกวัน จนหาวันที่ความรักนั้นจะลดลงไม่ได้ ส่วนสิ่ง
ใดที่ไอซ์ได้เคยท�ำให้พ่อแม่ผิดหวังและเสียใจ ...ไอซ์
ขอโทษครับ...

สุดท้ายนี้ไอซ์ขอฝากถึงผู้ที่ได้อ่านเรียงความ
นี้ว่า ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราก็สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่อย่างกับคนทั่วไปได้ สามารถท�ำอะไรได้
เหมือน หรือมากกว่าคนที่อยู่กับพ่อแม่ก็เป็นได้ และ
ขอให้ผู้ที่ได้อ่านจงส�ำนึกไว้เลยว่าแผ่นดินไทยนี้ คือ
บ้านหลังใหญ่มีประชาชนทั่วไปเป็นครอบครัวเสมอ
และมีในหลวงเป็นพ่อของเรา จงอย่าคิดอยู่ในใจว่าเรา
ไม่มีพ่อไม่มีแม่ แต่เรามีในหลวงเป็นพ่อ มีพระราชินี
เป็นแม่ตลอดมา และขอฝากถึงเพื่อน ๆ หรือผู้ที่ได้
อ่านที่มีพ่อกับแม่อยู่ด้วยในปัจจุบันว่า ให้รักพ่อกับแม่
ตนเองให้มาก เป็นเด็กดี กตัญญู ดูแลท่าน และไอซ์
อยากถามว่า วันนี้คุณบอกรักพ่อและแม่ของคุณหรือ
ยัง วันนี้คุณกอดพ่อและแม่หรือยัง วันนี้คุณท�ำสิ่งที่
ท�ำให้ท่านทั้งสองภูมิใจหรือยัง ถ้ายังไอซ์อยากขอร้อง
ให้ทุกคนท�ำซะนะครับ ไม่ต้องอายกับการบอกรักพ่อ
แม่ ไม่ต้องอายกับการกอดพ่อแม่ ไม่ต้องอายที่จะต้อง
โครงการค่ายพุทธบุตร วัดป่าเจริญราช ทัง
้ ท�ำสิ่งดีให้พ่อกับแม่ ตอนนี้ท่านทั้งสองยังอยู่กับเรา แต่
ในรุ่นที่ ๕/๒ และ๖/๒ ซึ่งไม่ใช่แค่ไอซ์เท่านั้นที่ภูมิใจ ในอนาคตจะเป็นอย่างไรใครจะรู้ เมื่อถึงเวลานั้นคุณ
ปู่ ย่า และแม่ก็ภูมิใจมากเช่นกัน
จะได้ไม่ต้องพูดค�ำว่า “รู้อย่างนี้...ตั้งแต่แรกดีกว่า”
เห็นไหมครับว่าถึงแม้ว่าไอซ์จะไม่ได้อยู่กับ
พ่อและแม่ แต่ไอซ์ก็สามารถใช้ชีวิตและท�ำสิ่งต่าง ๆได้
เหมือนกันกับที่ใครหลาย ๆ คน แต่รางวัลใด ๆ ที่ได้มา
ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการที่ไอซ์จะได้พ่อคนเดิมของไอซ์
กับคืนมา มันคงเป็นสิ่งที่ดีใจที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นใดถ้า
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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เรียบเรียงโดย ใจยินดี มณีกุล

พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
      ณ วัดป่าเจริญราช
๔ ปี มาแล้วกับการเงยหน้ามองพระอาทิตย์
สีเหลืองทองดวงใหญ่ ค่อย ๆ สาดแสงขึ้นทางทิศ
ตะวันออกในเช้าของวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดป่าเจริญราช
อ�ำเภอล�ำลูกกา ต�ำบลคลอง ๑๑ มณีมองแถวของเหล่า
สหธรรมิก และกัลยาณมิตรที่รอใส่บาตรในช่วงเช้า
เหล่าผู้มาร่วมงานพิธีสืบชะตาล้านนาหลวงตั้งแต่เมื่อ
เย็นวาน ทุกท่านตั้งใจร่วมบุญล�ำดับสุดท้าย ของงาน
บุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยสีหน้าอิดโรย
แต่เปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติ และดูอิ่มบุญกับความ
ตั้งใจที่ได้มาสร้างความดีร่วมกัน

กล่าวว่า “เป็นการบ�ำเพ็ญขันติบารมีอย่าง
หนึ่ง” ความอดทนมิได้บังเกิดแก่ผู้มาร่วมงานเท่านั้น
แต่เป็นเหตุปัจจัยส�ำคัญเริ่มแรกอันส่งผลให้งานพิธี
สืบชะตานี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดมา ก็ด้วยทั้ง
พระคุณเจ้าทุกรูปของวัดป่าเจริญราช และสหายพระ
จากทางเหนือของตุม๊ อ๊ ก ทัง้ ธรรมบริกร หรือ “เด็กวัด”
ค�ำพูดที่มณีดูจะคุ้นเคยกว่ายามเมื่อมายืนอยู่ในวัดทุก
ครั้งไป ได้ร่วมกันเปลี่ยนผืนดินบริเวณที่โล่งด้านหลัง
วัดให้เป็นปะรัมพิธีในการจัดงานพิธีสืบชะตาล้านนา
หลวงตามประสงค์ ข องพระเดชพระคุ ณ หลวงพ่ อ
“หลวงพ่ อ อยากจั ด ให้ โ ยมเป็ น ของขวั ญ ให้

ค�่ ำ คื น แห่ ง บุ ญ บารมี เ ริ่ ม ผ่ า นไปที ล ะน้ อ ย
โยม”   หลวงพ่อพูดเสมอเมื่อเรามาประชุมพร้อมกัน
พร้อมสติที่เหล่าญาติโยมพยายามก�ำหนดทุกขณะ
เพื่อเตรียมงานใหญ่ประจ�ำปีของวัด
เพื่ อ ต่ อ สู ้ กั บ ความง่ ว งเหงาหาวนอนที่ ถ าโถมเข้ า
มาตลอดคืนนี่สินะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคย
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เมื่อมณีสมัครใจและกาย เพื่อมาเป็นเด็กวัด
ภาพคุ้นตาประมาณ ๑ เดือนก่อนวันที่ ๓๑ ของทุกปี
ที่กว่าเราจะได้มีสถานที่เฉพาะการณ์เกิดขึ้นได้นั้น ก็
ด้วยทั้งพระภิกษุสงฆ์และโยม ต่างขะมักเขม้นจัด
เตรียมงานเพื่อสาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีหน่วยเฉพาะกิจวัดป่าเจริญราชตระเตรียม
พื้นที่ให้พรั่งพร้อมด้วยเต็นท์ปะรัมพิธี และที่ขาดเสีย
ไม่ได้ คือ มุ้งกันยุง ด้วยหลวงพ่อท่านไม่อยากให้
ญาติโยมล�ำบากมากนักในยามค�่ำคืน พี่เมตต์ส่งเสียง
บอกทิศและกะระยะให้ลูกทีมวางสิ่งของ คู่หูรู้ใจก็คง
ไม่พ้นน้าระ ที่ว่างเว้นจากการเดินทางไกลเมื่อใด ต้อง
พาตัวมาท�ำงานให้วัดอยู่เสมอ ๆ น้าหมิง พี่แอ๋ว พี่กาย
พี่ชาญ พี่ตึ๋ง น้องฝุ่น และอีกมากหน้าหลายตาผลัด
เปลี่ยนกันมา แถมบางปียังได้แรงจากกองพันทหารอีก
ด้วย ยังมีนายช่างใหญ่เจ้าพ่อแห่งไฟคนส�ำคัญที่ท�ำ
ให้ ค�่ ำ คื น วิ เ ศษเต็ ม ไปด้ ว ยความสว่ า งไสวอลั ง การ
พี่สุรพันธ์ เดินมุ่งมั่นไปทั่วงาน หลอดขาดตรงไหนก็
เรียกขานพี่เขา เรียกกันตลอดงาน

ตกเย็นมณีมักจะเห็นพี่ ๆ น้อง ๆ นั่งปาดเหงื่อ
ที่ไหลอาบแก้ม แต่ก็อดยิ้มกับความส�ำเร็จเพื่องานบุญ
ไม่ได้ ภาพแรงงานแรงใจมะรุมมะตุ้มกันอยู่ในครัว
เพราะตกเย็นแรงก็เริ่มถดถอย หลวงพ่อท่านเมตตา
เสมอว่ากองทัพโยมต้องเดินด้วยท้อง เวลานี้ข้าวไข่
เจียวร้อน ๆ กับพริกน�้ำปลาฝีมือป้าอ้อย และป้าม้อย
แหม! มันช่างอร่อยล�้ำเสียจริง ระยะเวลาเป็นสิ่งส�ำคัญ
งานบางอย่างจัดเตรียมได้ล่วงหน้า ๒-๓ อาทิตย์ แต่
ของหลายสิ่ ง ก็ ต ้ อ งอาศั ย ศรั ท ธาของเด็ ก วั ด มาจั ด
เตรียมกันไม่ถึงอาทิตย์ก่อนงานเริ่ม ทุกคนจัดแจงข้าว
ของอย่างรู้งานในสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายแล้ว และ
ก็เปิดโอกาสให้ผู้มาใหม่แต่ใจเต็มร้อยมาเรียนรู้เพื่อ
สร้างบุญร่วมกัน แต่ละมือบรรจงร้อยเรียงข้าวตอก
บนทางมะพร้าวที่เหลามาอย่างพร้อมสรรพ ใบพลู
ที่ต้องม้วนกันข้ามคืน วงความสนใจเริ่มขยายใหญ่
ขึ้นทีละน้อยเมื่อมีผู้มาร่วมด้วยช่วยกันมากขึ้นเรื่อย ๆ
งานเร่งและล้นมือ แต่ธรรมะก็จัดสรรให้มีศรัทธามาก
หน้าหลายตาหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาจนกระทั่งองค์
ประกอบส�ำคัญทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์
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พี่หนูเล็กเจ้าแห่งดอกไม้ส่งเสียงบอกพี่ปู พี่เอ๋ หญิง
อ้อย มณี และพี่ ๆ “ใช้ดอกไม้เต็มที่เลยนะ วันนี้มีโยมที่
ตลาดขอเป็นเจ้าภาพดอกไม้ในงาน” งานไหนงานนั้น
ศรัทธาหลั่งไหลมาท่วมท้น เราจัดดอกไม้กันตามสีที่
ชื่นชอบ ใช้เวลาค่อนวัน หมู่มวลดอกไม้ก็ระบาย
ความสดชื่นไปทั่วงาน เย็นวันนั้นพี่วุฒิร้องเรียกมณี
พี่เจ พี่กุ๊ก และคนอื่น ๆ ที่พอจะว่าง ให้ไปยกสะตวง
ซึ่งตุ๊ท่านตระเตรียมเท่ากับจ�ำนวนซุ้มมาวางในพิธี
ไม่ง่ายเลยนะมณีส�ำรวจสิ่งของที่จัดวางเรียงอยู่ใน
สะตวงของที่ต้องท�ำขึ้นหน้า
งานอีกเช่นกัน
ขนมนานาชนิด ผลไม้
หลาก
หลาย ชิ้นขนาดเท่า
ลูกเต๋า
ส ลั บ สี กั น อ ย ่ า ง
น่า
พิศวง “ถือระวังล่ะ
โยมมณี” ตุ๊เคน
บอก พลางยื่นสะ
ตวงให้มณีทั้ง ๒
มือ มณีประคอง
สะตวงไปวางข้าง
ซุ้มด้วยสติ แต่ก็
รีบเร่ง เมื่อได้วาง
ลงก็เข้าใจที่ตุ๊ท่าน
เตือน มณีเกือบ
ท�ำความตั้งใจของ
ท่านสูญเปล่า
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เพราะสะตวงเกือบคว�่ำ ลุกขึ้นยืนยิ้มให้กับตัวเอง
แล้วก้าวออกไปเพื่อรับสะตวงมาวางจนครบทุกซุ้ม
แต่ ล ะคนมื อ ไม่
ว่ า งเว้ น จากงาน
แม้แต่น้อย
เสร็ จ งานตั ว เอง
ก็ อ า ส า ช ่ ว ย
งานคนรอบข้ า ง
รอยยิ้ ม เคล้ า เสี ย ง
หั ว เ ร า ะ ทั้ ง จ า ก
ความภาคภู มิ ใ จ
ที่ได้ช่วย และจาก
ใจที่ ครื้ นเครงจาก
การได้ อ ยู ่ ท ่ า มกลาง
กัลยาณมิตรมิตรรักเพลงธรรมกันในชาตินี้ หลวงพ่อ
เดินตรวจความเรียบร้อยของงานอยู่เสมอ ๆ พร้อม
รอยยิ้มแห่งความเมตตา เป็นการให้ก�ำลังใจแก่พวก
เราชาววัดป่าเจริญราชว่า “ท�ำดี นั่นแหละ คือ
ธรรม”       

สายสิ ญ จน์ เ ส้ น ยาวถู ก สานประหนึ่ ง เป็ น
เพดานสีขาวอันทรงพลัง สายใยส�ำคัญที่รายล้อมผู้มา
เข้าร่วมพิธี ดุจสายป่านที่คล้องความนึกคิดแห่งการ
ท�ำความดีร่วมกัน แม้จะต่างที่มาต่างครอบครัว แต่
รวมเป็นใจเดียวกันได้ เส้นสายสิญจน์หลายพันเส้น
ถูกผูกร้อยโยงเข้ากับสิ่งมงคลสูงสุดบนปะรัมพิธี
พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ พระเดชพระคุณ
หลวงพ่อ กล่าวอย่างชัดเจนพร้อมมองไปที่
พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมพุทธเจ้า
พระกัสสปพุทธเจ้า พระศากยมุุนีโคตมพุทธเจ้า และพระอริยเมตไตรยพุทธเจ้า «ยุคเรา
นี้ คือ พระพุทธเจ้าโคตม หรือพระสมณโคดม
พระพุทธเจ้าในพิธี มี ๒ ปางด้วยกัน ปางแรก
คือ ปางชนะมาร หรือ ปางมารวิชัย ปางที่ ๒ คือ
ปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร»

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

บทสัมภาษณ์พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  
ในงานพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
คุณบ๊อบ
พิธีกรของค�่ำคืนนี้เข้ามากราบ การสู้ชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าได้"
หลวงพ่อท่าน พร้อมกับเรียนถามถึงที่มาที่ไปของงาน
มณีตาโต นั่งฟังอย่างใจจดจ่อ หลวงพ่อจึงกล่าวต่อว่า หลวงพ่ อ หั น ไปมองพระบรมฉายาลั ก ษณ์ ข ององค์
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู ่ หั วพร้ อ มกั บ เอ่ ย ว่ า
"ประเทศของเราก�ำลังตื่นตัวว่า ภัยพิบัติก�ำลังจะมา
“ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แตะต้องไม่ได้นะ
เยือน สุดท้ายที่ใดมีพุทธานุภาพก็สามารถหยุดยั้งไม่
มณี” หลวงพ่อยิ้ม พลางเล่าถึงรากเหง้าส�ำคัญทาง
ให้เกิดความวิบัติ พระหัตถ์ ๒ ข้าง “ปางห้ามสมุทร”
วัฒนธรรมที่ท�ำให้เราได้อยู่กันอย่างสงบมาจนทุกวันนี้
ห้ามไว้ “ปางมารวิชัย” ให้ชนะ คือ เตือนสติเรา
ก็ด้วยชาติที่มั่นคงการด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี
หยุดนิ่ง คนก็อยู่เป็นสุข ด�ำเนินชีวิตอยู่ต่อไปได้"
ตามหลักศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๓ สถาบันหลักแห่งสยามประเทศ "คนเราต้องกตัญญู
หลวงพ่อยิ้มและอธิบายต่อว่า
รู้คุณแผ่นดินนะ"
"การที่วัดป่าเจริญราชของเรา ได้มีการสวดมนต์ข้ามปี
โดยน�ำวัฒนธรรมประเพณีสืบชะตาแบบล้านนา อัน เสี ย งหลวงพ่ อ สะกิ ด ให้ ม ณี นึ ก ถึ ง ค�ำพู ด หนึ่ ง จาก
เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล เข้ามาเป็น กั ล ยาณมิ ต รผู ้ มี ส ่ ว นชั ก จู ง มณี ใ ห้ เ ดิ น ทางธรรม
เครื่องร้อยรัดให้สาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันสวด
สาธยายมนต์ ก็เพราะพิธีการนี้มีขั้นตอนที่ชัดเจน เป็น “หนูรู้มั้ย นักรบผู้หาญกล้าท่านหนึ่งของไทยเรา ยาม
ปริศนาให้เกิดปัญญา หรือ “พุทธปัญญา” การด�ำเนิน ที่ ท ่ า นต้ อ งออกกร� ำ ศึ ก หนั ก เพื่ อ ปกป้ อ งบ้ า นเมื อ ง
ชีวิตในแต่ละปีตลอด ๓๖๕ วัน ญาติโยมไม่ตระหนักรู้ ท่านก็อดห่วงลูกเมีย และคนข้างหลังไม่ได้ แม่ท่าน
ว่าท�ำอะไรบ้าง มีทั้งความสุข ความทุกข์ ความผิดหวัง เห็นความกังวลจะมีผลต่อการรบของลูกชาย จึงเอ่ย
ความสมหวัง และไม่มีจุดยืนของจิต การเข้าพิธีสืบ ปากว่า... ยามบ้านเมืองเป็นปกติสุขเรียบร้อย เจ้าจง
ชะตาในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และน�ำบท บ�ำรุงดูแลลูกแก้วเมียขวัญให้สมบูรณ์ ครั้นบ้านเมือง
พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ และบทพิเศษที่ เกิดทุรยศเจ้าจักต้องสู้เพื่อชาติ โดยไม่วิตกต่อสิ่งใด
พระพุทธเจ้า หรือครูบาอาจารย์ได้เรียงร้อยมาสวด นอกจากความอยู่รอดของแผ่นดิน”
สาธยายเปล่งวาจาที่เป็นสุภาษิตอันบริสุทธิ์ เป็นการ
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า และเป็นภาวะให้เกิด มณีนึกทีไรก็น�้ำตาซึม ด้วยประเทศไทยที่เราได้ยืนกัน
เมตตาจิต มีพลังสมาธิ มีความสุข เรียกว่า มีพุทธานุ- เต็มสองเท้าอยู่นี้ แลกมาด้วยการสละเลือดเนื้อของผู้
ภาพคอยคุ้มครอง ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัย ขจัดสิ่งไม่ดี กล้ามาไม่น้อย
ไม่ชอบทั้งปวง เกิดสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมในพิธีสวด “กตัญญูอย่างไรหรือครับ” คุณบ๊อบ พิธีกรเจนสนาม
เกิดความเข้าใจในหลักการด�ำเนินชีวิตจากค�ำแปลบท ถามขึ้นฉับพลัน มณีเรียกสติเพื่อฟังเรื่องราวส�ำคัญต่อ
สวด แล้วเกิดปัญญาในตัวเอง สามารถมีก�ำลังใจใน หลวงพ่อมองพวกเราอย่างเมตตาแล้วพูดด้วยเสียงทุ้ม
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕

37

แต่กังวานและมีพลังว่า
“เรามาสืบชะตาให้กับพระราชาของเรา 'ในหลวง'
เป็นหัวใจของปวงชนชาวไทย เราต้องผนึกก�ำลังใจ
ส่ ง พลั ง จิ ต ให้ พ ่ อ ของแผ่ น ดิ น ให้ ท ่ า นได้ มี พ ระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมส� ำ ราญให้ เ ราได้ อ ยู ่ ใ ต้ ร ่ ม พระบรมโพธิสมภารตราบนานเท่านาน เพราะท่านต่อสู้ท�ำทุก
อย่างเพื่อให้เกิดความสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าบน
ผืนแผ่นดินไทย โดยไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ว่าจะมาจาก
ที่ใดก็ตาม”
มณีนึกตาม มโนภาพที่ติดตรึงใจตั้งแต่เด็กจนกระทั่ง
โต ในหลวงท่านทรงท�ำทุกอย่างเพื่อพวกเราจริง ๆ
ภาพทุ ก ภาพประจั ก ษ์ ชั ด ถึ ง ความเสี ย สละของ
ในหลวงของเรา ด้วยมณีเคยรอรับเสด็จพระองค์ท่าน
สมัยที่ทรงเสด็จพระราชด�ำเนินตรวจงานโครงการ
จัดสรรน�้ำทางภาคเหนือ มณีตัวน้อยไม่รู้ประสีประสา
แต่ ก็ จ�ำได้แม่นว่าเมืองเชียงใหม่สมัยนั้ นมิ ไ ด้ เ จริ ญ
อย่างเช่นทุกวันนี้ ทั้งอ�ำเภอที่มณีอาศัยอยู่กับพ่อและ
แม่ก็ไกลปืนเที่ยง แต่เป็นแหล่งต้นน�้ำส�ำคัญที่พระองค์
ท่านมีพระราชด�ำริให้ดูแล คิดถึงทีไรก็ยิ้มทุกที เพราะ
คนไทยโชคดีที่มี ธ ผู้ทรงเป็น “พ่อของแผ่นดิน” อย่าง
แท้จริง หลวงพ่อหันมามอง มณีดึงสติให้รู้ตัวทั่วพร้อม
หลวงพ่อบรรยายต่อว่า

“ซุ้ม คือ สิ่งประกอบในพิธีที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง แต่ละซุ้ม
ประกอบด้วย ไม้ ๓ ขา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ต้องมี ๓ สถาบันเป็นจุดยืน เป็น ๓ ขา ที่ค�้ำยันประเทศ
ทั้งบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เหมือนชีวิตคน
เราที่ต้องมีฐานที่มั่นคง เราน�ำไม้มงคลมาค�้ำกัน ไม่
ว่าจะเป็น ไม้โพธิ์ ไม้คูณ ไม้สัก หรือ ไม้พยอม
เหมือนคนมาอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องประกาศสมานฉันท์
ความสามัคคีก็แสดงพลังเสมอ และหลาย ๆ สิ่ง
ประกอบกันเข้าในซุ้มก็สะท้อนทางไปสู่ความส�ำเร็จ
ของชีวิต คือ บันได ในปริศนาธรรมของคนโบราณ
นั่นเอง”

“นอกจากนี้เราสวดมนต์เพื่อถวายพรพระด้วยใช่หรือ
ไม่ครับ” คุณบ๊อบถามอย่างไม่ลังเล
“ถูกต้อง” หลวงพ่อยิ้ม
“หลวงปู ่ มั่ น ...บรมครู แ ห่ ง การฝึ ก จิ ต กรรมฐานที่
เคร่งครัดในพระธรรมวินัย หลวงปู่โต พรหมฺรังสี...
แบบอย่างการเสียสละต่อประเทศชาติ ต่อศาสนา โดย
ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย หลวงปู่ทวด เหยียบน�้ำ
ทะเลจืด...เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนทั้งหลาย
ครูบาเจ้าศรีวิชัย...นักบุญแห่งล้านนา ทุกองค์ล้วนแต่
เป็นแบบอย่างของสังฆมณฑล ไม่มีจุดด่างพร้อยใด ๆ
เราจึงน�ำพุทธานุภาพของท่าน และพลังจิตเมตตา
ของท่านมาช่วย เราเอาความดีของท่านมา และ
กราบไหว้ทั่วทุกทิศ เราต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์
“สืบชะตาแด่ผู้ปกครองบ้านเมืองแล้ว เราก็สืบชะตา
เสมอ”
ให้บ้านเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล และอุดมสมบูรณ์แก่
คนที่มาอยู่”
มณีได้โอกาส ขอยิงค�ำถามบ้าง “หลวงพ่อเจ้าคะ แล้ว
หลวงพ่อผายมือไปทางซุ้มมากมาย

เพื่อน ๆ มณีที่ยังไม่เคยมาวัดควรจะเริ่มต้นอย่างไรดี
คะ แล้วพวกเขาจะได้อะไรจากงานนี้บ้างเจ้าคะ มณี
จะได้ไปเล่าให้ฟังได้ถูกต้องคะ”

หลวงพ่อหัวเราะ
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“เริ่มต้นไปสมาทานศีล ปฏิบัติธรรม เป็นการแสดง
ออกถึงการเป็นพุทธมามกะ ทุกคนมีงานประจ�ำ แต่หา
โอกาสมา เพื่อเสริมความดี เสริมศีล เสริมคุณธรรม
และจิตของตนให้เข้มแข็งขึ้น เรามาสาธยายพุทธมนต์
ที่เป็นพุทธสุภาษิต เป็นสิ่งบริสุทธิ์ สิ่งที่เราได้กลับมา
คือ พุทธานุภาพที่คอยคุ้มครองปกป้องเราไม่ให้ท�ำชั่ว
แถมเราได้มาเห็นสังคม รู้ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็น
เครื่องร้อยรัดให้คนหมู่มากมารวมกันได้ ทุกคนถูก
ยึดเหนี่ยวด้วยดวงเดียวของจิตแห่งธรรมะ อยู่ร่วมกัน
ด้วยความดี และความสามัคคี จุดส�ำคัญที่พระพุทธศาสนายืนหลักไว้ จุดหมายก็เพื่อความสุขสงบของ
ประชาชน นอกจากนี้ขณะที่เราฟังสวด มองพระสงฆ์
โยคี มีธรรมบริกรมาคอยบริการ เราเห็นเขาท�ำด้วย
ความเต็มใจ จิตเราก็เกิดเมตตา เมื่อเห็นแบบอย่าง
ที่ดีก็เข้าใจ และจดจ�ำ เกิดปัญญา แนะน�ำต่อ ช่วย
กันท�ำ ความดีก็ขยายออกไปทั่วประเทศ ทั่วโลก นี่คือ
ภู มิ ป ั ญ ญาของคนโบราณเพื่ อ จะน� ำ ลู ก หลานเข้ า สู ่
บรมธรรม”

ทุกคนต่างจับปลายโคมอย่างเบามือ ใจจดจ่อรอให้
โคมเป็นทรงได้รปู เหล่าเด็กวัดให้สัญญาณความพร้อม
ผู ้ ม าร่ ว มงานก็ เ ริ่ ม อธิ ษ ฐานแล้ ว ปล่ อ ยความทุ ก ข์
ความโศกเศร้าทั้งมวลออกไปพร้อม ๆ กัน โคมขาว
ประกายทองเป็นร้อย ๆ ล่องลอยเต็มท้องฟ้าเหนือผืน
ดินวัดป่าเจริญราช คล้าย ๆ จะหยอกล้อแสงตะวันที่
เตรียมตัวสาดส่องให้ถ้วนทั่วในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
“คิดหนอ” มณีพลิกสติกลับมาทันฟังหลวงพ่อ ขณะ
ท่านก�ำลังบอกว่า
“จากนั้นก็กลับมาสวดสาธยายมนต์ ฤกษ์เวลาเปลี่ยน
เป็นเวลาเหมาะในการรับชัยชนะอันดี ถึงตี ๕ ก็ถวาย
พระพรอีกครั้งหนึ่ง จบลงด้วยการลาศีล ๘ รับศีล ๕
และใส่บาตรพระสงฆ์ที่ร่วมสวดในพิธีตอน ๖ โมงเช้า
แล้วแยกย้ายกันกลับบ้าน แต่ละคนมีศีลแล้ว กลับ
บ้านไปหาครอบครัว ได้สิริมงคลแก่ตัว เสริมชีวิต
เสริมจิตให้สง่างาม ฉะนั้นเราเกิดมาเป็นชาวพุทธทั้งที
มีศักยภาพในการสืบทอดประเพณีพุทธธรรม อันนี้
เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้มารู้มาเห็น มาประพฤติ
ธรรมเพื่อตัวโยมเอง เมื่อเราท�ำแล้ว จะได้บอกต่อลูก
หลาน ว่าโยมเป็นผู้หนึ่งซึ่งรักษามรดกอันดีของชาว
ไทยไว้ เรียกได้ว่าเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดในชาติ
ภพนี้ ถ้าพลาดงานนี้ ก็ถือว่า ตกจากความเป็นพุทธ...
ตกจากความเป็นไทย กันเลยทีเดียว ขอเจริญพร...”

มณีคิดตาม พร้อมฟังหลวงพ่อเพิ่มเติมว่า “เราเริ่ม
ท�ำวัตรเย็นตั้งแต่ ๕ โมง ประมาณทุ่มครึ่งมีการแสดง
พระธรรมเทศนา ๑ กัณฐ์ เกี่ยวกับประเพณีสืบชะตา
ก่อนเข้าพิธีเล็กน้อย เราจะยืนร้องเพลงสดุดีมหาราชา
และสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายความเคารพต่อ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลังเที่ยงคืน
ประมาณตี ๒ เราหยุดพัก เพื่อลอยโคม ปล่อยสิ่งไม่ดี คุ ณ บ๊ อ บและมณี ก ้ ม กราบขอบพระคุ ณ พระเดช
พระคุณหลวงพ่อ สีหน้าอิ่มใจ อิ่มความรู้ และอิ่มบุญ
ออก ให้ลอยล่องไป รับแต่สิ่งที่ดีเข้ามาไว้"
อย่างบอกไม่ถูก มณีหวนนึกถึงบรรยากาศในแต่ละปี
มณีฝันหวาน เพราะอีกช่วงเวลาแห่งความสนุกของ ที่ผ่านมา ทุกภาพเหตุการณ์สะท้อนเรื่องราวที่หลวง
คืนส�ำคัญ คือ การได้ช่วยพี่ ๆ น้อง ๆ จุดไต้เพื่อปล่อย พ่อได้เมตตาอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้ง
โคมลอย ความร้อนของไฟค่อย ๆ เผาไต้ จนเกิด
ประกายสว่าง ควันเริ่มลอยคละคลุ้งปลุกโคมที่นอน บทสัมภาษณ์พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ในงานพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา
นที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเจริญราช
ราบเรียบให้พองตื่นขึ้น ประดุจใจที่บ�ำเพ็ญมาดีแล้ว วัโดยพิ
ธีกร คุณณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ (คุณบ๊อบ)
ตลอดทั้งคืน ได้ฮึกเหิมพร้อมก�ำจัดสิ่งชั่วร้ายในใจตน
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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ปฏิทินธรรม
๑ มกราคม ๒๕๕๗

๐๖.๐๐ น. ตักบาตรเทโว วันขึ้นปีใหม่
๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์
๑-๘ มกราคม ๒๕๕๗
งดโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
๑-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๖
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันมาฆบูชา
๑๐.๓๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๕.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น และ ปฏิบัติธรรม
๑-๘ มีนาคม ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๗
๑-๘ เมษายน ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อครั้งที่ ๕๘
๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
ประเพณีสงกรานต์
๐๘.๐๐ น. เริ่มก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน จนถึงเวลาเพล
๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
¤ แสดงพระธรรมเทศนา
¤ ถวายผ้าป่าเจดีย์ทราย
¤ พระภิกษุสงฆ์สรงน�้ำพระพุทธรูป
¤ สาธุชนสรงน�้ำพระพุทธรูป และ พระภิกษุสงฆ์
¤ พระภิกษุสงฆ์ให้พรสาธุชนที่มาร่วมบุญ
วันที่ ๑๙-๓๐ เมษายน งดรับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป เนื่องจากเตรียมงานโครงการค่ายพุทธบุตร
และขอใช้สถานที่ภายในวัดให้ยุวชนท�ำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่
๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๗/๑
๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๕๖
โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๗/๒

โครงการ "กายใส ใจสบาย" กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงชื่อล่วงหน้า
คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร โทร. ๐๘๑-๙๘๔ ๑๙๒๐
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและตารางเวลา
จะแจ้งใน www.watpacharoenrat.org
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กุศลกิจ

เรียบเรียงโดย อณิระ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เทียนพรรษาพระราชทาน  
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้รับเทียนจ�ำน�ำพรรษา จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีผู้แทนพระองค์ซึ่งได้แก่ นายจ�ำลอง สิงห์โตงาม ผู้อ�ำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ คุณพรอัปสร นิลจินดา ผู้อ�ำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ และคุณชนาธิป ตามสมัย อนุกรรมาธิการพัฒนากิจการต�ำรวจวุฒิสภา ที่มาถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษาวันนี้ และออกอากาศ
ในข่าวพระราชส�ำนัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ในเย็นวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖  สาธารณประโยชน์

คุณฝน ธนสุนทร และคุณหลิว อาจารียา นัก
ร้องดังจากค่ายดีเอนเตอร์เทนเมนต์ มาท�ำบุญวันเกิด
ร่วมกับแฟนคลับที่วัดป่าเจริญราช หลังจากถวายเพล
แล้วได้ร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น ล้าง
ห้องน�้ำ ท�ำความสะอาดศาลาปฏิบัติธรรม ท�ำความ
สะอาดที่พักของผู้ปฏิบัติธรรม โดยมีสื่อมวลชนมา
ร่วมงานด้วย

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕

41

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖   ผ้าป่าที่ดิน

ในปัจจุบันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรมตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ของวัดเพิ่มขึ้นเป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อให้ทางวัดสามารถจัดสรรพื้นที่ใช้สอย
ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม จึงจ�ำเป็นต้องขยายพื้นที่
เพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นเขตสวนป่า สวนสมุนไพร
ขุดสระน�้ำ สถานที่ปฏิบัติธรรมส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ทางวัดจึงได้ประกอบพิธี
ทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ
๒๕๕๖ โดยมีคุณธัณยภัทร พนมวัลย์ ณ อยุธยา และ
คุณภานิชา เชี่ยวชาญ เป็นเจ้าภาพในการถวายที่ดิน
ในครั้งนี้ โดยมีเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการซื้อที่ดินหลาย
ครั้งที่ผ่านมาร่วมถวายโฉนดที่ดินในครั้งนี้ด้วย
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันอาสาฬหบูชา

เนื่ อ งในโอกาสวั น ส�ำคั ญ ทางพระพุ ท ธ
ศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา ทางวัดป่าเจริญราชได้
จัดกิจกรรมเสริมนอกจากการปฏิบัติธรรม เช่น การ
ฟังพระธรรมเทศนา การถวายภัตตาหารเพลแด่พระ
สงฆ์ การทอดผ้าป่าที่ดิน และมีการเวียนเทียน มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ช าวพุ ท ธได้ เ ข้ า ถึ ง ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อให้ชาวพุทธได้รู้จักการให้
ทาน รักษาศีล บ�ำเพ็ญภาวนา
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วันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๗ ได้จัดโครงการ
อุปสมบทหมู่แก่นักเรียนวิวัฒน์พลเมืองจ�ำนวน ๙๑ คน แบ่งเป็น พระ ๘๓ รูป และสามเณร ๘ รูป โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
๑. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
๒. เปิดมุมมองใหม่ ให้ผู้ที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสแก้ไขตนเอง
๓. เปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้สภาพความเป็น “ ผู้ป่วย” ซึ่งไม่ใช่อาชญากร และยอมรับในการกลับตัว
กลับใจ
๔. น้อมน�ำหลักธรรมค�ำสอนแห่งพระพุทธศาสนา มาใช้ขัดเกลาจิตใจ
โดยมีพิธีบรรพชาอุปสมบทที่วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จากนั้นตั้งแต่วันที่
๒๙-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จ�ำวัดและปฏิบัติธรรมตลอดโครงการฯ ที่วัดป่าเจริญราช

วันที่ ๔ และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  บ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์

คุณสุรพันธ์ – คุณศรีนวล พิสิฐพิทยา และ
พนักงานบริษัทซัมมิท มาร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ ขน
ทรายเข้าวัด ขุดดิน ปลูกต้นไม้ ท�ำความสะอาดรอบวัด
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วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
          โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม

โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คลอง ๑๓ อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในระดับ ป. ๕ และม. ๓
รวมจ�ำนวน ๑๒๗ คน และครูพเี่ ลีย้ ง ๑๕ คน เข้าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
โดยมีพระมหารพีภัทร วชิรปญฺโญ - พระมหาอภิชาต ธมฺมาภินนฺโท วัดทองนพคุณ และคณะพระอาจารย์
วัดป่าเจริญราช เป็นพระวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เรียนรู้หลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา ประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรม
และศาสนพิธีของพระพุทธศาสนา
๒. มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์
๓. ฝึกจิตให้เท่าทันอารมณ์ และควบคุมอารมณ์ให้
เหมาะสมตามวัย
๔. น�ำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวิต
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖   บ�ำเพ็ญประโยชน์

นักเรียน ม. ๔ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง มาร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ท�ำความสะอาดศาสนสถานวัดป่าเจริญราช

วันที่ ๑๐-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖   
โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม  
มหาวิ ท ยาลั ย เซนต์ จ อห์ น

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ ๖
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โดยมี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๖๕ คน แบ่งเป็น
นักศึกษาชาย ๒๘ คน และนักศึกษาหญิง ๓๗ คน
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วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖  วันตักบาตรเวโท

ในวันออกพรรษาเป็นวันปวารณาของสงฆ์
โดยตรง ส่วนพุทธศาสนิกชนก็ให้ความส�ำคัญโดยถือ
เป็นวันพระ และมักที่จะไปท�ำบุญ ตักบาตร รักษาศีล
ฟังเทศน์ และในการท�ำบุญตักบาตร จะเรียกว่า
ตั ก บาตรเทโว
ตักบาตรเทโว หมายถึง วันท�ำบุญตักบาตร
ในเทศกาลวั น ออกพรรษาตามความเชื่ อ ของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนว่ า เป็ น วั น ที่ เ สด็ จ ลงจากสวรรค์ ชั้ น
ดาวดึ ง ส์ ห ลั ง จากเทศนาอภิ ธ รรมปิ ฎ กโปรดพุ ท ธมารดา “เทโว” ย่อมาจากค�ำว่า “เทโวโรหนะ” ซึง่ แปล
ว่า การหยั่งลงจากเทวโลก หมายถึง เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิณาณ แล้วทรง
เทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่าง ๆ
ทางวัดป่าเจริญราช ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรเทโว ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
โดยมีสาธุชนได้เตรียม ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง
มาใส่บาตรเป็นจ�ำนวนมาก พิธีเริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.
โดยหลวงพ่อวีระนนท์ และคณะพระภิกษุสงฆ์จ�ำนวน
๒๐ รูป เดินบิณฑบาตโปรดญาติโยม

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  บ�ำเพ็ญประโยชน์

พนักงานบริษัทซัมมิท และพนักงานสหภาพ
แรงงานนากาตันไทย มาช่วยเตรียมสถานที่ส�ำหรับ
จัดงานกฐินสามัคคี วัดป่าเจริญราช จึงขอนุโมทนาบุญ
มา ณ ที่นี้
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วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖  
         มุทิตาจิตสักการะแด่พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

คณะพระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ และอุบาสกอุบาสิกา ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูปลัด
วีระนนท์ วีรนนฺโท ในวันที่หลวงพ่อออกจากการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน โดยงดฉันอาหารตลอด
๘ วัน ท่านได้เมตตาบอกกล่าวกับลูกศิษย์อยู่เสมอว่า เมื่อครบรอบวันเกิดท่านทุกปี หลวงพ่อท่านก็ให้เข้า
กรรมฐานปิดวาจา งดฉันอาหารอย่างน้อย ๑๕ วัน แต่เนื่องจากภาระหน้าที่ในปัจจุบันท�ำให้สามารถเข้า
กรรมฐานได้แค่ ๘ วันเท่านั้น เพื่อระลึกถึงบุญคุณของมารดาที่ให้ชีวิตเลือดเนื้อ ว่าท่านทรมานและล�ำบาก
ขนาดไหนในวันที่คลอดหนึ่งชีวิตออกมา
และในครั้งนี้ท่านก็ได้เมตตาให้พรศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมกันแสดง
มุทิตาสักการะ ด้วยว่าบุญกุศลอันใดที่ท่านได้ท�ำมาดีแล้ว ขอยกให้คณะพระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ลูกหลาน
ทุกท่านด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
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วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  งานมหากฐินสามัคคี วัดป่าเจริญราช

ทางวัดป่าเจริญราช ได้ก�ำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันพิธีมหากุศลทอด
กฐินสามัคคี เพื่อน�ำจตุปัจจัยสร้างโรงอุโบสถสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณ และเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาตามหลักพระบรมพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ทรงให้พุทธบริษัทได้ท�ำการ
ถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จ�ำพรรษาครบ ๓ เดือน เพื่ออนุเคราะห์ให้พระภิกษุสงฆ์ได้รับอานิสงส์ใน
การจ�ำพรรษา โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมาก
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โครงการหุ้มทองค�ำยอดฉัตร
พระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
ความเป็นมา

เนื่องจากฉัตร ๘ ชั้นที่ยอดของพระมหาเจดีย์
วัดมหาโพธิ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่ท�ำจากโลหะ
ได้ช�ำรุดทรุดโทรม รวมทั้งสีทองที่ทาไว้ทั้งที่ฉัตรและ
โครงสร้ า งปู น ได้ ห ลุ ด ลอกลงตามกาลเวลา
ในปีพ.ศ. ๒๐๑๐ The Light of Buddhadharma
International Charity และผู้จาริกแสวงบุญชาวไทยได้
เป็นเจ้าภาพในการทาสีทองที่ฉัตรเพื่อซ่อมแซมแล้ว แต่
การทาสีทองที่ฉัตรซึ่งก็อยู่ได้ชั่วคราวไม่ถาวร
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หลักการและเหตุผล

ทางคณะกรรมการจึงมีข้อเสนอที่จะหุ้มทองที่ฉัตรซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท�ำให้อยู่ได้อย่างถาวร ซึ่งวิธี
นี้ ได้เคยใช้มาแล้วในวัดต่าง ๆ ในส่วนอื่นของโลก อาทิ ที่เจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า

วิธีการนี้จะไม่มีผลกระทบต่อลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัด แม้ว่าการท�ำงานจะต้องมีการสร้างนั่งร้าน
ชั่วคราวระยะสั้น ๆ แผ่นทองค�ำที่จะน�ำมาใช้มีความหนาเพียง ๐.๕ ม.ม. โดยท�ำการหุ้มเฉพาะยอดของพระ
มหาเจดีย์และที่ฉัตร ซึ่งจะกลมกลืนไปกับโครงสร้างของวัด ฉัตรที่หุ้มด้วยทองค�ำจะช่วยป้องกันยอดของพระ
มหาเจดีย์ และดึงดูดพระธุดงค์ ผู้จาริกแสวงบุญ และนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย
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วัสดุและวิธีการ

ทองค�ำที่ใช้ส�ำหรับโครงการหุ้มทองค�ำยอดฉัตร จะถูกน�ำไปแปรสภาพเป็นแผ่นทองค�ำความบริสุทธิ์
๙๖.๕ % ซึ่งไม่อ่อน ไม่แข็งเกินไปเหมาะกับการขึ้นรูปและด�ำเนินงาน สามารถคงสภาพสีทองไปได้นับร้อย ๆ ปี
โดยจะท�ำการหุ้มแผ่นทองทุกด้านและส่วนบนของฉัตรหลังจากที่ได้แผ่นทองที่ใช้ประกอบแบบจ�ำลองยอด
ฉัตรเสร็จสิ้นสมบูรณ์ จะขนไปประกอบที่อินเดียในเดือนกันยายน โดยคาดว่าจะใช้เวลาด�ำเนินการหุ้มทองอีก
๒-๓ สัปดาห์ เพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมตามเป้าหมายต้องการใช้ทองค�ำ ๒๕๐ กิโลกรัม และใช้เงินสด
เพื่อเป็นค่าขนส่ง ประกันภัย และค่าช่างแรงงานที่อินเดีย ดังนั้นการบริจาคทองค�ำจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม
โดยจะมีการสมโภชในประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ที่กรุงเทพมหานคร จากนั้นจะไปสมโภชที่
พุทธคยา ประเทศอินเดีย ในเดือนพฤศจิกายน
เนื่องด้วยพระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดเมตตาพุทธาราม (พุทธคยา) ผู้ริเริ่มและ
เลขานุการโครงการฯ นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เพื่อเดินทางไปร่วมพิธีถวายทองค�ำ
หุ้มยอดฉัตร ณ พุทธคยา และเป็นที่ปรึกษางานพิธีถวายทองค�ำหุ้มยอดฉัตรในครั้งนี้ โดยมีคณะศิษยานุศิษย์
ร่วมเดินทางไปด้วย ๒๐ ท่าน ทางคณะศิษย์วัดป่าเจริญราชขอกราบอนุโมทนาบุญพระอาจารย์ ดร.กฤษฎา
สิริวฑฺฒโน ผู้ริเริ่มโครงการฯ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) สมยศ จันทะวงษ์ คณะผู้ด�ำเนินงาน เจ้าหน้าที่
ท�ำงานทุกท่าน และสาธุชนพุทธศาสนานิกชนที่ร่วมปัจจัย ร่วมส่งก�ำลังใจ ให้งานพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่นี้
ได้ประสบความส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบอนุโมทนาบุญพระคุณเจ้า และสาธุชนทุกท่านที่มีส่วนร่วม
กับความส�ำเร็จในครั้งนี้
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พิธีถวายทองค�ำหุ้มยอดฉัตร พระมหาโพธิเจดีย์  พุทธคยา
วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ พระมหาโพธิเจดีย์  สาธารณรัฐอินเดีย
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

หลวงพ่อวีระนนท์ เมตตาให้คณะศิษย์ไปดูการเตรียมงานพิธี และช่วยงานเจ้าหน้าที่โครงการฯ
๑๘.๐๐ น.
คณะศรัทธาพร้อมกัน ณ ประตูทางเข้าพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา
พิธีถวายทองค�ำฉาบพระพุทธเมตตา พิธีฉาบทองพระพุทธเมตตา
เวียนเทียนทักษิณาวัตร พระมหาโพธิเจดีย์
๒๑.๐๐ น.
เจริญพระพุทธมนต์ และสวดพระปริตรถวายพระมหาโพธิเจดีย์

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕

51

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๐๖.๐๐ น คณะศรัทธาพร้อมกัน ณ ประตูทางเข้าพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา
เพื่อร่วมขบวนอัญเชิญทองค�ำหุ้มฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์
๐๗.๐๐ น. พิธีอัญเชิญทองค�ำหุ้มฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์โดยริ้วขบวนอัญเชิญ
๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพยดา
• ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียน สักการะและถวายเครื่องบวงสรวง
• พราหมณ์พิธีอ่านโองการบูชาฤกษ์ ชุมนุมเทวดา อัญเชิญเทพยดาทุกทิศกล่าวบวงสรวง
๐๙.๐๐ น. พิธีถวายทองค�ำหุ้มยอดฉัตรพระมหาโพธิเจดีย์
• สมเด็จพระวันรัต ประธานโครงการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์
พระแท่นวัชรอาสน์ พระพุทธเมตตา และพระมหาโพธิเจดีย์
• พุทธศาสนิกชนอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล
• ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี น�ำกล่าวค�ำถวายทองค�ำ
• ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อ่านค�ำจารึกในแผ่นทองค�ำ
• สมเด็จพระวันรัต ประธานโครงการอัญเชิญทองค�ำขึ้นฉัตรยอดพระมหาโพธิเจดีย์ พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชนร่วมนั่งสมาธิภาวนาน้อมจิตอัญเชิญ
• พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
• พุทธศาสนิกชนร่วมกล่าวค�ำอุทิศส่วนกุศลแห่งมหากุศล
• พระสงฆ์อนุโมทนา พุทธศาสนิกชนกรวดน�้ำ รับพร
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โลกพุทธบุตร

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

พระราชด�ำรัส
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก
เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่
ล�ำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้น
ได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี
และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้ ความเข้มแข็งใน
ใจนั้น หมายความว่า ไม่ท้อถอย และไม่เกิดอารมณ์มาท�ำให้โกรธ อารมณ์นั้นก็ คือ ความโกรธ
ความฉุนเฉียว ความน้อยใจ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้คิดไม่ออก”

“

ถ้าฝึกให้ลูกล�ำบาก  ลูกจะรู้จักความยากล�ำบาก
เลี้ยงลูกให้รู้จักแต่ความสบาย  ลูกจะล�ำบากไม่เป็น

”

“รางวัลแด่ความดี” โลกพุทธบุตรฉบับนี้

ขอชื่นชมน้องพุทธบุตรทั้ง ๒ รุ่น น้อง ๆ ทุกคนที่เข้า
ร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร ก็ล้วนแต่น่ารัก ตั้งใจ สร้าง
ความดี ใ ห้ กั บ ตนเองและคุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ พุ ท ธบุ ต ร
ทุกคนมีศักยภาพในตนเอง มีความถนัดในการท�ำ
กิจกรรมไม่เหมือนกัน แต่ทุกสิ่งสามารถพัฒนา และ
ปรับปรุงได้ขอเพียงให้ “ใฝ่ดี” ทีมงานทุกคนอยากให้
ความภูมิใจนี้อยู่ในใจน้อง ๆ ถึงแม้จะไม่ได้รางวัล หรือ
ไม่มีใครเห็น แต่ขอให้ความภูมิใจนี้เป็นก�ำลังเพื่อท�ำดี
เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ ดังค�ำที่พระอาจารย์ได้
เมตตาสอนพุทธบุตรเสมอว่า “เราพุทธบุตรต้อง
ไม่ท�ำสิ่งต�่ำทราม  เราพุทธบุตรจะท�ำแต่สิ่งดี
งาม  เราพุทธบุตรจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ”

อยากให้ ป ระโยคเหล่ า นี้ อ ยู ่ ใ นใจพุ ท ธบุ ต รของ
วัดป่าเจริญราชตลอดไป
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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ส�ำหรับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจเป็นพิเศษจนได้
รับรางวัลแห่งความเพียรพยายามนั้น ค่ายพุทธบุตร
วัดป่าเจริญราช มิได้หวังให้น้อง ๆ ติดกับของรางวัล
หรือค�ำชมใด ๆ เพียงอยากให้ก�ำลังใจน้อง ๆ ได้ท�ำดียงิ่ ๆ
ขึ้นไปและเป็นแบบอย่างพุทธบุตรที่ดี โดยขอประกาศ
รางวัลหลักดังนี้

ตัวอย่างนี้เลย มีแต่ที่คิดเข้าข้างตัวเอง แม่อุ้มท้องเรา
มาหนักแค่ไหน เหนื่อยแค่ไหน ท่านไม่เคยบ่นเลย
สักนิด แล้วท�ำไมท�ำให้แม่แค่นี้ไม่ได้
มาวั น แรกหนู ตั้ ง ใจเต็ ม ที่ เ พื่ อ จะน� ำ บุ ญ
กลับไปฝากท่านให้มาก ๆ จะได้ตอบแทนบุญคุณท่าน
บุญคุณของท่านยิ่งใหญ่มากจนหนูคิดว่า ชาตินี้หนูคง
ตอบแทนท่านได้ไม่หมด แต่หนูจะท�ำทุกอย่างเพื่อให้
พุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๑ อายุ ๙-๑๒ ปี
หนูได้ตอบแทนท่าน ต่อไปนี้หนูขอสัญญาว่า หนูจะ
ตั้งใจท�ำความดีให้ท่านเรื่อย ๆ และไม่วันจะหยุด พอมา
รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม
วันที่ ๒ หนูก็เจอเพื่อน ๆ มากมาย ได้เล่นกันได้คุยกัน
ด.ช.สรกิจ  กุลกร (น้องเป๊ก)
แถมยังสนุกมาก ๆ อีก ได้ไปเล่นเกมปริศนาด้วยกัน
รางวัลพุทธบุตรดีเด่น
ช่างเป็นเวลาที่สุขอะไรขนาดนี้นะ เราได้สวดมนต์ก่อน
ด.ญ.สุจิตตา  ถนอมสิงห์ (น้องแบลล์)
นอน ได้แผ่เมตตาอุทิศผลบุญความดีมอบให้ท่านอีก
รางวัลปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยม
ด.ญ.ชญาภรณ์  องค์ศรีตระกูล (น้องมิ้นท์) หนูตั้งใจนั่งสมาธิสุด ๆ แถมยังได้กวาดโรงอาหารของ
วัดนี้ด้วยคะ ตอนกวาดหนูท�ำจิตให้สงบแล้วขอมอบ
รางวัลปฏิบัติธรรมดีเด่น
ความดีนี้ให้ท่านอีก
ด.ญ.อรรณา  สุนทรอภิชาต (อรรณา)
วันที่ ๓ หลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จ
รางวัลขวัญใจพระอาจารย์
หนูก็บอกกับลุงเมตต์ว่า หนูจะกวาดโรงอาหารอีกคะ
ด.ญ.อันนา  ห่อสกุลกล(นินนี่)
หนูคิดในใจว่าท�ำเพื่อแม่อย่างเดียวเลยคะ พอกวาด
เสร็จทุกคนก็ต่างไปอาบน�้ำแต่หนูไปกวาดห้องที่พวก
รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม   
เราทุกคนสวดมนต์ ในนั้นมืดมาก ๆ เลย เพราะยืน
ด.ญ.ธิปณปวีร์  ทองกองทุน (น้องวีวี่) กวาดคนเดียว วันที่ ๔ นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วคะ พวกเรา
เลยแลกชื่อ facebook กัน รู้สึกดีสุด ๆ เลยคะ ปีหน้า
วันแรกที่ได้มาที่นี่รู้สึกกลัว ๆ เลยคะ แล้วก็ หนูจะมาอีก เพราะที่นี่...เป็นที่ที่ดีมาก ๆ ส�ำหรับหนู...
ตื่นเต้นสุด ๆ หนูไม่กล้ามา แต่พอคุณแม่เล่าให้ฟังว่า วัดป่าเจริญราช
พุทธบุตรดีเด่นคนหนึ่งเคยพูดว่า “แม่เลี้ยงเรามา
ทั้งชีวิตให้โตจนตอนนี้   แล้วท�ำไมเราถึงท�ำ
บางสิ่ ง บางอย่ า งตอบแทนท่ า นบ้ า งไม่ ไ ด้ ”

พอหนูได้ยินอย่างนั้นหนูเลยเปลี่ยนความคิดไป จาก
ตอนแรกที่พูดว่า “ท�ำไมต้องให้หนูมาด้วย แม่ไม่เข้าใจ
หนูเลย” พอได้ยินค�ำที่แม่พูดจากคนที่ได้รางวัลพุทธ
บุตรดีเด่นความคิดก็เปลี่ยนไปมากเลย จนความคิด
หนูกลายเป็น เอ๊..! ท�ำไมเราไม่เคยคิดแบบพุทธบุตร
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รางวัลภาพวาดยอดเยี่ยม  
รางวัลเรียงความยอดเยี่ยม   
ด.ญ.ศุภรดา  อรุณศรีมรกต (น้องรดา)   นางสาวพัสชา เกรียงวัฒนศิริ(น้องเฟิรสท์)
ในหัวข้อ “ท�ำดีเพื่อพ่อ”

พุทธบุตรรุ่นที่ ๖/๒  อายุ ๑๓-๑๕ ปี

รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม

นายกิตติวัฒน์  เจริญรัตน์ (น้องไอซ์)

รางวัลพุทธบุตรดีเด่น

ด.ช.ธนวัฒน์  เอี่ยมเสริม (น้องเจมส์)

รางวัลปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยม

ด.ช.ทัดเทพ  ช�ำนาญกิจ (น้องน๊อต)

รางวัลปฏิบัติธรรมดีเด่น

ด.ญ.ศิริวิมล  อบอุ่น (น�้ำหวาน)

“ค่ายธรรมะที่ไหนก็ไม่สนุก” คงเป็นสิ่งที่ทุก
คนคิ ด แต่ ไ ม่ ใ ช่ ที่ นี่ . ..ค่ า ยพุ ท ธบุ ต รวั ด ป่ า เจริ ญ ราช
การมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้มา แต่ก็
ให้ความประทับใจเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน เพราะที่นี่ได้
สอนในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น พุทธประวัติ ความพอเพียง เพือ่ น
และที่ส�ำคัญที่สุด คือ การใช้สติ เหมือนที่พระพุทธเจ้า
ได้สอนเราไว้ว่า “จงใช้ชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท”
และ ที่นี่ก็ได้สอนเป็นอย่างดี และการมาครั้งนี้ก็มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ที่ให้ความบันเทิงสอดแทรก
ความรูไ้ ด้เป็นอย่างดี สิง่ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ใสการมาค่าย
ครั้งนี้ก็ คือ พี่ ๆ ที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด และพระอาจารย์ทุกท่านที่สอนสิ่งต่าง ๆ ให้อย่างสนุกสนาน
ดังนั้นจึงอยากขอบคุณทุกคนที่คอยดูแลมา
ตลอดและจะหาโอกาสมาอี ก ให้ ไ ด้
ค�ำพูดที่ว่า “ค่ายธรรมะที่ไหนก็ไม่สนุกนั้น ...
ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะค่ายพุทธบุตรวัดป่าเจริญราช
สนุกที่สุดเลย...”
รางวัลภาพวาดยอดเยี่ยม  
ด.ญ.อรนลิน จันทร์น้อย(น้องวิว)
ในหัวข้อ “ท�ำดีเพื่อพ่อ”

รางวัลขวัญใจพระอาจารย์

ด.ช.สุนิธี  รัตนา (น้องโอม)
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มุมนี้...ของเรา   
“SENT MESSAGES”

มุมนี้...ของคุณพ่อคุณแม่
Tips “เอาชนะลูกวัยรุ่น ต้องเข้าหาตั้งแต่ยังเล็ก”

คอลัมน์ “โลกพุทธบุตร” เป็นคอลัมน์ส�ำหรับ
พุทธบุตรทุกคน ถ้าน้อง ๆ คนไหนอยากส่งข้อความถึง
เพื่อน อยากฝากธรรมะดี ๆ เรื่องราว ประสบการณ์
หรือสาระความรู้อะไรที่เป็นประโยชน์ ให้เพื่อน ๆ ได้
อ่าน สามารถส่งมาได้ที่ poo.busarat@yahoo.com
คอลั ม น์ นี้ ข อมอบให้ พุ ท ธบุ ต รทุ ก คนได้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ด.ญ.ชญาภรณ์ องค์ศรีตระกูล (น้องมิ้นท์)

สวัสดีคะ เพื่อน ๆ ทุกคน ช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว
ตั้งใจสอบกันนะคะ เพราะหลายคนจะต้องไปสอบเข้า
โรงเรียนที่ตัวเองตั้งใจไว้ ขอให้ขยันอ่านหนังสือกัน
และขอให้สมหวังกันทุกคนคะ หลังจากที่พวกเราสอบ
เสร็จกันแล้ว มิ้นท์อยากเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ
ทุกคนมาร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ”
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เด็ก ๆ รู้จัก
ท�ำความดี คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคีในการอยูร่ ว่ มกัน มีกจิ กรรมต่าง ๆ ได้ขอ้ คิดจาก
กิจกรรม ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ความรู้ดี ๆ
จากพระอาจารย์ รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ อยู่กับพี่เลี้ยงที่
น่ารักและใจดีมาก คอยดูแลตลอดโครงการ สุดท้าย
มิ้นท์อยากจะให้เพื่อน ๆ มาร่วมเข้าค่ายกัน รีบสมัคร
กันนะคะ เพราะรับจ�ำนวนจ�ำกัด และเต็มเร็วมาก ๆ
เลยคะ แล้วพบกันในปีหน้าคะ
อนเราปั้นดินเหนียว ตอนเขาเป็นเด็ก
“เปรีเล็กยก็บเสมื
เหมือนดินยังไม่แข็งตัว จะขึ้นรูปอะไรก็ได้
ไม่ยาก แต่พอดินเหนียวเริ่มแข็งตัวแล้วก็จบกัน
หมดเวลาแล้วจะปั้นอย่างไรก็ยากไม่ทันแล้ว

”

56

วัดป่าเจริญราช

โดยนายแพทย์ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย

ในการเลี้ยงดูลูก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
กับลูกจ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพราะลูกโตขึ้นทุกวัน เด็กแต่ละช่วงวัยมีลักษณะ
เฉพาะต่างกัน การสื่อสารพูดคุยระหว่างพ่อแม่กับลูก
เปรียบเสมือนมีหน้าต่างบานหนึ่งอยู่ระหว่างพ่อแม่
กับลูก หน้าต่างบานนีจ้ ะค่อย ๆ ปิดลงทีละน้อย ๆ ทุกวัน
ตอนเด็ก ๆ หน้าต่างที่ใช้สื่อสารนี้จะเปิดกว้างมาก ลูก
จะรู้สึกมีค่าเมื่อได้รับค�ำชมจากพ่อแม่ ซึ่งในวัยอนุบาล
วัยประถม เขามีความคิดเห็นอะไรต่าง ๆ เขาก็อยากให้
พ่อแม่รับรู้ สนใจเขาทุกเรื่อง แต่พ่อแม่จ�ำนวนไม่น้อย
กลับไม่ใช้โอกาสนีส้ ร้างสัมพันธ์ทดี่ ี มักมุง่ แต่ท�ำงาน คิด
ว่าขอตั้งตัว สร้างฐานะให้ได้ก่อน ขอให้มีเงินก่อนแล้ว
ค่อยมาคุยกันเรื่องลูก ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกมากนัก
รู้เรื่องของลูกเป็นบางเรื่อง หน้าต่างความสัมพันธ์การ
สื่อสารก็ปิดแคบลงไปทุกวัน พอเข้าสู่วัยรุ่นหน้าต่าง
ความสัมพันธ์นี้ก็จะปิดลงแทบจะสนิทหมดแล้ว เวลา
ที่เขาจะรับฟังสิ่งที่พ่อแม่อยากพูด อยากสอนได้หมด
ลงไปด้วย เขาได้ไปเปิดหน้าต่างใหม่อีกบานระหว่าง
ตัวเขากับเพื่อน
ลูกวัยรุ่นชอบจะไปไหนเป็นกลุ่ม ค�ำชมของ
เพื่อนถือว่ามีอิทธิพลต่อตัวเด็กวัยรุ่นมาก ต่อการแต่ง
ตัว การฟังเพลง ทรงผม และท�ำสีผม สมมติว่าวันนี้ลูก
แต่งตัวออกไปนอกบ้าน แล้วพ่อแม่ชมว่า วันนี้แต่งตัว
สวยนะ ลูกฟังก็อาจจะรู้สึกเฉย ๆ แต่ถ้าไปเจอเพื่อน
แล้วเพื่อนชมว่าเสื้อเจ๋งมากเลย หัวใจแทบจะพองโต
ถ้าหากตอนที่หน้าต่างการสื่อสารกับลูกยังเปิดอยู่
พ่อแม่ไม่ใช้โอกาสในการสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม
และความไว้วางใจกับลูกก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

กฎหมายน่ารู้

เรียงเรียงโดย จุฬาตรีคูณ

ธรรมนูญชีวิต ๖  

ต่อจากฉบับที่แล้ว ว่าด้วย  ธรรมนูญชีวิต ๖  “ทิศเบื้องหลัง”  หน้าที่ของสามี  และ
ภรรยาทีพ
่ งึ กระท�ำ    
หน้าที่ภรรยา พึง บ�ำรุงสามี ๕ อย่าง คือ

๑. ท�ำงานบ้านให้เรียบร้อย
๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ
๔. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้
๕. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง

กฎหมายจะ
บุคคลใดพร่องต่อหน้าที่นี้แล้ว
สียหายและ
เป็นตัวช่วยคุ้มครองและปกป้องผู้เ
ะเบียนสมถูกกระท�ำ ฉบับนี้จะน�ำเสนอถึง “ท
สกับชีวิตคู่”
รสกับสิทธิลูก” และ“ทะเบียนสมร

ทะเบียนสมรสกับสิทธิของลูก

๑.ถ้าพ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรส ลูกที่เกิดจะ
ไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้สิทธิอะไร
หน้าที่สามี พึงอนุเคราะห์ภรรยา ๕ อย่าง คือ
จากพ่อเลย เพราะถือเป็น “บุตรนอกสมรส” หรือ
๑. ให้เกียรติยกย่อง
“บุตรไม่ชอบด้วยกฎหมาย” (แต่ลูกจะเป็นบุตรที่ชอบ
๒. ด้วยไม่ดูหมิ่น
ด้วยกฎหมายของแม่เสมอ เนื่องจากฝ่ายหญิงเป็น
๓. ไม่ประพฤตินอกใจ
คนอุ้มท้องและเป็นผู้ให้ก�ำเนิด ตามที่บัญญัติไว้ใน
๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๔๖ ว่า
๕. ให้เครื่องแต่งตัวตามสมควร
เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตร
ที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิง)
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แต่ถ้าอยากจะให้ลูกเป็น “บุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย” ซึ่งเด็กจะได้รับสิทธิ ๒ ประการ คือ สิทธิใน
การที่พ่อต้องอุปการะเลี้ยงดูลูก และสิทธิเป็นทายาท
คือ ได้มรดกเมื่อพ่อตาย ท�ำได้ ๓ วิธี คือ
๑. พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง
๒. พ่อท�ำการจดทะเบียนรับเด็กเป็นลูก หรือ
๓. ศาลมีค�ำสั่งพิพากษาว่าเด็กเป็นลูก
แต่ถ้าท�ำไม่ได้สักทางเลย ก็ยังมีทางที่เด็กคน
นี้จะได้รับสิทธิอยู่ แต่วิธีนี้จะได้สิทธิแค่เพียงประการ
เดียว คือ พฤติการณ์ต้องเข้าลักษณะว่าพ่อรับรองลูก
โดยพฤตินัยแล้ว เช่น การที่ฝ่ายชายให้เด็กใช้นามสกุล
ส่งเสียเลี้ยงดู ให้เรียนหนังสือ หรือบอกกับชาวบ้านว่า
เด็กเป็นลูกของตัว แต่เด็กจะเข้าสู่ฐานะเป็น “ผู้สืบ
สันดาน” คือ ได้รับมรดกเมื่อพ่อตายเท่านั้น แต่ไม่ได้
สิทธิเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
๒.ถ้าพ่อแม่จดทะเบียนสมรส ลูกจะได้รับการ
คุ้มครอง ลูกที่เกิดมาโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อแม่
จะมีสิทธิมากมายในฐานะบุตร เช่น พ่อแม่มีหน้าที่
อุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้ลูกได้เล่าเรียนมีการศึกษา
หรือถ้าใครมาท�ำให้สามีหรือภรรยาถึงแก่ความตาย
เช่น คนอื่นขับรถโดยประมาทมาชน เป็นเหตุให้สามี
หรื อ ภรรยาถึ ง แก่ ค วามตายคู ่ ส มรสที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ่
รวมทั้งลูก ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการขาดไร้
อุปการะได้ เพราะหน้าที่ในการอุปการะนี้เป็นหน้าที่
ที่คู่สมรส หรือพ่อ-แม่-ลูกที่ต้องปฏิบัติต่อกัน แต่
คนนอกมาเป็นต้นเหตุให้การอุปการะนั้นหายไป

ภรรยาได้ทั้งสิทธิ และหน้าที่ต่อกันในเรื่องทรัพย์สิน
เงินทอง การจัดการงานบ้านงานเรือน การอบรม
เลี้ยงดูลูก และสิทธิที่จะอ้างความเป็นสามีหรือภรรยา
ไปยันกับคนนอก เช่น การเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด
หากว่ามีใครมาท�ำสามีหรือภรรยาเราตาย โดยเรา
สามารถอ้างได้ว่าท�ำให้เราขาดไร้ผู้อุปการะ หรือสิทธิ
รั บ มรดกหากเราอายุ ยื น กว่ า คู ่ ส มรสเราและการ
ป้ อ งกั น คนนอกมายุ ่ ง เกี่ ย วกั บ คู ่ ชี วิ ต ของเรา
มีสติและหนักแน่น

ไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา ก็ขอให้มีสติ บางอย่าง
เราก็ต้องหนักแน่น บางทีฟังเสียงนกเสียงกามากไป
มันท�ำให้เราลังเล และจินตนาการมากไปว่าคนของเรา
มีนอกใจจริง ๆ ก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา ถ้าตรวจสอบ
ข้อมูลไม่ดี ไปฟ้องร้องแล้วเราก็มีสิทธิที่จะบาดเจ็บได้
เหมือนกัน หรือถ้าคุยกันได้ในครอบครัวก็อย่าเพิ่งหย่า
กันเลย จนกว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริง ๆ เพราะ
ทะเบียนสมรสมันให้สิทธิคุ้มครองคนทั้งคู่เยอะมาก
คอลัมน์ กฎหมายน่ารู้ น�ำเสนอเรื่องนี้ เพราะเหตุ
ปัจจุบันจากคนขาดศีลธรรม ขาดความยับยั้งใจตนเอง
ใช้ อ ารมณ์ ตั ด สิ น ใจปั ญ หามากกว่ า เหตุ ผ ลการ
ประพฤติตนนอกใจเป็นเรื่องธรรมดา และเป็นเรื่องที่
น่ายกย่อง คุยสนุกในวงสนทนา แสดงศักยภาพความ
เป็นผู้ชาย (หรือผู้หญิง) ที่เหนือกว่า เป็นวัฒนธรรมใหม่
ที่ผิด ส่งผลถึงปัญหาครอบครัว สร้างรอยร้าวใน
ครอบครัว สร้างความผิดหวังให้คนในครอบครัว โดย
เฉพาะลูกที่มองพ่อแม่ “เป็นผู้ประเสริฐ” เสมอ ฉะนั้น
ถ้าครอบครัวไหนเกิดปัญหาขอให้หันหน้าเข้าหากัน
ทะเบียนสมรสกับชีวิตคู่
พูดคุยและให้อภัยกัน
ใช้เหตุผลและลูกเป็นหลัก
ทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่แผ่นกระดาษที่มีไว้ รักษาใจด้วยธรรมโอสถ ให้มี เมตตา กรุณา มุทิตา
ประกาศความเป็นเจ้าของ หรือมีไว้เพื่อประคองกอด อุเบกขา ต่อกันให้มาก ๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
ให้สะใจเล่น ๆ หรือเพื่อให้กฎหมายรองรับสถานะ
แหล่งข้อมูลทางกม.
เท่านั้น แต่ทะเบียนสมรสมีค่ามากกว่านั้น...เพราะ
www.kapook.com
ทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่ท�ำให้สามี
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บันทึกไม่ลับ…จากแม่ชีวัดป่า

เรื่องโดย แม่ชีวัดป่า

เจริญภาวนา ขจัดโรคร้าย
แม่ชีว่ากว่าฉบับนี้จะออกมาให้ทุกคนได้อ่านก็น่าจะประมาณธันวาคม ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแม่ชีก็บวช
ครบ ๑ ปี วันที่บวชชี คือ วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ จ�ำได้ว่าเป็นวันมุทิตาจิตหลวงพ่อ ถ้าทุกท่านได้อ่าน
ตั้งแต่ฉบับแรกที่แม่ชีเขียน ก็คงรู้ที่มาของแม่ชีว่าไปไงมาไง แต่ถ้าบางท่านไม่เคยอ่าน แม่ชีก็จะเล่าพอสังเขป
ของการบวชชี สาเหตุจากการตรวจเจอมะเร็ง ซึ่งหมอบอกว่าอีก ๒-๓ เดือนจะตาย ต้องรีบผ่าตัดคว้านต่อมน�้ำ
เหลืองใต้แขนด่วน เลยไปให้คีโม ซึ่งเบื้องต้นต้องให้ ๘ ครั้ง และฉายแสง ๓๖ ครั้ง ตัดสินใจให้เนื่องจากยังไม่มี
ทางเลือกอื่นที่เรารู้ ให้ไป ๔ ครั้งเจออาการข้างเคียงมากมาย เช่น ตัวบวม เพลีย เหนื่อย คลื่นไส้ ปวดไมเกรน
เป็นไข้ ทานอาหารไม่ได้ ปวดกระดูก แขนสองข้างใช้งานล�ำบากเป็นผลเนื่องจากการให้ยา และการผ่าตัดอื่น ๆ
อีกมากมาย ทั้งที่ยังไม่ครบคอร์ส คิดว่าคงไม่ไหวไง ๆ ต้องตายแน่ ๆ เลยตัดสินใจกับครอบครัวดูทางอินเตอร์เนต
เจอชื่อวัดป่าเจริญราช มาพบหลวงพ่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ สะบักสะบอมมาเลยกราบเรียนหลวงพ่อว่า
จะมาเรียนวิธีตาย ขอความเมตตาให้หลวงพ่อช่วยสอน ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าหลวงพ่อรักษาได้ ท่านเมตตา
สอนกรรมฐาน หลวงพ่อเมตตาให้อยู่รักษาและสอนกรรมฐาน เรียนไปเรียนมาเกิดซาบซึ้งจนอยากบวช และ
บวชมาจนทุกวันนี้ หลวงพ่อให้ต้มยาทานทุกวัน ท่านคอยก�ำชับเรื่องอาหารการกินซึ่งแม่ชีมักนอกกรอบ คอย
ทานของตามใจปาก ท่านจะคอยบอกว่าแม่ชีเลือกอาหารบ้างนะ บางครั้งโยมน�ำอาหารมาท่านจะคอยบอกว่า
อันนี้แม่ชีทานไม่ได้ หรือไปต่างจังหวัดท่านก็จะคอยห่วงว่าเอายาไปต้มทานด้วย ห้ามขาดยา แม่ชีจึงมีกระติก
ประจ�ำตัวตลอด อะไรอีกมากมายที่ได้รับความเมตตาจากท่านจนเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ท่าน
บอกว่าแม่ชีไม่ต้องทานยาแล้วหายแล้ว ครบวันที่มากราบขอความเมตตาจากท่านพอดี ครบ ๑ ปี ยัง
คิดในใจว่าถ้าไม่เกเรแอบกินของที่ไม่ควร หรือแอบกินน�้ำแข็งบ่อย ๆ ความจริงแอบยังไงท่านก็รู้ คงจะหายเร็ว
กว่านี้แม่ชีกราบขอขมา ท่านจริง ๆ เจ้าคะ ที่ท�ำให้ท่านต้องล�ำบากซึ่งโยมที่รู้จักแม่ชีตั้งแต่วันแรกเมื่อทราบข่าว
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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ต่างก็มาแสดงความยินดีและอนุโมทนาในบุญที่แม่ชีได้รับ ค�ำถามยอดฮิตในช่วงนี้หลายข้อ คือ
ค�ำถามแรก  หายแล้วจะสึกไหม  ค�ำตอบยอดฮิตเช่นเดียวกัน จะบอกว่าการบวชของแม่ชีในวัน

ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ เกิดจากในวันดังกล่าวเป็นวันที่มุทิตาจิตหลวงพ่อ (วันที่ ๒๑ ตุลาคม เป็นวันเกิดท่าน
และท่านเข้ากรรมฐานออกมาในวันที่ ๒๓ ซึ่งแม่ชีเพิ่งทราบ ตอนมาที่วัดเลยดีใจเพราะช่วงนั้นหายไปเกือบเดือน
ไปจัดการลาออกจากงานและจัดการเรื่องลูกสาวที่รับปริญญา) แม่ชีรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของท่าน และการ
ปฎิบัติธรรมได้ช่วยขัดเกลากิเลส ที่หมักหมมในตัวเป็นเวลานานถึง ๕๔ ปี (ปัจจุบันแม่ชีอายุ ๕๕ ปี) ถึงแม้
ในตอนนั้นจะเป็นการสัมผัสผิวเผินยังไม่ลึกซึ้งเพราะไป ๆ มา ๆ ระหว่างวัดกับบ้าน รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับ
ครอบครัว ความรู้สึกช่วงนั้นอยากบวชโกนหัวทั้งที่ช่วงนั้นผมก�ำลังขึ้นสวยเลย อยากตอบแทนพระคุณท่าน
มาก ๆ ในตอนนั้นเลยขออนุญาตบวช ดังนั้นการบวชไม่ได้กี่ยวข้องกับโรคภัยที่จะหายหรือไม่
ค�ำถามที่ ๒  คือ ที่หลวงพ่อบอกหายเนี่ยไปตรวจให้แน่ใจหรือยัง ค�ำตอบ คือ แม่ชีมีความ

เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ หลวงพ่อบอกหายก็หาย ยังไม่หายก็ยังไม่หาย กินยาต่อเปลี่ยนยาใหม่ก็ท�ำตามทุกครั้ง
ไม่เคยสงสัยตั้งใจฝากชีวิตไว้กับหลวงพ่อเลยทีเดียวไม่เคยมีข้อสงสัย ที่ส�ำคัญแม่ชีจะย้อนถามว่าไปตรวจเพื่อ
อะไร ถ้าตรวจแล้วเจอหรือไม่เจอ ความศรัทธาในหมอตามโรงพยาบาลไม่มีอยู่แล้ว ตรวจเพื่ออะไร ยังไงเราก็
ไม่รักษากับเค้า ตั้งแต่อยู่มาไม่เคยไปเหยียบโรงพยาบาลมานานแล้ว ไม่รู้จะท�ำเพื่ออะไร ที่ส�ำคัญหลวงพ่อล้าง
พิษให้จนหมดแล้วเราจะโง่ไปฉีดพิษเข้าตัวอีกคงไม่ท�ำ เพราะการตรวจของแพทย์ คือ ฉีดสารต่าง ๆ เข้าตัว
เราเพื่อการตรวจจึงเป็นเช่นนี้
ปัจจุบันแม่ชียังคงต้องล้างคีโมที่ให้ไป ๔ ครั้ง จ�ำนวน ๒๔ ขวด น�้ำเกลืออีกมาก เพราะกระดูกบาง ฟันแตก
ง่าย ปวดกระดูก เริมกับงูสวัดมาทุกครั้งที่ร่างกายเพลีย แม่ชีเล่าให้ฟังเผื่อใครที่ตรวจเจอและเป็น จะได้เอาไป
เป็นตัวเลือกในการรักษา ไม่ตัดสินใจแบบโดนบีบจากการไม่มีทางเลือกแบบแม่ชี อย่างน้อยเรามีโอกาสเลือก
ทางรอดชีวติ ได้อีกทาง
มีข้อนึงที่แม่ชีมักเจอกับคนป่วยทางใจ ปัญหาทางกายทางใจที่มาหาหลวงพ่อมักจะบ่นว่าหลวงพ่อ
แขกเยอะรอนาน หรือมาแล้วไม่ค่อยได้เจอหรือคุยยาวไม่ได้ แม่ชีก็จะบอกว่า เวลาคุณป่วย คุณไปโรงพยาบาล
คุณต้องท�ำบัตรกรอกรายละเอียดถามแล้วถามอีก ครั้นพอเสร็จแล้วยังต้องรอหมออีกถ้าคนไข้เยอะ หมอติด
บ่ายหรือต้องรอนัดคิวใหม่ยิ่งหมอดัง ๆ แพง ๆ ยังต้องจองคิว คุณแถมยังเสียเงินอีก มารอหลวงพ่อไม่เสียเงิน
ซักบาท แถมมาถึงก็จะถามได้ทุกเรื่องไม่ต้องแยกประเภท ทั้งจิต ทั้งกาย ทั้งปรึกษาทุกปัญหา คุณอย่าบ่นเลย
ท่านก็ต้องมีพักมีกิจนิมนต์บ้าง คนเป็นร้อย มาหาท่าน ๑๐๘ สารพัดเรื่อง บางคนเข้าใจบางคนก็ไปใช้ทางเลือก
แผนอื่น อันนี้ก็แล้วแต่ แต่สุดท้ายก็กลับมาแบบร่องแร่งมาก็มี ท่านก็ยังเมตตาช่วยสงเคราะห์เห็นหลายคน
กลับมาขอพบท่านบอกไม่ไหวแล้ว กินยาหลายขนาน ให้คีโมหมดไปเป็นล้าน ยังไม่ดีขึ้นขอกลับมารักษากับ
ท่านอีก บางคนมาจนเละไปทั้งตัวแล้ว แต่ทั้งนี้ที่ส�ำคัญความศรัทธาในองค์คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การปฎิบัติกรรมฐาน ความศรัทธาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เป็นหลักส�ำคัญในความเห็นของแม่ชี
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อย่าท้อ ตอนแม่ชีบวชใหม่ ๆ ความมั่นใจในตัวไม่มีเลย คิดแต่ว่าเราไม่ไหวจะท�ำได้ไหม แต่เราก็

พยายาม และเชือ่ มัน่ ท�ำตามครูบาอาจารย์ เราจะพบความอัศจรรย์แห่งจิต เช่น เมือ่ ครัง้ ทีแ่ ม่ชไี ด้ตดิ ตามหลวงพ่อ
ไปปฏิบัติธรรมสัญจร ที่เชียงใหม่ เมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่ได้จัดให้ แม่ชีนั่งปฏิบัติธรรมอยู่แถวหน้า ซึ่งมีชีอีก ๒ ท่าน
นั่งอยู่ทางซ้ายและทางขวาของแม่ชี มีโยมมาเข้าคอร์สเกือบ๑๐๐ คือ จ�ำนวนมากแต่ไม่แออัด หลวงพ่อท่านพา
นั่งสมาธิซึ่งอยู่ในความสงบ ช่วงนั้นแม่ชีเพิ่งบวชได้ประมาณ ๒ เดือน อาการป่วยยังมีอยู่มากเป็นผลจากคีโม คือ
ปวดแขนทั้ง ๒ ข้าง ไม่สามารถใช้การได้ถนัด จู่ ๆ มีความรู้สึกว่าแขนข้างขวาถูกบีบ และรูดจากต้นแขนจนถึง
ข้อมืออย่างแรง เหมือนแรงผู้ชายแต่ไม่รู้สึกเจ็บทั้งที่จะต้องเจ็บ เพราะเป็นแขนที่ผ่าต่อมน�้ำเหลืองมา และแขน
กับมือก�ำลังบวมอยู่ แม่ชีก็แปลกใจแต่ไม่กล้าลืมตาเพราะยังอยู่ในสมาธิ ก�ำหนดรู้หนอ ๆ ๆ ๆ จนหายไป
แล้วอาการเช่นนี้ก็ย้ายมาข้างซ้ายอีก แม่ชีก็นั่งอยู่จนออกจากสมาธิ ซึ่งจากสภาพในห้องกรรมฐานและมีแม่ชี
นั่งอยู่หลวงพ่อก�ำลังสอน เป็นไปไม่ได้จะมีใครมาบีบแขน หาโอกาสไปกราบเรียนหลวงพ่อท่านก็ยิ้ม ๆ บอก
ว่าปู่ย่าตายายมารักษาให้ พอวันต่อ ๆ มาเราก็ขอเจ้าหน้าที่ไปนั่งเก้าอี้ เพราะไม่สามารถนั่งพับเพียบได้นาน
ขาพับไม่ได้ข้อบวม เราก็เลยลองอธิษฐานในใจว่า เราปวดขาขวาจังขอให้มาช่วยรักษาด้วยเถิด สักพักเหมือน
มีกระแสไฟแปล๊บมาตามข้อตาตุ่มจนขากระตุก เราขอให้ช่วยรักษาขาซ้ายก็เป็นแบบนี้อีก ปวดตรงใต้แขน
ท้องน้อย ก็จะมีกระแสไฟกระตุกจนสะดุ้ง หลังจากนั้นอาการปวดต่าง ๆ ก็คลายและดีขึ้น จนเมื่อกลับมา แม่ชี
ก็จะนั่งแล้วจะมีเหมือนกระแสไฟวิ่งตามร่างจนเดี๋ยวนี้สามารถนั่งพับเพียบได้ ๒-๓ ชั่วโมง และหายจากเวทนา
ไปเลย ซึ่งท�ำให้เรารู้ว่ากรรมฐานสามารถรักษาเราได้จริงด้วยบารมีของหลวงพ่อครูบาอาจารย์สั่งสอนจริง ๆ
เป็นสิ่งที่เราเจอกับตัวจริง ๆ
หลังจากกลับมาจากเชียงใหม่ แม่ชีก็ได้พบความอัศจรรย์อีกเรื่อง คือ มีอยู่คืนนึงแม่ชีนอนสมาธิถึง
ประมาณตี ๑ ปรากฎว่า แขนขวาไม่สามารถยกได้ สาเหตุเพราะแขนของเราไม่มีกระดูกไม่มีจริง ๆ เพราะเรา
เอามือซ้ายยกแขนขวาปรากฎว่าแขนห้อยต่องแต่ง ลองแกว่งเหวี่ยงดูเหมือนแกว่งเชือก ลองบีบดูเหมือนขย�ำ
แป้งไม่เจอกระดูก ตกใจมากคิดว่าจะพิการ หรือเกิดจากอะไรขอบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และหลวงพ่อ
ช่วยด้วย ตอนนั้นเพิ่งบวชได้ ๓-๔ เดือนเอง เจอดีแล้ว ขอความช่วยเหลืออยู่พักใหญ่จึงกลับมาเป็นแขนปรกติ
ตกใจมาก จะว่าฝันก็ไม่ใช่ เพราะตื่นมาดูนาฬิกา และหยิกตัวเองอย่างแรง เก็บความสงสัยไว้ยังไม่กล้าเล่าให้ใคร
ฟัง ตัวเองยังคิดว่าฝัน พอวันต่อมาเกิดแบบเดียวกันอีก แต่เป็นแขนข้างซ้ายเราก็ก�ำหนดอย่างเดียวกับเมื่อคืน
ก็หาย เลยเช้ามาตัดสินใจไปกราบเรียนท่าน เพราะมั่นใจว่าไม่ได้ฝัน ท่านก็เมตตาบอกว่านั่นแหละเค้าแสดงธาตุ
ขันธ์ให้เราดู ยอมรับว่าในช่วงนัน้ ความรูอ้ ย่างลึกซึง้ ในธาตุขนั ธ์นอ้ ยมาก เพราะยังไม่เคยปฎิบตั กิ รรมฐานมาก่อน
มาเริ่มที่วัดป่าเจริญราชเนี่ยแหละ
พอเริ่มปฎิบัติได้อย่างจริงจังคราวนี้แหละ เจ้ากรรมนายเวรมาทวงเลยจะเริ่มปรากฎอาการตอน
กลางคืนช่วงสองยาม ตีหนึ่ง คือ ปวดแขนปวดขาจนขยับไม่ได้ เหมือนจะหลุดเหงื่อออก ปวดจนคิดว่าตัวเองจะ
ตาย เราก็นึกถึงหนูและแมลงวันที่เราเคยใช้กาวดัก เห็นภาพตอนที่เค้าพยายามดึงขาออกจากกาว และเราจับ
ใส่ถุงด�ำไปทิ้ง เราได้อฐิษฐานจิตถวายชีวิตต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบุญกุศลที่ได้บวชชี และสร้างบุญ
ในพระพุทธศาสนา ให้บุญนี้ต่อสรรพสัตว์ที่เราได้ท�ำร้ายท่านด้วยการตั้งใจ ตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือรู้และไม่รู้
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นึกถึงสัตว์ที่เราได้ท�ำร้ายเค้า สักพัก อาการจะหายโดยไล่ตั้งแต่หัวแม่เท้าขึ้นไปถึงศีรษะ เย็นวาบเหมือนไม่เคย
เกิดอาการนี้เลย เป็นอย่างนี้เกือบทุกคืน แต่จนปัจจุบันนี้หายไปแล้วยังมีอยู่บ้างเมื่อท�ำบุญใหญ่ และไม่ได้
อุทิศเจาะจงให้ก็จะมาทวง
อีกเรื่องหนึ่งที่แม่ชีเคยฟังแต่คนอื่นเล่าครั้งนี้เจอกับตัว เรื่องการแท้งลูก และการนั่งสมาธิจนเด็กที่ตาย
มาอโหสิ แม่ชีเจอในช่วงวันอาสาฬหบูชา หลวงพ่อให้ปฎิบัติธรรมข้ามคืน แม่ชีเคยเห็นแต่คนที่ท�ำแท้งมาหา
หลวงพ่อ ซึ่งคุณโยมเหล่านี้บางคนตั้งใจบางคนไม่ตั้งใจ แต่ก็ต้องมาแก้ด้วยการนั่งกรรมฐานจนเห็นวิญญาณเด็ก
มาอโหสิ ก็จะหายจากเรื่องราวที่เป็นปัญหา เช่น เรื่องน้องหนูที่แม่ชีเล่าในฉบับก่อน แม่ชีเคยแท้งลูก ๒ คน คน
โตเป็นลูกสาวคนปัจจุบัน คนที่ ๒ และคนที่ ๓ แท้งไป เนื่องจากเด็กไม่โตไม่สามารถเกาะมดลูกได้ หมอบอกว่า
เป็นเพราะช่วงนั้นมดลูกเกิดมีเนื้อตะปุ่มตะปั่มขึ้นมา ซึ่งสาเหตุน่าจะเกิดจากเรา หลังจากคลอดลูกคนแรก
เราก็ซื้อยาบ�ำรุงฮอร์โมนมากิน
พวกรักสวยรักงามแต่เราไม่รูว่ายาพวกนี้จะท�ำให้เกิดเนื้อในมดลูกเพิ่มขึ้น
เพราะตอนคลอดลูกคนแรกก็แข็งแรงดี จึงแท้งไปสองคน ช่วงที่เราอยู่วัดเราถือว่าไม่ได้ท�ำแท้ง เคยกราบเรียน
ถามหลวงพ่อว่าพวกโยมบางคนที่ไม่ได้ท�ำแท้งเองแต่ลูกหลุดออกมาโดยเราไม่ตั้งใจ วิญญาณเด็กพวกนี้ท�ำไม
บางรายยังเกาะอยู่ และสร้างปัญหาให้กับเรา หลวงพ่อท่านเมตตาตอบโยมที่ถาม ท่านบอกว่าเป็นเพราะเรา
ไม่ดูแลเค้าให้ดีใช้ร่างกายอย่างประมาทท�ำให้เค้าไม่สามารถมาเกิดได้ หลายรายมาแก้กรรมโดยกรรมฐานแล้ว
ก็ได้เห็นเด็กมาอโหสิให้ ส่วนของแม่ชีก็แม่ชีบวชเลยยังไม่เป็นไร ในคืนวันอาสาฬหบูชาแม่ชีนั่งกรรมฐาน ถึง
ช่วงตีสาม แม่ชีเห็นหัวเด็กใหญ่มาก ตาโต หน้าเหมือนตุ๊กตา ก้มลงมองแม่ชีท�ำตาปริบ ๆ ผลัดกันมามองดู แม่
ชีลืมเรื่องลูกที่แท้งไปแล้วเพราะไม่ได้เอามาใส่ใจ จนเห็นเด็กสองคนก้มลงมองแม่ชี แม่ชีนึกถึงค�ำหลวงพ่อได้
จึงรีบแผ่ส่วนกุศลให้สักพักก็หายไปซึ่งแปลกมากและเห็นกับตาตัวเองว่าการนั่งกรรมฐานท�ำให้เราได้เจอ
วิญญาณของลูกเรา และได้ส่งบุญให้เค้าไปเกิดได้จริง ไปกราบเรียนหลวงพ่อ ท่านบอกว่าดีแล้ว
สิ่งที่แม่ชีเล่า คือ จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติกรรมฐานซึ่งอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละ
ท่าน เล่าเพื่อให้เรารู้ว่าจิตของเราเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้า ศึกษา และสนุก แม่ชีเคยอ่านหนังสือ หลวงปู่ฝากไว้เป็น
บันทึกคติธรรม ธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่กล่าวไว้ว่า พระธรรมทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น
ออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต จิตคนน่าอัศจรรย์
จริง ๆ
แม่ชีขออนุโมทนาบุญกุศลกับคุณโยมทุกท่าน โดยเฉพาะงานกฐินที่มีขึ้นในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๖ ที่ผ่านมาด้วยนะคะ
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หลวงพ่อถามตอบปัญหาธรรม

เรียบเรียงโดย สิริสวัสดิ์

ท� ำ ไมมั น เดิ น ไปก็ ป วดไป
   นั่งไปก็ปวดคิดนู่นคิดนี่
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

ค�ำถามในคอลัมน์นี้เป็นค�ำถามของผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้เข้ารับการอบรมกรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคม
ศูนย์ ๒ จังหวัดปทุมธานี โดยมี หลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และเมตตาตอบปัญหาคลาย
ความสงสัยความกังวลของผู้ปฏิบัติธรรม ระหว่างการเข้าฝึกฝนกรรมฐาน ค�ำถามค�ำตอบนี้นับเป็นความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจ ใฝ่ใจ ในการปฏิบัติธรรม และมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดในการขัดเกลาตนเอง
ให้เป็นผู้มีปัญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑. ถาม-ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสั้น  การก�ำหนดพองหนอยุบหนอไม่ทัน เพียงแต่รู้ว่า
พองหรือยุบเท่านั้น หากจะให้ยาวต้องฝืน

การที่เราจะเห็นท้องพองท้องยุบจะสั้นหรือจะยาวไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ ให้เราดูไปก่อนว่ามันจะยาวจะสั้นยัง
ไงก็ช่าง มันเห็นสั้นก็ดูสั้น ๆ นั่นแหล่ะ ไม่ต้องไปดึงฝืนให้มันยาว เขาจะจัดระบบเอง เราอย่าไปจัดระบบ
เองไม่ได้ เหมือนเราขับรถน�้ำมันจะหมดไม่หมดไม่ได้อยู่ที่เรา มันอยู่ที่เครื่องยนต์มันกินมากกินน้อย เราจะ
ห้ามว่าฉันจะขับไปสิบวันห้ามกินน�้ำมันห้ามหมดนะ ไม่ได้ หน้าที่ของเครื่องยนต์ต้องเผาผลาญน�้ำมันให้หมด
ไป หน้าที่ของพองยุบจะสั้นจะยาวเป็นหน้าที่ของเขา  แต่หน้าที่ของเราดูให้รู้ว่าสั้นหรือยาว
เท่านั้นเอง ไม่ต้องห่วงพะวงวิตกเขาจะเป็นของเขาเอง เขาจะจัดขบวนการเอง ให้เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่
ต้องไปตามให้มันยาว หรือฝืนเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ อัตโนมัติ นี้มาจากค�ำภาษาบาลีว่า อัตโน แปลว่า
โดยตนเอง เหมือนกันกับโพธิสัตว์ที่ลอยคออยู่กลางมหาสมุทร ถ้าไม่ลอยก็ไม่ได้มันต้องพึ่งตนเองโดยอัตโนมัติ
โดยธรรมชาติ ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดทุก ๆ ชีวิตเป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันจะสั้นจะยาวดูแค่นั้น
ดูไปเรื่อย ๆ
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๒. ถาม-เวลานั่งสมาธิ หรือท�ำสมาธิแล้วชา ๆ หรือเหน็บขึ้น มีวิธีแก้อย่างไร

ไม่ต้องแก้ปล่อยให้มันเหน็บไปเลย มันเป็นเรื่องธรรมดามันจะเหน็บมันจะชา เราดูว่ามันเริ่มมากินมา
ทีละนิด ๆ เข้าเต็มตัว พอเข้าเต็มตัวแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าชาแต่รู้สึกว่าตัวแข็ง พอรู้สึกตัวว่าตัวแข็งอาการปวดมัน
จะน้อยลงบางทีสมาธิจะมากขึ้น ตรงนี้ผลที่จะได้จากการชา ถ้ามันปวดมาก่อนมันไม่ชามันจะทรมานเวทนา
เกิดขึ้น พอมันชาแล้วเรามีสมาธิคอยดู สติดี ๆ สุดท้ายมันจะไม่รู้สึกว่าชา มันจะรู้สึกว่าเบา สมาธิเราก�ำลังจะ
ได้ ไม่ต้องกลัวชากลัวจะเป็นโรคเหน็บชาอัมพฤกษ์อัมพาตไหม ไม่เป็น เมื่อเราท�ำสมาธิเสร็จแล้วขยับไป

ขยับมาออกแล้วมันก็หาย สักพักนึงก็ปกติ ไม่ต้องแก้นะเพียงแต่ปล่อยดู ๆ ๆ ๆ เท่านั้นเอง
๓. ถาม-ท�ำไมจึงมีบทสวดมนต์เยอะไปหมด ทุกครั้งก่อนท�ำอะไรจะต้องมีบทสวดเสมอ

บทสวดอะไรยังไม่ได้ให้สวดเลย อย่างไรกันแน่ไปขโมยสวดคนเดียวหรือเปล่า ไม่ต้องไปสวดที่ไม่มีการ
สวดนะโยม อาตมาต้องการให้ทุกคนท�ำของตัวเองให้ได้มากที่สุด ใครขยันปฏิบัติ ขยันก�ำหนด

ขยันเดิน ขยันนั่ง ขยันภาวนา ก็กอบโกยเอาของตนเองให้ได้มากนั้นแหละ ผลพลอยได้ เขา
เรียกว่ามาท�ำบุญมาเอาบุญเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกัน คนโบราณท่านว่า คนเดินทางเดียวกัน

แต่ไม่เหยียบรอยกัน กินน�้ำบ่อเดียวกันแต่อร่อยไม่เหมือนกัน ยุวพุทธสถานที่นี้เหมือนกับบ่อน�้ำใหญ่ ทุกคนต่าง
ก็จะมากิน มาตักตวงกินเข้าไป ใครจะได้รสชาติอะไรอยู่ที่ตัวเราเองเป็นคนที่จะรู้รสชาตินั้นให้แท้จริง มีบ่อน�้ำ
หนึ่งอยู่บนภูพาน ตรงกลางภูพานนั้นเขาเรียกว่า ภูอธิษฐาน คือภูเขา ตรงนั้นพอถึงห้าโมงเย็นทุกเย็นจะมีช้าง
เสือ สัตว์ป่ามากินน�้ำอาบน�้ำที่นั่น สัตว์บางตัวนอนเกลือกกลิ้งเอาขี้โคลน บางตัวก็เดินมากินน�้ำอยู่ริมตลิ่ง บาง
ตัวไปกินน�้ำกลางบ่อ บางตัวก็เดินแหย่ ๆ รอบ ๆ บ่อน�้ำเฉย ๆ หากตั้งค�ำถามว่าระหว่างช้างตัวที่หนึ่งเดินอยู่ริม
บ่อ เอางวงแหย่ดูดน�้ำขึ้นมากิน ตัวที่สองลงไปกินน�้ำเลยตลิ่งไปนิดหน่อย ตัวที่สามสี่ลงไปกินกลางบ่อน�้ำ ตัวที่
ห้าด�ำลงไปในน�้ำ ถามว่า ห้าตัวนี้ได้รับรสชาติเหมือนกันไหม ค�ำตอบ คือ ไม่เหมือนกัน เพราะอะไรจึงไม่เหมือน
กัน ไม่เหมือนตั้งแต่ความคิดแรกก็ไม่เหมือนกันแล้ว ในพุทธท�ำนายมีว่ามีบ่อน�้ำใหญ่มีสัตว์ทั้งหลายต่างรุมกิน
กันตรงกลางจนหมด แต่ตรงริมขอบตลิ่งกลับใสแจ๋วตรงกลางนั้นขุ่นไปหมด เพราะอะไรเพราะคนทั้งหลาย
ต่างจะยื้อแย่งไปสู่จุด ๆ เดียวกัน แต่ลืมไปว่าตรงที่เราเดินผ่านไปนี้ไม่มีใครใส่ใจน�้ำนั้นจึงไม่ขุ่น เพราะอะไร
จึงเป็นเช่นนั้น ฝากไว้ก่อน อย่าไปคิดนะฝากไว้เฉย ๆ ไม่ให้ไปคิด ตรงนี้แหละเรามาปฏิบัติธรรม เอ...คนอื่นท�ำไม
เดินได้นิ่ง นั่งได้ดีตรงดูแล้วเขานั่งได้ดี เราท�ำไมมันเดินไปก็ปวดไป นั่งไปก็ปวดคิดนู่นคิดนี่ เราก็มีขามีร่างกาย
สามสิบสองเหมือนกัน ท�ำไมเราท�ำไม่ได้ มองเข้าไปด้านในซะมันขุ่นก็ขุ่นอยู่ที่ใจ มันใสก็ใสอยู่ที่ใจ เมื่อมันใส
อยู่ข้างนอกมันก็ต้องใสข้างใน ใสข้างในแล้วก็ต้องใสข้างนอก เชื่อมโยงต่อกัน คนใจดีกับคนดีใจมันต่างกัน
คนดีใจเมื่อได้ของถูกใจ แต่คนใจดีเขาจะดีตลอดเป็นธรรมชาติ แต่คนดีใจมันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ปรกติพอเขา
ด่าหน้างอไปเลย มีแม่ชีคนหนึ่งอันนี้จ�ำครูบาอาจารย์มาเล่า ปฏิบัติธรรมมายี่สิบกว่าปีไปกราบหลวงพ่อ บอก
หลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติธรรมมันไม่มีโกรธไม่มีเกลียดเลย มันบรรลุธรรมแล้วนะเนี่ย หลวงพ่อบอกว่าเอออีตอแหล
เท่านั้นแหละ แม่ชีโกรธใหญ่วิ่งกลับกุฏิไปเลย อะไรมันออกมา กิเลสนั่นนะโดนสอบอารมณ์ ไม่รู้ตัวสติหายไป
พอเจอค�ำว่า อีตอแหล เท่านั้นแหละไปเลย โยมระวังให้ดี มันเป็นหญ้าปากคอปริ่มตลิ่งเท่านั้นเอง อยู่แค่ริม
ตลิ่งยังไม่ได้ เราต้องเข้าใจริมตลิ่งเสียก่อน
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๔.ถาม-ลูกโยคีที่มาปฏิบัติใหม่จะถือโอกาสเวลาว่างอ่านบทสวดมนต์คาถาชินบัญชรได้ไหม

โยมอย่าท�ำนะ จริง ๆ เวลาปฏิบัติเขาจะไม่ให้อ่านหนังสือเลย เพราะอ่านหนังสือแล้วเราจะมาคิด
อารมณ์ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันออกนอกมันรั่ว เหมือนตักน�้ำใส่ตุ่มตักอย่างไรก็ไม่เต็มเพราะมันรั่วออกหมด
เมื่อเรามีเวลาปฏิบัติเราก็รีบปฏิบัติเสียตักตวงเรื่องปฏิบัติให้เต็มที่ เวลาสวดกลับไปที่บ้าน สวดให้มันสนั่นบ้าน
ไปเลย เวลาเขาปฏิบัติก็ปฏิบัติเสียพยายามท�ำให้อยู่ในกรอบ ถ้าท�ำอย่างนั้นสมาธิเราจะไม่ได้ พอสมาธิไม่ได้
มันก็ท�ำหงุดหงิดนั่งก็นั่งไม่ได้ ก�ำหนดก็ก�ำหนดไม่ถูก ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันสับสนอลหม่านไปหมด เพราะเรา
ไม่รักษาอารมณ์ เมื่อไม่รักษาอารมณ์มันก็ไปหมด สติปัฏฐานสี่มันก็เลยไม่รู้สี่ตรงไหน มันไปหมดฐานมันเละ
หมด พยายามวางไปตามระบบระเบียบก่อน เมื่อเราจะสวดสมัยก่อนครั้งพุทธกาลไม่มีการสวดมนต์สาธยาย
มีการสวดมนต์สาธยายในช่วงหลัง ๆ ที่ลังกา เพราะในยุคนั้นคริสต์ศาสนาเข้ามามีพลังอ�ำนาจมาก ในการมา
สวดให้เป็นการปลอบคนป่วย เพราะมิชชันนารีเข้ามารักษา คราวนี้ทางฝ่ายพุทธมีอะไรบ้างที่จะปลอบคนที่มี
ทุกข์อยู่ พระพุทธเจ้าเรียกว่า ใช้สัมโมทนียกถา ไปที่ไหนท่านจะใช้ค�ำว่าสัมโมทนียกถา คือ การกล่าวให้เกิด
การรื่นเริงบันเทิงในธรรม เมื่อเขาให้ทานไม่มีการสวด เรามาสวดยุคหลังยุคลังกา ฉะนั้นมันดีไหม ดี แต่อย่า
เพิ่งสวดให้ปฏิบัติก่อนนะโยมนะ ให้เราปิดวาจาแล้วพูดได้เฉพาะเวลาสอบอารมณ์หรือกับอาจารย์เท่านั้น

วัดป่าเจริญราช  ส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๑๓
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการ

พัฒนาจิตเพื่อพ่อ

ทุกวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๘ ของทุกเดือน ตลอดทั้งปี
- หลวงพ่อท่านเมตตาแสดงธรรมเทศนาทุกคืน
- มีพระวิปส
ั สนาจารย์คอยชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ
- หลวงพ่อเมตตาสอบอารมณ์กรรมฐาน

สนใจร่วมปฏิบัติธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัด
โทรศัพท์ ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ แฟ็กซ์ ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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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 นายอณิระ โพธินิล (เพื่อวารสารกระแสใจ)
ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก คลอง ๔ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๑๔๘-๐๔๐๗๓๘-๐
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
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รายชื่อผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพพิมพ์วารสารฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๖
รายชื่อ

ยอดเงิน(บาท)

รายชื่อ

ยอดเงิน
(บาท)

ยอดเงินคงเหลือจากฉบับที่แล้ว

๑๓,๕๙๖ ตู้บริจาคกองทุนหนังสือธรรมะ

จากปัจจัยชำ�ระหนี้สงฆ์โครงการพุทธบุตร
หลวงพ่อวีระนนท์ ให้นำ�มาพิมพ์วารสาร

๒๐,๐๐๐ คุณขนิษฐา สรรพกิจ
คุณจินตนา กำ�เนิดสินธ์

๒๐๐

คุณเฮือง-คุณทิพย์ ส่องโสภา

๑,๕๐๐ คุณนิติวัชร์ ภูคณเดชา

๑,๐๐๐

คุณ Willy Toh Hway Lee

๑,๐๐๐ คุณอณิระ โพธินิล

๓,๐๐๐

คุณพิมพ์วลัญช์ จั่นทอง

๒,๐๐๐ คุณจิดาภา โชคบัณฑิต

คุณผ่องศรี มะโนเพ็ญ และครอบครัว
คุณจิรายุกุล หลงศิริ
และคุณเชาวกุล เหลืองหิรัษภูษิต

๔๐๐ คุณสุกัญญา สุริยจันทร์ และ

๑๒,๖๐๐

๕๐๐
๔๐๐

๒,๐๐๐ คุณอติเทพ-ณัฐชนน-ณัฐนันท์ ปานทับทิม
คุณธนันท์ลดา วุฒิโชค

๕๐

คุณสัมช้าว ทองคำ� - คุณสอย สระแก้ว

๒๐๐ คุณปุณิกา อังคานนท์ และครอบครัว

๑๐๐

คุณธัญดา หนิ่มพานิช

๓๖๐ คุณธนวรรณ พวงสวัสดิ์

๓๐๐

คุณสุชาดา เพาหิง

๑๐๐ คุณกรองทอง ยอดตา

๔๐

คุณวนิดา-ด.ญ.สุนิดา หม่าตระกูล
คุณสุเทพ-ราตรี-ด.ช.เสฐียรพงษ์ ทองสนิท
คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร และครอบครัว
คุณมนัส คงสุวรรณ

๗๕ คุณฑณิตฐา ทองอินทร์
๑๐๐ คุณชนิญชิดา ศรีสกุล
๓,๐๐๐ คุณดวงกมล มณีกุล
๑๐๐ คุณกันยารัตน์ โกไศยกานนท์

บ.เหลืองเวชภัณฑ์ จำ�กัด

๓,๒๔๐ ครอบครัวคุ้มแก้ว

คุณประนอม

๑,๐๐๐ ไม่ประสงค์ออกนาม

จากตู้บริจาควารสารกระแสใจ (งานกฐิน)

๕๔,๑๐๐ รวมยอดปัจจัยร่วมบุญทั้งสิ้น

๒๐๐
๒๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๔๐๐
๓,๘๔๑
๑๒๙,๓๒๒

ค่าใช้จ่ายจัดพิมพ์ฉบับนี้ ๓,๐๐๐ เล่ม
ยอดปัจจัยคงเหลือ

อกฺขรา เอกํ เอกญฺจ
พุทฺธรูปํ สมํ สิยา
สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร
เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์
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สายธารบุญ
โครงการสายธารน�้ำใจจากวัดป่าเจริญราชสู่ชาวดอยปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วมบริจาคสิ่งของ หรือปัจจัยเพื่อหาซื้อสิ่งของจ�ำเป็น เครื่องอุปโภค
บริโภค เช่น ยารักษาโรค เครื่องนุ่มห่ม อาหารแห้ง ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาส�ำหรับเด็ก
นักเรียน เพื่อแบ่งปันน�้ำใจสู่เพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลน โดยจะเดินทางประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (สถานที่และ
ก�ำหนดการที่แน่นอน จะแจ้งใน www.watpacharoenrat.org หรือ facebook.com/watpacharoen11)
ติดต่อบริจาคสิ่งของหรือปัจจัยได้ที่ คุณสุเมตต์ เจริญราช โทร.๐๘๔-๙๑๖๒๙๔๗
กองทุนค่าน�้ำ-ค่าไฟ

เนื่องจากวัดป่าเจริญราช เป็นส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๑๓ มีสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม
มาร่วมเข้าโครงการปฏิบัติธรรมของวัดป่าเจริญราชเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ใน
วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ โครงการปฏิบัติธรรมของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และสาธุชนทั่วไปที่สนใจ
เข้าปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพค่าน�้ำ-ค่าไฟเพื่อส่งเสริมและ
บ�ำรุงศาสนสถานให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด และสัปปายะส�ำหรับโยคีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่าน
โดยโอนปัจจัยผ่านบัญชี วัดป่าเจริญราช
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
เลขที่บัญชี ๒๙๑-๒๑๕-๐๑๘๙
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร. ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘
เจ้าภาพอาหารประจ�ำวัน

ขอเชิญสาธุชนผู้ใฝ่บุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม
โดยสามารถเลือกวันเป็นเจ้าภาพได้ตามต้องการ หรือจะเป็นวันส�ำคัญของท่าน เช่น วันเกิดของท่าน หรือคนใน
ครอบครัว วันละ ๕,๐๐๐ บาท การเป็นเจ้าภาพอาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม
เพื่ออุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ให้มีก�ำลังในการบ�ำเพ็ญศาสนากิจ และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีก�ำลัง
ความเพียรในการขัดเกลาตนลดกิเลส เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อเพิ่มความเป็นอริยชนของพระพุทธศาสนาสืบไป
โดยติดต่อ คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล (เจ๊อิม) โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖ แจ้งชื่อ-นามสกุล และวันที่ประสงค์
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๑๐๘ สารพันปัญหา

เรียบเรียงโดย สามา

สังฆทาน

เช้าวันหนึ่งโยมสามีภรรยาคู่หนึ่งถือปิ่นโตเถาใหญ่เพื่อเตรียมมาถวายเพล อีกทั้งยังมีตะกร้าบรรจุ
ของใช้ ยารักษาโรค จัดเตรียมอย่างปราณีต สวยงาม สะอาดตา เพื่อจะถวายสังฆทานพระคุณเจ้าด้วยเช่น
เดียวกัน พอเจอพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่ที่เต็นท์โรงอาหารของวัดพอดี (โดยไม่คิดว่าพระภิกษุรูปนั้น คือ พระเดช
พระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ เจ้าอาวาส) จึงเข้าไปกราบและขออนุญาตถวายสังฆทานที่น�ำมา แล้วตั้งใจจะน�ำ
อาหารไปเตรียมที่ศาลายาวเพื่อถวายเพลแด่พระคุณเจ้า (ตามที่เพื่อนได้แนะน�ำมา)
สามี ภรรยาย... นมัสการพระคุณเจ้าครับ นมัสการพระคุณเจ้าคะ
หลวงพ่อ... เจริญพรโยม มาจากไหนหละ
สามี... มาจากลาดพร้าวครับ มีเพื่อนผมเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่ และศรัทธาพระอาจารย์ที่นี่มาก จึงแนะน�ำ
กระผมให้มาท�ำบุญถวายเพล และถวายสังฆทานที่นี่ครับ ผมสนใจอ่านหนังสือธรรมะมานาน แต่ยังไม่มีโอกาส
ปฏิบัติธรรมเลยครับ วันนี้ชวนภรรยามาตั้งใจมาท�ำบุญ และจะขอระเบียบการการมาปฏิบัติธรรมเพื่อศึกษา
ล่วงหน้าครับ คือ ผมจะท�ำอะไรต้องศึกษาก่อน เพื่อไม่ให้ท�ำอะไรผิด และที่ส�ำคัญจะไม่เป็นบาปติดตัวครับ
หลวงพ่อ... โยมคิดดี ถูกต้องแล้ว จะท�ำอะไรต้องศึกษาค้นคว้า เป็นคุณสมบัติของคนมีปัญญา
สามี... กระผมขอถวายสังฆทานพระคุณเจ้าก่อนนะครับ ส่วนอาหารกระผมจะไปศาลายาวเพือ่ เตรียมใส่ภาชนะ
ตามที่เพื่อนบอกมาครับ ตะกร้าสังฆทานนี้ภรรยากระผมตั้งใจ หาซื้อ และเลือกที่ดีมีประโยชน์ ผมและ
ภรรยาถือคติ “จะให้อะไรใคร ต้องให้ของดี” เพราะทุกอย่างมาจากเหตุ ถ้าเราตั้งเหตุไว้ดีผลก็ย่อมดี เพราะ
ฉะนั้นไม่ ว่าจะเป็นอาหาร หรือเครื่องสังฆทานใด ๆ ผมและภรรยาตั้งใจ ใส่ใจ เพื่อให้เป็นของดีมีประโยชน์ต่อ
พระสงฆ์ และผู้อื่น กระป๋องเหลืองที่ขายทั่วไปผมและภรรยาไม่เคยซื้อ ไม่ใช่ว่าจะไม่ดี แต่ไม่แนใจว่าของที่ใส่มา
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จะมีคุณภาพเพียงพอหรือเปล่า อีกทั้งบางร้านชอบเอาของใช้กับของกินมารวมกันซึ่งไม่สมควร และหลังเที่ยง
เราก็ถวายของกินไม่ได้ รู้ว่าสะดวกส�ำหรับบางคนที่ไม่มีเวลา แต่กระผมว่าถ้าจะท�ำบุญทั้งทีควรตั้งใจจริง ๆ แล้ว
ข้างถุง แกงถุง ที่หาซื้อง่ายก็เป็นสังฆทานได้เหมือนกันใช่ไหมครับผมอ่านมา
หลวงพ่อ... ใช่แล้วโยม การถวายสังฆทาน หมายถึง การถวายสิ่งของจตุปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ โดยไม่เลือก
ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นรูปใดรูปหนึ่ง การถวายของใช้สามารถถวายได้ทั้งวัน แต่ต้องถูกกาลเทศะ ไม่ใช่ค�่ำ
มืดดึกดื่นก็จะมาถวาย อย่างที่โยมบอก ข้าวถุง แกงถุง ก็เป็นสังฆทาน ไม่ยุ่งยากเลยขอให้ตั้งใจมีปิติยินใจทั้ง
ก่อนให้และหลังให้ การใส่บาตรโดยไม่เลือกผู้รับก็เป็นสังฆทาน
ยุคสมัยนี้  “ถังสีเหลือง” เป็นสิ่งของแรก ๆ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนใหญ่คิดถึง  เมื่อจะไป
ท�ำบุญถวายจตุปัจจัยตามวัดต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า “การท�ำบุญด้วยถังสีเหลือง”  เป็นสิ่งคู่กันอย่าง
แยกไม่ออก  และมักเรียกรวมกันว่า การถวายถังสังฆทาน ซึ่งยังคงก่อปัญหาความล�ำบากใจให้แก่พระ
สงฆ์ตามวัดต่าง ๆ อยู่จนถึงปัจจุบัน  เพราะยังคงมีร้านค้าบางร้านใช้สินค้าราคาถูก หรือไม่ได้คุณภาพ
บรรจุลงในถังเหลืองออกจ�ำหน่ายอยู่ ดังนั้นการท�ำบุญให้เป็นสังฆทานที่มีคุณภาพโดยแท้จริง ควรซื้อหา
สินค้าที่จะน�ำไปถวาย โดยพิจารณาจากความต้องการและประโยชน์ของพระสงฆ์  มากกว่าประโยชน์อื่น
คือ ความสะดวกของผู้ถวาย   ดังที่มีผู้แนะน�ำการถวายสังฆทานว่าควรประกอบไปด้วย
๑.มีความตั้งใจในการท�ำบุญโดยการเลือกซื้อสิ่งของที่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่พระสงฆ์  เช่น  ของมี
คุณภาพ หรือ สิ่งของที่พระสงฆ์ต้องการ
๒.อาการที่ถวายเป็นสังฆทานถูกต้อง เช่น ถวายเข้ากองกลางของวัด หรือถวายแก่ตัวแทนของ
พระสงฆ์เพื่อน�ำสิ่งของไปแจกจ่าย หรือเสบียงสงฆ์ไม่เลือกระบุตัวพระสงฆ์ผู้รับ โดยการถวายดัง
กล่าวควรท�ำเจตนาในการถวายให้มุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์ ไม่ใช่ถวายแก่บุคคล
๓.เมื่อถวายแล้วก็ท�ำจิตใจให้เป็นบุญ นึกถึงการถวายสังฆทานดังกล่าวเมื่อใดก็มีความยินดีไม่เกิด
ความเสียหาย
สองสามีภรรยากล่าวนะโม ๓ จบ  พร้อมทั้งกล่าวค�ำถวายสังฆทานเองเสร็จ  หลวงพ่อมองสามี
ภรรยาคู่นี้ชื่นชมในใจขณะนั้นมีสตรี ๒ คน เดินคุยกันเสียงดังพอมาพบหลวงพ่อต่างก็ดีใจรีบเข้ามากราบ      
หญิงชุดสีเหลือง... หลวงพ่อคะ หนูเดินหาหลวงพ่อตั้งนาน ตั้งใจจะน�ำของมาถวายเจ้าคะ ของใช้พวกนี้อยู่
ที่บ้านก็ไม่มีประโยชน์ ท�ำมาถวายให้วัดดีกว่ายังจะได้ประโยชน์กว่า
ว่าแล้วคุณผู้หญิงก็หยิบขวดน�้ำยาล้างจาน ๕ ขวด ขึ้นมาเตรียมจะถวาย พอขวดน�้ำยาล้างจานพวกนี้
วางที่โต๊ะปุ๊บ ก็มีเสียง “ป๊อก” พร้อมทั้งฝาขวดก็เปิดออกปั๊บ หลวงพ่อสังเกตที่ขวดมันบวม และ
พองได้ที่คงจะเก็บมานาน
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หลวงพ่อ... โยม ฝาขวดมันเปิดให้พร้อมใช้เลยนะ บวมได้ที่พอดี
หญิงสาวชุดเหลือง... แหมหลวงพ่อเจ้าคะ คือว่าเก็บไว้นานไปหน่อยเจ้าคะ ก็เลยตัดสินใจน�ำมาถวายวัดดี
กว่าจะได้ใช้
สามี... คุณผู้หญิงครับ กระผมขอแนะน�ำนิดนะครับ กระผมว่าคงจะหมดอายุแล้วละครับ ถวายของไม่ดีเหลือ
ใช้จะเป็นบาปนะครับ คือผมเชื่อเรื่องภพหน้า เพราะเราก็คงยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ เราถวายของพระ
อย่างไร หรือท�ำอะไรให้คนอื่นอย่างไร ชาตินี้ชาติหน้าเราก็คงจะได้อย่างนั้น คุณผู้หญิงไม่กลัวจะได้แต่ของ
หมดอายุเหรอครับ เกิดได้คู่หมดอายุใช้งานไม่ได้แย่เลย คุณผู้หญิงสวยหน้าตาดีผมเสียดายครับ
หญิงสาวท�ำท่าจะโกรธ   แต่พอได้ยินค�ำว่า “สวยหน้าตาดี” เลยตีลังกากลับหลังอโหสิทันที  
พร้อมเปลี่ยนใจไม่ถวายเกรงว่าจะได้คู่หมดอายุ โยมสามีภรรยาก�ำลังจะลาไปศาลายาว   แต่หลวงพ่อ
ท่านเรียกให้นั่งอยู่ก่อน ด้วยเหตุว่าท่านอยากให้มีโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้วย เพราะสมัยนี้พระภิกษุสงฆ์ต้อง
ระวังอย่างมาก   
หญิงสาวชุดเหลือง... หลวงพ่อคะ หนูไม่ถวายก็ได้เจ้าคะมันคงจะหมดอายุจริง ๆ แต่ตอนออกจากบ้านฝามัน
ก็ปิดสนิทนะเจ้าคะ สงสัยรถมันคงร้อนอะเจ้าคะ ฝามันก็เลยเปิดระบายอากาศนิดหน่อย แต่วันนี้หนูดีใจมาก
เลยคะ ที่ได้มาพบหลวงพ่อเพราะมาหลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสได้กราบหลวงพ่อ หนูและเพื่อนตั้งใจจะน�ำผ้าไตร
มาถวายหลวงพ่อคะ
หญิงสาวชุดขาว... เพราะทราบมาว่าการถวายผ้าไตรหรือปัจจัย กับพระสุปฏิปันโนแล้วจะได้บุญ หนูดีใจ
มากวันนี้ได้บุญเยอะเลย
ภรรยา... หลวงพ่อเจ้าคะ โยมขออนุญาตเรียนถามเจ้าคะ คือ โยมสงสัยว่าการถวายของกับพระภิกษุสงฆ์ที่
ไม่จ�ำเพาะเจาะจงถือว่าได้อานิสงส์สูง อีกทั้งยังขจัดความตระหนี่ถี่เหนียวในตนเอง และที่ว่าการตั้งใจถวาย
ของกับพระสุปฏิปันโน พระอริยเจ้าอริยสงฆ์ก็ได้บุญมากเช่นกัน แต่เหมือนกับว่าเป็นการตั้งใจมาถวายเฉพาะ
พระสุปฏิปันโนเท่านั้น ตกลงเป็นอย่างไรเจ้าคะ แล้วแบบไหนได้บุญมากกว่า
พอ ๒ สาวได้ฟังก็พลอยสงสัยไปด้วย  ด้วยความอยากรู้และอยากได้บุญเยอะ
หลวงพ่อ... เจริญพรโยม อาตมาจะเล่าอะไรให้ฟัง ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ประทับอยู่ ณ วัดนิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เกิดศรัทธาแรงกล้า ปรารถนาจะทอจีวรด้วยตัวเองเพื่อ
จะน�ำถวายพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ทรงได้ปฏิเสธที่จะรับถวายผ้าจีวรดังกล่าว โดยได้ตรัสให้พระนาง

มหาปชาบดีโคตมีน�ำผ้าดังกล่าวไปถวายแก่กองกลางคณะสงฆ์   เพราะทรงเห็นว่าการ
ถวายผ้าเป็น “สังฆทาน”  จักได้อานิสงส์มากกว่า  แม้จะถวายแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาก็ตาม  อีกทั้งการถวายเป็น “สังฆทาน” นั้นย่อมถือว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์
ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงด้วย ส่วนการถวายหรือให้ทานแก่พระพุทธเจ้า   พระภิกษุ หรือ บุคคลทั่วไป ที่เฉพาะเจาะจง เรียกว่า ปาฏิปุคลิกทาน  คือการถวายโดยพอใจจะให้
เฉพาะเจาะจง
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ในขุททกนิกาย วิมานวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎก มีเรื่องเล่าถึงการพบปะระหว่างเทพธิดา
คู่หนึ่งซึ่งเคยเป็นพี่น้องกันในชาติก่อน เทพธิดาผู้พี่ หรือนางภัทรา มีความสงสัยว่า เหตุใดตนจึงบังเกิดใน
สวรรค์ชั้นต�่ำกว่าผู้น้อง ทั้ง ๆ ที่เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ตนถวายทานแก่พระภิกษุบ่อยครั้งกว่า เทพธิดาผู้น้อง หรือ
สุภัทราตอบว่า นี้เป็นเพราะตนได้ถวายสังฆทาน คือ ถวายทานแก่หมู่สงฆ์ซึ่งมีผลมาก “จนไม่อาจ
ประมาณได้ว่ามีอยู่เท่าไร” ส่วนผู้พี่นั้นถวายทานแก่ภิกษุ “ด้วยความเลื่อมใสเป็นรายบุคคล
ดังนั้นจึงมีผลไม่มาก”

พระพุทธองค์ท่านเคยตรัสไว้ว่า การท�ำบุญที่ได้อานิสงส์น้อย คือ การท�ำบุญที่หวังผลแห่งบุญ เพราะจิต
มีเยือ่ ใย หวังผลของบุญทีจ่ ะได้เสวยสุขในวันข้างหน้า หรือภพหน้า เป็นการท�ำบุญด้วยจิตทีม่ กี เิ ลส ได้บญ
ุ เหมือน
กันแต่ได้น้อยกว่าการท�ำบุญโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
การท�ำบุญด้วยจิตใจสะอาด ปราศกิเลส และเป็นกุศล คือ การท�ำด้วยใจที่ปรารถนาดีต่อผู้รับ ต่อผู้อื่น
เพียงแค่ปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับความสุข พ้นจากทุกข์ การถวายเป็น “สังฆทาน” ก็เพื่ออยากท�ำนุบ�ำรุงส่งเสริม
พระพุทธศาสนา อุปถัมภ์พระภิกษุสงฆ์ให้มีก�ำลังในการบ�ำเพ็ญศาสนากิจ การท�ำบุญแบบนี้นอกจากจะเกิด
ประโยชน์แก่ผู้รับแล้ว ยังช่วยลดกิเลส หรือลดความเห็นแก่ตัวได้ เพราะไม่ได้คิดถึงประโยชน์ของตนเองเลย
แต่ยุคสมัยนี้เปลี่ยนไป ยุคที่เงินมีอ�ำนาจ จิตใจผู้คนก็คิดถึงแต่ อ�ำนาจ เงิน ติดวัตถุ สมัยนี้จะหาญาติโยม
ที่ปรารถนานิพพานน้อยมาก คนสมัยก่อนเวลาท�ำบุญทุกครั้งจะตั้งจิต ตั้งใจ อธิษฐานจิตมุ่งหมายถึงนิพพาน
ไม่ใช่ขอให้รวย แต่ก็ไม่ใช่เป็นการท�ำบุญหวังผลนิพพาน เพราะนิพพานเกิดจากการปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐาน
ไม่ใช่อธิษฐาน แต่ชาวบ้านสมัยก่อนอธิษฐานเพือ่ ตัง้ จิตตนเองมุง่ ตรงสูพ่ ระนิพพาน และเขาท�ำกันจริง ๆ ประพฤติ
ปฏิบัติธรรมกันจริง ๆ ทุก ๆ วันพระญาติโยมจะมากันเต็มวัด มาถือศีล ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม โยมชาวบ้านต่าง
จังหวัดแต่มีปัญญา ปัญญามาจากการปฏิบัติธรรม ใจมันมีธรรม จึงท�ำอะไร ๆ ก็มีธรรมคุ้มจิตคุ้มใจไปหมด
ถ้าโยมมีปัญญา มีธรรมน�ำใจ ท�ำอะไรก็เป็นบุญกุศลไปหมด
โยมสมัยนี้ก็คิดว่าตนเองมีปัญญา อ่านหนังสือมาบอกว่า ทาน ศีล ภาวนา ต้องรักษาต้องท�ำให้ครบ
ถึงจะได้บุญ โยมก็เริ่มด้วยการท�ำทาน เรียกได้ว่า เดินสายท�ำทาน เอะอะโวยวายเข้าวัดนั้นออกวัดนี้
วันพระก็รักษาศีลสักหน่อย สัก ๒-๓ ข้อก็ยังดี เพราะอานิสงส์มากกว่าการท�ำทาน วันส�ำคัญใหญ่ ๆ ก็เข้าวัด
ปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ตั้งใจ กฎระเบียบสถานที่ก็ไม่เคารพ มาแอบหลับแอบนอนตื่นมาก็คุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น
ได้แค่ใส่ชุดขาวถือศีล ๘ ไม่กินข้าวเย็นเพื่อให้ได้ชื่อว่า “ได้มาปฏิบัติธรรม ที่มีบุญกุศลมากที่สุด” โยมมากมาย
ก�ำลังหลงทาง หลงในบุญ ยังไม่เจอพระพุทธศาสนา ยังไม่พบพระพุทธเจ้า ยังเข้าไม่ถึงบุญ จึงยังไม่ใช่ชาวพุทธ
ที่แท้จริง ท�ำปลอม ๆ เลยได้บุญปลอม ๆ
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หัวใจพระพุทธศาสนา คือ การปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ดูจิต ดูใจ ตนเอง อะไรที่มันเป็น
กิเลส ก็ค่อย ๆ เอาออก อะไรที่มันด�ำ ก็ค่อย ๆ ล้างออก ล้างด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ใจที่มันหยาบ
มันจะละเอียดขึน้ จะกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเพราะ มีสจั จะ บุญ มาจากการรักษาใจให้ใจสะอาด
บริสุทธิ์ เมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ ท�ำอะไรก็เป็นบุญ ท�ำทาน ก็ท�ำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน รักษาศีล
ก็ไม่รู้สึกยากล�ำบากเพราะใจมันละเอียดแล้ว บาปย่อมไม่ท�ำ ภาวนา ก็เจริญขึ้น เพราะจิตมันสะอาดความอยาก
อะไรก็ลดลง เมื่อไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้ มันจะมีทุกข์ไหมหละโยม
สามี... ไม่ทกุ ข์ครับ เมือ่ ไม่อยากอะไรไม่คาดหวังอะไร ทุกข์คงไม่มเี พราะไม่ยดึ ผมเข้าใจแล้วครับ ก่อนกลับผมจะ
ขอระเบียบการปฏิบัติธรรม จะได้ศึกษาล่วงหน้าไม่กระท�ำสิ่งใดให้เดือนร้อน สถานที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกัน เคารพกฎกติกาของสถานที่ครับ
หญิงสาวทั้งสองเมื่อฟังแล้ว   รู้สึกเข้าใจการท�ำบุญ   เข้าใจหลักธรรมค�ำสอนพระพุทธศาสนา
มากขึ้น  และอยากจะมาลองปฏิบัติธรรมบ้าง  แต่ก็แอบคิดว่าเพราะบุญเยอะอยู่ดี  หญิงสาวถวายผ้าไตร
หลวงพ่อแต่ก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจขอถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ไม่จ�ำเพาะเจาะจง
หลวงพ่อ... โยมได้เวลาแล้ว เตรียมของถวายเพลเถอะ อาตมาอนุโมทนาบุญกับโยมทุกคนนะ

“ลูกหลานเอ๋ย...
การท�ำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม
จงท� ำ หน้ า ที่ ข องตนเองให้ ดี ที่ สุ ด
อย่ า ได้ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ เ ลย”
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ.
facebook
ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ"พ่อแม่ครูอาจารย์"
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วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดป่าเจริญราช FM. 107.25

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่าเจริญราช  FM. 107.25

รายการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรม
วัดป่าเจริญราช (มูลนิธิวิมลธรรม)

เวลา ๐๕.๐๐ น.			
เวลา ๐๖.๐๐ น.
		
เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. 		
เวลา ๐๘.๐๐ น.			
เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
				
เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.

ธรรมภาคปฏิบัติ “เรียกลุกปลุกตื่น”
ข่าวจากสถานีแห่งประเทศไทย
ธรรมแบบปุจฉาวิสัชนา
เทียบเวลาจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
กฎหมายที่ชาวบ้านน่ารู้เกี่ยวกับภาษี (เจ้าหน้าที่ศาลธัญบุรี
และกรมการปกครอง)
สุขภาพกาย สุขภาพจิต จาก ร.พ.ล�ำลูกกา
ธรรมชาติกับชีวิต (สมุนไพร) กลุ่มสมุนไพรไทยและจีน
ธรรมชาดกจากพระไตรปิฎก
ธรรมจักรกับชีวิต
จราจรชีวิต
อานุภาพแห่งพุทธมนต์
วัฒนธรรมประเพณีเป็นเครื่องมือประสานสามัคคี
ธรรมะผ่อนคลาย
ธรรมภาคปฏบัติก่อนนอน

หมายเหตุ ... มีรายการข่าวทุกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และข่าวจาก อบต.
บึงทองหลาง และวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในรัศมีของการกระจายเสียง วัดทศทิศาราม วัดอดิศร วัดธัญญะผล
วัดโพสพผลเจริญ และบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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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

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

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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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

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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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
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เลขที่...............................
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ
ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัดป่าเจริญราช
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ชื่อเล่น..............................เลขที่บัตรประชาชน .......................................................เชื้อชาติ.................... สัญชาติ...............................
เกิดวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. ........................อายุ....................................ปี
๒. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร............................................บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...............................
ตรอก/ซอย..........................................ถนน..................................................แขวง/ตำ�บล...........................................................................
เขต/อำ�เภอ.........................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ : โทรศัพท์บ้าน...................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
โทรศัพท์ที่ทำ�งาน...........................................................................e-mail......................................................................................................
๓. อาชีพ....................................................................................................ตำ�แหน่ง..........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ทำ�งาน.....................................................................................................................................................................................................
๔. สุขภาพร่างกาย O แข็งแรง O มีโรคประจำ�ตัว คือ......................................................................................................................
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรค เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติธรรม
ท่านที่มีโรคประจำ�ตัว กรุณา นำ�ยามาทาน ห้ามหยุดยา
๕. กรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อคุณ................................................เกี่ยวข้องเป็น..........................เบอร์ติดต่อ........................................
๖. ทราบข่าวโครงการหรือกิจกรรมจาก...................................................................................................................................................
เคยมาปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าเจริญราช O ไม่เคย O เคย............ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อเดือน............................ปี.....................
เคยปฏิบัติที่สำ�นักใดมาแล้วบ้าง O ไม่เคย O เคย โปรดระบุ.......................................................................................................
						
						
ลงชื่อ......................................................................ผู้สมัคร
						
(......................................................................)
						
						
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับสมัคร
							
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
บันทึกสำ�หรับเจ้าหน้าที่
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
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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

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๕
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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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โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๗ “เด็กดีของพ่อ”
ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน  วัดป่าเจริญราช

• เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
• เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”
• เพื่อตอบแทนพระคุณ พ่อ-แม่ “บิดา มารดาของยุวชนทุกคน”
ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย

• รุ่นที่ ๗/๑ ในวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ รับยุวชนอายุ ๙-๑๒ ปี จ�ำนวน ๑๒๐ คน
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ - ๑ เมษายน ๒๕๔๘)
• รุ่นที่ ๗/๒ ในวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ รับยุวชนอายุ ๑๓-๑๕ ปี จ�ำนวน ๑๒๐ คน (ศีล ๘)
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔)
วัตถุประสงค์     

โครงการค่ายพุทธบุตร หรือค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัดขึน้ เพือ่ ปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรูห้ ลักธรรม
ค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน อีกทั้งฝึกสมาธิ
ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ ตามวัยที่เยาวชนสามารถ ฝึกจิต ฝึกสมาธิ ของตนได้
และน�ำการเจริญสติไปประยุกต์ใช้กับสิ่งกระทบต่าง ๆ ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย
ล้วนเป็นเหตุปัจจัยต่อการรับรู้ซึมซับสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น เยาวชนที่มีพื้นฐานทางใจที่เข้มแข็ง มี
คุณธรรม จริยธรรม และความกตัญญูกตเวที จะมีหลักยึดที่หนักแน่นสามารถเลือกที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ และปฏิเสธอบายมุขสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
พระวิทยากร

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
ติดต่อสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ชมรม

• คุณบุษรัตน์ มกรแก้วเกยูร
• คุณสิรินภา สินตระการผล
• คุณอโนทัย สินตระการผล
• คุณดวงกมล มณีกุล
• คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนันท์กิ่งเพชร
• คุณอณิระ โพธินิล

โทร. ๐๘๕ ๑๒๐ ๒๐๐๕
โทร. ๐๘๑ ๕๕๙ ๖๖๗๙
โทร. ๐๘๑ ๖๘๒ ๕๐๘๘
โทร. ๐๘๙ ๒๐๕ ๓๓๘๕
โทร. ๐๘๑ ๙๘๔ ๑๙๒๐
โทร. ๐๘๑ ๖๒๒ ๓๒๐๔
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ระเบียบการโครงการค่ายพุทธบุตรทั้ง ๒ รุ่น
สิ่งที่ต้องน�ำติดตัวมาด้วย

๑. เสื้อยืดสีขาว หรือสีอ่อน ๔ ตัว เพื่อใส่ให้พอดีกับ ๔ วัน
๒. กางเกงสีอ่อนสุภาพ แบบที่นั่งได้สบาย ขายาวเลยเข่า ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เวลานอนสามารถเปลี่ยนชุด
นอนสีสุภาพได้ (ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรง)
๓. อุปกรณ์อาบน�้ำ ผ้าเช็ดตัว ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่ หวี ตะกร้าพลาสติก หรือกระเป๋าส�ำหรับใส่อุปกรณ์อาบน�้ำ
ให้เด็กถือไปห้องน�้ำได้สะดวก
๔. กระเป๋าใส่เสื้อผ้า ให้ติดป้ายชื่อ-นามสกุล ของเด็กไว้ด้วย
๕. ยาประจ�ำตัว (เขียนวิธีการให้ยา และเวลารับประทานใส่ถุงยาด้วย เพื่อให้พี่เลี้ยงช่วยดูแลเวลารับประทานยา)
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง

๑. ไม่อนุญาตให้น�ำขนม และของรับประทานต่าง ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่ผู้จัด เตรียมอาหารและขนมให้เพียง
พอแล้ว
๒. ไม่อนุญาตให้น�ำของมีค่าทุกชนิด เช่น เงิน เครื่องมือสื่อสาร เกม ของเล่น ห้ามน�ำติดตัวมาโดยเด็ดขาด
๓. ถ้าบุตรหลานของท่านมีโรคประจ�ำตัว หรือมีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อจะได้พิจารณาให้เหมาะสมต่อไป
๔. ผู้ปกครองสามารถมาดูการปฏิบัติธรรมของบุตรหลานได้ แต่ไม่ควรรบกวนการปฏิบัติธรรมของเด็ก เพราะ
จะท�ำให้เสียสมาธิได้ และสามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
๕. ผู้ปกครองสามารถน�ำอาหาร ขนม เครื่องดื่มมาบริจาคได้ โดยอาหารเช้าเริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. และอาหาร
กลางวัน ๑๑.๐๐ น. และอาหารเย็น ๑๗.๐๐ น. ควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเตรียมอาหารให้เด็ก
หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเด็กในแต่ละวัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดล่วงหน้า
(ส�ำหรับรุ่นที่ ๒ อายุ ๑๓-๑๕ ปี ถือศีล ๘ งดอาหารเย็น)
๖. รับเฉพาะเด็กที่สามารถอยู่ร่วมโครงการได้ตลอดทั้ง ๔ วัน ร่วมพิธีเปิด-ปิดโครงการ
๗. กรอบใบสมัครให้เรียบร้อย ครบถ้วน และต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองอนุญาตยินยอมส่งบุตรหลานเข้าร่วม
โครงการ และส่งใบสมัครก่อน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ทางชมรมอาจปิดรับสมัครก่อนเวลาที่ก�ำหนด ถ้าผู้สมัคร
เต็มจ�ำนวน ๑๒๐ คน
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วิธีส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

• ส่งใบสมัครใส่แฟ้มโครงการค่ายพุทธบุตร ศาลาปฏิบัติธรรมชั้น ๒ วัดป่าเจริญราช
• สมัครออนไลน์ผ่าน www.watpacharoenrat.org ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
•ส่งทางไปรษณีย์มาที่แผนกรับสมัคร
			
คุณสิรินภา-อโนทัย สินตระการผล
			
(โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ .....)
			
๙๙/๑๐๗ ม.บางกอกบูเลอวาร์ด
			
ซ.กาญจนาภิเษก ๐๑๐/๑ คันนายาว
			
กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
• ทางชมรมจะส่งจม.ตอบรับเข้าร่วมโครงการภายใน ๑๕ วัน หลังได้รับใบสมัคร
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการและใบสมัคร ได้ที่ www.watpacharoenrat.org
ติดตามชมการถ่ายทอดสดโครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๗ “เด็กดีของพ่อ”
ทาง www.watpacharoenrat.org ได้ในเวลา ๐๕.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ในวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ขอประกาศงดปฏิบัติธรรมทั่วไปช่วงโครงการค่ายพุทธบุตร
เนื่องจากขอใช้สถานที่ภายในวัดให้เด็ก ๆ ได้ท�ำกิจกรรมอย่างเต็มที่
และไม่เป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมท่านอื่น ๆ ต้องขอความกรุณาและขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วย
"ขอให้ลูกหลานทุกคน จงรีบสร้าง
ความดีใส่ตน เพราะสักวันหนึ่งเรา
ต้องจากโลกนี้ไป"
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป

facebook
ศูนย์เผยแพร่ธรรมะ"พ่อแม่ครูอาจารย์"
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โครงการค่ายพุทธบุตรรุ่นที่ ๗ "เด็กดีของพ่อ"
รูปถ่าย
๑ นิ้ว

[ ]รุ่นที่ ๗/๑ วันที่ ๒๑ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ อายุ ๙-๑๒ ปี
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ - ๑ เมษายน ๒๕๔๘)
[ ]รุ่นที่ ๗/๒ วันที่ ๒๖ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖๗ อายุ ๑๓-๑๕ ปี (ศีล ๘)
(เกิดระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔)

เอกสารประกอบการสมัคร ๑.รูปถ่าย ๑ นิ้ว (ติดใบสมัคร)

ชื่อเล่น.........................

๑. ด.ช/ด.ญ. ชื่อ ........................... นามสกุล ............................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ...................................
อายุ...........ปี ศาสนา.................. ชื่อสถานศึกษา ............................................... ระดับชั้นเรียน ...............................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ (ส่งจม.ตอบรับ) เลขที่ ................ หมู่ ............ อาคาร/หมู่บ้าน ....................................................
ซอย ..................................... ถนน ....................................... แขวง/ต�ำบล ........................................................
เขต/อ�ำเภอ ............................... จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย์ ...................................................
โทร ....................................................... E-MAIL ADDRESS ...................................................................................
สุขภาพร่างกาย [ ] แข็งแรง
มีโรคประจ�ำตัว คือ ................................................
สุขภาพจิต
[ ] ปกติ
มีปัญหา
คือ .................................................
๒. มารดาชื่อ ................................................. นามสกุล ....................................................... อายุ ........................ปี
สถานที่ท�ำงาน ...................................................... ต�ำแหน่ง .............................................โทร ................................
๓. บิดาชื่อ ....................................................... นามสกุล ........................................................ อายุ .......................ปี
สถานที่ท�ำงาน ...................................................... ต�ำแหน่ง …….................................... โทร ............................................
๔. บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน ชื่อ .......................... นามสกุล ..................................... ความสัมพันธ์เป็น ......................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เลขที่ .............. หมู่ ........... อาคาร/หมู่บ้าน .............................. ซอย .....……………………............…………
ถนน ...................................... แขวง/ต�ำบล ...................................... เขต/อ�ำเภอ ............................................................
จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย์ ...................................... โทร .......................................................
๕. ข้อมูลการเข้าอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร/อบรมโครงการจริยธรรมต่าง ๆ
[ ] เคย
เข้าอบรมโครงการ .................... จ�ำนวน ............ ครั้ง
[ ] ไม่เคย
ลงชื่อ...........................................................................ผู้สมัคร
วันที่...........................................
ผู้ปกครองผู้สมัครลงนามอนุญาต
ข้าพเจ้า .............................................................................................. ความสัมพันธ์กับผู้สมัครเป็น ....................
อนุญาตให้ผู้อยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าร่วมโครงการค่ายพุทธบุตร วัดป่าเจริญราชได้
และหากเกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติใด ๆ กับผู้อยู่ในปกครองของข้าพเจ้าในระหว่างเข้าร่วมตลอดโครงการ
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาผิดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้ปกครอง............................................................. วันที่..................................
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