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คุยกับบอกอ
ผ่านร้ อนผ่านหนาวทางการเมืองและภัยธรรมชาติกันมา
พอสมควรแล้ วนะครับ ส�ำหรับปี นี ้ของชาวไทยเรา สถานการณ์บ้าน
เมืองสงบสุขขึ ้น หลายฝ่ ายก็ชว่ ยกันสานรัก สามัคคี ท�ำความดีให้
แผ่นดิน ชาวพุทธอย่างเราก็ควรช่วยกัน ทังทางโลกและทางธรรม
้
ใช้ ความดีและธรรมะ ช่วยกันแผ่เมตตาภาวนาจิต ให้ ประเทศชาติ
ร่มเย็นเป็ นสุข ใช้ สติ ปั ญญาและหลักธรรม แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น แต่
ภัยธรรมชาติยงั คงประมาทไม่ได้ อาทิ ภัยแผ่นดินไหวยังคงเป็ นเงา
ด�ำน่ากลัวที่ไม่ร้ ูจะเกิดขึ ้นอีกเมื่อไร วันไหน ปั ญหาสังคมก็ทวีความ
รุนแรงขึ ้นทุกที ทุกท่านรู้สกึ ไหมครับว่า ทุกวันนี ้คนไทยใช้ ความ
รุนแรงกันมากขึ ้น วัตถุนิยม และฆ่าแกงกันง่ายดายเป็ นผักปลา ที่
น่าเศร้ าสลดมากคือ ลูกฆ่าบุพการี ท�ำอนันตริ ยกรรมดังที่เป็ นข่าว
ครึกโครม ถึงแม้ วา่ ตัวเราจะท�ำดีแล้ ว แต่เราก็ต้องแผ่ความดีไปสูค่ นรอบข้ างและสังคมด้ วย ลองดูซคิ รับ
กระซิบบอกคนที่เรารักข้ าง ๆ หูวา่ “ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราชกันไหม” หรื อเพียงแค่หยิบยื่น
วารสารกระแสใจเล่มนี ้ให้ เพื่อน ก็เป็ นธรรมทานอันดีเลิศทีเดียวครับ ไม่ได้ โม้ ...
ฉบับนี ้เรามีภาพสวย ๆ จากโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ครัง้ ที่ ๒ ณ ประเทศอินเดียและ
เนปาล มาฝาก น�ำทีมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ ของพวกเราเช่นเคย ๑๓ วันแห่งการแสวงบุญ
ใครไปไหน ท�ำอะไรมาบ้ าง เชิญร่วมอนุโมทนาบุญกันครับ และที่ส�ำคัญเข้ าพรรษาปี นี ้ อย่าลืมตังใจรั
้ กษา
ศีล ปฏิบตั ธิ รรม และบอกคนรอบข้ างให้ งดเหล้ าเข้ าพรรษาด้ วยนะครับ แล้ วเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ มาเจอกัน
งานบุญใหญ่ทอดกฐิ นสามัคคีวดั ป่ าเจริ ญราช วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคมนี ้ อย่าพลาดนะครับ
ท้ ายนี ้ฝากค�ำสอนของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริ นายกที่วา่ “พระพุทธศาสนา สอนให้คน
เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อ�ำนาจกรรม แต่สอนให้ รู้จักกรรม
ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน กรรมคือการอะไร ทุกอย่างที่คนท�ำอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา
คือ ความจงใจ” .....อย่าลืมนะครับกัลยาณมิตรที่รัก จงเข้าใจกรรมอย่างมีปัญญา สาธุ
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วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย

สรรหามาเล่า...Healthy
เรียบเรียงโดย แขกรับเชิญ

ว่าด้ วยเรื่ องกล้ วย ๆ ในฉบับนี ้ ผู้เขียนขอน�ำ
เรื่ องกล้ วย ๆ แต่ไม่กล้ วยอย่างที่คดิ ท่านผู้อา่ นเคย
ได้ ยินส�ำนวนไทยที่วา่ “ง่ายเหมือนปอกกล้ วยเข้ า
ปาก” นันแสดงให้
้
เห็นว่ากล้ วยมีความผูกพันและฝัง
รากลึกในวิถีการด�ำรงชีวิตของคนไทยมายาวนาน
กล้ วยเป็ นพันธุ์ไม้ ล้มลุกในสกุล Musceaea มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ วา่ Musa sapientum L. ซึง่ กล้ วย
ก็มีชื่อเรี ยกที่ตา่ งกันตามท้ องถิ่นต่าง ๆ เช่น กล้ วยไข่
กล้ วยใต้ กล้ วยน� ้ำว้ า กล้ วยหอม กล้ วยหิน กล้ วย
หักมุก กล้ วยเล็บมือนาง กล้ วยหอมจันทร์ กล้ วย
นางพญา กล้ วยทอง กล้ วยกะลิออ่ ง ยาไข่ สะกุย
เป็ น ต้ น
กล้ ว ยขยายพัน ธุ์โ ดยใช้ ห น่ อ หรื อ ต้ น อ่อ น
ใบมีลกั ษณะแบนยาวใหญ่ ก้ านใบตอนล่างจะเป็ น
กาบยาวหุ้มห่อซ้ อนกันเป็ นล�ำต้ น ออกดอกที่ปลาย
ล�ำต้ น “ปลี” และจะยาวเป็ นงวงมีลกู เป็ นหวี ๆ รวม
เรี ยกว่า “เครื อ”

คุณค่าทางโภชนา และสรรพคุณทางยาของ
กล้วย
กล้วย เป็ นอาหารที่อดุ มไปด้ วยเส้ นใย

วิตามินและแร่ธาตุตา่ ง ๆ หลายชนิดที่มีประโยชน์ตอ่
ร่างกาย เช่น วิตามินเอ วิตามินบี ๑ วิตามินบี ๒
วิตามินบี ๓ วิตามินบี ๕ วิตามินบี ๖ วิตามินบี ๙
วิตามินบี ๑๒ วิตามินซี โคลีน ธาตุเหล็ก ธาตุ
แมกนีเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม
ธาตุแมงกานีส ธาตุโซเดียม ธาตุสงั กะสี ฟลูออไรด์
โปรตีน น� ้ำตาล ไขมัน และคาร์ โบไฮเดรต เป็ นต้ น นอก
เหนือจากนี ้ ในกล้ วยน� ้ำว้ าซึง่ คุณแม่มกั จะน�ำมาขูด
เนื ้อให้ กบั ทารก (ลูกน้ อย) เป็ นอาหารชนิดแรก ๆ นอก
เหนือจากนม เพราะว่าในกล้ วยน� ้ำว้ ามีกรดอมิโน ที่
จ�ำเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตของทารก คืออาร์ จินิน
และฮิสติดีนนันเอง
้ เห็นไหมหละครับว่า ภูมิปัญญา
ไทยไม่แพ้ ชาติใดในโลก (แอบภูมิใจเล็กน้ อย)

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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“มาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านคงสงสัยและอาจจะมีค�ำถามในใจ ว่าจากสรรพคุณต่าง ๆ ของกล้วยที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จะ
มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเราบ้าง!!!!”
นอกจากกล้ วยจะมีสารอาหารต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์มากมายแล้ ว กล้ วยยังมีสารไฟโตเคมมิคลั
หรื อที่เรี ยกว่าสารพฤกษาเคมี ให้ เข้ าใจกันง่าย ๆ คือเคมีภณ
ั ฑ์ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติของพืชชนิดนัน้ ๆ ซึง่
สารดังกล่าวนี ้จะท�ำหน้ าที่ชว่ ยต่อต้ านอนุมลู อิสระ ชะลอความแก่ และป้องกันโรคมะเร็ ง ทังยั
้ งมีเอนไซม์ที่
ช่วยย่อยอาหารให้ กบั กระเพาะอาหารและล�ำไส้ เป็ นต้ น เรามาดูกนั หน่อยครับว่ากล้ วยมีสรรพคุณป้องกัน
โรคอะไรได้ บ้าง....
๑. หยวกกล้วย หรื อแกนกลางของล�ำต้ นกล้ วย น�ำมา
ประกอบอาหารจะช่วยท�ำให้ ระบบขับถ่ายดี เพราะหยวก
กล้ วยมีกากใยอาหารสูง
๒. หัวปลี น�ำมาท�ำอาหารจะช่วยลดระดับน� ้ำตาลใน
เลือด บ�ำรุงและขับน� ้ำนมของมารดา
๓. กล้วยดิบ น�ำมาบดให้ ละเอียดละลายน� ้ำ จะช่วย
กระตุ้นเซลล์เยื่อบุในกระเพาะอาหารให้ หลัง่ สารมิวซิน
ออกมาเคลือบกระเพาะและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ทังยั
้ งมีสารแทนนินที่ชว่ ยบรรเทาอาการท้ องเสีย
๔. ช่วยท�ำให้ นอนหลับสบาย
๕. ช่วยบรรเทาอาการของริ ดสีดวงทวาร หรื ออาการมี
เลือดในขณะขับถ่าย
๖. ช่วยรักษาโรคโลหิตจางเพราะกล้ วยมีธาตุเหล็กสูง
๗. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง และท�ำให้ เส้ นเลือด
ฝอยไม่เปาะแตกง่าย
“กล้วยหอม” นั้นห้ามกินในช่วงที่หิว เพราะ ๘. ช่วยลดอาการเกิดตะคริ วบริ เวณมือ เท้ าและน่องได้
กล้ ว ยหอมจะไปสร้ า งแก๊ ส ขึ้ น ในกระเพาะ ๙. ช่วยกระตุ้นระบบปลายประสาท และรักษาโรคเหน็บ
อาหารอย่างรวดเร็ว แก๊สหรือลมที่เกิดขึ้นจะ ชา เพราะในกล้ วยมีวิตามินบีสงู
วิ่งไปตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หลอด ๑๐. กล้ วยช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้ ปกติ และ
เลือด และเส้นประสาทและไปกดทับ ท�ำให้ เพิ่มพลังงานให้ สมอง เพราะมีสารที่ชว่ ยให้ เกิดสมาธิและ
เส้นเลือดและเส้นประสาทตีบตันท�ำงานไม่ การตื่นตัว
สะดวกจนเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดและ ๑๑. กล้ วย ช่วยในเรื่ องของการลดความอ้ วนได้ เพราะ
โรคต่าง ๆ ตามมา
จะเข้ าไปช่วยปรับระดับน� ้ำตาลในเลือด ไม่ให้ เกิดอาการ
หิว
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วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

กินกล้วยอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ตามหลักของการท�ำงานของระบบภายใน
ร่ างกายของคนเรานัน้ จะมีช่วงระยะเวลาที่อวัยวะ
ต่าง ๆ ท�ำหน้ าที่ในแต่ละวันที่ตา่ งกันออกไป ใน
ปั จจุบนั จะรู้จกั กันในนามของ “นาฬิกาชีวิต” เพราะ
ฉะนั น้ เราควรจะกิ น กล้ วยให้ เหมาะสมกั บ การ
ท�ำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ถึงแม้ วา่ กล้ วย
จะสามารถกินได้ ทกุ เวลา และมีสรรพคุณมากก็ตาม
แต่ทา่ นผู้อา่ นทราบหรื อไม่วา่ “กล้ วยหอม” นันห้
้ าม
กินในช่วงที่หิว เพราะกล้ วยหอมจะไปสร้ างแก๊ สขึ ้น
ในกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็ ว แก๊ สหรื อลมที่เกิด
ขึ ้นจะวิ่งไปตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หลอด
เลือด และเส้ นประสาทและไปกดทับ ท�ำให้ เส้ นเลือด
และเส้ นประสาทตีบตันท�ำงานไม่สะดวก จนเป็ นสาเหตุให้ เกิดอาการปวดและโรคต่าง ๆ ตามมา
การกินกล้วย (กล้วยน�้ำว้าผู้เขียนขอดันกล้วยไทย ๆ)
โดยเริ่ มตังแต่
้ ตื่นนอนตอนเช้ า ควรกินกล้ วยสุก ๒ ผล ในช่วงเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น. เพราะ
ในช่วงเวลานี ้เป็ นช่วงเวลาของการท�ำงานของล�่ำไส้ ใหญ่ การกินกล้ วยในช่วงนี ้จะท�ำให้ ร่างกายได้ รับน� ้ำที่
พอดีและช่วยการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายได้ ดี แต่อย่าลืมดื่มน� ้ำตาม ๒ แก้ ว นะครับ ซึง่ จะท�ำให้
ระบบขับถ่ายเป็ นปกติและยังช่วยล้ างสิง่ ตกค้ างที่อยูใ่ นล�ำไส้ เล็ก ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นอาหารเก่าหรื อจะ
เรี ยกว่า อุจจาระค้ างล�ำไส้ คอ่ ย ๆ ทยอยขับออกมา จะช่วยลดน� ้ำหนักของผู้ที่มีภาวะน� ้ำหนักเกินได้ ทังยั
้ ง
ได้ สารอาหารที่เพียงพอส�ำหรับมื ้อเช้ า
อีกช่วงเวลาที่เหมาะส�ำหรับการกินกล้ วย กล้ วยสุก ๑ ผล คือ ในช่วงเวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.
เพราะเป็ นช่วงของพลังงานรวม และในช่วงเวลานี ้ร่างกายจะเริ่ มหลังสารเมลาโทนินซึง่ เป็ นสารที่ท�ำให้ เกิด
การผ่อนคลาย การจากคุณสมบัตขิ องกล้ วยที่ชว่ ยปรับสมดุลอุณหภูมิของร่างกาย และยังมีสารที่ท�ำให้ เกิด
สมาธิและกระตุ้นระบบปลายประสาทนันจึ
้ งเป็ นช่วงที่ควรรับประทานกล้ วยและน� ้ำก่อนนอน
เห็นประโยชน์ของกล้ วยกันมาพอสมควรแล้ ว ท่านผู้อา่ นอย่าลืมหากล้ วยติดครัวไว้ กินกันหรื อถ้ า
ให้ ดี ก็ ห ากล้ ว ยมาปลูก ไว้ ที่ บ้ า นนะครั บ
แหล่งข้อมูล
USDA National Nutrient data base, http://www.nutrition-and-you.com/banana-fruit.html
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โยคะ เป็นการสร้างความสมดุลของ
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการฝึก

YOGA & DHARMA
เรียบเรียงโดย พุทธคยา

คอลัมน์ YOGA & DHARMA ฉบับนี ้ มา
ย้ อนประวัตคิ วามเป็ นมาของการฝึ กโยคะ เพราะ
เมื่อเราทราบความเป็ นมาแล้ ว จะรู้วา่ การฝึ กโยคะ
มี คุณ ประโยชน์ ม ากมายต่อ สุข ภาพร่ า งกายและ
จิ ต ใจ
โยคะ (อังกฤษ: yoga) มิใช่เป็ นการออก
ก�ำลังกายชนิดหนึง่
แต่เป็ นการฝึ กเพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็ นการเตรี ยม
กายใจให้ พร้ อมเพื่อเสริ มสร้ างสมดุลให้ เกิดขึน้ ทัง้
ร่างกายและจิตใจ ในการฝึ กโยคะ ผู้ฝึกโยคะทุกคน
ต้ องยึดถือและปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด เพื่อให้ สามารถ
ปรั บ ความสมดุล ภายในร่ า งกายและจิ ต ใจที่ ดี
โยคะถื อ ก� ำ เนิ ด ในประเทศอิ น เดี ย เมื่ อ
หลายพันปี ที่แล้ ว โดยในสมัยโบราณนันมนุ
้ ษย์ได้
ค้ นคว้ าเป็ นครั ง้ แรกเกี่ ยวกับความเข้ าใจในความ
เป็ นอยูข่ องตนเอง อดีตมีการจารึกถ้ อยค�ำด้ วยตัว
อักษรความรู้ที่ส�ำคัญ ๆ ทังหมดถู
้
กส่งผ่านคนรุ่นหนึง่
ไปยังอีกรุ่นหนึง่ ในรูปแบบของนิทาน ด้ วยวิธีการ
เช่นนี ้ ความรู้ตา่ ง ๆ จึงได้ สะสมขึ ้นและวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ได้ พฒ
ั นาขึ ้นมา และนี่คือวิธีการที่การฝึ กโยคะ
ได้ ถ่ายทอดมาถึงปั จจุบนั ในหุบเขาแห่ง
อินดัส
วอลเลย์ นักโบราณคดีได้ ค้นพบไม้ แกะสลัก และ

โยคะจะประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ ๓

ประการ ได้แก่ การออกก�ำลังกาย

หรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือ
ลมปราณ และการท�ำสมาธิ

ศิลปะรูปปั น้ ที่แสดงถึงการฝึ กโยคะศิลปะเหล่านี ้ ถูก
สร้ างขึ ้นโดยประชาคมที่มีความเจริ ญเป็ นอย่างสูง
ซึง่ เจริ ญอยูใ่ นพื ้นที่แถบนัน้ ในช่วง ๒,๐๐๐ และ
๑,๐๐๐ ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช (ปั จจุบนั คือส่วนหนึง่
ของประเทศปากีสถาน) นักปราชญ์ชาวฮินดูคนหนึง่
ชื่อว่า ปตัญชลี เป็ นคนแรกที่ปรับปรุงการฝึ กโยคะ
ขันพื
้ ้นฐาน เขาเขียนสูตรของการฝึ กโยคะเป็ นหัวข้ อ
๘ หัวข้ อสัน้ ๆ หัวข้ อเหล่านี ้เชื่อว่าได้ ถกู เขียนขึ ้นเมื่อ
๒๐๐ ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช โดยผู้ที่ปฏิบตั โิ ยคะที่เป็ น
ผู้ชายเรี ยกว่า โยคิน หรื อ โยคี ส่วนผู้หญิงเรี ยกว่า
โยคินี ส่วนผู้สอนเรี ยกว่า คุรุ (ครู) ประเทศตะวันตก

ได้ น�ำโยคะมาเป็ นการออกก�ำลังกายโดยดัดแปลงจาก Hatha-Yoga ซึง่ เป็ นแขนงหนึง่ ของโยคะ นอกจาก
นี ้การฝึ กท่าโยคะเรี ยก Asanas เป็ นการฝึ กท่าโยคะและค้ างท่านันเป็
้ นระยะเวลาหนึง่ การฝึ กโยคะจะเน้ น
ความแข็งแรงและความยืดหยุน่ ของกระดูกสันหลังท�ำให้ เลือด และสารอาหารไปเลี ้ยงประสาทไขสันหลัง
เพิ่ม การฝึ กโยคะจะท�ำให้ การท�ำงานของต่อมต่าง ๆ รวมทังต่
้ อมไร้ ทอ่ ท�ำงานดีขึ ้น ท่าของการฝึ กโยคะ
เป็ นการยืดเหยียดกล้ ามเนื ้อตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้ องกับการหายใจเป็ นการรวมกายและ
จิตร่วมกัน การฝึ กท่าโยคะจะเป็ นการฝึ กประสาท ความยืดหยุน่ ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อน
ล้ าของกล้ ามเนื ้อส่งผลให้ สขุ ภาพจิต และสุขภาพกายดีขึ ้น ท่าที่ใช้ ส�ำหรับการฝึ กโยคะมีมากมาย โดยท่าที่
เป็ นหลักในการฝึ กโยคะยกตัวอย่าง เช่น การฝึ กโยคะในท่าศพอาสนะ Savasana (Corpse Pose) ท่านัง่
ก้ มตัว (Paschimottanasana) การฝึ กท่างู Bhujangasana (Cobra Pose) เป็ นต้ น
โยคะ ท่าสุริยะนมัสการ หรือท่าไหว้พระอาทิตย์
๑. ยืนตัวตรง พนมมือ
ไหว้ ที่ระดับอก พร้ อมกับ
หายใจเข้ าลึก ๆ
๒. ค่อย ๆ หายใจออก แหงย
หน้ าขึ ้นแล้ วแอ่นล�ำตัวไปข้ าง
หลังพร้ อม ๆ กับเกร็งหน้ าท้ อง
จากนั น้ เอนตัว กลับ มาด้ าน
หน้ าแล้ วก้ มตัว ให้ มือทังสอง
้
แตะปลายเท้ า ขณะที่ขายัง
เหยียดตึง
๓. หายใจเข้ าแล้ วน�ำมือ
ทังสองมาวางข้
้
างเท้ าทัง้
สอง จากนันเหยี
้ ยดเท้ า
ขวาไปด้ านหลั ง ใหตึ ง
สายตามองไปด้ านหน้ า

๔. หายใจออก แล้ ว
เหยียดแขนทังสองขึ
้
้นมา
พนมเหนือศีรษะ พร้ อม
กั บ แอ่ น ตั ว ไปข้ างหลั ง
และแหงนหน้ าขึ น้
๕. กลับมาอยูใ่ นท่าคลาน
โดยให้ หวั เข่าหน้ าแข้ ง และ
ฝ่ าเท้ าราบกับพื ้น ส่วนแขน
ทั ง้ สองเหยี ย ดตึ ง กั บ พื น้
เพื่ อชันไว้ รับน� ำ้ หนักตัว
๖. เหยียดเท้ าซ้ ายไปด้ าน
หลัง และตามด้ วยเท้ าขวา
ให้ เท้ าทังสองเสมอกั
้
น แล้ ว
หายใจออกเบา ๆ ยกสะโพก
ให้ โด่งขึ ้น ส่วนหลังเหยียด
ตรง ศีรษะ ก้ มลงพื ้น แขน
ทังสองเหยี
้
ยดตึง ท่านี ้ตัว
คุณจะเหมือนรูป V คว�่ำ
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๗. กลับมาอยูใ่ นท่านอนคว�่ำราบไปกับพื ้น โดยให้
ท้ องถึงพื ้นก่อนส่วนอื่น และระหว่างที่ก�ำลังวางตัว
ลงให้ เหร็ งกล้ ามเนื ้อไหล่และหน้ าอก ส่วนคางให้ ตงั ้
อยูบ่ นพื ้น ส่วนแขนทังสองชั
้
นพื ้นข้ างล�ำตัว
๘. หายใจออกยาว ๆ ยก
ล� ำ ตั ว ขึ น้ ด้ วยแขนทั ง้ สอง
พยายามให้ แขนเหยียดตรง
แหงนหน้ าขึ ้นให้ สดุ สายตา
มองข้ า งบน

๑๒. หายใจออกยาว ๆ
พร้ อมกั บ แอ่ น ตัว ไปข้ าง
หลัง มือที่พนมอยูจ่ ะผ่าน
ศีรษะไปด้ านหลัง และ
พยายามท� ำ ให้ แขนทั ง้
สองเหยี ย ดตึ ง

๑๓. โน้ มตัวกลับมาอยูใ่ นท่า
ยืนตรง ท�ำสมาธิให้ นิ่ง หายใจ
เข้ าออกลึก ๆ ช้ า ๆ

๙. กลับมาอยูใ่ นท่านัง่ ยอง ๆ ให้
ขาและปลายเท้ าทังสองชิ
้
ดกัน มือ
ทังสองจั
้
บที่ข้อเท้ าด้ านหลังทังสอง
้
สายตามองไปข้ างหน้ า

ท่ า สุริ ย นมัส การหรื อ ท่ า ไหว้ พ ระอาทิ ต ย์
ถือได้ วา่ เป็ นท่าไหว้ ครูหรื อท่าอบอุน่ ร่างกาย ถือเป็ น
การเตรี ยมความยืดหยุน่ ให้ กบั กาย และจิตใจ เพื่อ
สร้ างความพร้ อมในการฝึ กต่อไป จะช่วยในการ
ท�ำงานของไขสันหลัง ช่วยให้ เกิดการผ่อนคลาย
๑๐. หายใจออกเบา ๆ
เมื่อหายใจเข้ า-หายใจออก และยังช่วยให้ เกิดความ
ยกตัวขึ ้นยืน มือยังคง
สมดุลให้ กบั ร่างกาย เวลาที่ดีที่สดุ ส�ำหรับฝึ กสุริยจับที่ข้อเท้ า น�ำศีรษะ
นมัสการคือ ๐๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ก่อน
มาวางที่ ห น้ า แข้ ง
พระอาทิตย์ขึ ้นและหลังพระอาทิตย์ตก แต่ถ้าไม่
สามารถท�ำได้ เวลาที่เหมาะสมคือก่อนอาหาร หรื อ
๒-๕ ชม. หลังอาหารสุริยนมัสการเป็ นท่าทีฝ่ ึ กได้ งา่ ย
ไม่ต้องใช้ ความยืดหยุน่ สูง ไม่วา่ จะมีรูปร่างอย่างไร
๑๑. หายใจเข้ าลึก ๆ ค่อย ๆ ยกตัวขึ ้น
ก็สามารถฝึ กได้ อาจจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้า
แล้ วน�ำมาพนมที่หน้ าอก ตัวตรง หลัง
ฝึ กฝนสม�่ำเสมอ ก็จะสามารถพัฒนากระบวนท่าให้
เหยียด ตามองไปข้ างหน้ า
ถูกต้ องและพลิ ้วไหวได้ เมื่อฝึ กไปเรื่ อย ๆ ร่างกายจะ
ยืดหยุน่ จนเพียงพอต่อการฝึ กตามแบบมาตรฐาน

แหล่งข้อมูล
วิกีพีเดีย และ http://www.ladyTip.com
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เรื่องเล่าจากพระป่า

เรียบเรียงโดย กัณหาชาลี

ความลับพญานาค และการจากไปของหลวงปู่
การออกธุดงค์ในป่ าลึก ต้ องมีเป้าหมาย มี
หลักในการเดินทาง มิฉะนันอาจจะหลงวนอยู
้
ใ่ น
ป่ าและอันตรายถึงชีวิตได้
พระภิกษุหนุม่ ยังคง
ยึดแม่น� ้ำโขงเป็ นหลักในการเดินทาง บางพื ้นที่ป่า
รกหนามาก และก็มีฝนตกชุกนับเป็ นอุปสรรคทาง
ธรรมชาติที่ต้องเผชิญ แต่พระหนุม่ ก็คดิ ว่า เรายัง
หลบหลีกความรกชัฏโคลนตมที่สกปรกได้ แต่ความ
สกปรกรกชัฏ ที่ อ ยู่ใ นใจอัน ปกคลุม ไปด้ ว ยกิ เ ลส
ตัณหา อุปาทาน ต้ องถอนรากถอนโคนเท่านันถึ
้ งจะ
เอาชนะมันได้
ในเขตที่ฝนตกชุกจะปั กกลดที่ไหน ก็จะมีงู
มีตะขาบมาอาศัยอยูด่ ้ วยเป็ นประจ�ำ มีอยูค่ ืนหนึง่
หลัง จากพระภิ ก ษุ ห นุ่ม เดิ น จงกรมแล้ ว ประมาณ
สองชัว่ โมงก่อนที่จะมานัง่ สมาธิตอ่
ก�ำลังจะเปิ ด
กลดเข้ าไป ปรากฏว่ามีแขกไม่ได้ รับเชิญมาจับจอง

พื น้ ที่ เ สี ย ก่ อ นแล้ วเพื่ อ นหน้ าใหม่ นี ต้ ั ว ขาวยาว
ประมาณสักห้ าเมตร ขดตัวสามชัน้ อย่างสบายใจ
เหมือนว่าจะไม่หนีไปไหน พระภิกษุหนุม่ เห็นแล้ วก็
ค่อย ๆ ถอยออกมายืนห่างประมาณสักสองสามวา
แล้ วแผ่เมตตาให้ นานถึงสามชัว่ โมง เขาจึงเลื ้อย
ออกไปล� ำ ตั ว ใหญ่ ป ระมาณเท่ า คนที่ มี น� ำ้ หนั ก
ประมาณ ๖๐ กิโล ค่อย ๆ เลื ้อยออกไปอย่างช้ า ๆ
เหมือนว่าเสียดายอย่างยิ่งที่จะต้ องจากไปจากที่อนุ่
สบายตรงนัน้
ยามราตรี สงบสงัด ช่างน่ากลัววังเวงเสียนี่
กระไร ความมืดย่อมเป็ นเพื่อนที่ไม่นา่ ไว้ วางใจเอา
เสียเลย แต่จะท�ำอย่างไรได้ นี่คือความสงบปราศจากกิเลสของมนุษย์ที่เราแสวงหามิใช่หรื อ พระหนุม่
ปลอบใจตนเองเช่นนัน้
เวลาประมาณเที่ยงคืน
ก็ มี แ สงสว่ า งพุ่ ง ขึ น้ จากพุ่ ม ไม้ สู ง สั ก สามเมตร
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กว่า ๆ แล้ วค่อย ๆ เคลื่อนลอยไปเรื่ อย ๆ ช้ า ๆ ลงไปทาง
ริ มแม่น� ้ำโขง เหมือนกับผีโขมด หรื อผีกระสือ และ
มีเสียร้ องเหมือนนกตะปุด บางครัง้ เหมือนนกฮูก
บางครัง้ เหมือนนกเค้ าแมวแต่ตวั เหมือนกระสือ คน
ชาวเหนือ คนอีสานจะเห็นบ่อย ๆ บางครัง้ จะมีเสียง
ร้ องเพลงอย่างโหยหวนครวญคราญเย็นยะเยื อก
จับจิตจับใจ ช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก คนจิตอ่อน
เห็นทีจะจับไข้ หวั โกร๋นเอาง่าย ๆ แต่ไม่ใช่พระหนุม่
รูปนี ้ ในป่ าเขาดงดิบลึกนี ้ซึง่ ปราศจากผู้คนผ่าน
ไปมา นอกจากสารพัดผีที่นา่ กลัวแล้ ว ยังมีสตั ว์ป่า
เช่น หมีควาย เสือโคร่งใหญ่ งูนนก็
ั ้ ตวั ใหญ่มาก
เลื ้อยสวนสนามกันเป็ นว่าเล่น แต่พระหนุม่ ก็ท�ำ
สมาธิ เจริ ญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดและหวัน่ เกรง
แต่อย่างใด
นอกจากงูยกั ษ์ แล้ ว ยังมีงบู นิ ได้ อีกด้ วย ไม่
เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะคราวนี ้เพราะเห็นกับตาตนเอง ก้ อน
หินเปล่งแสงเดินได้ อยูใ่ นถ� ้ำ ปลาหน้ าตาเหมือนคน
นับประสาอะไรกับแค่เรื่ องบังไฟพญานาค
้
ซึง่ มีมา
ตัง้ ๑๐๐ กว่าปี แต่มนุษย์ก็ยงั หาค�ำตอบไม่ได้ แม้ จะ
ส่งพวกฝรั่งมังค่ามีความรู้ ความสามารถมาพิสจู น์ก็
ยังตอบค�ำถามไม่ได้ ช่างน่าขันเสียนี่กระไร

ราตรี นนเวลาประมาณสั
ั้
ก ๔ - ๕ ทุม่ เศษ
หลังจากพระภิกษุหนุ่มสวดมนต์บ�ำเพ็ญภาวนาไป
ได้ ประมาณสัก ๑ ชัว่ โมง ก็ได้ ยินเสียงใบไม้ และกิ่ง
ไม้ ดงั ปอ แปะอยูด่ ้ านหน้ า แต่สกั อึดใจหนึง่ ก็ได้ กลิน่
แปลก ๆ ลอยมากระทบที่ปลายจมูก พระหนุม่ ก็แผ่
เมตตาให้ ทนั ที เพราะทราบแล้ วว่ามีแขกที่ไม่ได้ เชิญ
เข้ ามาหาอยูต่ อ่ หน้ าห่างไปประมาณ ๓ - ๔ เมตร
ประมาณสักสองสามนาที เสียงที่ดงั ก็สงบลง พระ
ภิกษุหนุม่ ก็แผ่เมตตาออกไปให้ อีก พร้ อมค่อย ๆ
ลืมตาขึ ้น ในคืนจันทร์ วนั เพ็ญขึ ้นสิบห้ าค�่ำพระจันทร์
เต็มดวง แสงจันทร์ ที่สาดส่องพ้ นกิ่งไม้ ลงมาท�ำให้
พอมองเห็นบริ เวณนัน้ นอกจากพระหนุม่ แล้ วอีกสิง่
หนึง่ ที่มองเห็นเป็ นร่างด�ำทะมึน อยูใ่ กล้ ๆ พระหนุม่
ซึง่ ยังระบุไม่ได้ วา่ เป็ นตัวอะไร ทันใดนันเขาก็
้
แสดง
ตัวออกมา สูงประมาณ ๔ – ๕ เมตรเลยทีเดียว
พระภิ ก ษุ ห นุ่ม ก็ แ ผ่ เ มตตาพร้ อมกับ ถามในใจว่ า
ท่านเป็ นงูหรื อเป็ นนางไม้ สิง่ ที่ถกู ถามก็นิ่งเฉย ไม่
ขยับตัวเลย พระภิกษุหนุม่ ก็ถามไปในจิตอีกครัง้ ว่า
ท่านเป็ นงูใช่ไหมพอถูกถามเช่นนี ้อีกครัง้ เขาจึงตอบ
กลับมาว่า ข้ าพเจ้ าไม่ใช่งพู ระภิกษุหนุม่ ก็ถามไป
อีกว่าแล้ วท่านเป็ นอะไร เขาตอบว่า ข้ าพเจ้ าเป็ น
พญานาค ส่วนงูเป็ นบริ วารของพญานาค พญานาค
นันมี
้ อยู่ ๔ ตระกูลใหญ่

พระภิกษุหนุม่ ก็เดินรอนแรมไปตามป่ าตาม
แม่น� ้ำโขงไปเรื่ อย ๆ ข้ ามฝั่งไทยไปฝั่งลาว และได้
พระภิกษุหนุม่ ได้ ยินอย่างนันก็
้ งง ๆ เพราะ
เห็นความเป็ นอยูข่ องพี่น้องไทยลาว ทังวั
้ ฒนธรรม
ประเพณีที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น เป็ นญาติพี่ ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า มี พญานาคมี ๔ ตระกูล
น้ องกันมาจนทุกวันนี ้ ถึงแม้ จะมีกฎหมายเขตแดน พระภิกษุก็ถามไปว่า มีตระกูลอะไรบ้ าง จึงได้ รับค�ำ
ขวางกั น้ ก็ ไ ม่ ส ามารถกั น้ ความเป็ น พี่ น้ องกั น ได้ ตอบว่า ถ้ าท่านอยากรู้เราจะบอกให้
เพราะสายใยแห่งความเข้ าอกเข้ าใจกัน มากเกิน ๑. ตระกุลวิรูปักษ์
กว่าที่จะแยกออกจากความเป็ นพี่น้องกัน พระหนุม่
คือ พญานาคตระกูลสีทอง
ก็ ได้ อาศัยก้ อนข้ าวของญาติโยมชาวลาวมากพอ ๒. ตระกุลเอราปถ
สมควร เดินจากใต้ ไปกลางถึงบริ เวณป่ าใหญ่หนา
คือ พญานาคตระกูลสีเขียว
ชื ้น ปั จจุบนั ในบริ เวณนันเรี
้ ยกกันว่า เขื่อนน� ้ำงึง
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๓. ตระกุลฉัพพยาปุตตะ
คือ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
๔. ตระกุลกัณหาโคตมะ
คือ พญานาคตระกูลสีด�ำ

จึงได้ รับค�ำตอบว่าพิษแห่งพญานาค มีดงั นี ้

พระภิกษุ หนุ่มก็พึงทราบแล้ วก็ตัง้ จิตถาม
ไปอีกว่า แล้ วจะทราบได้ อย่างไรว่า ท่านเป็ นงู หรื อ
เป็ นพญานาค ข้ าพเจ้ าก็พอจะบอกได้ แต่เป็ นความ
ลับของวงศ์ตระกูลพญานาค ห้ ามท่านน�ำไปบอกผู้
ใดทังนั
้ น้ พระภิกษุหนุม่ ก็ตอบทันทีวา่ ตกลง แล้ ว
พระภิ ก ษุ ห นุ่ ม ก็ เ ลยได้ ทราบว่ า ความลั บ ของ
พญานาคเป็ นอย่างไร และถามต่อไปว่า “พญานาค
ท�ำร้ ายคนหรื อเปล่า” “พญานาคไม่ท�ำร้ ายใครง่าย ๆ
นอกจากจะถูกคนท�ำร้ ายก่อน จึงจะท�ำร้ ายตอบแทน
เพราะพวกข้ าพเจ้ ายังไม่บรรลุธรรม ต้ องป้องกันตน
ไม่ ใ ห้ ใครมารั ง แก”พระภิ ก ษุ ห นุ่ ม ถามต่ อ ไปว่ า
พญานาคมี พิ ษ เหมื อ นงู ห รื อ ไม่ ห รื อ มากกว่ า งู

๑. ปูติมุขะ เป็ นพญานาคมีพิษ เมื่อกัดผู้ใดแล้ ว
รอยแผลเปื่ อยเน่าน� ้ำเหลืองไหลไม่หยุด ถ้ าไม่มี
ยารักษาจะถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็ ว
๒. กุฏจมุขะ เป็ นพญานาคมีพิษ เมื่อกัดผู้ใดแล้ ว
ร่างกายจะแข็งทังตั
้ ว แขนขางอไม่ได้ จะปวดแสน
สาหัส ทรมานตายอย่างรวดเร็ ว
๓. อัคคิมุขะ เป็ นพญานาคมีพิษ เมื่อกัดผู้ใดแล้ ว
จะเกิดอาการเร่าร้ อนไปทังตั
้ ว ดุจไฟเผ่า แผล
คล้ า ยถูก ไฟไหม้
๔. สัตถมุขะ เป็ นพญานาคมีพิษ เมื่อกัดผู้ใดแล้ ว
จะตายทันที่เหมือนถูกฟ้าผ่า
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เมื่อพระภิกษุหนุม่ ได้ ยินอย่างนันแล้
้ ว ให้
เกิดความวิตกกังวลกลัวเหมือนกัน แล้ วก็ถามต่อว่า
อาตมาจะไปทางภูเขาควายทางทิศใต้ จะไปอย่างไร
พญานาคตอบว่าไม่ยากท่านก็เดินไป ทางซ้ ายมือ
ตามราวป่ าไปตามแม่น� ้ำ แล้ วข้ ามตรงโค้ งคุ้งน� ้ำนัน้
จะสะดวกและน� ้ำก็ไม่ลกึ แล้ วเดินตรงไปตามทาง
ล่องน� ้ำก็จะเห็นทางเล็ก ๆ พอเดินได้ และให้ เดินไป
เรื่ อย ๆ สักหนึง่ หรื อสองวันก็จะถึงภูเขาควาย ถ้ า
เลี ้ยวขวาก็จะไปที่ภสู าเหล้ า ห่างกันประมาณสาม
วัน พระภิกษุหนุม่ ก็จ�ำได้ บ้างไม่ได้ บ้าง แล้ วก็ตอบว่า
เจริ ญพรอนุโมทนา และก็ออกจากสมาธิรุ่งเช้ าก็เก็บ
บริ ขารเดินไปเรื่ อย ๆ ตามที่พญานาคบอกทางให้
เดินทางครัง้ นี ้ไกลแสนไกล ห้ าวันยังไม่ถงึ แต่ก็โชคดี
ได้ ไ ปพบต้ น ไม้ ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ คยได้ รั บ ค� ำ บอกเล่ า
จากพ่อแม่หลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ที่ต้นไม้ ใหญ่สงู
เสียดฟ้าเกิดขึ ้นบนภูเขาก้ อนหิน สองสามต้ นอายุ
ประมาณร้ อยกว่าปี เพราะล�ำต้ นใหญ่ประมาณห้ า
คนโอบ ซึง่ พระภิกษุหนุม่ เห็นครัง้ นี ้เป็ นครัง้ ที่สอง
และก็ไม่เคยไปเห็นที่ไหนอีกเลย ในขณะนันก็
้ มี
เสียงพูดของหลวงปู่ อาจารย์ ดังขึ ้นในความคิดว่า
“เมื่อพระภิกษุหนุ่มอายุมากขึ้นถึงแปดสิบปี
ก็จะมีลูกศิษย์น�ำต้นไม้ชนิดนี้มาสร้างศาลา
การเปรี ย ญถวายอยู ่ ริ ม ฝั ่ ง แม่ น�้ ำ โขง”

...หลวงปู่ อาจารย์เคยเล่าให้ ลกู ศิษย์ฟังว่า ท่านมี
ลูกศิษย์ ที่ชอบธุดงค์ ติดตามไปอยู่ด้วยก็ หลายรู ป
แต่ละรู ปก็มีการปฏิบตั ิที่เคร่ งคัดกันมากเอาจริ งเอา
จังในการปฏิบตั ิ มีพระภิกษุรูปหนึง่ เป็ นผู้มีหน้ าตา
ที่ออ่ นวัย แต่การปฏิบตั ไิ ม่ออ่ นเหมือนใบหน้ า เข้ า
ฌานเก่ง มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนฝูง และผู้คนมาก
ไม่วา่ ใคร ไม่ดา่ ใคร ไม่ต�ำนิใครเพราะท่านไม่พดู
แต่หลวงปู่ ก็ร้ ูในจิตในใจพระลูกศิษย์รูปนี ้ เห็นและ
ได้ ยินพระภิกษุหนุ่มน้ อยหน้ าอ่อนก�ำลังอธิษฐานใน
จิตว่า แม่นางฟ้าแม่นางไม้ ถ้ าหากว่าอาตมามี
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บุญญาธิการได้ บวชเป็ นพระต่อไป จะขอแม่นางฟ้า
แม่นางไม้ นีไ้ ปช่วยอาตมาให้ ได้ สร้ างถาวรวัตถุให้
พระพุทธเจ้ าอยู่ ให้ ครูอาจารย์ได้ อยู่ อย่างสมพระเกียรติทา่ นด้ วย... แล้ วพระภิกษุหนุม่ ก็ถือโอกาส
ปั กกลดที่ใต้ ต้นไม้ ใหญ่นนในคื
ั ้ นนันทั
้ นที เพราะมอง
ขึ ้นไปบนต้ นไม้ ไม่มีลกู สุกลูกอ่อนอยูเ่ ลย ก็สามารถ
ปกกลดอยู่ได้
พระภิกษุหนุม่ ธุดงค์อยูท่ ี่ป่าจนกาลล่วงเลย
มานาน จึงต้ องกลับมากราบหลวงปู่ เพราะทราบ
ว่าเมื่อหลวงปู่ อายุได้ ๑๒๐ ปี ท่านก็ละสังขารอย่าง
สงบ ก่อนที่ทา่ นจะละสังขารนัน้ ในเวลายามค�่ำคืน
ท่านก็แสดงธรรมให้ ภิกษุสามเณรฟั ง เรื่ องรูปสังขาร
พอเที่ยงคืนแสงเทียนในห้ องก็ดบั ลง เวลาประมาณ
๐๑.๓๐ น. แสงสว่างก็ดบั ลงในท่ามกลางความเงียบ
สงบ ความว้ าเหว่ก็เกิดขึ ้นมาแทน พอยามรุ่งเช้ า
เสียงนกกาที่เคยมาร้ องที่ต้นไทรใหญ่ในวัดก็ไม่มี มี
แต่นกกาบินไปมา เป็ นฝูงใหญ่อย่างสงบ ผิดจาก
หลายวันที่ผา่ นมา ปลาในแม่น� ้ำโขงเคยมาเล่นน� ้ำ
ยามเช้ าที่หน้ าวัด ก็มากันอย่างสงบ พอสายหน่อย
มีพอ่ ออกแม่ออกมากันเต็มวัด ต่างก็น� ้ำตาคลอเบ้ า
บางคนก็ไม่อายร้ องไห้ เสียงดัง บางท่านไปนัง่ ร้ องไห้
ริ มฝั่งน� ้ำบ้ าง ใต้ ต้นไม้ บ้าง บ้ างก็อยูม่ มุ ศาลา เหมือน
ทุกคนรู้และมี ความรู้สกึ สูญเสียพ่อแม่ผ้ บู งั เกิดเกล้ า
อย่างใหญ่หลวง พระภิกษุสามเณรหลายรูปต่างก็
ร้ องไห้ เสียงดังไม่เป็ นอันท�ำงาน เพราะเหมือนทุกคน
ตกอยูใ่ นความขาดสติเศร้ าโศกเสียใจ พูดอะไรไม่
ได้ นอกจากรู้สกึ ว่าตนเองขาดสิ ้นความหวังทุกอย่าง
นานตังแต่
้ เช้ าจนถึงช่วงเพล ภิกษุหนุม่ เห็นสัจธรรม
ของการสูญเสียครัง้ นี ้อย่างใหญ่หลวง ต่อชาวบ้ าน
ญาติโยม ทังที
้ ่หลวงปู่ ก็ไม่ได้ เป็ นพ่อแม่เป็ น ญาติพี่
น้ องของพวกเขา แต่เพราะความดีความเมตตาของ
หลวงปู่ ที่มีตอ่ ลูกศิษย์ทกุ คน ไม่วา่ เขาจะดี จะร้ าย
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หลวงปู่ ให้ ความเมตตาต่อเขาทังหมดเท่
้
ากัน พระภิกษุ หนุ่มที่หลวงปู่ ให้ ความรั กความเอ็นดูรูปหนึ่ง
ที่ไม่เคยพูดก็พดู ขึ ้นกับญาติโยมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่า
โยมเวลาเท่าไร่แล้ ว เขาก็วิ่งออกมาดูตะวันแล้ วพูด
ว่าใกล้ เวลาเพลแล้ ว ต้ องเตรี ยมอาหารถวายหลวงปู่
ถวายพระได้ แล้ ว ทุกคนจึงได้ สติกนั รี บกุลีกจุ อกัน
หาอาหารมาถวายพระ วันนันพระภิ
้
กษุหนุม่ และ
สามเณรน้ อยร้ อยกว่าชีวิตไม่ออกบิณฑบาต เพราะ
ทุกคนที่เตรี ยมใส่บาตรพอได้ ยินเสียงระฆังดังรัวขึ ้น
เหมือนเขายิงปื นเอ็มสิบหก ต่างก็ต้องรี บออกมาวัด
เพราะทุกคนทราบทันที่ว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ ้น
ที่วดั ต้ องมาช่วยกันนี่คือสัญลักษณ์เสียงระฆังและ
ฆ้ องกลองก็ถกู ตีขึ ้นพร้ อมกันอย่างพร้ อมเพรี ยง ไม่
เกิน ๑๐ นาทีชาวบ้ านก็เต็มวัด พระหนุม่ ได้ กลาย
เป็ นผู้ประสานงานกับคนต่าง ๆ โดยทางคณะสงฆ์
และชาวบ้ านให้ การยอมรับและตกลงกัน พระภิกษุ
หนุ่ ม ก็ อ าศั ย ความอ่ อ นน้ อมถ่ อ มตนไปหาพระ
ผู้ใหญ่ที่เป็ นลูกศิษย์ของหลวงปู่ และพระภิกษุ ผ้ ูรัก

และเคารพหลวงปู่ มาท�ำพิธีปลงศพ อาบน� ้ำศพ
อย่างเรี ยบร้ อยและเรี ยบง่ายอย่างที่หลวงปู่ สัง่ ไว้ ทกุ
ประการ จนวาระสุดท้ ายที่ทกุ คนได้ อฐั ิ หลวงปู่ ไปไว้
บูชาคนละชิ ้นด้ วยความพอใจ หลวงปู่ ไม่มีปัจจัยเงิน
อะไรติ ด ตัว เพราะหลวงปู่ เป็ น พระธุด งค์ อ ยู่ใ นป่ า
อย่างเดียวแต่ก็ไม่ขดั สนในการจัดงาน ลูกศิษย์ตา่ ง
ท�ำหน้ าที่ช่วยเหลือกันตามที่ได้ รับมอบหมายให้ ท�ำ
ในที่ประชุม ไม่ยดึ ติดในต�ำแหน่งหน้ าที่ใครท�ำอะไร
อย่างมีความสุข ทังพระสงฆ์
้
สามเณร ต่างก็ยินดี
ปรี ดาขวนขวายช่วยงานกันอย่างเต็มที่ทกุ คน พระ
ภิกษุหนุม่ เมื่อท�ำหน้ าที่จบลงทุกอย่างแล้ ว เมื่อออก
พรรษาญาติโยมก็จะน�ำขันดอกไม้ มานิมนต์ให้ กลับ
มาจ�ำพรรษาที่วดั อีก เพื่อที่จะท�ำบุญครัง้ ใหญ่ที่ชาว
บ้ านจะท�ำให้ พร้ อมพระภิกษุ ทุกรู ปที่อยู่ในวัดด้ วย
ที่ถือว่าเป็ นลูกหลวงปู่ เหมือนกัน ญาติโยมพูดกับ
พระภิกษุหนุม่ ว่าถ้ าคิดว่าท่านไม่ใช่ลกู ศิษย์ ท่านก็
ไม่ต้องรับนิมนต์ ท�ำเอาพระภิกษุหนุม่ ปฏิเสธอะไร
ไม่ออกก็ต้องรับแต่โดยดี จนเมื่องานเสร็ จสิ ้นแล้ ว
ด้ วยดีทกุ ประการ และมาถึงการประชุมออกเสียงลับ
เลือกเจ้ าอาวาสคนใหม่กนั ในหมูส่ งฆ์ และญาติโยม
ที่ลงคะแนนเสียง ประกาศผลโดยตาแสงหมูบ่ ้ าน
(ก�ำนันหมูบ่ ้ าน) เมื่อผลประกาศออกมา เล่นเอา
พระภิกษุหนุม่ นัง่ งง เพราะตนเองก็เลือกอาจารย์ที่
อาวุโสที่ตนเคารพ แต่อาจารย์รูปนันกลั
้ บเลือกพระ
ภิกษุหนุม่ ดัง่ เช่นพระภิกษุและชาวบ้ านคนอื่น ๆ
แล้ วทุกคนก็สาธุให้ พระหนุ่มเป็ นเจ้ าอาวาสคนใหม่
พระภิกษุ หนุ่มจึงต้ องขอดูคะแนนว่าจริ งหรื อเปล่า
ท�ำไมเป็ นเช่นนี ้ ….

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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ก�ำเนิดภิกษุ ณี
สวัสดีครับชาวกระแสใจ กัลยาณมิตรทุกท่านครับ เคยสงสัยกันบ้ างไหมครับว่า ท�ำไมเมืองไทย
ไม่มีภิกษุณี แต่บางประเทศท�ำไมยังมีภิกษุณีอยู่ นับเป็ นค�ำถามที่ดี และผมเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านก็ยงั คา
ใจ ในประเด็นนี ้อยูเ่ ช่นกัน วันนี ้เราจะมาท�ำความเข้ าใจกันครับ ว่าท�ำไมประเทศไทยไม่มีภิกษุณี หรื อ ไม่มี
การบวชภิกษุณี... ค�ำว่า “ภิกษุณี” มีปรากฏเป็ นครัง้ แรกจากพระด�ำรัสของพระพุทธเจ้ าเอง โดยพระองค์
ตรั สว่า
“อานนท์ คราวตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ เราพักอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ คราวนั้น
มารผู้มีบาปได้เข้าไปหาเรา...แล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด
ขอพระสุคตเจ้าจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว...เราได้กล่าว
ตอบว่า มารผู้มีบาป ตราบใดที่ภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก...อุบาสิกา ผู้เป็นสาวกของเรายังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้
รับค�ำแนะน�ำ ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่
ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอก แสดง ปฏิบัติ เปิดเผย จ�ำแนก ท�ำให้ง่ายไม่ได้ ยัง
แสดงธรรมที่มีปาฏิหาริย์ ข่มขี่ค�ำกล่าวให้ร้ายให้เรียบร้อย โดยชอบธรรมไม่ได้ ตราบนั้น เราจักไม่ปรินิพพาน”
จากพระด�ำรัสที่พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ เมื่อคราวตรัสรู้ใหม่ ๆ นันแสดงว่
้
า พระภิกษุณีจะต้ องมีอย่าง
แน่นอน ในฐานะเป็ นพระสาวิกาของพระพุทธเจ้ าคูก่ บั พระภิกษุ พระพุทธเจ้ าทรงได้ พระภิกษุเป็ นพระสาวก
ตังแต่
้ ตรัสรู้ได้ พรรษาแรก ต่อมาหลังจากพรรษาที่ ๕ ก่อนย่างเข้ าพรรษาที่ ๖ ทรงได้ พระภิกษุณีเป็ นพระ
สาวิกา ในพระวินยั ปิ ฎก ตอนว่าด้ วยภิกขุนีขนั ธกะ มีกล่าวถึงก�ำเนิดของพระภิกษุณีไว้ วา่
พระนางมหาปชาบดี พระน้ านางของพระพุทธเจ้ า ทรงมีพระประสงค์จะออกบวชในพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างเจ้ าชายศากยะผู้เป็ นพระญาติ ที่พระนางได้ ทอดพระเนตรเห็น เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้ า
เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติที่เมืองกบิลพัสดุ์ครัง้ แรก ดังนันเมื
้ ่อคราวที่พระพุทธเจ้ าเสด็จกลับไปเมือง
กบิลพัสดุ์อีกเป็ นครัง้ ที่ ๒ เพื่อทรงเยี่ยมพระอาการประชวรหนักของพระพุทธบิดา ในการเสด็จไปโปรดพระ
ประยูรญาติครัง้ แรก พระพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดา ให้ ได้ บรรลุพระอนาคามี และเมื่อเสด็จ
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กลับไปครัง้ ที่ ๒ นี ้ทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาให้ ได้ บรรลุอรหันตผล และประทับอยูจ่ นกระทัง่
พระพุทธบิดานิพพาน หลังจากถวายพระเพลิงพระศพแล้ ว พระพุทธเจ้ ายังคงประทับอยูท่ ี่นิโครธาราม
อีกระยะหนึง่ เพื่อทรงแสดงธรรมโปรดพระประยูรญาติให้ หายเศร้ าโศก ขณะประทับอยูท่ ี่นิโครธารามนัน้
พระนางมหาปชาบดีได้ เข้ าไปเฝ้าแล้ วทูลขอบวช โดยกราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คงจะเป็นการดี หากสตรีได้ออกบวชในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว”
พระพุทธเจ้ าตรัสห้ ามว่า
“อย่าเลย ท่านโคตมี สตรีอย่าอยากบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย”
พระนางมหาปชาบดี ครัน้ ถูกตรัสห้ ามอย่างนันแล้
้ วทรงรู้สกึ เสียพระทัยมาก ถึงขันกั
้ นแสงน� ้ำพระเนตร
นองพระพักตร์ ทรงกราบลาพระพุทธเจ้ าแล้ วเสด็จกลับพระต�ำหนัก
ต่อมา เมื่อพระพุทธเจ้ าทรงลาพระประยูรญาติแล้ วพาพระสาวกไปประทับที่กฏู าคารศาลา ใน
ป่ ามหาวัน เขตเมืองเวสาลี แคว้ นวัชชี ก่อนเสด็จพุทธด�ำเนินต่อไปยังแคว้ นโกศลนัน้ พระนางมหาปชาบดี
กับเจ้ าหญิงศากยะจ�ำนวนหนึง่ ได้ พร้ อมพระทัยกันให้ กลั บก (ช่างตัดผม) ปลงพระเกศาแล้ วทรงครองผ้ า
กาสาวพัสตร์ จากนันจึ
้ งเสด็จด�ำเนินด้ วยพระบาทเปล่าไปยังเมืองเวสาลี การเสด็จด�ำเนินทางไกลด้ วย
พระบาทเปล่าเช่นนัน้ ท�ำให้ พระนางมหาปชาบดีและเจ้ าหญิงศากยะเจ็บระบมพระบาท พระวรกายต้ อง
ฝุ่ นสกปรก พระอานนท์เห็นพระนางมหาปชาบดีประทับยืนกันแสงอยูห่ น้ าซุ้มประตูกฏู าคารศาลา อันเป็ น
ที่ประทับของพระพุทธเจ้ าจึงเข้ าไปทูลถามถึงเหตุผล เมื่อได้ ทราบพระประสงค์เรื่ องการขอออกบวชแล้ ว
ท่านจึงรั บอาสาเข้ าไปกราบทูลขอให้ พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ สตรี ได้ ออกบวชในพระพุทธศาสนา
เหมือนอย่างบุรุษ พระพุทธเจ้ าทรงปฏิเสธค�ำทูลขอของท่านเหมือนอย่างที่ทรงเคยปฏิเสธค�ำทูลขอของ
พระนางมหาปชาบดีวา่
“อย่าเลย อานนท์ เธออย่าพอใจให้สตรีออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย”
ท่านได้ ทลู ถามพระพุทธเจ้ าว่า “หากสตรีออกบวชแล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือไม่”
เมื่อพระพุทธเจ้ าตรัสตอบว่า “สามารถบรรลุได้”
จึงกราบทูลขอให้ พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตให้ สตรี โดยเฉพาะพระนางมหาปชาบดีได้ ออกบวชใน
พระพุทธศาสนาได้ อย่างบุรุษบ้ าง
พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตตามที่พระอานนท์ทลู ขอ แต่ทรงมีเงื่อนไขว่า พระนางมหาปชาบดีจะต้ อง
ถือปฏิบตั คิ รุธรรม ๘ ประการ ตลอดพระชนมชีพ หากพระนางทรงถือปฏิบตั ไิ ด้ ขอให้ การถือปฏิบตั คิ รุธรรม
๘ ประการนี ้แหละ จงเป็ นการอุปสมบทของพระนาง พระอานนท์น�ำเงื่อนไขนันไปแจ้
้
งให้ พระนางมหาปชาบดีได้ ทรงทราบ พระนางมหาปชาบดีทรงเต็มพระทัยรับเงื่อนไขนัน้ โดยทรงกล่าวว่า ท่านอานนท์ผ้ เู จริ ญ
ข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับถือปฏิบตั คิ รุธรรม ๘ ประการนี ้อย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต และนับแต่เวลาที่พระนาง
มหาปชาบดีทรงเปล่งวาจาขอถือปฏิบตั คิ รุธรรม ๘ ประการต่อหน้ าพระอานนท์นนั ้ ก็เป็ นอันว่าพระนางได้
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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อุปสมบทเป็ นพระภิกษุณีแล้ ว พระนางมหาปชาบดี ถือได้ วา่ เป็ นพระภิกษุณีรูปแรก เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้น
หลังจากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้แล้ ว ๕ พรรษา และเป็ นระยะเวลาช่วงก่อนย่างเข้ าพรรษาที่ ๖
ในวันที่พระนางมหาปชาบดีได้ บวชเป็ นพระภิกษุณีรูปแรกนัน้ พระพุทธเจ้ าทรงรับสัง่ ให้ พระภิกษุ
ช่วยรับภาระอุปสมบทเจ้ าหญิงศากยะที่เหลือเป็ นพระภิกษุณีด้วย โดยตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
อนุญาตให้พระภิกษุอุปสมบทให้สตรีเป็นพระภิกษุณีได้”
การที่พระนางมหาปชาบดีและเจ้ าหญิงศากยะได้ บวชเป็ นพระภิกษุ ณีรูปแรกและกลุ่มแรกหลัง
จากพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ได้ ๕ พรรษานัน้ ถือว่าเป็ นการก่อก�ำเนิดพระภิกษุณีขึ ้นในพระพุทธศาสนาแล้ ว ดังที่
พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสไว้ เมื่อคราวประทับอยูใ่ ต้ ต้นอชปาลนิโครธ ริ มฝั่งแม่น� ้ำเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ และ
ต่อมาได้ มีสตรี จ�ำนวนมากออกบวชเป็ นพระภิกษุณีตาม จนกระทัง่ เกิดมีพระภิกษุณีแพร่หลาย จนกลาย
เป็ นพระภิกษุณีสงฆ์หมูใ่ หญ่ในลักษณะเดียวกับพระภิกษุสงฆ์
วิธีการบรรพชา อุปสมบทในฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์
๑) ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา วิธีนี ้พระพุทธเจ้ าทรงท�ำการบวชให้ ด้วยการให้ กลุ ธิดาผู้ประสงค์

บวชรับครุธรรม ๘ ประการไปปฏิบตั ิ เป็ นวิธีบวชภิกษุณีวิธีแรก และมีเพียงพระภิกษุณี ๒ รูปเท่านัน้
ที่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ าทรงประทานการบวชให้ ด้วยวิธีนี ้ คือ ๑. พระมหาปชาบดี ๒. พระยโสธรา
(พระนางพิมพา)
เมื่อกุลธิดาผู้ประสงค์จะบวชยอมรับว่าจะปฏิบตั คิ รุธรรม ๘ ประการตามที่พระพุทธเจ้ าเสนอ
ก็เป็ นอันว่าได้ บวชเป็ นพระภิกษุณีเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ดีการบวชด้ วยการรับครุธรรม ๘ ประการ
ของพระมหาปชาบดีกบั พระยโสธรามีจดุ ต่างกันตรงที่ พระมหาปชาบดีรับครุธรรมจากพระพุทธเจ้ า
ผ่านทางพระอานนท์ ส่วนพระนางพิมพารับครุธรรมจากพระพุทธเจ้ าโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม พระ
ภิกษุณีทงั ้ ๒ รูปนี ้ ก็ถือได้ วา่ บวชโดยมีพระพุทธเจ้ าเป็ นพระอุปัชฌาย์เหมือนกัน
๒) ติสรณคมนูปสัมปทา คือ วิธีบวชแบบให้ กลุ ธิดาผู้จะบวชเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้ า พระ-

ธรรม และพระสงฆ์เป็ นที่พงึ่ ต่อพระภิกษุรูปใดรูปหนึง่ (วิธีนี ้จะเหมือนกับการบรรพชาเป็ นสามเณร
ของกุลบุตร) วิธีบวชแบบนี ้ มีวิธีปฏิบตั ิ คือ ผู้จะบวชได้ ปลงผมและห่มผ้ ากาสาวพัสตร์ เรี ยบร้ อยแล้ ว
เข้ าไปหาพระภิกษุ กราบเท้ าแล้ วประนมมือเปล่งวาจาขอถึง พระพุทธเจ้ า พระธรรม พระสงฆ์ เป็ น
ที่พงึ่ ๓ ครัง้ วิธีบวชแบบนี ้ สันนิษฐานว่า พระพุทธเจ้ าได้ ทรงอนุญาตให้ พระภิกษุน�ำไปใช้ บวชกับ
กุลธิดา ๒ กลุม่ คือ
๑. บรรดาเจ้ าหญิงศากยะผู้เป็ นบริ วารของพระมหาปชาบดี (อรรถกถาอธิบายว่า เจ้ าหญิงศากยะ
เหล่านันมี
้ จ�ำนวน ๕๐๐ นาง)
๒. ผู้เป็ นบริ วารของพระยโสธรา (เจ้ าหญิงศากยะ ผู้เป็ นบริ วารเหล่านันมี
้ จ�ำนวน ๒๕๐ นาง)
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และสันนิษฐานว่าการบวชแบบนี ้ น่าจะจบลงด้ วยการที่พระภิกษุนนได้
ั ้ สอนให้ บรรดาเจ้ าหญิงศากยะ
ผู้เป็ นบริ วารของพระมหาปชาบดี และผู้เป็ นบริ วารของพระยโสธรารับครุธรรม ๘ ประการไปปฏิบตั ิ
ด้ วย เชื่อว่า โดยการบวชด้ วยวิธีบวชแบบนี ้ จึงท�ำให้ พระภิกษุณีมีจ�ำนวนเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว จน
กลายเป็ นพระภิกษุณีสงฆ์หมูใ่ หญ่ มีจ�ำนวนทังสิ
้ ้น ๗๕๒ รูป ซึง่ ล้ วนเป็ นพระภิกษุณีจากชาวศากยะ
ทังสิ
้ ้น คือ บวชด้ วยการรับครุธรรม ๒ รูป และ บวชด้ วยวิธีตสิ รณคมนูปสัมปทา ๗๕๐ รูป
๓) อฏฐวาจิกาอุปสัมปทา เมื่อเกิดมีพระภิกษุณีหมูใ่ หญ่เกิดขึ ้นด้ วยวิธีการติสรณคมนูปสัมปทา

แล้ ว การบวชของภิกษุณีหลังจากนี ้ทังหมดต้
้
องบวชด้ วยวิธีอฏฐวาจิกาอุปสัมปทา วิธีบวชแบบนี ้มี
วาจา ๘ คือ ท�ำญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา (การประกาศให้ ทราบ ๔ ครัง้ ) โดยให้ ท�ำ ๒ ครัง้ คือ จาก
ฝ่ ายภิกษุณีสงฆ์ ๑ ครัง้ จากฝ่ ายภิกษุสงฆ์อีก ๑ ครัง้ และการบวชวิธีนี ้ก็ใช้ บวชภิกษุณีสืบต่อกันมา
โดยถ้ าเป็ นการบวชของฝ่ ายภิกษุสงฆ์ท�ำแค่ ญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา (การประกาศให้ ทราบ ๔ ครัง้ )
โดยให้ ท�ำเพียง ๑ ครัง้ คือ จากฝ่ ายภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว การอุปสมบทเป็ นอันสมบูรณ์ ซึง่ ก็คือ วิธี
อุปสมบทพระภิกษุที่ใช้ กนั อยู่ในปั จจุบนั
แต่ส�ำหรับการอุปสมบทกุลธิดาให้ เป็ นภิกษุณีนนั ้ เนื่องจากปั จจุบนั ไม่มีภิกษุณีสงฆ์แล้ ว ท�ำให้
ไม่สามารถท�ำการบวชแบบอฏฐวาจิกาอุปสัมปทาให้ สมบูรณ์ได้ ถึงแม้ จะสามารถท�ำญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา (การประกาศให้ ทราบ ๔ ครัง้ ) จากทางฝ่ ายภิกษุสงฆ์ได้ แต่ไม่สามารถท�ำญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทา (การประกาศให้ ทราบ ๔ ครัง้ ) จากทางฝ่ ายภิกษุณีสงฆ์ได้ ดังนันจึ
้ งถือได้ วา่ เป็ นการบวชที่ไม่
สมบูรณ์ตามพุทธบัญญัตทิ ี่พระพุทธเจ้ าทรงอนุญาตเอาไว้ ด้ วยเหตุนี ้ พระภิกษุณีฝ่ายเถรวาทจึงขาดตอน
ลงด้ วยเหตุผลข้ างบนนั่นเอง
ส่วนที่เราได้ เห็นภิกษุณีในปั จจุบนั เป็ นภิกษุณีฝ่ายมหายานที่บวชในไต้ หวัน ในศรี ลงั กาครับ ซึง่ ไม่
เป็ นที่ยอมรับในนิกายเถรวาทบ้ านเรา เพราะเรายึดพระวินยั เคร่งครัดกว่ามหายาน ที่ยืดหยุน่ เปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม ภิกษุณีในเถรวาทขาดตอนไปนานแล้ วและไม่สามารถบวชได้ อีกครับ (ซึ่งอาจจะ
เป็นความต้องการของพระพุทธองค์ก็เป็นได้อันนี้ผมคิดไปเองนะครับ)
ผมหวังว่าชาวกระแสใจจะได้ รับความรู้ เกี่ยวกับภิกษุ ณี
มากขึ ้น แต่อย่าเพิ่งเลือกข้ างนะครับว่าเถรวาทหรื อมหายานดีกว่า
กัน เพราะแค่การเลือกข้ างทางการเมืองก็เล่นงานประเทศชาติ
ของเราซะอ่วมขนาดนี ้ อย่ามาเลือกข้ างทางศาสนาอีกเลยครับ สิง่
ใดถูกต้ อง ไม่ผิดศีลธรรมก็เรี ยนเชิญท�ำไปนะครับ สาธุ...
แหล่งข้อมูล http://www.larndham.net ,www.dmc.tv ,http://www.wikipedia.org
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เพราะเป็นปัจจัตตัง

เรื่องโดย สุนีย์ แววมณี (คุณตุ๋ย)
เรียบเรียงโดย ขุนไกรลาส

ความเชื่อ ความศรัทธา จุ ดเปลี่ยนชีวิต !!
บางครัง้ …….คนบางคน ของบางสิง่ เหตุการณ์บางอย่าง ก็เป็ นจุดพลิกผันเส้ นทางชีวิตของเราไปตลอด
ชีวิต จ�ำได้ วา่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นช่วงที่พอ่ เพิ่งเสียชีวิตใหม่ ๆ รู้สกึ เศร้ า เสียใจ หดหู่ เบื่อ
หน่ายตัวเอง เบื่อหน่ายทุกเรื่ องในชีวิต เฝ้าโกรธตัวเองที่ไม่ใช้โอกาสตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่ดูแลเขา
ให้ดีกว่านี้ นัง่ คิดถึงความรักของพ่อที่มีให้ เราตอนเด็กทีไร น� ้ำตาเจ้ ากรรมก็ไหลเป็ นทางราวท�ำนบแตก

ทุกที หลังจากจัดการงานศพพ่อเสร็จสมบูรณ์ เราก็เดินทางไปปฏิบตั ธิ รรมที่วดั อัมพวัน ยอมรับช่วงนันจิ
้ ต
ตกมาก แต่ขณะเดียวกันจิตก็มงุ่ มัน่ และตังใจปฏิ
้
บตั ธิ รรมเต็มที่ แอบคิดและบอกกับตัวเองเสมอว่านี่คือสิง่
ที่ดีที่สดุ ที่เราจะท�ำให้ พอ่ ได้ มัน่ ใจว่าบุญจากวิปัสสนากรรมฐานคือบุญบริ สทุ ธิ์ เป็ นบุญด่วนที่เราสามารถ
ใช้ สทิ ธิ์ของความเป็ นลูก ส่งผลบุญต่อให้ ผ้ เู ป็ นพ่อสามารถรับได้ ทนั ทีในฐานะบุพการี (เราเรี ยกบุญนี ้กับตัว
เองว่า บุญ EMS ให้ พอ่ ) ช่วงระหว่างปฏิบตั ธิ รรมก็มีท้อแท้ เบื่อหน่าย ง่วงนอนบ้ าง แต่พอคิดถึงหน้ าพ่อขึ ้น
มาทีไร ใจที่ออ่ นล้ าก็มีเรี่ ยวแรงลุกขึ ้นมาปฏิบตั ธิ รรมต่อเนื่องได้ จนถึงวันสุดท้ าย
ก่อนเดินทางกลับบ้ าน เราไปนัง่ รอกราบหลวงพ่อจรัญด้ วยหัวใจพองโต ตังใจเต็
้ มที่ในการปั น้ จิตตัว
เองให้ นิ่ง ๆ เพื่อจะได้ มีพลังส่งกระแสจิตคุยกับท่านได้ (คิดเอาเอง) พอเห็นท่านลงมา ก็มองท่านนิ่งไม่วางตา
พลางในใจก็สง่ กระแสจิตคุยกับท่านว่า
“หลวงพ่อจรัญเจ้าขา ดีใจเหลือเกินที่ชีวิตนี้มีโอกาสได้มากราบพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงพ่อ แต่เสียใจและเสียดายเหลือเกินที่ช่วง
ชีวิตในวัยของหนู ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงหลวงพ่อเหมือนคนอื่นแล้ว ถ้าเป็น
ไปได้ขอให้ชีวิตนี้มีโอกาสได้พบปะครูบาอาจารย์ดี ๆ สักคนเถิด ขอให้เป็น
พระแท้
กันอยู่

เป็นพระอริยสงฆ์ที่ในวัยของท่านกับวัยของหนูยังคงทันเกื้อกูล
จะได้มีโอกาสฝากตัวเป็นลูกศิษย์คอยรับใช้ท่านบ้าง

อยากมี

ครูบาอาจารย์ดี ๆ เฉกเช่นหลวงพ่อจรัญบ้างจังค่ะ หลวงพ่อช่วยเมตตา

ส่งตุ๋ยไปพบครูบาอาจารย์ดี ๆ ด้วยนะคะ ขอกราบนมัสการด้วยความ
นอบน้อมและกราบขอบพระคุณหลวงพ่อล่วงหน้านะเจ้าค่ะ
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วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สาธุ ”

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

จ� ำได้ ว่าอธิ ษฐานจิ ตคุยกับหลวงพ่อจรั ญ
ประมาณนี ้ หลังจากนันไม่
้ นานก็มีพี่คนหนึง่ ชวน
มาปฏิบตั ธิ รรมที่วดั ป่ าเจริ ญราช โดยบอกว่า พระ
ลูกชาย (ขณะนันบวชอยู
้
ว่ ดั อัมพวัน) โทรมาบอกว่า
ถ้ าอยากไปปฏิบตั ธิ รรม หลวงพ่อจรัญแนะน�ำให้
ญาติโยมไปปฏิบตั ทิ ี่วดั ป่ าเจริ ญราชบ้ าง ท่านว่าที่
นี่ดี ไม่แออัด แถมยังท�ำนายทายทักว่า ต่อไปวัดป่ า
เจริ ญราชแห่งนีจ้ ะเป็ นวัดและสถานปฏิบตั ิธรรมที่
มีชื่อเสียง ไม่ใช่แค่ระดับประเทศเท่านัน้ แต่จะโด่ง
ดังกว้ างไกลถึงระดับโลกเลยทีเดียว!!
ในที่ สุ ด เราก็ เ ดิ น ทางมาปฏิ บั ติ ธ รรมที่
วัดป่ าเจริ ญราช การมาครัง้ แรกยังไม่เจอหลวงพ่อ
วีระนนท์ แต่หลังจากนันไม่
้ นานก็มีโอกาสเข้ าคอร์ ส
ปฏิบตั ธิ รรมอีกครัง้ ในช่วงวันที่ ๑-๘ ของเดือน กับ
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ รุ่นที่ ๘ ตอนนันถื
้ อว่า
โชคดีมาก ๆ เพราะหลวงพ่อวีระนนท์ทา่ นเมตตา
เป็ นผู้สอนเดินจงกรมให้ เหล่าโยคีในห้ องปฏิบตั กิ รรมฐานด้ วยตัวเอง ถ้ ามีใครสักคนถามว่าความสุขจาก
การมาปฏิบตั ธิ รรมที่วดั ป่ าเจริ ญราชคืออะไร ตอบได้ ทนั ทีไม่ลงั เล คือการมีโอกาสได้ ฟังเทศน์ฟังธรรมจาก
หลวงพ่อวีระนนท์ เชื่อมัยค่
้ ะจากคนที่ฟังเทศน์ไม่คอ่ ยเข้ าใจ ฟั งธรรมไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง กลับกลายเป็ นคนชอบ
ฟั งเรื่ องเล่า โน่น นี่ นัน่ ที่หลวงพ่อสรรหามาเล่าให้ เหล่าโยคีฟังตลอดการเข้ าคอร์ สปฏิบตั ธิ รรม ไม่วา่ จะเป็ น
พุทธชาดก หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจริ งในสังคม หลวงพ่อท่านมีลีลาการเทศน์ที่สนุกสนาน สามารถโยง
ให้ เห็นภาพที่มาของต้ นเหตุ และผลของการกระท�ำในเรื่ องกฎแห่งกรรมได้ อย่างชัดเจน ความเชื่อน�ำมาซึง่
ความศรัทธา เมื่อเราเชื่อในเหตุมนั่ ใจในผล ก็ต้องเพียรสร้ างเหตุไว้ ให้ ดี เพื่อเป็ นปั จจัยให้ ผลของมันดีตาม
ความเชื่อนัน้ หลวงพ่อคงไม่เคยรู้วา่ วันที่ทา่ นเทศน์เรื่ อง “ขอทานทุคตะ” จะให้ ท�ำให้ ลกู ศิษย์คนหนึง่ ร้ องไห้
เป็ นวรรคเป็ นเวร น้ อมร� ำลึกนึกถึงความเมตตาของพระกัสสปะพุทธเจ้ าที่มีตอ่ ขอทานทุคตะแล้ ว น� ้ำตาก็
หยดแหมะ และอีกหนึง่ เรื่ องที่จ�ำฝังใจ อยากฟั งเทศน์เรื่ องนี ้จากหลวงพ่ออีกไม่ร้ ูเบื่อคือเรื่ อง “รหัสกรรม”
ใครอยากรู้วา่ เนื ้อหาสองเรื่ องนี ้เป็ นอย่างไร ลองนิมนต์หลวงพ่อให้ ทา่ นเทศน์ให้ ฟังนะคะ รับรองไม่ผิดหวัง
แน่นอนค่ะ
อย่างที่ได้ เกริ่ นไว้ ชว่ งแรก ตอนพ่อจากไปใหม่ ๆ มันเศร้ า เสียใจ เจ็บปวดลึก ๆ คิดถึงพ่อทีไร ใจมัน
ก็มีพลังฮึดสู้ ปลุกจิตตัวเองให้ ลกุ ขึ ้นมาเดินจงกรม นัง่ สมาธิ แผ่เมตตา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ พอ่ ช่วงมีเวลา
อยูบ่ ้ าน พอบ่ายโมงปุ๊ บ จะเริ่ มไหว้ พระ จากนันก็
้ เดินจงกรมหนึง่ ชัว่ โมง นัง่ สมาธิ หนึง่ ชัว่ โมง และจบด้ วย
ค�ำแผ่เมตตา โดยแผ่ให้ ตวั เองก่อน แผ่ให้ สรรพสัตว์ และต่อด้ วย อิทงั เม มาตาปิ ตนู งั โหตุ.......จนถึง
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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อิทงั สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา.......สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ ท�ำแบบนี ้ทุกวันต่อเนื่อง
เรื่ อยมาประมาณหนึง่ เดือน
พวกเราเชื่อมัย๊ ค่ะว่าความเชื่อความศรัทธาที่ได้ มาจากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน อาจมีผล
เปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของใครบางคนไปตลอดชีวิต นึกทบทวนย้ อนกลับไปถึงเหตุการณ์วนั
นัน้ คล้ าย ๆ กับว่ามันเพิ่งเกิดขึ ้นไม่นานนี ้เอง เย็นวันหนึง่ หลังจากออกไปซื ้อของนอกบ้ าน ได้ แวะกดเงิน
จากตู้เอทีเอ็มออกมาจ�ำนวนหนึง่ เก็บเงินใส่กระเป๋ าสตางค์เสร็ จ ก็เก็บกระเป๋ าสตางค์ใบนันไว้
้ ในกระเป๋ า
หูรูดขนาดพกพาอีกที ลงจากรถเสร็จก็หอบของพะรุงพะรังเดินเข้ าบ้ านไปตามปกติ นัง่ อยูใ่ นบ้ านพักใหญ่
ราวเกือบชัว่ โมงเห็นจะได้ ใจก็นกึ อยากหยิบมือถือขึ ้นมาเช็คดูข้อความซะหน่อย แต่หามือถือเท่าไหร่ก็
หาไม่เจอ นัง่ คิดล�ำดับเหตุการณ์สกั แป๊ บ...ใจก็วบู หล่นตก ลงมาอยูท่ ี่ตาตุม่ รีบวิ่งออกไปดูหน้าบ้าน

ทันทีทันใด พลันสายตาก็มองเห็นกระเป๋าเจ้าปัญหาวางตกอยู่กลางถนนหน้าบ้านนั่นเอง

สติเร็ วเท่าฝี เท้ า รี บวิ่งออกไปหยิบกระเป๋ าโดยเร็ ว พร้ อมทังมองส�
้
ำรวจไปบริ เวณรอบ ๆ อดรู้สกึ แปลกใจกับ
ภาพที่เห็นตรงหน้ าไม่ได้ ขณะนันเป็
้ นตอนหัวค�่ำ มีผ้ คู นเดินกันขวักไขว่ไปมาเต็มถนน แถมแสงไฟบริ เวณ
นันก็
้ สว่างมองเห็นวัตถุชดั เจน แต่ท�ำไมถึงไม่ยกั กะมีใครเห็นกระเป๋ าของเราที่ตกอยูใ่ บนี ้นะ นาทีนนความ
ั้
คิดที่วา่ “เทวดารักษาทรัพย์สินให้” ก็วิ่งเข้ ามาปะทะความรู้สกึ ในใจอย่างแรงทันที บอกไม่ถกู เหมือน
กัน รู้แต่วา่ ใจมันรับรู้ได้ ด้วยตัวเอง เรายกมือขึ ้นไหว้ สาธุ สาธุ เพื่อขอบคุณเทวดาที่ทา่ นช่วยคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ไม่ให้ สญ
ู หายไปโดยอัตโนมัติ ทุกครัง้ ที่มีการแผ่เมตตา พอถึงช่วง อิทงั สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา
โหนตุ สัพเพ เทวา เราจะเปล่งวาจาชัดถ้ อยชัดค�ำ พร้ อมน้ อมจิตส่งบุญให้ เหล่าเทวดาทังหลายทั
้
งปวงด้
้
วย
ใจที่นอบน้ อม รู้สกึ ได้ ถงึ พลังบุญวิเศษ คล้ ายเหล่าเทวดาท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญนี ้กับเราจริ ง ๆ คิดแบบ
นี ้แล้ วก็มีแต่ความสบายใจ เกิดความอบอุน่ ใจเพราะเชื่อมัน่ ว่าเทวดาจะปกปั กรักษาคุ้มครองเราตลอด
เวลา โดยจริ ตแล้ วเป็ นคนที่มีความสุขกับการสวดมนต์ โดยเฉพาะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร สวดทีไร
รู้สกึ ใจเป็ นสุขทุกที ทุกวันนี ้ก็ยงั คงชอบสวดให้ พระพุทธรูปที่บ้านฟั งบ่อย ๆ เหตุผลง่ายนิดเดียว แค่อยาก
เป็ นที่รักของเทวดา และอยากให้ ทา่ นเอ็นดูในสิง่ ที่เราท�ำให้ ทา่ นด้ วยความตังใจจริ
้
ง เพื่อให้ ทา่ นมีบญ
ุ บารมี
เพิ่มมากขึ ้น ต่อยอดกรมธรรม์บญ
ุ ให้ ทา่ นช่วยปกปั กรักษาคุ้มครองเราไปนาน ๆ
จะว่าไปนับตังแต่
้ กล่าวปาวารณาตัวเป็ นลูกศิษย์หลวงพ่อวีระนนท์แล้ ว ก็พยายามจัดสรรเวลาเข้ า
มาช่วยเหลือการงานในวัดเท่าที่โอกาสและเวลาจะเอื ้ออ�ำนวย แต่มาระยะหลังนี ้ด้ วยภาระหน้ าที่การงาน
ที่มากขึ ้น ท�ำให้ มีเวลาเข้ ามาช่วยเหลืองานภายในวัดได้ น้อยลง ถึงอย่างไรก็ไม่เคยรู้สกึ ชีวิตห่างไกลวัดห่าง
ไกลจากหลวงพ่อวีระนนท์เลย ตื่นเช้ ามาพอเดินผ่านรูปถ่ายท่านที่ตงไว้
ั ้ บนหิ ้งพระ ก็จะยกมือขึ ้นไหว้ พร้ อม
ร� ำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธาเสมอมา ล่าสุดเมื่อเร็ ว ๆ นี ้ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๗-๒๙ มิถนุ ายน
๒๕๕๗ ได้ มีโอกาสร่วมเดินทางไปแสวงบุญสังเวชนียสาน ๔ ต�ำบล ที่ประเทศอินเดียและเนปาล กับชาว
คณะวัดป่ าเจริ ญราช ซึง่ จัดโดยชมรมกระแสใจ โดยมีหลวงพ่อวีระนนท์เป็ นผู้น�ำคณะเดินทาง ซึง่ มีจ�ำนวน
ทังสิ
้ ้น ๑๓๗ คน (พระ ๑๗ รูป แม่ชี ๘ คน และฆราวาส ๑๑๒ คน)
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การเดินทางครั ง้ นี ถ้ ื อว่าตัวเองโชคดีมากมายมหาศาลที่มีโอกาสเป็ นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปประกาศธรรมให้ ชาวโลกรับรู้และตระหนักว่า ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท
(หินยาน) ของเรายังคงมีความเจริ ญรุ่งเรื องด้ วยดีเสมอมา ถึงแม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า (พระสมณโคดม)
ท่านได้ ทรงเสด็จดับขันธปริ นิพพานมานานกว่าสองพันปี แล้ วก็ตาม หากแต่ชาวพุทธนิกายเถรวาทก็ยงั คง
มีความเลื่อมใสในค�ำสัง่ สอนของพระศาสดาไม่เสื่อมคลาย การประกาศธรรมครัง้ นี ้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี ชาว
ไทยเมืองพุทธ ประเทศที่ได้ รับการยอมรับและกล่าวขานจากนานาชาติวา่ เป็ นดินแดนที่มีพระพุทธศาสนา
เจริ ญรุ่งเรื องมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก นัง่ คิดถึงช่วงเวลานันที
้ ไร ใจก็ยิ ้มสุขใจ นับเป็ นทริ ปแห่งความทรงจ�ำ
(เกิน) คุ้มค่าเงิน คุ้มค่าเวลา ที่ส�ำคัญคุ้มค่าจิตใจที่สดุ ความเป็ นอดีตเกิดขึ ้นทุกขณะนาที เช่นเดียวกันทริ ป
แสวงบุญอินเดียเสวยบุญเนปาลครัง้ นี ้ ก็จะต้ องกลายเป็ นทริ ปในอดีต ซึง่ เต็มไปด้ วยเรื่ องเล่าและความทรง
จ�ำดี ๆ ที่มีให้ ตวั เองตลอดชีวิต มองย้ อนกลับไปทีไร ภาพแห่งความสุขก็คงโลดแล่นอยูใ่ นใจ พร้ อมรอยยิ ้ม
แห่งความสุขไม่ร้ ู ลืม
ทุกวันนี ้อยากบอกว่ามีความสุขกับชีวิตดี แม้ จะมีความทุกข์แวะเข้ ามาเคาะประตูใจบ้ าง แต่ก็ร้ ูสกึ
ว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาของชีวิต เรื่ องราวทุกเรื่ องราวมันก็มีเหตุและผลของมันแตกต่างกันไปตามวาระและ
กรรม เรารู้ เราเห็น เราอยูก่ บั ปั จจุบนั ต่อให้ ต้องพบเจอเรื่ องเลวร้ ายอีก (หลาย) ครัง้ ใจดวงเดิมก็จะมีพลัง
น้ อมรับสถานการณ์นนได้
ั ้ อย่างไม่หวัน่ เกรง ไม่วา่ เราจะมีเพื่อนดีสกั แค่ไหน อย่าลืมคบเพื่อนที่ชื่อ “สติ” ไว้
ให้ มาก ๆ เมื่อเป็ นเพื่อนกันสนิทใจแล้ ว เราจะรู้ได้ เองว่าเพื่อนรักนามว่า “สติ” มีคณ
ุ และประโยชน์ตอ่ เรา
อย่างไร พิมพ์มาถึงประโยคนี ้ก็นกึ ถึงค�ำพูดที่หลวงพ่อท่านเคยพูดเตือนสติในการฟั งเทศน์ครัง้ หนึง่ ว่า
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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“ทุกข์เพราะเอาเขามาไว้ในใจ
หมดทุกข์ถ้าเอาเขาออกไปจากใจ”
วาทะเด็ดประโยคเดียวที่ยงั คงจ�ำฝังใจ จ�ำไม่ลืมติดแนบแน่นก้ องอยูใ่ นหูจวบจนถึงทุกวันนี ้ ธรรมะลึกซึ ้ง
เสมอถ้ าครุ่นคิดและไตร่ตรองด้ วยสติปัญญา เพียงแค่เรากระเทาะความหมายและตีโจทย์ประโยคนี ้แตก
ประโยคเดียว ก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับการใช้ ชีวิตอย่างมีสติขึ ้นอีกเยอะเลยทีเดียว
นับจากนี ้อีกกี่ปี คงไม่มีใครตอบได้ วา่ วันไหนจะเป็ นวันสุดท้ ายแห่งลมหายใจ เราทุกคนล้ วนต่างก็
มีสงิ่ ยึดเหนี่ยวจิตใจแตกต่างกันออกไป ณ วันนี ้ วันที่พิมพ์ต้นฉบับส่ง (ตามค�ำขอ) ให้ น้องปู นางฟ้าคนสวย
จากการบินไทย เรากล้ าพูดได้ อย่างเต็มค�ำ (พิมพ์อย่างเต็มมือ) ว่าช่วงชีวิต ๕ ปี ที่ผา่ นมานี ้ ได้ พยายาม
รักษาศีล ๕ ให้ สะอาด บริ สทุ ธิ์ บริ บรู ณ์ อย่างมีสติทกุ ขณะจิตเท่าที่สามารถท�ำได้ และมัน่ ใจว่าอานิสงส์
ของการรักษาศีล ๕ ด้ วยสัจจะทังทางวาจาและการประพฤติ
้
ปฏิบตั นิ ี ้ จะส่งผลให้ ชีวิตในภพนี ้ชาตินี ้ได้ พบ
เจอแต่สงิ่ ที่ดีงาม รู้สกึ อุน่ ใจและมีความสุขทุกครัง้ ที่เราเป็ นศิษย์มีครู มีส�ำนัก มีสงั กัด การได้ พบเจอครูบาอาจารย์ดี ๆ เฉกเช่นหลวงพ่อ ท่านพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้ าอาวาสวัดป่ าเจริ ญราช ถือเป็ นมหา
มงคลของชีวิตในชาตินี ้อย่างยิ่ง เมื่อพบแล้ วก็จะขอเดินตามรอยเท้ าครูบาอาจารย์จวบจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ก่อนจากกัน ขอฝากปริ ศนาธรรมแค่ข้อเดียว อะไรเอ่ย หนึง่ ไม่มีสอง สองไม่มีสาม และสามไม่มีสี่? เชื่อว่า
หลายคนรู้ค�ำตอบแล้ ว แต่ส�ำหรับคนยังไม่ร้ ูค�ำตอบหรื อยังไม่แน่ใจในค�ำเฉลย ลองแวะเวียนไปหาค�ำตอบ
ได้ ที่วดั ป่ าเจริ ญราชนะคะ สุดท้ ายนี ้ก่อนจากกันจริ ง ๆ ขอให้ บญ
ุ รักษาธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมทุกท่าน และขอน้ อมจิตร่วมอนุโมทนาบุญทุกรูปแบบที่ส�ำเร็ จด้ วยกิจอันชอบดีแล้ วกับทุก ๆ ท่านมา
ณ โอกาสนี ้ด้ วย สาธุ สาธุ สาธุ...อนุโมทามิ
มหาทุคตะ

ผู้ที่ยากจนสิ้นไร้อย่างที่สุด
เรื่ องราวนี ้เป็ นเรื่ องของ หนุม่ ที่ชื่อ ทุคตะ หรื อว่า มหาทุคตะ แปลว่าผู้ที่ยากจนสิ ้นไร้ อย่างที่สดุ
นายทุคตะคนนี ้เป็ นขอทาน วัน ๆ คอยแต่จะรับอาหารจากคนรวยหรื อไม่ก็ไปรอรับอาหารจากพระที่กฏุ ิวดั
เพื่อประทังชีวิตเท่านัน้ วันหนึง่ นาย ทุคตะ ได้ เห็นคนเขาพากันนิมนต์พระคนละสิบรูป ยี่สบิ รูป บางคนก็
เป็ นร้ อย ๆ รูปไปฉันอาหารที่บ้านก็เกิดความแปลกใจจึงได้ สอบถามกับบัณฑิตที่มาชวนให้ ไปท�ำบุญ หลัง
จากได้ รับค�ำแนะน�ำจากบัณฑิตผู้เป็ นผู้จดั การงานท�ำบุญใหญ่นี ้ว่า ตนเองควรจะท�ำบุญท�ำทานเสียบ้ าง
เพื่อที่ในปั จจุบนั ชาติและภพชาติตอ่ ไปจะได้ ไม่ยากจนแบบนี ้ต่อไป เมื่อทุคตะเข้ าใจถึงค�ำแนะน�ำแล้ วก็จงึ
เกิดความอยากท�ำบุญกับเขาบ้ าง จึงได้ ไป “จองพระ” ไว้ รูปหนึง่ กับบัณฑิตหนุม่ ผู้จดั การพระที่มาชวน ว่า
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แล้ วก็ชวนภรรยาของตนไปรับจ้ างเศรษฐี เพื่อที่จะเอาค่าแรงที่ได้ ไปท�ำบุญในวันรุ่งขึ ้น
ในขณะที่ไปรับจ้ างทุคตะและภรรยาก็มีความขยันขันแข็งรื่ นเริ งมาก เศรษฐี นายจ้ างก็เกิดความ
ชอบใจเลยเพิ่มค่าจ้ างให้ เป็ นสองเท่า และยิ่งได้ ร้ ูวา่ นายทุคตะจะเอาเงินค่าจ้ างไปท�ำบุญก็ยิ่งดีใจและขอ
โมทนาบุญเพื่อการนี ้ด้ วย หลังจากได้ คา่ จ้ างแล้ วทังนายทุ
้
คตะกับภรรยาก็พากันตระเตรี ยมอาหารเพื่อ
ถวายพระด้ วยความยินดีเป็ นที่สดุ วันรุ่งขึ ้นนายทุคตะก็รีบตื่นแต่เช้ าไปถามผู้จดั การในการท�ำบุญว่าจอง
พระรูปไหนเอาไว้ ให้ ตน จะได้ นิมนต์ไปฉันที่บ้านได้ ทนั เวลา ผู้จดั การบอกว่า ลืมจดบัญชีเอาไว้ ขอโทษทีเถอะ
เพราะนายทุคตะนิมนต์พระแค่รูปเดียวเท่านันเองตนเลยไม่
้
ได้ จดไว้ นายทุคตะเสียใจแทบล้ มทังยื
้ น แล้ ว
ร้ องไห้ เสียใจเป็ นการใหญ่วา่ นายเป็ นคนชวนฉันมาให้ ท�ำบุญเองแท้ ๆ ฉันก็ไปรับจ้ างหาเงินมาด้ วยความ
เหนื่อยยาก ตระเตรี ยมอาหารสุดความสามารถแล้ วนายไม่มีพระจะให้ แล้ วทีนี ้จะให้ ฉนั ท�ำอย่างไร ผู้จดั การ
ก็คดิ หาทางออกให้ (หรื อไม่ก็เป็ นบุญเก่าของนายทุคตะก็ไม่อาจทราบได้ ) ที่ยงั เหลือพระกัสสปะพุทธเจ้ าผู้
เป็ นประมุขแห่งสงฆ์ทงหลายยั
ั้
งไม่มีใครนิมนต์ทา่ น ธรรมดาพระพุทธเจ้ าท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ต่อคนยากไร้ อยูแ่ ล้ ว นายรี บไปนิมนต์พระองค์เถอะ นายทุคตะรี บวิ่งที่พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้ าทันที
พระพุทธองค์ทราบด้ วยฌานจากการตรวจดูสตั ว์โลก ณ เวลาใกล้ รุ่งอยูแ่ ล้ วว่านายทุคตะจะมาหา ดังนัน้
แม้ จะมีเหล่ากษัตริ ย์ หรื อมหาเศรษฐี ในเมืองมา รอนิมนต์พระองค์อยูม่ ากมาย คนเหล่านันก็
้ จะไม่ได้ รับ
บาตรของพระองค์ นายทุคตะรับบาตรของพระองค์ได้ ทันทีที่พระพุทธองค์ก้าวเท้ าออกมาจากพระคันธกุฎี
ที่ส�ำคัญคือ แม้ เหล่ากษัตริ ย์หรื อเศรษฐี จะขอประมูลบาตรด้ วยราคาเท่าไหร่นายทุคตะก็ไม่ยอมขายรี บอุ้ม
บาตรเดินน�ำพระพุทธองค์ลวิ่ ๆ ไปที่กระท่อมของตนเอง
เรื่ องร้ อนถึงท่านเจ้ าสักกะเทวราช (พระอินทร์ )ได้ จ�ำแลงกายปลอมตัวเป็ นพ่อครัวหัวป่ าก์ฝีมือเยี่ยม
มาช่วยท�ำกับข้ าวจานเด็ดไว้ คอยถวายให้ พระพุทธองค์โดยไม่คดิ ค่าบริ การแต่อย่างใด ข้ อนี ้หากมองในแง่
ของมานุษยวิทยาแล้ ว ก็คงเป็ นเพื่อนบ้ านใจดีมีฝีมือคนหนึง่ ได้ มาช่วยนายทุคตะคนนี ้ท�ำอาหารให้ หลัง
จากพระพุทธองค์เสวยเสร็ จก็ได้ ประทานโอวาทแก่ทคุ ตะเรื่ องผลแห่งการให้ ทานแล้ วก็เสด็จกลับไปพระ
อาราม นายทุคตะก็ถือบาตรกลับไปที่วดั ด้ วยบอกให้ ลกู เมียนัง่ รอที่บ้าน พอนายทุคตะกลับมาบ้ านกลับพบ
ว่าไม่มีที่จะให้ ตนเองอยูเ่ สียแล้ วเพราะเต็มเปี่ ยมไปด้ วยแก้ วรัตนทัง้ ๗ ประการเป็ นที่ฮือฮาของคนในเมือง
มากโดยคนเข้ าใจกันว่าเป็ นเพราะได้ อานิสงส์แห่งการถวายทานแด่พระพุทธเจ้ า
นายทุคตะไม่ร้ ูจะท�ำอย่างไรกับทรัพย์มากมายขนาดนี ้ จึงน�ำเรื่ องไปกราบทูลพระราชา พระราชาก็
สัง่ ให้ คนเอาเกวียนสักพันเล่มมาขนไปกองไว้ ที่หน้ าพระลาน
แล้ วตรัสถามว่ามีใครบ้ างที่มีทรัพย์สนิ
มากมายปานนี ้ในเมืองแห่งนี ้บ้ าง เมื่อไม่มีใครมีทรัพย์มากเท่ากับนายทุคตะ พระองค์จงึ ได้ สถาปนาเขาให้
เป็ นเศรษฐี ประจ�ำเมืองต่อไปทุคตะเศรษฐี นนในใจส�
ั้
ำนึกเสมอว่า การที่ได้ ทรัพย์ร�่ำรวยมากมายถึงขนาดนี ้
ได้ มาเพราะการท�ำบุญท�ำทาน เขาจึงไม่ประมาทในชีวิตและไม่ประมาทในการท�ำบุญด้ วยเมื่อสิ ้นชีวิตจาก
ภพชาติ นัน้ แล้ ว ก็ ไ ด้ ม าเกิ ด อยู่ เ ป็ น บุ ต รในตระกู ล ผู้ อุ ปั ฏ ฐากพระสารี บุ ต รอัค รสาวกเบื อ้ งขวาของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าองค์ปัจจุบนั และได้ ชื่อว่า “บัณฑิต” อันเป็ นชาติสดุ ท้ ายเพราะภายหลัง
ได้ อปุ สมบทเป็ นสามเณรไม่นาน สามเณรบัณฑิตก็ได้ บรรลุอรหันต์ขึ ้นสูน่ ิพพาน
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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ทุกแรงบุ ญร่วมใจ “โรงอุ โบสถวัดป่ าเจริญราช”
เรียบเรียงโดย ขนิษฐา อัมภวา

ต่อจากฉบับที่แล้วว่าด้วยเรื่อง อุโบสถ
ประเภทของพระอุโบสถ

ในวิถีธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องไทย นิยมสร้ าง
พระอุโบสถอยู่ ๒ ประเภท คือ
๑. พระอุโบสถในน� ้ำ หรื อเรี ยกอย่างภาษาปากว่า
“โบสถ์แพ” หรื อ “โบสถ์น� ้ำ” หมายถึงพระอุโบสถ
ที่สร้ างขึ ้นในน� ้ำ เพื่อใช้ น� ้ำเป็ นสิง่ ก�ำหนดเขตแดน
เพื่อท�ำสังฆกรรม แนวความคิดในการใช้ สีมา
ลักษณะนี ้ ในประเทศไทยมีอยูบ่ ้ างบางพื ้นที่แต่
ไม่ค่อยมีมากนัก
๒. พระอุโบสถบนบก หมายถึงพระอุโบสถที่สร้ าง
ขึ ้นบนผืนดิน มีการก�ำหนดเขตสีมาด้ วยใบเสมา
เป็ นแบบอย่างที่พบเห็นได้ ทวั่ ๆ ไป
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ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
พระอุโบสถ

พระอุโบสถใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ระหว่างหมูพ่ ระสงฆ์ด้วยกันเท่านัน้ ความเป็ นพระ
อุโบสถอาศัยใบเสมา เป็ นเครื่ องชี ้แสดงรูปแบบ
ลักษณะของพระอุโบสถของไทย สามารถแบ่งแยก
เป็ นประเภทหลัก ๆ ควบคูไ่ ปกับแผนผังอาคารได้
เป็ น ๗ รูปแบบดังนี ้ คือ
๑. แบบมีปีกนก หมายถึง ลักษณะอาคารที่มีผงั
รูป ๔ เหลี่ยมผืนผ้ า ภายในตังแนวเสาประธานขึ
้
้น
เพื่อรับโครงจัว่ ประธานก่อนชักปี กนกออกคลุมพื ้นที่
ที่เหลือรอบด้ าน ระดับหลังคาอาจท�ำเป็ นมุขเดียว
หรื อมุขลดหลายระดับก็ได้
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๑.๑ แบบผังทึบ หมายถึงอาคารที่แนวขอบรอบ
นอกสุดนันก่
้ อเป็ นผนังทึบ มีชอ่ งหน้ าต่างประตู
เปิ ดเป็ นช่วง ๆ ลักษณะอาคารรูปแบบอย่างนี ้
เรี ยกกันทัว่ ไปว่า “ทรงโรง” อุโบสถทรงโรง วัด
มหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

๓. แบบมุขเด็จ หมายถึง อาคารที่มีผงั รูป ๔ เหลี่ยม

๒. แบบทรงคฤห์ หมายถึง ลักษณะอาคารที่มีผงั

ของจัว่ เรื อนประธาน เช่น อุโบสถแบบมุขลดใต้
ขื่อ วัดสิงห์ นนทบุรี

ผืนผ้ า มีหลังคาคลุมอย่างทรงคฤห์ เฉพาะด้ านสกัด
หน้ าและหลังชักผังออกเป็ นโถงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
กว่าอาคาร เรี ยกว่า “มุขเด็จ” โดยท�ำหลังคาล้ อตาม
รูปทรงหลังคาเรื อนประธานและยกฐานสูง ถ้ าไม่ยก
๑.๒ แบบมีเสาพะไลรอบ หมายถึง อาคารที่ ฐานเรี ยกว่า “มุขโถง” มี ๒ ลักษณะ
แนวขอบรอบนอกสุด ตัง้ เป็ น แนวเสารั บ ปี ก นก
๓.๑ มุขเด็จอย่างมุขลด หมายถึง มุขเด็จที่ลด
ชายคาโดยรอบ ส่วนผนังอาคารอยูเ่ ลยถัดเข้ าไป ระดับสันหลังคาให้ ต�่ำลงอย่างการลดแบบปกติ
อีกแนวหนึง่ ท�ำให้ อาคารมีระเบียงทางเดินโดย เช่น อุโบสถแบบมุขเด็จ วัดหน้ าพระเมรุ อยุธยา
รอบ เช่น อุโบสถแบบมีพะไลรอบ วัดพระ๓.๒ มุขเด็จอย่างมุขลดใต้ ขื่อ หมายถึง มุขเด็จที่
ศรี รั ต นศาสดาราม
ลดระดับสันหลังคาให้ ต�่ำลงมาอยู่ใต้ บริ เวณขื่อ
รูป ๔ เหลี่ยมผืนผ้ า มีหลังคาที่คลุมอาคาร ท�ำเป็ น
หลังคาจัว่ อย่างเรื อน ด้ านหน้ าและหลังไม่ท�ำปี กนก
คลุม อาศัยผืนผนังก่อยันจากพื ้นถึงอกไก่ หรื ออาจ
ท�ำเป็ นแผงจัว่ มีหน้ าบันเป็ นเครื่ องไม้
๒.๑ แบบหลังคาตอนเดียว หมายถึง อาคารที่ท�ำ
หลังคาผืนเดียวคลุมยาวแต่ละข้ างนับแต่หวั เรื อน
ถึงท้ ายเรื อน อาคารลักษณะนี ้จึงมีเพียงมุขเดียว
ทังด้
้ านหน้ าและหลัง เช่น อุโบสถทรงคฤห์ วัดเขา
ขุนพนม นครศรี ธรรมราช
๒.๒ แบบมุขลด หมายถึง อาคารที่ลดทอน
หลังคาทังด้
้ านสกัดหน้ าและหลังให้ สนลง
ั้
โดย
การชักเป็ นมุขลด ซึง่ แต่ละด้ านอาจจะลดลงเป็ น
ชัน้ ๆ เป็ น ๒-๓ ลด แล้ วแต่ขนาดความยาวของ
อาคารนัน้ ๆ เช่น อุโบสถแบบมุขลด วัดสระบัว
เพชรบุรี

๔. แบบมีเฉลียง หมายถึง อาคารที่มีผงั รูป ๔

เหลี่ยมผืนผ้ า ท�ำหลังคาคลุมอย่างทรงคฤห์ เฉพาะ
ด้ านสกัดหน้ า-หลัง หรื อเฉพาะด้ านหน้ าหรื อด้ าน
หลัง ด้ านใดด้ านหนึง่ เพียงด้ านเดียวต่อเป็ นเฉลียง
เฉลียงที่ต่อออกมานีน้ ิยมท�ำเป็ น
๔.๑ แบบหลังคาจัน่ หับ หมายถึง เฉลียงที่ท�ำ
หลังคาเป็ นเพิงอย่างหมาแหงนคลุม โดยส่วน
ที่สูงนัน้ จะวิ่งเข้ าไปชนกับผนังเรื อนของอาคาร
ส่วนปลายใช้ วิธีการตังเสารั
้ บ เช่น อุโบสถแบบ
จัน่ หับ วัดดุสติ าราม อยุธยา
๔.๒ แบบเรื อนขวาง หมายถึง เฉลียงส่วนที่ตอ่
ออกมาทังหน้
้ า-หลัง ท�ำหลังคาทรงจัว่ คลุม โดย
แนวสันหลังคาขวางสันหลังคาของเรื อนประธาน
ท�ำให้ ดเู หมือนเป็ นเรื อน ๓ หลัง เช่น อุโบสถแบบ
เรื อนขวาง วัดมหาสมณาราม เพชรบุรี
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๔.๓ แบบมุขลด หมายถึง เฉลียงที่ท�ำหลังคา
เป็ นอย่างทรงคฤห์ล้ออย่างเรื อนประธาน โดย
ท�ำเป็ นมุขลดลงมาอีก ๑ ระดับ เช่น อุโบสถแบบ
มุขลด วัดสุนทริ การาม กรุงเทพฯ

ในหลวง ในสายตาพระอริยะสงฆ์

๕. แบบมุขประเจิด หมายถึง ลักษณะอาคารที่

ออกแบบมุข ลดให้ มี ลัก ษณะที่ ดูเ สมื อ นลอยออก
จากผืนหลังคาปี กนก ที่คลุมอาคารทังด้
้ านหน้ าและ
หลัง ในบางท้ องที่เรี ยกมุขลักษณะนี ้ว่า “มุขชะโงก”
หรื อ “มุขทะลุขื่อ” เช่น อุโบสถแบบมุขประเจิด วัด
ราชบรรทม อยุธยา
๖. แบบตรีมุข หมายถึง ลักษณะอาคารที่ตอ่ มุข

เพิ่มขึ ้นจากด้ านยาวด้ านใดด้ านหนึง่ ของผังรูป ๔
เหลี่ยมผืนผ้ าเดิม ท�ำให้ อาคารหลังดังกล่าวมีหน้ า
จัว่ ขึ ้น ๓ ด้ าน เช่น อุโบสถแบบตรี มขุ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
๗. แบบจัตุรมุข หมายถึง ลักษณะอาคารที่ออก

แบบแผนผังและรูปทรงเรื อนอย่างรูปกากบาท ท�ำให้
อาคารมีมขุ หรื อหน้ าจัว่ หันออกทัง้ ๔ ทิศ ๔ ด้ าน
เช่น อุโบสถแบบจตุรมุข วัดบวรสถานสุทธาราม
กรุ ง เทพฯ
โปรดติดตาม “รูปแบบลักษณะพระอุโบสถ”
ในฉบับหน้า

“พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น
แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย...”
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
พระอริ ยเจ้ าที่ชาวไทยรู้จกั กันดี
มีข้อวัตรปฏิบตั ทิ ี่เคร่งครัด ทรงคุณธรรม
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ไดอารี่ธรรม

เรื่องโดย ปัญชลีย์ วัชรศิริวิทย์ (คุณดี)
เรียบเรียงโดย ธรรมบุตร

หนทางสู่ธรรม ๑
สวัสดีพี่ ๆ เพื่อน ๆ กัลยาณมิตร และ
ครอบครัวชาววัดป่ าเจริ ญราช ทุกท่านค่ะ ก่อนอื่น
ต้ องขอขอบคุณ คุณปู (บุษรัตน์) ที่ได้ สง่ ท�ำเนียบ
เชิญทางเฟสบุ๊คให้ ข้าพเจ้ าได้ มาแชร์ ประสบการณ์
ชีวิตจริ ง ในวารสารกระแสใจ หลังจากที่ได้ ร่วมทริ ป
แสวงบุญ อินเดีย-เนปาล (๔ สังเวชนียสถาน) กับ
ครอบครัววัดป่ าเจริ ญราช ข้ าพเจ้ าก็ตอบตกลงทันที
ตอนแรกก็งงงวยเล็กน้ อย ว่าจะเขียนเล่าเรื่ องราว
อย่างไรดี ปกติข้าพเจ้ าเป็ นคนชอบพูดเล่าเรื่ อง มาก
กว่าการเขียน ซึง่ ต้ องเรี ยบเรี ยงถ้ อยค�ำ แต่การพูด
เป็ นการบอกทุกสิง่ อย่างที่ออกมาจากใจ ไม่ต้อง
เรียบเรียงให้ ยงุ่ ยาก ก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญ
ทุก ๆ ท่านที่ได้ ร่วมบุญใหญ่ด้วยกันในครัง้ นี ้นะค่ะ

ปัญชลีย์ วัชรศิรว
ิ ท
ิ ย์ คือชือ่ ของข้ าพเจ้ า

ชื่อเล่นคือ ดี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการตลาด และ
ปริ ญญาโทจาก University of New South Wales
(UNSW) คณะการจัดการ จากเมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย ปั จจุบนั ช่วยเพื่อนบริ หารกิจการร้ าน
กาแฟ Café Velodome (คาเฟ่ เวโลโดม) ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ ) ประตูด้าน
สนามหลวง ติดกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะค่ะ
ยิ่งบอกว่าเป็ นชาว
วัดป่ าเจริ ญราช รับรองจัดเต็มค่ะ
มาเริ่มปฏิบัติธรรมได้อย่างไร และที่ไหน

ในชี วิ ต ไม่ เ คยคิ ด มาก่ อ นเลยว่ า จะได้ มี
โอกาสเข้ าสูว่ งการปฏิบตั ธิ รรม เมื่อก่อนน้ องสาวเคย
ไปปฏิบตั ิ ที่วดั อินทรวรวิหาร และได้ ชกั ชวนข้ าพเจ้ า
อยูเ่ สมอให้ ไปปฏิบตั ธิ รรมตลอด เป็ นเวลาถึง ๓ ปี
แต่ข้าพเจ้ าก็ยงั ไม่เคยไป ช่วงนันตนเองก�
้
ำลังท�ำงาน
บริ ษั ท เอกชนเป็ นตั ว แทนขนส่ ง สิ น ค้ าระหว่ า ง
ประเทศ ซึง่ ต้ องท�ำงานในวันเสาร์ ด้วย และมีวนั หยุด
แค่ ๑ วัน ช่วงนันคงไม่
้
ใช่เวลาของเรา จึงมิได้ สนใจ
ผ่านมา ๔ ปี อยู่ ๆ มาวันหนึง่ ของเดือนพฤศจิกายน ก็
เริ่ มมีความรู้สกึ อยากไปปฏิบตั ธิ รรม เนื่องจากเดือน
ธันวาคมเป็ นเดือนเกิดของตนเอง จึงโทรไปสอบถาม
รายละเอียดที่วดั อินฯ ว่าจะต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร
บ้ างที่นี่ชว่ งเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีคนสมัคร
คอร์ สปฏิบตั ธิ รรมเยอะมาก แต่รองรับได้ เพียง ๑๒๐
คนเท่านัน้ ด้ วยความที่กลัวจะไม่ได้ ไป ข้ าพเจ้ าจึงรี บ
จองตังแต่
้ เนิ่น ๆ เป็ นล�ำดับที่ ๑๖ จากนันอี
้ ก
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๑ สัปดาห์ใกล้ เข้ าคอร์ สวิปัสสนากรรมฐาน รู้สกึ ตื่น
เต้ นมาก เพราะไม่เคยปฏิบตั ธิ รรมมาก่อนในชีวิต
ข้ าพเจ้ าก็ไปร้ านหนังสือ Se-Ed Book หาหนังสือ
เกี่ยวกับการเตรี ยมตัวไปปฏิบตั ธิ รรม
และก็ได้
หนังสือของหลวงพ่อจรัญฯ เล่มแรกมาอ่าน ว่าให้
เตรี ยมตัวเตรี ยมกาย และเตรี ยมใจ ไปเท่านันก็
้ พอ
ใกล้ วนั ไปปฏิบตั ิก็แจ้ งทางบ้ านว่า ปี นี ้ขอสละสิทธิ์
ไปเที่ยวกับครอบครัว มีความรู้สกึ อยากไปวัดและ
ลองไปดูวา่ ปฏิบตั แิ ล้ วดีอย่างไร ข้ าพเจ้ าดีใจมาก
ที่ทางบ้ านไม่คดั ค้ าน ตอนไปสมัครไม่ได้ บอกใคร
รอจนถึงวันเดินทาง ที่ต้องไปวัดแต่เช้ า ก็มากราบ
คุณพ่อคุณแม่วา่ ลูกจะไปปฏิบตั แิ ล้ วนะ ๘ วัน ๗ คืน
เริ่มปฏิบัติธรรม และหลังจากปฏิบัติธรรม
แล้วได้ผลอย่างไร

คุณพ่อขอไปส่งที่อาคารปฏิบตั ธิ รรม (วัด
อินฯ) ลึก ๆ แล้ วแอบดีใจที่คณ
ุ พ่อมาส่ง ที่นี่สมัย
หลายปี ก่อนกฎระเบียบเคร่งครัดมาก ข้ าพเจ้ าก็อยู่
ในรุ่นแรก ๆ ที่กฎระเบียบทางวัดเข้ มมาก ๒ วันแรก
อยากจะกลับบ้ านหนอ เพราะปวดก็ปวด เมื่อยเราก็
เมื่อย คิดหนอ ฟุง้ ซ่านหนอ เรามาท�ำอะไรนี่ มาเดิน
ช้ า ๆ ขวาย่างหนอ ซ้ ายย่างหนอ ทานช้ า ๆ ทุกอย่าง
ต้ องปรับให้ ช้าหมด ซึง่ ขัดกับตนเองเป็ นอย่างมาก
เพราะตัวเองจะค่อนข้ างไฮเปอร์ ท�ำอะไรเร็ว ๆ เพียง
แค่ ๒ วัน ก็อยากกลับบ้ านจริ ง ๆ แต่กลับไม่ได้ ต้ อง
อยูจ่ นจบคอร์ ส นัง่ สมาธิไม่ได้ เลยปวดเมื่อยมาก
ช่วงข้ อต่อ เวลาให้ นงั่ สมาธิต้องขออนุญาตไปนัง่ บน
เก้ าอี ้ จนกระทัง่ เข้ าวันที่ ๓ ของการมาปฏิบตั ิ ช่วง
บัลลังก์บา่ ยคุณแม่อ�ำไพ (วิทยากร) ท่านพูดขึ ้นมา
๒ ประโยค คอร์ สนี ้มีคณ
ุ แม่ครรภ์ประมาณ ๕-๖
เดือน มาปฏิบตั ดิ ้ วย และวิทยากรทุกท่านก็บอกว่า
ถ้ านัง่ ไม่ได้ หรื อไม่ไหว เชิญให้ นงั่ บนเก้ าอี ้ แต่โยคี

28

วัดป่าเจริญราช

ท่านนันปฏิ
้ เสธที่จะนัง่ เก้ าอี ้ ท่านบอกว่านัง่ ได้ ได้ ยิน
ดังนันทั
้ งห้
้ องก็อึ ้งกันอยูพ่ กั หนึง่ รวมทังตั
้ วเองด้ วย
อาจารย์แม่จงึ บอกว่า โยคีทา่ นใดที่ยงั นัง่ สมาธิไม่ได้
และยังต้ องใช้ เก้ าอี ้เป็ นตัวช่วย ให้ ลองดูใหม่นะ
ตังแต่
้ ทา่ นสอนมาหลาย ๆ รุ่น ไม่เคยมีโยคีทา่ นใด
ตายในห้ องกรรมฐานนอกจากกระดูกหักดังเปาะ
(อันนี ้เกิดขึ ้นแล้ วจริ ง) เจ้ ากรรมนายเวรมาตามทวง
คืนในห้ องกรรมฐาน ดังนัน้ บัลลังก์เย็นของวันที่ ๓
ตอนให้ นงั่ สมาธิ ข้ าพเจ้ าก็ยอมฮึดสู้ดู โยคีที่มีครรภ์
หลายเดือนยังนัง่ ได้ โดยไม่ปวด ไม่เมื่อย ไม่เจ็บ นัง่ จน
ครบเวลาที่ก�ำหนด เป็ นไงเป็ นกันลองดูซวิ า่ จะนัง่ เอง
ที่พื ้นได้ มยั๊ เค้ าให้ นงั่ ๓๐ นาที ข้ าพเจ้ าก็อดทน ทน
หนอ ๆ ๆ นัง่ ได้ แค่ ๒๐ นาที ก็คลายสมาธิ ออกมาก่อน
ไม่ไหวหนอ ปวดหนอ คืนนันร้
้ าวระบมไปทังตั
้ ว วันที่
๔ ลองใหม่ สู้ ๆ เริ่ มดีขึ ้น นัง่ สมาธิได้ นานขึ ้นมาเป็ น
ล�ำดับ โดยเกิดอาการปวดน้ อยลง แต่แปลกใจตนเอง
อยูเ่ หมือนกัน ว่าเวลามีธรรมบรรยายทุกครัง้ เรา
ตังใจฟั
้ งและได้ ความรู้เพิ่มเติม ไม่มีอาการง่วง หรื อ
อยากจะหลับ ฟั งแล้ วเพลิน และรู้สกึ สนุกกับข้ อคิด
ดี ๆ หลายสิง่ อย่าง จนกระทัง่ วันที่มีทดแทนพระคุณ
บิดามารดา ข้ าพเจ้ าฟั งบรรยายแล้ ว จู่ ๆ น� ้ำตาใส ๆ
ก็ไหลออกมา วิทยากรท่านมียกตัวอย่างมากมาย
หลายเรื่ อง มีบางเรื่ องโดนใจข้ าพเจ้ ามาก ฟั งแล้ วก็
อึ ้ง แล้ วก็คดิ ตาม พิจารณาตามเหตุและผล สุดท้ าย
บอกกับตัวเอง ณ จุด ๆ นัน้ เลยว่า ตังแต่
้ เล็กจนโต
เราก็ เ คยมี เ สี ย งดัง หรื อ อาจจะเคยพูด ให้ คุณ พ่ อ
คุณ แม่เ สี ย ใจโดยที่ ไ ม่เ จตนาเราไม่เ คยกราบเท้ า
ท่านหรื อล้ างเท้ าท่านมาก่อนในชีวิต จนกระทั่ง
บัลลังก์สุดท้าย ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตต่อ
หลวงพ่อโตในห้องกรรมฐานว่า ขอให้นั่ง
สมาธิ ไ ด้ โ ดยไม่ ก ระดุ ก กระดิ ก จนครบ
บัลลังก์ที่ก�ำหนด และขอให้ได้เห็นเวทนาใน
บั ล ลั ง ก์ สุ ด ท้ า ยนี้ . ....สาธุ

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ในที่สดุ บัลลังก์สดุ ท้ ายข้ าพเจ้ าก็ได้ เห็นเวทนาจริ ง ๆ
และนัง่ โดยไม่กระดุกกระดิก นัง่ ได้ ครบ ๑ ชัว่ โมง นัง่
จนรู้ สกึ ว่าร่ างกายท่อนบนและท่อนร่ างเหมือนแยก
ออกจากกันคนละส่วน นัง่ จนเลยเวทนา และสักพัก
ในขณะที่นง่ั เกือบจะครบบัลลังก์ก็เห็นร่ างตัวเองนัง่
สมาธิอยูก่ บั ที่เดิม แต่เราเห็นตัวเองมาจากที่สงู กว่า
และมีแสงสว่างวาบมาเป็ นระยะ ๆ และวันสุดท้ าย
ให้ โยคีออกมาเปิ ดใจ ข้ าพเจ้ าก็ได้ ออกมาเปิ ดใจ
และเล่าเรื่ องเกี่ยวกับการมาปฏิบตั ิ

เหมื อ นได้ ชี วิ ต เกิ ด ใหม่ ใ นโลกทาง

ธรรมไม่ เ สี ย ที ที่ เ กิ ด มาแล้ ว ได้ มี
โอกาสมาปฏิบัติธรรม ได้มองเห็น
สั จ ธรรมหลายสิ่ ง อย่ า ง

และพูดถึงพระคุณบิดามารดา และไม่ทราบว่าคุณ
พ่อมารอรับวันนัน้ และทางอาคารก็มีกล้ อง CCTV
ถ่ายทอดมายังที่ที่ญาติมารอรับกลับบ้ าน มาทราบ
ทีหลังน้ องสาวเล่าให้ ฟัง ตอนแรกทังคุ
้ ณพ่อและ
น้ องสาวก็ไม่แน่ใจ เพราะตนเองนัง่ หันหลังให้ กล้ อง
แต่เค้ าจ�ำเสียงข้ าพเจ้ าได้ น้ องสาวบอกว่าคุณพ่อนัง่
ฟั งน� ้ำตาซึมเหมือนกัน ตอนแรกก็คดิ ว่าคงจะปฏิบตั ิ
แค่ครัง้ เดียวก็พอแล้ วค่ะ
พอออกจากการปฏิบตั ิครั ง้ แรกก็ไปหาซือ้
พวงมาลัยร้ อยสวย ๆ พวงใหญ่ และตังใจว่
้ าจะน�ำ
พวงมาลัยมากราบขออโหสิกรรมคุณพ่อคุณแม่ และ
สอนน้ อง ๆ ทุกคนให้ ท�ำตาม และพาน้ อง ๆ ขอขมา
กรรมต่อผู้มีพระคุณที่เลี ้ยงดูพวกเรามาทัง้ ๔ คน
ครัง้ แรกในชีวิตที่ได้ ท�ำคุณพ่อคุณแม่น�ำ้ ตาซึมทังคู
้ ่
เพราะพวกเราไม่เคยท�ำแบบนี ้มาก่อน และไม่เคย
กอดคุณพ่อคุณแม่ ข้ าพเจ้ าก็ได้ ท�ำโดยไม่เคอะเขิน
หลังจากนันออกมาก็
้
อยากเข้ าร้ านหนังสือ มุมแรก
ที่เดินไปหา คือ มุมหนังสือธรรมะ แล้ วก็ได้ ซื ้อหนังสือ
ธรรมะติดมือกลับมา ๖ เล่ม เป็ นของหลวงพ่อจรัญ
ทังนั
้ นค่
้ ะ การมาปฏิบตั ิครัง้ แรกนี ไม่
้ มีพื ้นฐาน ไม่เคย
ปฏิบตั มิ าก่อน ต้ องขอขอบคุณวัดอินฯ ที่จดุ ประกาย
ความดีงามให้ ข้าพเจ้ า เริ่ มต้ นจากศูนย์ ตังใจมา
้
เรี ยนรู้เต็มที่ จบคอร์ ส ๘ วัน ๗ คืน ได้ อะไรมากมาย
กว่าที่คดิ และได้ ประโยชน์เกินคาด เจ้ าของบริ ษัท
ที่ ท�ำงานด้ วยเริ่ มที่ จะสนับสนุนให้ พนักงานระดับ
หัวหน้ างานขึน้ ไปได้ มีโอกาสเข้ าปฏิบตั ิธรรมให้ ใช้
สิทธิ์ได้ คนละครัง้ โดยที่ไม่โดนหักวันลา ข้ าพเจ้ าก็
ขอใช้ สทิ ธิ์ในปี นนั ้ แต่ครัง้ นี ้บอกได้ เลยว่าไม่เหมือน
ครัง้ แรก มาปฏิบตั คิ นเดียว แต่จบคอร์ สปฏิบตั ธิ รรม
ข้ าพเจ้ าก็ได้ ร้ ูจกั กับ อ.นุช (สอนอยูท่ ี่ St. John
University) และน้ องเอ้ รวมทังกั
้ ลยาณมิตรที่ดี
หลายท่านเพิ่มขึ ้น หลังจบคอร์ สข้ าพเจ้ าก็ชกั ชวน
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เพื่อนกัลยาณมิตรไปไหว้ พระ ๙ วัดด้ วยกัน ซึง่ เป็ นคน
จัดและน�ำทีมเองเป็ นครัง้ แรก แต่ก็คดิ ว่าไม่นา่ ยาก
พวกรวมตัวกันได้ ประมาณ ๑๑ คน พวกเราท�ำด้ วย
ใจ และ ณ จุดนันเป็
้ นการเริ่ มต้ นของกัลยาณมิตรที่
เหนียวแน่น ตังแต่
้ นนมา
ั ้ จนถึงปั จจุบนั นี ้ พวกเรามี
กลุม่ ธรรมะเล็ก ๆ ของพวกเราเองตังแต่
้ ที่ได้ ร้ ูจกั กัน

รวมตัว กัน ช่ว ยเหลื อ ประชาสัม พัน ธ์ บ อกบุญ และ
รวมบุญกันในที่ท�ำงานของแต่ละสายบุญ และน�ำ
มาถวายหลวงพ่อที่วดั ครัง้ แรกพวกเราก็ได้ มีสว่ น
ร่ วมในการรวมบุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์ของวัดป่ า
ตังแต่
้ เล่มสีฟา้ สีเขียว และสีน� ้ำตาล เล่มล่าสุดที่ใช้
ปั จจุบนั ทางวัดยังใช้ งานอยู่ หลวงพ่อได้ เมตตาตัง้
ชื่อกลุม่ ให้ พวกเราด้ วย กลุม่ “ธรรมะจตุรมิตร” ค่ะ

เริ่มต้นเข้าสู่วงการวัดป่าเจริญราช และได้
ได้น�ำธรรมะมาปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต และ
มากราบหลวงพ่อวีระนนท์ได้อย่างไร
ใช้ชีวิต อย่างไรบ้าง

มีอยูว่ นั หนึง่ อ.นุช ได้ โทรมาหาบอกว่า
ได้ รู้ จั ก หลวงพ่ อ ท่ า นหนึ่ ง อยากจะพาข้ าพเจ้ า
และเพื่อนบางท่านมากราบหลวงพ่อ แต่วดั นี ้อยู่
ล�ำลูกกา คลอง ๑๑ ข้ าพเจ้ าก็ตอบ ได้ เลยเพื่อน นัด
วันเวลามาได้ เลย ครัง้ แรกที่ได้ มากราบหลวงพ่อ
วี ร ะนนท์ ที่ วั ด ป่ าเจริ ญ ราชแห่ ง นี ข้ ้ าพเจ้ ารู้ สึ ก
เลื่อมใสและศรัทธราในหลวงพ่อเป็ นอย่างยิ่ง ท่าน
เปี่ ยมไปด้ วยเมตตากั บ ญาติ โ ยมทั ง้ หลายที่ ม า
กราบไหว้ ทา่ น เห็นแล้ วปลื ้มใจจริ ง ๆ สมัยนันการ
้
เดินทางมาวัดป่ าก็ล�ำบากพอสมควร
เนื่องจาก
หลายปี ก่อน ทางเข้ าตังแต่
้ ทางเข้ าปากซอยวัดป่ าเจริ ญราช บริ ษัท คูโบต้ า เป็ นดินลูกรังและดินแดง
ขับรถเข้ ามาและกลับออกไปอีกที รถแดงฝุ่ นตลบไป
ทังคั
้ น หลังจากนันข้
้ าพเจ้ าก็พาเพื่อนกัลยาณมิตร
ในกลุม่ ธรรมะ และอาสาขับรถพามากราบหลวงพ่อ
เพิ่ม เนื่องจากวัดป่ าอยูไ่ กลและเพื่อนหลายท่านไม่
สะดวก และมีโอกาสได้ มาปฏิบตั ธิ รรมแบบช่วงสัน้ ๆ
ที่วดั นี ๓้ วัน บ้ าง ๕ วันบ้ าง และก็ได้ พาเพื่อนบางท่าน
มาปฏิบตั ดิ ้ วย แล้ วแต่โอกาสจะเอื ้ออ�ำนวย สมัยก่อน
มาวัดป่ าน้ อยมาก นาน ๆ จะเข้ ามากราบหลวงพ่อ
สักครัง้ หนึง่ เนื่องจากระยะทางค่อนข้ างไกล และ
หยุดงานเฉพาะวันอาทิตย์ แต่เวลาวัดมีงานจะรวม
บุญพิมพ์หนังสือสวดมนต์ หรื อผ้ าป่ า พวกเราก็จะ
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สมัยก่อนที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มปฏิบตั ธิ รรม ตนเอง
เป็ นคนใจร้ อนพอสมควร แต่โกรธง่าย หายเร็ ว ถ้ า
อะไรไม่ถกู ไม่ควร แต่ก่อนจะลุยไปเลย ไม่ยอมคน
จนได้ มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมท�ำให้ เป็ นคนใจเย็น
ขึ ้นมาก ๆ ปั จจุบนั นี ้ถ้ าเห็นอะไรไม่ถกู ไม่ควร ก็จะ
พิจารณาดูก่อน และถอยมาตังหลั
้ กตังสติ
้ และหา
วิธีวา่ จะรุกอย่างไรให้ ทกุ ฝ่ ายเจ็บตัวน้ อยที่สดุ หรื อ
หาวิธีประนีประนอม และหาทางออกที่ดีที่สดุ ให้
กับทุกฝ่ าย เราสามารถน�ำมาปรับใช้ กบั การท�ำงาน
ได้ นะค่ะ ช่วงที่ท�ำงานบริ ษัทเอกชนและต้ องติดต่อ
งานกับลูกค้ าต่างประเทศ ช่วงนันเจออารมณ์
้
ลกู ค้ า
หลากหลายประเภทแปรปรวน ลูกค้ าบางท่านก็
เหวี่ยงอย่างเดียว งานของเราเป็ นงานด้ านบริ การ
ก็ต้องยิ ้มไว้ ก่อน ลูกค้ าท่านจะถูกจะผิด ค่อยว่ากัน
บางครัง้ ก็ต้อง อดทนหนอ ไม่โกรธหนอ ข่มใจหนอ
ให้ อภัยหนอ

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ข้าพเจ้าป่วยหนักอยู่ ๒ ครั้ง ก็ได้รับความ ปฏิบตั มิ าแล้ วบ้ าง ก็กลับบ้ านมาค่อย ๆ ก�ำหนดไป
เมตตาจากหลวงพ่อวีระนนท์ ทั้ง ๒ ครั้ง ค่ะ จนร่ างกายค่อย ๆ ฟื น้ ฟูขึ ้นตามล�ำดับ

ครัง้ ที่ ๑ ... เลือดออกในกระเพาะอาหาร
เนื่องจากติดเชื ้อไวรัสชนิดหนึง่ และค่าความเข้ ม
ข้ นข้ นเลือดต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ช่วงนันตื
้ ่นนอน
ตอนเช้ า บ้ านหมุนทุกวัน ตัวซีด คุณหมอก็เช็คอย่าง
ละเอียด เช่น สอดสายน� ้ำเกลือผ่านทางจมูก-ล�ำคอหลอดลม-กระเพาะอาหาร อัลตร้ าซาวด์ ท�ำ CT Scan
กลืนแป้ง และส่องกล้ องช่องท้ องด้ านบน ๓ ครัง้
จนภายหลัง ถึ ง ทราบว่ า มี เ ลื อ ดออกในกระเพาะ
อาหาร มารักษาตัวที่ ร.พ. รามา ช่วงนันต้
้ องหยุดพัก
รักษาสุขภาพเป็ นเดือน อาจารย์นชุ ได้ เข้ ามากราบ
หลวงพ่อ และรู้วา่ ข้ าพเจ้ าไม่สบายมากก็เรี ยนให้
หลวงพ่อทราบ หลวงพ่อก็เมตตาฝากให้ อ.นุช โทร
มาบอกว่า หลวงพ่อให้ มาพบที่วดั เพื่อจะสอบถาม
อาการ ช่วงนันขั
้ บรถเองก็ไม่ไหว ให้ น้องสาวพามา
กราบหลวงพ่อที่วดั
ท่านก็เมตตาแจ้ งว่าในตัวข้ าพเจ้ า ณ ช่วง
เวลานันมี
้ สารพิษตกค้ างอยูใ่ นร่างกายค่อนข้ างมาก
ท่านแนะน�ำให้ ทานรางจืดจากต้ นสด น�ำไปต้ มเป็ น
ยาและริ นน� ้ำออกมาทาน หลวงพ่อก็เมตตาให้ เจ้ า
หน้ าที่ตดั จากในวัดป่ าและน�ำมาให้ เอากลับไปต้ ม
และดื่ม เป็ นยาขับพิษและขับของเสียด้ านในออกมา
ช่วงนันก็
้ อาเจียนออกทุกรอบที่ทาน ไปไหนไม่ได้ เลย
นอนพักเป็ นเดือน และก็ทานว่านหางจระเข้ สดจาก
ต้ นด้ วย เพื่อช่วยสมานแผลในกระเพาะ ทานเป็ น
เดือนอาการก็เริ่ มดีขึ ้นเป็ นระยะๆ หลวงพ่อก็แนะน�ำ
เพิ่มด้ วยว่าอยูบ่ ้ านก็ต้องสวดมนต์ บทสักกัตตะวา
๑๐๘ จบ ช่วงที่สวดมนต์เหมือนมีไอร้ อนออกจาก
มือทุกครัง้ และให้ หมัน่ เดินจงกรมเร็ว ๆ ให้ มากที่สดุ
เพื่อปรับสมดุลธาตุในร่างกาย พร้ อมทังถ้
้ าพอนัง่
สมาธิไหวก็ให้ นงั่ ด้ วย แต่เน้ นไปที่สวดมนต์กบั เดิน
จงกรมมากว่าช่วงเวลานัน้
โชคดีที่ตนเองได้ เคย

ครัง้ ที่ ๒ ... ล่าสุดเมื่อต้ นปี ที่แล้ ว ช่วงเดือน
มกราคม ๒๕๕๖ ข้ าพเจ้ าป่ วยเป็ นนิ่วในถุงน� ้ำดี วัน
ที่ ๓ มกราคม ประมาณตีหนึง่ ปวดท้ องด้ านขวาแบบ
เฉียบพลัน จนทนไม่ไหวต้ องไปโรงพยาบาล และ
คุณหมอให้ แอดมิท นอน ร.พ. อยู่ ประมาณ ๔ วัน
อาจารย์นชุ ทราบข่าวและไปกราบหลวงพ่อวีระนนท์
ว่าดีเข้ า ร.พ. อีกแล้ ว ก�ำลังจะผ่าตัดนิ่วในถุงน� ้ำดี
เพราะอักเสบมาก คุณหมอขอเลื่อนการผ่าตัดไป
ก่อน ให้ กลับมาพักฟื น้ ที่บ้าน ออกจาก ร.พ. อ.นุช
ก็โทรมาหาแจ้ งว่าหลวงพ่อบอกว่าอย่าเพิ่งผ่าตัดนะ
ให้ มาลองล้ างพิษดูก่อนใน โครงการ “กายใส
ใจสบาย” คุณเจย์ ผู้ดแู ลโครงการแจ้ งว่าหลวงพ่อ
เมตตาให้ เข้ าคอร์ สเลย วันที่ ๑๐ ม.ค.๕๖ นี ้ ก็เก็บ
เสื ้อผ้ ามาวัด และเข้ าคอร์ สครัง้ แรก ช่วงมาอยูว่ ดั
ไม่มีอาการปวดเฉียบพลัน ทานแต่น� ้ำแอปเปิ ล้ และ
ทางคุณเจย์ บอกให้ เดินเยอะ ๆ จะได้ ชว่ ยกระแทก
นิ่วที่อยูข่ ้ างใน ก็ตื่นแต่เช้ ามืดดื่มน� ้ำมันมะพร้ าวและ
อาบน� ้ำเสร็ จก็ออกมาเดินรอบ ๆ ที่พกั ทุกวัน ข้ าพเจ้ า
อยากหายโดยที่ไม่ต้องผ่าตัด ช่วงนันไม่
้ ร้ ูอะไรดลใจ
ให้ เดิ น ไปที่ ป้ า ยบิ ล บอร์ ด ใหญ่ ด้ านหน้ าอาคาร
ปฏิบตั ธิ รรม เห็นมีปา้ ยเกี่ยวกับพุทธคยา จนกระทัง่
วันสุดท้ ายของคอร์ สถึงได้ ร้ ูวา่ ทางคณะวัดป่ าจะมี
โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจรแดนพุทธภูมิ พอทราบ
ข่าวก็อยากไปอินเดียทันที แต่มาทราบทีหลังว่าที่
นัง่ เค้ าจองเต็มไปหมดแล้ ว และมีโอกาสได้ ร้ ูจกั กับ
คุณปูครัง้ แรกที่นี่ เพราะคุณปูก็มาเข้ าเป็ นเจ้ าหน้ าที่
คอร์ สล้ างพิษด้ วยเหมือนกัน อยากไปมากก็ขอฝาก
ชื่อไว้ กบั คุณปู ลงชื่อส�ำรอง รอคนสละสิทธิ์ ก่อน
กลับก็ได้ ขึ ้นไปอธิษฐานจิต บนอาคารปฏิบตั ธิ รรม
ชัน้ ๒ หน้ าพระพุทธรูป พระพุทธเจ้ าปางบ�ำเพ็ญ
ทุกขกริ ยา ว่าขอให้ ได้ มีโอกาสไปปฏิบตั กิ บั หลวงพ่อ
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และคณะ ได้ ขา่ วว่าหลวงพ่อจะจัดทริ ปอินเดียเป็ น
ครัง้ สุดท้ าย ก็ให้ ร้ ูสกึ เสียดาย เนื่องจากอยากไป
มาก ๆ ขอคุณปูจองลงชื่อไว้ ๒ ที่นงั่ ออกจากวัด
ได้ ไม่ กี่ วั น ก็ มี อ าการปวดท้ องตรงจุ ด เดิ ม แบบ
เฉียบพลัน รอบที่ ๒ ครัง้ นี ้ก็โดนแอดมิทอีกเนื่องจาก
ปวดมากกว่าเดิม ความดันสูงพุง่ ถึง ๑๙๐ นอนอยู่
ประมาณ ๔ วัน กลับมาฟั กฟื น้ ที่บ้านรอคุณหมอ
นัดผ่าตัดแล้ วรอบหน้ า เนื่องจากอักเสบเฉียบพลันถี่
รอจนใกล้ วนั นัดไปนอน ร.พ. เพื่อท�ำการผ่าตัด ๒๓
ม.ค. ๕๖ คุณปูก็ยงั ไม่โทรมาแจ้ งสักทีเกือบจะถอด
ใจแล้ วว่าเราอาจจะอดไปพุทธคยาวันที่ ๒๒ ม.ค. ๕๖
ช่วงเช้ าก็พลันนึกในใจว่า ถ้ าเราจะต้ องเสียถุงน� ้ำดี
โดยการถูกผ่าตัดเอาถุงน� ้ำดีออกไปทังถุ
้ ง น่าจะมี
อะไรดี ๆ มาชดเชยให้ เราได้ บ้าง ถ้ าจะต้ องถูกตัด
ถุงน� ้ำดีและได้ ไปมีโอกาสไปพุทธคยาก็ยอมนะ จน
หัวค�่ำก็มีข้อความแจ้ งมาที่มือถือว่ามีคนสละสิทธิ์ ๒
ที่นงั่ ก็กระโดดเลย ดีใจอย่างที่สดุ โทรแจ้ งคุณปูและ
ขอขอบคุณที่ได้ ให้ โอกาสร่วมเดินทางด้ วย แต่รุ่งขึ ้น
จะต้ องไป ร.พ. ผ่าตัดแต่เช้ า เลยขอว่าผ่าตัดเสร็ จ
ออกจาก ร.พ. จะรี บไปโอนเงินให้ ทนั ที ทัง้ ๒ ที่นงั่

รุ่ ง เช้ า ไปตรวจและเจาะเลื อ ดก่ อ นเข้ า ห้ อ งผ่ า ตัด
ความดันก็สงู พุง่ ขึ ้นมา ๑๙๐ แต่ครัง้ นี ้ไม่ได้ ปวด
เฉียบพลัน หรื อว่าตื่นเต้ นดีใจที่จะได้ ไปอินเดียกับ
คณะหลวงพ่อ คุณหมอเช็คอาการและให้ นอนที่โรง
พยาบาลรอ และขอเลื่อนผ่าตัดเป็ นวันรุ่งขึ ้น คืนนัน้
เจ้ าหน้ าที่ก็มาคอยเช็คระดับความดัน และสรุปว่า
พรุ่ งนีเ้ ช้ าเราต้ องเตรี ยมตัวอย่างไรก็เข้ าห้ องผ่าตัด
หลังจากนันข้
้ าพเจ้ าก็เลยสวดมนต์ นอนสมาธิ และ
แผ่เมตตาอยู่ในห้ องพักที่โรงพยาบาล
การปฏิบตั ธิ รรม เป็ น “ธรรมะโอสถ” ที่ชว่ ย
เยียวยาให้ เรามีสติในขณะที่ร้ ูตวั ว่าเจ็บป่ วย จิตเป็ น
นาย กายเป็ นบ่าว เช้ าวันรุ่งขึ ้น เจ้ าหน้ าที่ก็มาตรวจ
เช็คความดัน และเข็นข้ าพเจ้ าไปห้ องผ่าตัดแต่เช้ า
และเช้ าวันนัน้ คุณแม่ก็มาให้ ก�ำลังใจก่อนเข้ าห้ อง
ผ่าตัด เริ่ มผ่าตัดตอน ๐๘.๐๐ น. เสร็ จประมาณเที่ยง
และคุณหมอให้ รอสังเกตอาการอยู่ในห้ องผ่าตัดถึง
ช่วงบ่าย ๒ โมง และจึงเข็นขึ ้นห้ องพักฟื น้ ข้ าพเจ้ า
ก็สลบไปทังวั
้ นไม่ร้ ูเรื่ อง มาฟื น้ และรู้สกึ ตัวอีกครัง้
ประมาณ ๑๘.๐๐ น. (คุณแม่เล่าให้ ฟัง)
...ไดอารี่ธรรม ของคุณดียังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมาย เป็นไดอารี่ชีวิตที่มี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านอย่างแน่นอน โปรดติดตามฉบับหน้า...

อีแร้งบินสูงๆ
แต่เวลาหิว
ก็โฉบลงมากินหมาเน่า
เหมือนคนที่การศึกษาสูง
แต่พอฒัณหาเกิด
ก็ท�ำอะไรต�่ำๆ
เหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย
หลวงพ่อชา สุภัทโท
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พุทธโอวาทก่อน
		 ปรินิพพาน

คอลัมน์พิเศษ

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานนี้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์
ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร
ออกเดินทางด้วย
พระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุสินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ
พระพุทธเจ้าหาได้ทรงท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยต่อการเผยแผ่ธรรมไม่ ยังทรงประกาศ
พระธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแก่พุทธบริษัท ๔ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ คราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ ได้ประทับ
อยู่ใต้ต้นไม้ที่มีเงาครึ้มต้นหนึ่งโดยมีพระอานนท์หมอบลงที่พระบาทแล้วทูลว่า “ข้าแต่
พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อาศัยความกรุณาแก่ข้าและหมู่สัตว์ จงด�ำรงพระชนมชีพ
ต่อไปอีกเถิด อย่าเพิ่งด่วนปรินิพพานเลย” กราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่ทูลอะไร
ต่อไปอีกเพราะโศกาดูรท่วมท้นหทัย “อานนท์” พระศาสดาตรัสพร้อมทอดทัศนาการ
ไปเบื้องหน้าอย่างสุดไกลลีลาอันเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักตร์
“เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญแห่งเดือน
วิสาขะ อีกสามเดือนข้างหน้านี้ อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอ
เป็นนัยมาไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้งแล้ว ว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยดี
ถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกัปป์หรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้ แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ได้ทูลอะไร
เราเลยตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อน ๆ นั้น ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไป เราจะห้ามเสียสองครั้งพอ
เธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอ แต่บัดนี้ช้าเสียแล้ว เรามิอาจกลับใจได้อีก”

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗

33

“อานนท์เอ๋ย บัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนช�ำรุดนี้เราได้สละแล้ว เรื่องที่จะ
ดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคต บุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์เอ๋ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้ง
หลายมีความแตกดับไปสลายไปเป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น
นั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ ทุกสิ่งทุกอย่างด�ำเนินไป เคลื่อนไป สู่จุดสลายตัวทุกขณะ”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลเป็นพื้นฐานที่รองรับคุณอันยิ่งใหญ่ ประหนึ่งแผ่นดิน
เป็นสิ่งที่รองรับและตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลาย เป็นต้นว่าพฤกษาลดาวัลย์มหาสิงขรและสัตว์
จตุบททวิบาทนานาชนิด บุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปร่งเหมือน
เรือนที่บุคคลปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อย
ปราศจากเรือดและฝุ่นเป็นที่รบกวน”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศีลนี้เองเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ คือ ความสงบใจ สมาธิที่มี
ศีลเป็นเบื้องต้นเป็นสมาธิที่มีผลมาก มีอานิสงส์มาก บุคคลผู้มีสมาธิย่อมอยู่อย่างสงบ
เหมือนเรือนที่มีฝาผนังมีประตูหน้าต่างปิดเปิดเรียบร้อย มีหลังคาป้องกันลม แดดและ
ฝน ผู้อยู่ในเรือนเช่นนี้ ฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนฉันใด บุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิก็
ฉันนั้น ย่อมสงบอยู่ได้ไม่กระวนกระวาย เมื่อลม แดดและฝน กล่าวคือ โลกธรรมแผด
เผา กระพือพัดซัดสาดเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่า สมาธิอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญญาในการ
ฟาดฟันย�่ำยีและเชือดเฉือนกิเลสอาสวะให้เบาบางและหมดสิ้นไป”
“อันว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสอยู่โดยปกติ แต่เศร้าหมองไปเพราะคลุกเคล้า
ด้วยกิเลสนานาชนิด ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเครื่องฟอกจิตให้ขาวสะอาดดังเดิม จิตที่ฟอก
ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวง”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทางทั้งหลาย มรรคมีองค์ ๘ ประเสริฐที่สุด บรรดาบท
ทั้งหลายบท ๔ คืออริยสัจประเสริฐที่สุด บรรดาธรรมทั้งหลาย วิราคะ คือ การปราศจาก
ความก�ำหนัดยินดี ประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์สองเท้า พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐ
ที่สุด มรรคมีองค์ ๘ นี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจง
เดินไปตามทางมรรคมีองค์ ๘ นี้อันเป็นทางที่ท�ำมารให้หลงติดตามมิได้ เธอทั้งหลาย
จงตั้งใจปฏิบัติเพื่อท�ำทุกข์ให้สิ้นไป ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น เมื่อปฏิบัติดังนี้
พวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อ
ถอนอัตตานุทิฐิ คือความยึดมั่นเรื่องของตนเสีย ด้วยประการฉะนี้เธอจะเบาสบายคลาย
ทุกข์คลายกังวล ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการปล่อยวาง และการส�ำรวมตนอยู่ในธรรม”
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ
ความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ด้วยตัวเรานี้เอง ตราบใด
ที่ ม นุ ษ ย ์ ยั ง วิ่ ง วุ ่ น แ ส ว ง ห า ค ว า ม สุ ข จ า ก ที่ อื่ น
เขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลย มนุษย์ได้สร้าง
สรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้น ไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตาม
ไม่เคยทัน การแสวงหาความสุขโดยปล่อยใจให้ไหล
เลื่ อ นไปตามอารมณ์ ที่ ป รารถนานั้ น เป็ น การ
ลงทุนทีม่ ผี ลไม่คมุ้ เหนือ่ ย เหมือนบุคคลลงทุนวิดน�ำ้
ในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็ก ๆ เพียงตัวเดียว
มนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกาม
เรื่องกิน และเรื่องเกียรติ จนลืมนึกถึงสิ่ง
หนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้น คือ ดวงจิตที่ผ่องแผ่ว เรื่องกาม เป็น
เรื่องที่ต้องดิ้นรน เรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหา เรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว้
ภาระที่ต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู้หลงตนว่าเจริญแล้วในหมู่ชน
ที่เพ่งแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้น จิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบ
ความสงบเย็นเลย เขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในคาวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพา
กันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อย พร้อม ๆ กันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิต
อย่างไม่รจู้ กั วาง”
“ภายในอาคารมหึมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบาย แต่สถานที่
เหล่านั้นมักบรรจุไปด้วยคนที่มีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมาก ภาวะอย่างนั้นจะมี
ความสุขสู้ผู้มีใจสงบที่อยู่โคนไม้ได้อย่างไร”
“ความสุขนัน
้ อยูท
่ คี่ วามรูส้ กึ ทางใจเป็นส�ำคัญ อย่างพวกเธออยูท
่ น
ี่ มี่ แี ต่ความพอใจ
แม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า แน่นอนทีเดียวคน
ที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิตนี้มิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข
สงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลก ที่น้อยคนนักจะสละละวาง
ได้ จึงแย่งลาภและยศกันอยู่เสมอ เหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกิน แต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมี
เบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วย หรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกัน จิกตีกัน ท�ำลายกันจนพินาศกันทั้งสอง
ฝ่าย น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนัก ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลง มีการเผื่อแผ่เจือจานโอบ
อ้อมอารี ถ้าเขาลดโทสะลง มีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกัน และลดโมหะลง
ไม่หลงงมงาย ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและด�ำเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมาก แต่ช่าง
เขาเถิด หน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอ คือ ลดความโลภ ความโกรธ และความหลง
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ของเธอเองให้น้อยลง แล้วจะประสบความสุขเยือกเย็นขึ้นมาก เหมือนคนลดไข้ได้มาก
เท่าใด ความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้น”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ยิ่งเจริญก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและ
ทางใจ ดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์ยังสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภท
ไม่ได้ ที่มันมีเสรีภาพที่จะท�ำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอ ดูอย่างเช่น ฝูงวิหกนกกา มนุษย์
เราเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกัน แต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อย
กว่าสัตว์ ภาระใหญ่จะที่ต้องแบกไว้ คือ เรื่องกาม เรื่องกินและเรื่องเกียรติ สัตว์เดรัจฉาน
ตัดไปได้อย่างหนึ่ง คือ เรื่องเกียรติ คงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกิน นักพรตอย่างพวก
เธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่องกาม คงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวแต่การกินอย่าง
นักพรตกับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่
ผู้บริโภคกาม
และยังหนาแน่นอยู่ด้วยโลกียวิสัย บริโภคเพื่อยุกามให้ก�ำเริบ จะต้องกินให้มีเกียรติกิน
ให้สมเกียรติ มิได้กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ด�ำรงอยู่ได้อย่างสมณะ ความจริงร่างกายคน
เราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนัก เมื่อหิวก็ต้องการอาหารบ�ำบัดความหิวเท่านั้น แต่
เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วย จึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศ และแล้วก็มีภาระตาม
มาอย่างหนักหน่วงคนจ�ำนวนมากเบื่อเรื่องนี้ แต่จ�ำเป็นต้องท�ำ เหมือนโคหรือควายซึ่ง
เหนื่อยหน่ายต่อแอกและไถ แต่จ�ำใจต้องลากมันไป อนิจจา”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจ�ำที่ท�ำด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวนใด ๆ เราไม่
กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจ�ำที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจ�ำ คือ บุตร ภรรยา และ
ทรัพย์สมบัตินี่แล ตรึงมัดรัดผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุด รูป เสียง กลิ่น รส
และโผฏฐัพพะ เป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้น เขาจะพ้นจากโลก
มิได้เลย”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลิ่นดอกไม้กลิ่นจันทน์ไม่สามารถหอมหวนทวนลมได้ แต่
กลิ่นแห่งเกียรติคุณความดีงามของสัตบุรุษนั้นแล สามารถจะหอมไปได้ทั้งตามลมและ
ทวนลม คนดีย่อมมีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปได้ทั่วทุกทิศ กลิ่นจันทน์แดง กลิ่นอุบล กลิ่น
ดอกมะลิจัดว่าเป็นดอกไม้กลิ่นหอม แต่ยังสู้กลิ่นศีลไม่ได้ กลิ่นศีลยอดเยี่ยมกว่ากลิ่นทั้ง
มวลถ้าภิกษุหวังจะให้เป็นที่รักที่เคารพ เป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีแล้ว พึงเป็นผู้
ท�ำตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิด”
“สัตว์โลกเมื่อเกิดมาย่อมน�ำความทุกข์ติดตัวมาด้วย ตราบใดที่เขายังไม่สลัดความ
พอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอ เหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคอ
อยู่ ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว”
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกลอกง่าย บางคราว
ปรากฏเหมือนช้างตกมันพวกเธอจงเอาสติเป็นขอเหนียวรั้งช้าง คือ จิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ใน
อ�ำนาจ บุคคลที่มีอ�ำนาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้น คือ ผู้ที่สามารถเอาชนะ
ตนเองได้ ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงคราม เธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบใน
สงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลย”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้อดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัว ผู้อดทน
ต่อค�ำล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้ แต่ผู้ใดอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้
ซึ่งด้อยกว่าตนได้ เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุด ผู้มีความอดทน มีเมตตาย่อมเป็นผู้มี
ลาภ มียศ อยู่เป็นสุข เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้พร้อมก�ำมือไว้แน่น
เป็นสัญลักษณ์ว่าเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคน
แบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังส�ำนึก และเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไป
ด้วยเลย”
“เมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรัก หัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้า แต่ทุก
ครั้ ง ที่ เ ราหวั ง ความผิ ด หวั ง ก็ จ ะรอเราอยู ่ ”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าไม้จันทน์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น อัศวินก้าวลงสู่
สนามก็ไม่ทิ้งลีลา อ้อยแม้เข้าสู่เครื่องยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวาน บัณฑิตแม้ประสบความ
ทุ ก ข์ ก็ ไ ม่ ทิ้ ง ธรรม”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา เหมือนชาวนาที่ตระหนี่ไม่
ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
ทานที่บุคคลท�ำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาล คนดีมีทรัพย์แล้วย่อมบ�ำรุงมารดา
บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ให้เป็นสุขบ�ำรุงสมณะพรหมาจารย์ให้เป็นสุข เปรียบเสมือนสระ
โบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคม มีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็น น่ารื่นรมย์
มหาชนย่อมได้อาศัย น�ำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคทรัพย์ของคนดีย่อมเป็น
ดังนี้ หาอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่”
“การเสียสละนั้น คือ การได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลาย ผู้ไม่ยอมเสียสละอะไร
ย่อมไม่ได้อะไร จงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายรดน�้ำต้นไม้ที่โคนแต่ต้นไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลาย”
“บุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผล หยาดน�้ำที่ไหลลง
ทีละหยดยังท�ำให้แม่น�้ำเต็มได้ฉันใด การสั่งสมบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้น ผู้สั่งสม
บุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญ ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปล้ไปด้วยบาป”

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันร่างกายนี้สะสมแต่ของสกปรกโสโครก มีสิ่งปฏิกูลไหล
ออกจากทวารทั้งเก้ามีช่องหูช่องจมูก เป็นต้น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อย เป็น
ป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิด เป็นรังแห่งโรค เป็นที่เก็บโรค อุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุ
เอาสิ่งโสโครกต่าง ๆ เข้าไว้แล้วซึมออกมาเสมอ ๆ เจ้าของกายจึงต้องช�ำระล้าง ขัดถูวันละ
หลาย ๆ ครั้ง เมื่อเว้นจากการช�ำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวัน กลิ่นเหม็นก็ปรากฏ
เป็นที่น่ารังเกียจ เป็นของน่าขยะแขยง”
“ดูกรอานนท์ บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มาก มีผลไพศาล คือ เมื่อนางสุชาดา
ถวายเราก่อนตรัสรู้ครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ ครั้งแรกเสวยอาหารของ
สุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานครั้งหลังนี้เสวยอาหารของจุนทะบุตรนายช่าง
ทอง แล้วเราก็นิพพานด้วยขันธนิพพาน คือ ดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ ถ้าใคร ๆ
จะพึงต�ำหนิจุนทะ เธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้าจุนทะพึงจะเดือดร้อนใจ เธอพึงกล่าว
ปลอบให้เขาหายกังวลใจเสีย อาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายส�ำหรับเรา”
“อานนท์เอ๋ย พึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว
บั ญ ญั ติ แ ล้ ว ขอให้ ธ รรมวิ นั ย อั น นั้ น จงเป็ น ศาสดาของพวกเธอแทนเราต่ อ ไป”
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนพวกเธอทั้ง
หลายให้จ�ำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด”
ย่างเข้าปัจฉิมยาม ณ ใต้ต้นสาละคู่แห่งกุสินารานคร พระผู้มีพระภาคเจ้าพึง
ปรินิพพานอยู่ในที่นั้นและพรั่งพร้อมด้วยพุทธบริษัทเนืองแน่นเป็นปริมณฑลทอดไกล
สุดสายตา พระธรรมที่พระองค์ทรงพร�่ำสอนมาตลอดพระชนมชีพ ว่าสัตว์ทั้งหลาย
แหล่งข้อมูล
มีความตายเป็นที่สุดนั้น เป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง
www.dhammajak.net

ความทุกข์ที่จริงเป็นสิ่งดี
ทุกข์นี้ดีจะได้เบื่อ
เบื่อว่ากูไม่อยากเกิดแล้วโว้ย
จะได้ปรารถนาออกจากกาม
เพราะถ้ามันสุขมันก็จะลืมตัว
มันจะพาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละ
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คอลัมน์พิเศษ

เรียบเรียงโดย อุบลอารี

บัง้ ไฟพญานาค ลอยกระทง
กับ "วันออกพรรษา"
มณีนงั่ จ้ องจอคอมพิวเตอร์ พลางนึกแผน
การท�ำบุญในปี นี ้ พร้ อมกับได้ ยินเสียงฟ้าร้ องค�ำราม
นอกหน้ าต่าง ซึง่ ต้ นเสียงดูจะไม่ไกลนัก เสียงเตือน
การมาของพระพิรุณ ท�ำให้ มณีฉกุ คิดถึงช่วงเข้ า
พรรษาที่ก�ำลังจะมาถึง กรกฎานี ้เตรี ยมการไว้ แล้ ว
ว่า นอกจากเทียนพรรษาคูส่ วยเช่นทุกปี ก็อยากจะ
หาหยูกยาถวายพระคุณเจ้ าด้ วย วสันตฤดูที่มา
เยือนในแต่ละปี นนั ้
เป็ นช่วงเวลาที่พระพุทธองค์
ทรงตรั สให้ พระภิกษุ สงฆ์ อยู่จ�ำพรรษาตลอดเวลา
๓ เดือน เพื่อไม่ให้ ไปเหยียบเรื อกสวนไร่นาของชาว
บ้ านให้ เสียหาย ช่วงเทศกาลเข้ าพรรษานี ้ เริ่ มตังแต่
้
วันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๘ ไปจนกระทัง่ วันออกพรรษา
หรื อวันมหาปวารณาออกพรรษา ในวันขึ ้น ๑๕ ค�่ำ
เดือน ๑๑ หากย้ อนไปถึงสมัยพุทธกาล เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงตรัสรู้อมฤตธรรม
ทรงเมตตาเผยแผ่ พ ระธรรมค� ำ สั่ง สอนแก่ เ หล่ า
เวไนยสัตว์ทงปวงในระยะหนึ
ั้
ง่ จนกระทัง่ ย่างเข้ าฤดู
ฝนพรรษาที่ ๗ ได้ ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์แก่พวก
เดียรถีย์ให้ ประจักษ์ แจ้ งถึงพระฤทธานุภาพ

เพื่อตอบแทนพระคุณ และด้ วยทรงค�ำนึงถึงการตัง้
พระทัยท�ำกุศล
เพื่อจะมาเป็ นพระพุทธมารดา
ตังแต่
้ สมัยพระพุทธเจ้ าวิปัสสี
เมื่อจบการแสดง
พระอภิธรรมปิ ฎก ๗ คัมภีร์ ตลอด ๙๐ วันมนุษย์
พระพุทธมารดาก็บรรลุโสดาปั ตติผล ครัน้ ถึงวันเพ็ญ
ขึ ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ได้
ปวารณาพระวัสสาหรื อทรงออกพรรษาเพื่ อเสด็จ
กลับสูโ่ ลกมนุษย์ ท้ าวสักกเทวราชได้ ทราบถึงพุทธ
ประสงค์ จึงได้ เนรมิตบันไดทิพย์ทอดลงสูป่ ระตูเมือง
สังกัสสนคร บันไดแก้ ว แด่พระบรมศาสดาเสด็จลง
ตรงกลางบันไดเงินข้ างขวานัน้ องค์อินทร์ ถือบาตร
จากนัน้ พระพุ ท ธองค์ ท รงด� ำ ริ ถึ ง การจ� ำ ลงส่งเสด็จพร้ อมเหล่าเทพยดา ส่วนบันไดทองทาง
พรรษา หลังจากการกระท�ำยมกปาฏิหารย์ ตาม ด้ านซ้ ายท้ าวสหั ม บดี พ รหมและหมู่ พ รหมกั น้
พุทธประเพณี ของพระพุทธเจ้ า ทรงพิจารณาและ เศวตฉั ต รถวายพระศาสดา
จึงเสด็จไปจ�ำพรรษายังสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ๓ เดือน
ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุท ธมารดา
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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ในวั น ที่ พ ระพุ ท ธองค์ ท รงเสด็ จ ลงจาก
สวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์นี ้ พระองค์ทรงแสดงปาฎิหารย์
อีกครัง้ หนึง่ ทรงใช้ พทุ ธานุภาพเปิ ดโลกให้ สตั ว์ทงั ้
ปวงมองเห็นกันและกัน ทัง้ ๓ โลก ได้ แก่ เทวโลก
มนุษยโลก และยมโลก เมื่อพระองค์ทอดพระเนตร
ดูเบื ้องบนโลกทังมวลตั
้
งแต่
้ มนุษย์ก็สว่างโล่งขึ ้นไป
ถึงเทวโลก เมื่อทรงเหลียวไปรอบทิศ รอบด้ านสากล
จักรวาลก็โล่งถึงกันหมด และเมื่อทอดพระเนตรลง
เบื ้องล่าง ความสว่างก็เปิ ดโล่งลงไปถึงนรกทุกขุม
นัน่ คือตังแต่
้ พรหมโลกมาจนถึงสวรรค์ทกุ ชัน้ โลก
มนุษย์ และนรกทุกขุมจนถึงอเวจีมหานรก ผู้อาศัย
อยูใ่ น ๓ โลก มนุษย์มองเห็นเทวดา สัตว์นรก และ
สัตว์เดรัจฉานทังปวงก็
้
มองเห็นกัน ทังยั
้ งเห็นพระ
ศาสดาด้ วย สัตว์ที่เห็นพระพุทธองค์แล้ ว ล้ วน
ปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้ าทังสิ
้ ้น สมดังค�ำพรรณนา
ในปฐมสมโพธิกถาว่า "ครัง้ นันเทพยดา
้
มนุษย์ และ
สัตว์เดรัจฉาน ก�ำหนดที่สดุ จนมดด�ำมดแดง ซึง่ ได้
เห็นองค์พระชินสีห์ แลสัตว์คนใดคนหนึง่ ซึง่ จะไม่
ปรารถนาพุทธภูมินัน้ มิได้ มีเป็ นอันขาด"
เหตุแ ห่ ง ปาฏิ ห ารย์ ข ององค์ ส มเด็ จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในคืนวันออกพรรษา วันเพ็ญขึ ้น
๑๕ ค�่ำ เดือน ๑๑ จากครัง้ พุทธกาลจึงเป็ นที่มาแห่ง
เหตุการณ์นา่ อัศจรรย์ นัน่ คือ "บังไฟพญานาค"
้
และ
"ประเพณีการลอยกระทง" ที่สืบทอดกันมาตังแต่
้
อดีตถึงปั จจุบนั ในแผ่นดินทองแผ่นดินธรรม ณ
ประเทศไทยนี ้เอง มณีขอเริ่ มด้ วยเหตุการณ์ "บังไฟ
้
พญานาค" ซึง่ เกิดขึ ้นเป็ นประจ�ำทุกปี ในวันออก
พรรษา เรา ๆ ท่าน ๆ คงจะผ่านหู ผ่านตา จากการรับ
ชมรับฟั งข่าวทังทางวิ
้
ทยุ และโทรทัศน์ สมัยนี ้ก็ต้อง
เพิ่มอินเตอร์ เนตเข้ าไปด้ วย เพราะให้ ทงภาพ
ั้
แสง สี
และเสียง ที่ทนั เหตุการณ์ทนั ทีที่มีผ้ โู พสต์ลงทาง
เว็บไซต์ตา่ ง ๆ
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จุ ด หมายปลายทางของผู้ ที่ ส นใจชม
ปรากฏการณ์ บั ง้ ไฟพญานาคนี ต้ ้ องมุ่ ง หน้ าไป
ณ แผ่นดินแม่น� ้ำโขง บริ เวณ อ�ำเภอโพนพิสยั
จังหวัดหนองคาย หรื อปากน� ้ำงึมของฝั่งลาว บังไฟ
้
พญานาคนี ้ เป็ นปรากฏการณ์ที่ดวงไฟขนาดเล็ก
เท่าหัวแม่มือไปจนถึงขนาดใหญ่เท่าผลส้ ม มีสีแดง
อมชมพูออกสีบานเย็น หรื อสีแดงทับทิม ไม่มีควัน
ไม่มีเขม่า ไม่มีเปลว ไม่มีเสียง ไม่มีกลิน่ ลอยขึ ้น
เหนือล�ำน� ้ำ ตังแต่
้ ระดับ ๑-๓๐ เมตร และจะพุง่ ขึ ้น
ไปสูงประมาณระดับ ๕๐-๑๕๐ เมตร เป็ นเวลา
ประมาณ ๕-๑๐ วินาที แล้ วก็จะดับหายวับไปใน
อากาศทัง้ ๆ ที่ดวงไฟยังโตอยู่ โดยจะเกิดเฉพาะเวลา
หลังอาทิตย์ตกดินจนถึง ๒๓.๐๐ น. ชาวบ้ านเชื่อกัน
ว่าบังไฟพญานาคเกิ
้
ดจากการพ่นไฟของพญานาค
ที่อยูบ่ ริ เวณล�ำแม่น� ้ำโขง ปรากฏการณ์นี ้พ้ องกับ
เหตุการณ์ในครัง้ พุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรง
เสด็จลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์
และทรงแสดง
พุทธานุภาพเปิ ดโลกทัง้ ๓ นัน้ พญานาคใต้ ลมุ่ น� ้ำ
โขงนี ้ท่านก็ได้ ประจักษ์ ถงึ พระบารมีด้วยตนเอง จึง
บังเกิดความเลื่อมใส และระลึกถึงความปรารถนา
ดังเดิ
้ มที่จะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์หนึ่ง
ในอนาคต
จึงตังจิ
้ ตอธิษฐานเพื่อถึงซึง่ พุทธภูมิ
อีกครัง้ เมื่อถึงช่วงเข้ าพรรษา ท่านจะออกมาจาก
นาคภิภพ เพื่อจ�ำศีลภาวนาใต้ ล�ำน� ้ำโขง ประพฤติ
พรหมจรรย์ ตลอดเวลา ๓ เดือน จนกระทัง่ วันออก
พรรษา ก็ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ในวันที่เสด็จลง
มาจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ด้ วยใจที่ปลื ้มปี ติ แล้ ว
พ่ น ไฟที่ ก ลั่น จากใจบริ สุท ธิ์ ใ ห้ ลอยพ้ นน� ำ้ ขึ น้ ไป
ในอากาศอย่างนุม่ นวล แล้ วสว่างวาบบนท้ องฟ้า
พร้ อมทังอธิ
้ ษฐานจิตว่า "ด้ วยอานิสงส์นี ้...ขอให้ ข้า
พระองค์ได้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าพระองค์หนึ่ง
ในอนาคต"

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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พญานาคที่ อาศัยอยู่บริ เวณลุ่มน� ำ้ โขงจะ
ขึน้ มาพ่น ดวงไฟคล้ า ยเป็ น ดวงประที ป เพื่ อ ถวาย
เป็ นพุทธบูชา เพื่อสรรเสริ ญคุณพระบารมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
และเป็ นการระลึกนึกถึง
เหตุการณ์ในอดีต
อีกทังบริ
้ วารของท่านก่อเกิด
ศรัทธา จึงตามขึ ้นมาจ�ำศีล บังไฟที
้ ่สอ่ งสว่างขึ ้น
บนท้ องฟ้า บางช่วงสันบ้
้ าง ยาวบ้ าง ดวงโตบ้ าง
ดวงเล็กบ้ าง แล้ วแต่อานุภาพของแต่ละท่าน ใคร
ก�ำลังบารมียงั น้ อยก็พน่ ได้ ไม่กี่ดวง และสูงไม่มาก
หากเป็ นพญานาคราชจะสูงทีเดียว
ด้ วยเหตุนี ้
บัง้ ไฟพญานาคจึง เกิ ด ขึน้ ในวัน ออกพรรษาทุก ปี
และเริ่ มมีมากขึ ้น ตามห้ วยหนองคลองบึงต่าง ๆ
ที่มาที่ไปเป็ นเช่นนี ้เอง มณีเสียดายไม่ได้ เห็นแจ้ ง
ซึง่ พระพุทธบารมีด้วยตนเอง แต่ขออนุโมทนาใน
ความตังใจ
้ และความวิริยะของท่านพญานาคราช
ที่จะบ�ำเพ็ญเพียรตบะเดชะให้ ถงึ ซึง่ พุทธภูมิ และ
ปรากฏการณ์ที่ท่านสร้ างอันมุ่งหมายเพื่อถวายเป็ น
พุทธบูชา มณีตวั น้ อยก็ขอด�ำเนินไปในสาวกภูมิตอ่
ไป สร้ างบุญน้ อยบ้ าง มากบ้ าง เสริ มส่งจิตพิสทุ ธิ์
ให้ หลุดพ้ นจากวัฏสงสารในที่สดุ เหตุการณ์ส�ำคัญ
ถัดมาที่ต้องกล่าวถึง คือ "การลอยกระทง" เกิดขึ ้น
เพื่อบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า ตามพุทธาคติ
ที่เกี่ยวข้ องกับวันมหาปวารณาออกพรรษานัน้ มีขึ ้น
ด้ วยเหล่าทวยเทพ และสาธุชนทังหลายได้
้
พร้ อมใจ
กันถวายการต้ อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จากการเสด็จกลับจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์ ต่าง
สักการะบูชาด้ วยทิพย์ บุปผามาลัย นอกจากนี ้การ
ลอยกระทงยังเกิดขึ ้น "เพื่อบูชาพระพุทธบาท" เนื่อง
ด้ วยพระพุทธองค์ทรงประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
ไว้ บนหาดทรายริ มฝั่งแม่น� ้ำนัมมทานที
เพื่อให้
บรรดานาคได้ สกั การะบูชา

เมื่อครัง้ พญานาคทูลอาราธนาพระองค์ให้
เสด็จไปทรงแสดงธรรมโปรด ณ นาคพิภพ และทูล
ขออนุสาวรี ย์ก่อนเสด็จกลับ อีกทังการลอยกระทง
้
ก่อเกิดขึ ้น "เพื่อบูชาพระเกศแก้ วจุฬามณี" บนสวรรค์
ชันดาวดึ
้
งส์ ย้ อนไปเมื่อพระพุทธองค์ยงั เป็ นพระโพธิสตั ว์... เมื่อเจ้ าชายสิทธัตถะ เสด็จออกจากพระนครกบิ ล พัส ดุ์ ใ นเวลากลางคื น ด้ ว ยม้ ากั ณ ฐกะ
พร้ อมนายฉันนะมหาดเล็กผู้ตามเสด็จ ครัน้ อรุณรุ่ง
ก็ถงึ ฝั่งแม่น� ้ำอโนมานที เจ้ าชายทรงขับม้ ากัณฐกะ
กระโจนข้ ามแม่น� ้ำไปโดยสวัสดี เมื่อทรงทราบว่า
พ้ นเขตกรุงกบิลพัสดุ์แล้ ว เจ้ าชายสิทธัตถะจึงเสด็จ
ลงประทับเหนือหาดทรายขาวสะอาด ตรัสให้ นาย
ฉันนะน�ำเครื่ องประดับ
และม้ ากัณฐกะกลับ
พระนคร ทรงตังพระทั
้
ยปรารภจะบรรพชา โดยเปล่ง
วาจา "สาธุ โข ปพฺพชฺชา" แล้ วจึงทรงจับพระเมาลี
ด้ วยพระหัตถ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ตดั
พระเมาลี แล้ วโยนขึ ้นไปบนอากาศ พระอินทร์ ได้ น�ำ
ผอบทองมารองรับพระเมาลีไว้ และน�ำไปบรรจุยงั
พระจุฬามณีเจดียสถานในเทวโลก...เหล่าเทวดาทัง้
หลายมักเหาะมาถวายการบูชาอยู่เป็ นนิจ
ประเพณีลอยกระทงในเมืองไทยจึงเกิดขึ ้น
มาตังแต่
้ สมัยสุโขทัย ในวันเพ็ญ เดือนสิบสอง สืบ
เนื่องมาจากเหตุตามพุทธประวัตนิ นั่ เอง แต่แรกเป็ น
การลอยประทีป หรื อ ลอยโคม ต่อมานางนพมาศ
หรื อท้ าวศรี จฬุ าลักษณ์... สนมเอกของพระร่วง ได้
ดัดแปลงการลอยโคมเป็ น "กระทงดอกบัว" เพื่อบูชา
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเป็ นหลักใหญ่ และเพื่อ
บูชา และขอขมาพระแม่คงคา เราพุทธศาสนิกชน
จึงควรถือตามพุทธาคติ จัดเตรี ยมดอกไม้ ของหอม
ถ้ าเป็ น กระทงก็ ค วรเป็ น แบบย่ อ ยสลายได้ ต าม
ธรรมชาติ เพื่อตังจิ
้ ตระลึกถึงพระพุทธบารมี และ
พระเมตตา อันพระพุทธองค์ทรงโปรดแก่พวกเรา
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และถวายเป็ นพุทธบูขา รวมทังยั
้ งถือเป็ นโอกาส
ขอบคุณ และขอขมาพระแม่คงคา ที่ให้ เรามีน� ้ำไว้ ใช้
กิน ใช้ ดื่ม ใช้ อาบด้ วยค่ะ ประเพณีดี ๆ แบบนี คนไทย
้
ต้ องร่วมกันรักษาไว้ นะคะ
มณีร้ ู สกึ ถึงความมหัศจรรย์ของความเกี่ยว
เนื่องของทัง้ ๒ เหตุการณ์ "บังไฟพญานาค"
้
และ
"วันลอยกระทง" กับวันออกพรรษา น่าอัศจรรย์ใจ
เสียนี่กระไร ดังนันเมื
้ ่อเรามีโอกาสดีได้ เกิดเป็ นชาว
พุทธกันแล้ ว มณีใคร่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้สนใจ
ใฝ่ ธรรมทังหลายร่
้
วมงานบุญ และฟั งธรรมในวัน
ออกพรรษาที่จะถึงนี ้ และร่วมตักบาตรเทโวโรหนะ
ในวันรุ่งขึ ้น เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองเหตุการณ์อนั
องค์พระบรมศาสดาได้ ทรงเมตตาแสดงพระพุทธบารมีให้ เหล่าเวไนยสัตว์ได้ เห็นถึงภพภูมิตงแต่
ั ้ เบื ้อง
สูงจนถึงเบื ้องต�่ำ ด้ วยการเวียนว่ายในสังสารวัฏนัน้
ไม่ก่อให้ เกิดสุขที่แท้ จริ งได้ เลย
แหล่งข้อมูล
สมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. สมุดภาพปฐมสมโพธิกถา วรรณคดี
พระพุทธศาสนาพากย์ไทย คัมภีร์แสดงเรื่องราวของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร :
สถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๔
http://www.dhammajak.net
http://www.dhammathai.org
http://www.dmc.tv
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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุ ทธภูมิ ครัง้ ที่ ๒
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล ประเทศอินเดียและเนปาล
วันที่ ๑๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่องโดย ทีมสัญจร

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
แต่กาลก่อนมาหลังจากออกพรรษา
แล้ว มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หลั่งไหลมากราบไหว้
พระพุทธองค์อย่างเนืองแน่น บัดนี้พระพุทธองค์จะปรินิพพาน
จากไปแล้ว จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายร�ำลึกคิดถึงกราบไหว้บูชา
อะไรเล่า พระเจ้าข้า”
“ดูก่อนอานนท์ หลังจากเราตถาคตปรินิพพานจากไปแล้ว หาก
พวกเธอมีความร�ำลึกถึงเรา และเดินตามรอยแห่งเรา จงพากัน
กราบไหว้บูชาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ของเรา คือ ลุมพินีวัน
สถานที่เราประสูติหนึ่ง โพธิมณฑล สถานที่เราตรัสรู้หนึ่ง ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่เราแสดงปฐมเทศนาหนึ่ง และกุสิ
นารานคร สถานที่เราจะปรินิพพาน นี่แหละอานนท์ เป็นสถานที่
สักการบูชา เป็นเนื้อนาบุญของพวกเธอทั้งหลายสืบต่อไป”
โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ครัง้ ที่ ๒ เกิดขึ ้นตามค�ำปรารภของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เพื่อสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล และย้ อนรอย
พระบาทองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ า ระยะเวลา ๑๓ วัน ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๗-๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๗ โดยมี
ผู้ร่วมโครงการทังสิ
้ ้น ๑๓๗ ชีวิต พระภิกษุสงฆ์ ๑๗ รูป แม่ชี ๘ ท่าน และคณะญาติโยม ๑๑๒ ท่าน
ทุกสถานที่ที่รอยพระบาทพระศาสดาจารึกไว้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะน�ำคณะศิษยานุศษิ ย์
สวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรมเจริ ญสมาธิภาวนา เพื่อน้ อมถวายเป็ นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา อีกทังทุ
้ ก
สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล และสถานที่ส�ำคัญอื่น ๆ ในพุทธประวัติ ทางคณะปฏิบตั ธิ รรมสัญจรจะเดินเวียน
ประทักษิณาวัตร (เวียนเทียน) คือ เวียนขวา ๓ รอบ เป็ นเครื่ องหมายถึงการแสดงออกซึง่ การเคารพบูชาต่อ
สถานที่นนั ้ ๆ อย่างสูงสุด พร้ อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้ วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลึกถึงพระธรรม
คุณ ด้ วยการสวด “สวากขาโต” และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้ วยการสวด “สุปะฏิปันโน” จนกว่าจะเวียนจบ
คณะปฏิบตั ิธรรมสัญจรได้ เดินทางเพื่อกราบสักการะสถานที่ส�ำคัญตามตารางการเดินทางดังนี ้
• สถานทีเ่ นือ
่ งด้วยการตรัสรู้ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยเป็ นสถานที่ที่เจ้ าชายสิทธัตถะ
ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็ นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ า สถานที่แห่งนี ้เป็ น
ศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทัว่ โลก และยังได้ รับการยกย่องจากองค์
การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตังแต่
้ ปี พ.ศ.๒๔๕๔
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• กรุงราชคฤห์ เยี่ยมชมวัดเวฬุวนั วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ขึ ้นเขาคิชฌกูฏ
• นาลันทา กราบสักการะหลวงพ่อองค์ด�ำ และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา
• เดินธุดงค์ย้อนรอยพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ จากบ้ านนางสุชาดา สูเ่ ขาดงคสิริ สถานที่

บ�ำเพ็ญทุกรกิริยา

• สถานที่เนื่องด้วยการปฐมเทศนา ณ สารนาถ ในสมัยพุทธกาล เรี ยกกันว่า ป่ าอิสป
ิ ตน-

มฤคทายวัน หลังทรงตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ก็ทรงเสด็จมายังป่ าแห่งนี ้เพื่อแสดงธรรมแก่
ปั ญจวัคคีย์พราหมณ์ทงห้
ั ้ า นับเป็ นการแสดงธรรมครัง้ แรกหรื อปฐมเทศนา ในวันเพ็ญเดือน ๘ ซึง่ คือ วัน
อาสาฬหบูชา นัน่ เอง และ เจาคันธีสถูป เป็ นสถานที่ซงึ่ พระพุทธองค์ทรงพบกับปั ญจวัคคีย์ ก่อนจะแสดง
ปฐมเทศนา ปั จจุบนั อยูห่ า่ งจากสถานที่แสดงปฐมเทศนาไม่ไกลนักประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสร้ าง
พระสถูปเป็ นเครื่ องระลึกว่าที่นี่เป็ นสถานที่ซงึ่ พระพุทธองค์ทรงพบกับปั ญจวัคคีย์ เรี ยกว่า เจาคันธีสถูป
สันนิษฐานกันว่า สร้ างราว ๆ พุทธศักราช ๑,๐๐๐ ช่วงราชวงศ์คปุ ตะ
• พาราณาสี แม่น�้ำคงคา ล่องเรื อชมพระอาทิตย์ขึ ้น เป็ นแม่น� ้ำสายส�ำคัญของอินเดีย ซึง่ ได้ ชื่อว่า
เป็ นแม่น� ้ำศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวฮินดู คงคา มีต้นก�ำเนิดจาก แม่น� ้ำภาคีรธี (Bhagirathi) ที่ไหลมาจากธาร
น� ้ำแข็งกังโกตรี (Gangotri) ซึง่ วางตัวอยูใ่ นระดับความสูงของเทือกหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดีย
ในรัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) ต้ นแม่น� ้ำเริ่ มจากถ� ้ำน� ้ำแข็งในภูเขาที่สงู ราว ๑๐,๓๐๐ ฟุต เหนือ
ระดับน� ้ำทะเล ไหลมาเชื่อมกับแม่น� ้ำอลักนันทา (Alaknanda) ใกล้ เมืองดีโอปรายัก (Deoprayag) แล้ ว
ก่อตัวเป็ นแม่น� ้ำคงคาขึ ้น ไหลผ่านพื ้นที่ทางตอนเหนือของอินเดีย และบังคลาเทศ แล้ วออกสูท่ ะเลที่
อ่าวเบงกอล เนื่องจากต้ นก�ำเนิดของ แม่น� ้ำคงคามาจากแหล่งที่อดุ มสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุทางธรรมชาติ
มากมาย น� ้ำในแม่น� ้ำคงคาผ่านการวิจยั ของประเทศอินเดีย อังกฤษ และอเมริ กา ว่ามี ก�ำมะถัน ใน
ปริ มาณที่รักษาโรคได้ ในอดีตผู้ป่วยจะเดินทางมาเพื่ออาบน� ้ำช�ำระล้ างร่างกายเพื่อรักษาโรค กษัตริ ย์
อินเดียสมัยก่อนจะขึ ้นครองราชย์ก็จะทรงช�ำระล้ างพระวรกายก่อนท�ำพิธีขึ ้นครองราชย์เสมอ พระเดช
พระคุณหลวงพ่อจึงให้ ผ้ ทู ี่สมัครใจลงแม่น� ้ำคงคาเพื่อช�ำระล้ างร่างกาย และระลึกถึงขนบธรรมเนียม
โบราณ และทางคณะจะลงฝั่งตรงข้ ามท่าอัศวเมธิ ซึง่ เป็ นที่ประกอบพิธีเผาศพของชาวฮินดู โดยเกือบ
ทังคณะที
้
่สมัครใจลงน� ้ำนันต่
้ างสนุกสนาน ด�ำผุดด�ำว่าย เย็นชุม่ ช�่ำ น� ้ำในแม่น� ้ำนันก็
้ ไม่สกปรก เพราะ
แม่น� ้ำคงคานันน�
้ ้ำจะไม่นิ่งไม่ขงั ไหลผ่านตลอดเวลา
• เมืองสาวัตถี เยี่ยมชม วัดเชตวันมหาวิหาร ซึง่ พระพุทธเจ้ าเคยประทับอยูถ่ งึ ๑๙ พรรษา บ้ าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริ ย์ บ้ านบิดาขององคุลีมาล
• สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน
ณ กุสนิ ารา ในสมัยพุทธกาล เมืองกุสนิ าราอันเป็ นที่
ตังของสาลวโนทยาน
้
อยูใ่ นแคว้ นมัลละ หลังพระพุทธองค์ปริ นิพพานแล้ ว เมืองกุสนิ ารากลายเป็ นเมือง
ส�ำคัญศูนย์กลางแห่งการสักการบูชาของพุทธศาสนิกชน เหล่ามัลลกษัตริ ย์ได้ สร้ างเจดีย์ และวิหารเป็ น
จ�ำนวนมากไว้ รอบ ๆ สถูปใหญ่คือ มหาปริ นิพานสถูป อันเป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของ
พระพุทธเจ้ า มหาสถูปนี ้ได้ กลายเป็ นศูนย์กลางของปูชนียสถานอื่น ๆ ที่สร้ างขึ ้นมาภายหลังในบริ เวณ
นัน้ และมกุฏพันธเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรี ระของพระพุทธเจ้ า ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นซากเจดีย์
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ทรงกลมขนาดใหญ่ ชาวท้ องถิ่นเรี ยก รัมภาร์ สถูป

• สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ณ ลุมพินีวัน หรือที่ชาวอินเดียเรียกว่า รุมมินเด
ประเทศเนปาล ลุมพินีวนั ได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง

วัฒนธรรม ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

เนื่องด้ วยการบินไทยอ�ำนวยความสะดวกให้ ทางคณะปฏิบตั ธิ รรมสัญจร วัดป่ าเจริ ญราช เป็ น
กรณีพิเศษ โดยสามารถเดินทางกลับจาก กาฐมาณฑุ(เนปาล) - กรุงเทพฯ ในราคาเท่ากับ โกลกาตา
(อินเดีย) – กรุงเทพฯ ทางคณะท�ำงานจึงเพิ่มตารางการเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ส�ำคัญในประเทศเนปาล
เพื่อเป็ นการทัศนศึกษา เยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม ศาสนสถาน ชีวิตความเป็ นอยู่ ธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์
และพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล อีกทังในอดี
้
ตกาลประเทศเนปาล คือ หนึง่ ในชมพูทวีป ที่รอย
พระบาทพระศาสดาเคยจารึ กไว้
• หุบเขาโภครา เป็ นสถานที่ที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ นานาพันธ์ โอบล้ อมไปด้ วยทิวเขาและป่ าที่เขียวขจี มี

ทะเลสาบสีฟา้ คือ ทะเลสาบเฟวา และได้ เห็นเทือกเขาอานาปุระ และเทือกเขาหางปลา ชมพระอาทิตย์
ขึ ้นที่ยอดเขาซารางกอต ตลอดทางจะเห็นแต่สีเขียวของต้ นไม้ ป่ าไม้ ช่วงที่คณะเราเดินทางเป็ นช่วงฤดู
ใบไม้ ผลิพอดี ป่ าเขาล�ำเนาไพรต้ นไม้ ใหญ่อดุ มสมบูรณ์มาก
• นาการ์ก็อต เป็ นชุมชนบนยอดเขาสูง จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยโดยรอบ เช่นเดียวกัน
ตลอดทางจะเห็นป่ าไม้ ที่เขียวชอุม่ ประชาชนใช้ ชีวิตอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างมีความสุข เห็นการท�ำนา
ท�ำไร่ เกษตรกรรมของชาวเนปาล
• กาฐมาณฑุ เยี่ยมชม พระราชวังกาฐมาณฑุ ชมศาสนสถาน วัดวาอาราม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นฮินดู วัด
สวะยัมภูนาท เป็ นเจดีย์ของชาวพุทธและเป็ นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนา
ฮินดู และวัดโพธนาถ เป็ นพุทธโบราณสถานนิกายมหายาน อยูใ่ นย่านชุมชนทิเบตที่อพยพมา เป็ น
เจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในกาฐมาณฑุ ทุกที่ที่เยี่ยมชมล้ วนได้ รับการจดทะเบียนเป็ นมรดกโลก ทังวั
้ ดสวะยัมภู
นาท และโพธนาถ จะมี WISDOM EYES ดวงตาเห็นธรรม เหมือนกัน
• ภัตตาปูร์ เคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศเนปาล ชมพระราชวังเก่าที่ถือว่าเป็ นเมืองโบราณที่มีความ
งดงามเก่าแก่ มีชื่อเสียงด้ านงานฝี มือและแกะสลักไม้ โดยทางในพระราชวังจะเป็ นงานไม้ แกะสลักที่
สวยงามมาก และได้ รับการทะเบียนเป็ นมรดกโลกเช่นกัน
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เรี ยกได้ วา่ “คุ้มค่ามาก” กับการเดินทางครัง้ นี ้ ทุกท่านได้ ตามรอยพระศาสดายังชมพูทวีป และเข้ า
ถึงประเทศเนปาลจริ ง ๆ สถานที่ประสูตแิ ละทรงเจริ ญพระชนม์ ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เป็ นครัง้ แรกของการเดินทาง
สักการะสังเวชนียสถานที่รวมทัศนศึกษาภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดทังศาสนสถานที
้
่ส�ำคัญของ
ประเทศเนปาลเข้ าด้ วยกัน ตารางการเดินทางตลอด ๑๓ วันนี ้ แน่นมากจนต้ องรบกวนญาติโยมท�ำเวลา
กันตลอดเวลา ทางเจ้ าหน้ าที่โครงการต้ องขออโหสิกรรมทุกท่านมา ณ ที่นี ้ด้ วย เนื่องจากคณะท�ำงาน
ปรารถนาให้ ทกุ ท่านได้ เยี่ยมชมครบทุกสถานที่ ให้ ปัจจัยของทุกท่านคุ้มค่าที่สดุ เท่าที่คณะท�ำงานจะท�ำให้
ได้ และเราก็ได้ รับความเมตตา ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและกันจากทุกท่าน จากพระคุณเจ้ า
ทุกรูป เป็ นอย่างดีเยี่ยมตลอดการเดินทาง วัตถุประสงค์ของโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร คือ ไม่มงุ่ หวังผล
ก�ำไรใด ๆ ทังสิ
้ ้น ทุกค่าใช้ จา่ ย คือ ราคาต้ นทุน โดยทางคณะท�ำงานขอเพิ่มค่าเดินทางคณะพระภิกษุสงฆ์
๑๕ รูป และปั จจัยกองกลางที่จ�ำเป็ นต้ องมีไว้ กรณีฉกุ เฉิน แต่ด้วยบุญบารมีและความเมตตาของพระเดช
พระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ และความศรัทธาที่บริ สทุ ธิ์ของทุกท่าน ท�ำให้ การเดินทางครัง้ นี ้ราบรื่ น มีความ
ไม่สะดวกบ้ างเล็กน้ อยซึง่ ถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาของการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางคณะใหญ่มาก
ของเราในครัง้ นี ้ ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่างแจ้ งในคอลัมน์สายธารบุญแล้ ว ยอดปั จจัยคงเหลือทุกบาทจะน�ำถวาย
หลวงพ่อวีระนนท์ เพื่องานพระศาสนาอื่น ๆ สืบไป
สุดท้ ายนี ้ทางคณะท�ำงานขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญที่ทกุ ท่านเสียสละเวลา ก�ำลังทรัพย์
เพื่อร่วมเดินทางธรรมเป็ นครอบครัวเดียวกัน อีกทังทุ
้ กท่านยังได้ ร่วมเป็ นเจ้ าภาพการเดินทางคณะพระภิกษุสงฆ์ให้ ได้ มีโอกาสไปสักการะแดนพุทธภูมินี ้ด้ วย
และปั จจัยกองกลางดังกล่าวก็น�ำมาท�ำนุบ�ำรุง
ศาสนสถาน เผยแผ่งานพระศาสนา และคุณประโยชน์อื่น ๆ แล้ วแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเป็ นสมควร
ทางทีมงานจึงขออนุโมทนาบุญในบุญกุศลมากมายในครัง้ นี ้ด้ วย และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้ าทาง
คณะท�ำงานจะได้ รับความเมตตาให้ โอกาสพวกเราได้ ดแู ลรับใช้ ทกุ ท่านอีก และพบกันใหม่เมื่อพระศาสนา
ต้ องการ... (ทีมงานมีความสุขมาก เมื่อทราบว่าทุกท่านมีความสุข)

หมายเหตุ... ติดตามหนังสือ “จากวัดป่าเจริญราช สู่แดนมหาภารตะ อินเดีย และ
เนปาล” (บันทึกเรื่องราวการเดินทางในครั้งนี้อย่างละเอียด ประวัติ ความรู้ของแต่ละ
สถานที่ที่ทางคณะเยี่ยมชม) จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ในวันพิธีสืบชะตาหลวง
แบบล้านนา และสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดป่าเจริญราช ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๗
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กุศลกิจ

เรื่องโดย อณิระ

พิธีลงเสาเข็ม
พิธีลงเสาเข็มอาคารรับรองสงฆ์
เพื่อใช้ รับรองพระอาคันตุกะ
ในเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ฤกษ์ พิธี
ลงเสาเอกและเสาโท โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์
วีรนนฺโท เป็ นประธาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ�ำนวน ๖๑ คน ระหว่างวัน
ที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดป่ าเจริ ญราช
โครงการบรรพชาอุปสมบท
โครงการบรรพาอุ ป สมบทและปฏิ บัติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยองค์การ
บริ หารส่วนต�ำบลนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วม
กับ วัดป่ าเจริ ญราช ในระหว่างวันที่ ๖-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยมีคณะพระภิษภุสงฆ์ สามเณร ที่บวชใหม่นี ้เดินทางมาจาก
ต�ำบลนาเกียน จ.เชียงใหม่ เพื่อมาปฏิบตั ธิ รรมเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน ตลอด ๑๔ วัน ณ วัดป่ าเจริ ญราช
เ ท ศ ก า ล วั น ส ง ก ร า น ต ์ ส ่ ง ท ้ า ย ป ี เ ก ่ า
ต้อนรับปีใหม่ไทย ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

วัดป่ าเจริ ญราชได้ จดั กิจกรรมวันส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ไทย
เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และพุทธประเพณีไทย ในวันที่ ๑๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีกิจกรรมดังนี ้ ช่วงเช้ าเริ่ มก่อเจดีย์ทรายร่วมกัน
ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ช่วงบ่ายแสดงพระธรรมเทศนา
ถวายผ้ าป่ าเจดีย์ทราย พระภิกษุสงฆ์สรงน� ้ำพระพุทธรูป สาธุชน
สรงน� ้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ให้ พรสาธุชน
ที่มาร่ วมบุญ
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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โครงการค่ายพุทธบุตรปี ๗

ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการค่ายพุทธบุตร วัดป่ าเจริ ญราช ได้ จดั อบรมคุณธรรม
ศีลธรรม จริ ยธรรม และฝึ กปฏิบตั ธิ รรมเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน
แก่ยวุ ชนที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ โดยปี นี ้เป็ นปี ที่ ๗ และ ได้ รับ
การสนับสนุนเป็ นอย่างดีจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ าร่วม
โครงการเหมือนเช่นทุกปี แบ่งเป็ น ๒ รุ่นดังนี ้
• รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
อายุระหว่าง ๙-๑๒ ปี มียวุ ชนเข้ าร่วมโครงการ ๑๓๓ คน
• รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
อายุระหว่าง ๑๓-๑๕ ปี มียวุ ชนเข้ ร่วมโครงการ ๗๔ คน
วันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเจริญราช
เนื่องในโอกาสวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
ทางวัดป่ าเจริ ญราช ได้ จดั กิจกรรมเสริ มนอกจากการปฏิบตั ธิ รรม
แล้ ว ช่วงเช้ าร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วงบ่าย
แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท หลังจาก
นันเวี
้ ยนเทียนประทักษิณาวัตร เพื่อระลึกถึง คุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ และเพื่อให้ พทุ ธศาสนิกชนได้ เข้ าถึงประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ ชาวพุทธได้ ร้ ูจกั วิธีการให้ ทาน รักษาศีล
และบ�ำเพ็ญภาวนา โดยปี นี ้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ ๑๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์
ในวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พนักงานบริ ษัทซัมมิท น�ำโดย
พี่ศรี นวล และพี่สรุ พันธ์ รวมทังสิ
้ ้น ๓๓ คน มาช่วยกันบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ณ วัดป่ าเจริ ญราช ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี ้
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โลกพุ ทธบุ ตร
เรื่องและเรียบเรียงโดย บุษรัตน์

โครงการค่ายพุทธบุตร “เด็กดีของพ่อ” วัดป่ าเจริ ญราช
ประสบความส�ำเร็ จผ่านไปได้ ด้วยดีอีกปี ลูกพุทธบุตรทัง้ ๒ รุ่น
รุ่นอายุ ๙-๑๒ ปี และ อายุ ๑๓-๑๕ ปี มีความแตกต่างกันอย่าง
เห็นได้ ชดั ด้ วยอายุ วุฒิภาวะ การเจริ ญเติบโตของร่างกายและ
จิตใจ จึงต้ องปรับเปลี่ยนสื่อการสอนและการสื่อสารให้ เหมาะสม
กับลูกพุทธบุตรในแต่ละวัย เรี ยกได้ วา่ ใช้ หลักจิตวิทยาการเลี ้ยง
ดูและการอบรมเด็ก (Psychological aspect of child rearing)
มาใช้ อย่างเข้ มข้ นทีเดียว โดยการเลี ้ยงดูเด็กนันต้
้ องเข้ าใจพื ้น
การเจริ ญเติบโตของเด็กก่อน
สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการเจริญเติบโตและการมีชีวิตอยู่ของ
มนุษย์นั้น แบ่งได้เป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ

1. สิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับร่างกาย(physicalneeds)เช่น อาหาร
อากาศส�ำหรับหายใจ อุณหภูมิที่เหมาะสม เครื่ องนุง่ ห่ม
ที่อยูอ่ าศัย การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วย เป็ นต้ น
2. สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับจิตใจ (psychological needs) ที่จะ
ท�ำให้ มนุษยนันอยู
้ อ่ ย่างปกติสขุ สามารถเป็ นคนที่มีคณ
ุ ภาพ
คือ สามารถประกอบการงาน ให้ เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง
ครอบครัว และสังคม ถ้ าเด็กได้ รับแต่สงิ่ จ�ำเป็ นส�ำหรับร่างกาย
อย่างครบบริ บรู ณ์ แต่ขาดสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับจิตใจ เราก็อาจได้
เด็กที่รูปร่ างแข็งแรงสูงใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกประการ
แต่อาจมีทา่ ทางไม่เป็ นสุข หงอยเหงา ไม่ร่าเริ งแจ่มใส เซื่องซึม
หรื อมีพฤติกรรมก้ าวร้ าว ชอบท�ำลาย หรื อไม่สามารถรับผิด
ชอบได้ ตามวัย เช่น ไม่สามารถเรี ยนหนังสือได้
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โครงการค่ายพุทธบุตรจึงเน้ นเรื่ องสิง่ จ�ำเป็ นส�ำหรับจิตใจ (psychological needs) ปรารถนาให้
เยาวชนของชาติมีสขุ ภาพจิตที่ดีควบคูก่ บั การมีสขุ ภาพกายที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางความคิด ปลูกฝัง
ให้ คณ
ุ ธรรม ศีลธรรม ติดแน่นอยูใ่ นใจ เมื่อเยาวชนของเรามีคณ
ุ ธรรม ศีลธรรมฝังแน่นในใจแล้ ว เด็ก ๆ จะ
รู้จกั คิดเป็ น พิจารณาเป็ น เมื่อพิจารณาเป็ นแล้ วก็สามารถเลือกที่จะปฏิบตั เิ ป็ น ด�ำเนินชีวิตไปในแนวทางที่
ถูกต้ องดีงามตามหลักธรรมค�ำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ า
เหมือนเช่นทุกปี กบั “รางวัลแห่งความดี” ส�ำหรับลูกพุทธบุตรที่ปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ิชอบ ให้ ความ
ร่วมมือและช่วยเหลือเกื ้อกูลเพื่อน ๆ ร่วมโครงการฯ ตามหลักจิตวิทยานัน้ การให้ รางวัล (Positive
reinforcement) เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ถกู ต้ องเหมาะสมแล้ ว เพื่อให้ พฤติกรรมนันเกิ
้ ดขึ ้นอีกและไม่หายไป
ผู้ใหญ่ควรให้ รางวัลส�ำหรับพฤติกรรมนัน้ เพราะเป็ นการอบรมเลี ้ยงดูเด็กที่ถกู ต้ อง สมควรได้ รับการ
เผยแพร่ออกไปให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ อาจเป็ นการกล่าวชมด้ วยวาจา แสดงกิริยาชื่นชมพอใจใน
พฤติกรรมนัน้ เช่น โอบกอด ลูบหัว แต่ปัญหาคือผู้ใหญ่มกั จะละเลย ไม่กล่าวค�ำชมเชยเด็ก ท�ำให้ เด็กขาด
แรงจูงใจและเลิกท�ำดีตอ่ ไป โครงการค่ายพุทธบุตรปรารถนาให้ ลกู พุทธบุตรคงความเป็ น “เด็กดี เยาวชนที่
ดี มีศีลธรรม” และให้ คงความดีนี ้ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป ความเป็ นจริ งแล้ วน้ อง ๆ ที่เข้ าร่วมโครงการทุกคนล้ วนน่ารัก
ให้ ความร่วมมือดีทกุ คน น้ องพุทธบุตรทุกคนต่างได้ รับรางวัลกลับบ้ านไปนัน้ คือ ความดี ความดีที่ได้
ทุม่ เทแรงกาย แรงใจ ความอดทนเข้ มแข็ง ตลอด ๔ วัน ถือเป็ นรางวัลที่มีคณ
ุ ค่ามากกว่ารางวัลอื่นใด ส่วน
น้ อง ๆ ที่ได้ รับรางวัลจากโครงการฯ นัน้ ทางโครงการฯ หวังว่ารางวัลนี ้จะเป็ นก�ำลังใจให้ น้อง ๆ ประพฤติ
ตนเป็ นแบบอย่างของ “พุทธบุตรดีเด่น” และรักษาความดีนี ้ให้ เจริ ญยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
รางวัลแห่งความดี พุทธบุตรรุ่น ๗/๑
รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม ดช.พร้ อม เสือทิม (พร้ อม)
รางวัลพุทธบุตรดีเด่น
ดช.ภิรญา ขันติพะโล (ปิ น ปิ น)
รางวัลปฏิบตั ธิ รรมยอดเยี่ยม ดญ.ปวริ ศา ธรรมศรี สวัสดิ์ (ยูมี)
รางวัลปฏิบตั ธิ รรมดีเด่น ดญ.ญาณิฐา องค์ศรี ตระกูล		
			
(เฟิ ร์น)
รางวัลขวัญใจพระอาจารย์ ดช.ชนะ หฤษฎีกลุ (ชนะ)

รางวัลขวัญใจพี่เลี ้ยง
กลุม่ ฉันทะ
ดญ.จิดาภา เทียนชัยสิริกลุ (ลัคก์)
กลุม่ วิริยะ
ดญ.ฐาปนี วรรณโชติ (เอิร์น)
กลุม่ จิตตะ
ดช.กาสวิชญ์ มีมณี (เอิร์น)
กลุม่ วิมงั สา
ดญ.จินตุจฑุ า สันตะวานนท์ (จินนี่)
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รางวัลภาพวาดยอดเยี่ยม
รางวัลภาพวาดดีเด่น
			
รางวัลเรี ยงความยอดเยี่ยม
รางวัลเรี ยงความดีเด่น
รางวัลกลุม่ ดีเด่น
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ดช.วรชาติ สุขขี (ดีเจ)
ดญ.ปุณยภา วาราชานนท์
(ต้ นข้ าว)
ดญ.ภวิศฎาร์ พินิจศักดิ์กลุ (จ๊ ะ)
ดญ.จินต์จฑุ า หิรัญรัตน์ (มัดไหม)
กลุม่ จิตตะ
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รางวัลแห่งความดี พุทธบุตรรุ่นที่ ๗/๒
รางวัลขวัญใจเจ้ าหน้ าที่
กลุม่ ฉันทะ
ดญ.ชญาภรณ์ องค์ศรี ตระกูล (มินท์)
กลุม่ วิริยะ
ดช.นคริ นทร์ บุญญนุพงศ์ (บาส)
กลุม่ จิตตะ
ดญ.รุจิรา ราชคม (ไอซ์)
กลุม่ วิมงั สา
ดญ.รสริ นทร์ นิตพิ ฒ
ุ ิพฒ
ั น์ (อิมมี่)
รางวัลภาพวาดยอดเยี่ยม ดญ.กฤตยา วณิชวรสกุล (เบล)
รางวัลภาพวาดดีเด่น
นส.ธมน ภัทรสุธีวโรดม (ฝน)
รางวัลเรี ยงความยอดเยี่ยม ดช.สุนิธี รัตนา (โอม)
รางวัลเรี ยงความดีเด่น
นส.ธมน ภัทรสุธีวโรดม (ฝน)
รางวัลกลุม่ ดีเด่น
กลุม่ วิมงั สา

รางวัลพุทธบุตรยอดเยี่ยม นายธนวัฒน์ เอี่ยมเสริ ม (เจมส์)
รางวัลพุทธบุตรดีเด่น
นายสุธิชา ครึกกระโทก (บีท)
รางวัลปฏิบตั ธิ รรมยอดเยี่ยม นายทิวตั ถ์ ไผ่สนจ�ำลองศรี (ทิม)
รางวัลปฏิบตั ธิ รรมดีเด่น ดญ.กรองกาญจน์ นิมมานวัฒนา (หลิง หลิง)
รางวัลขวัญใจพระอาจารย์ ดช.อิทธิพนั ธ์ วรวุฒิพิมพา (เฟิ ร์ส)
มุมนี้...ของเรา “SENT MESSAGES”

นักศึกษาคณะ
าก
งจ
ย
้
ี
ล
เ
่
ี
พ
ณ
ุ
ค
บ
อ
ข
อ
ข
และพยาบาล
พยาบาลศาสตร์ มศว.
ศูนย์การแพทย์
จิตอาสา ๓ ท่าน จาก
พัฒนา และรพ.ศิริราช

เรี ยงความของน้ องโอม ดช.สุนิธี รัตนา พุทธบุตรรุ่น ๗/๒
การมาค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้ท�ำให้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา มารยาทไทย และท�ำให้ผมคิดได้ว่าการ
เล่มเกมอยู่ในห้องคนเดียวไม่ท�ำความดีกับพ่อแม่เป็นเรื่องที่ผิด เพราะว่าเราควรท�ำความดีกับพ่อแม่เวลาที่ท่าน
ยังมีชีวิตอยู่
ถ้าพูดถึงเรื่องการมาค่ายพุทธบุตร เมื่อครั้งแรกที่ผมรู้จักค่ายนี้ผมไม่คิดจะมา แต่ในตอนนี้ผมเปลี่ยน
ความคิดแล้ว เพราะปีที่แล้วที่ผมมาคะแนนผมดีขึ้นมากจากที่ได้เกรดแค่ ๓.๑ ตอนนี้เป็น ๓.๘ และการมาค่าย
พุทธบุตร ๔ วันนี้ ได้สอนอะไรผมมากมาย เช่น วิธีแก้ปัญากับความเครียด แก้ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์โกรธและ
การมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว มารยาทชาวพุทธ และยังมีพี่อีก ๓ คน ที่มาแนะน�ำเรื่องอาชีพที่จะท�ำให้ชีวิตประสบ
ความเร็จ และที่ส�ำคัญที่สุดการมาค่ายครั้งนี้ผมตั้งเป้าหมายว่า กลับไปผมจะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากขึ้น
ถ้าพูดการมาเข้าค่ายครั้งนี้ผมไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเพราะเราควรจะกินง่าย อยู่ง่าย ไม่ควรยึดติดและโลภมาก เพราะ
ตอนเราตายมีแต่ความดีความชั่วติดตัวเราไป เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้
ในตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดแล้วว่า การท�ำความดีนั้นไม่ยาก แล้วควรที่จะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว
เพราะถ้าไม่มีสติเราอาจเผลอไปคิดเรื่องไม่ดีได้ ซึ่งการท�ำความชั่วแค่คิดก็บาปแล้ว ดังนั้นเราควรคิดดี ท�ำดี
เพราะถ้าเราอยากมีอนาคตดีเราก็ควรจะท�ำความดี เพราะอนาคตขึ้นกับสิ่งที่เราท�ำในปัจจุบัน
ดังนั้นเราควร
ท�ำความดีถ้ามีโอกาส และตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะท�ำยังไงชีวิตเราจะประสบความส�ำเร็จได้ ซึ่งวิธีนั้น คือ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้า
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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มุมนี้...ของคุณพ่อคุณแม่

“ตามหลักจิตวิทยานั้น การให้รางวัล (Positive reinforcement)
เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว
เพื่อให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกและไม่
หายไป ผู้ใหญ่ควรให้รางวัลส�ำหรับพฤติกรรมนั้น เพราะเป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ที่ถูกต้อง สมควรได้รับการเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อาจเป็นการ
กล่าวชมด้วยวาจา แสดงกิริยาชื่นชมพอใจในพฤติกรรมนั้น เช่น โอบกอด ลูบหัว แต่
ปัญหาคือผู้ใหญ่มักจะละเลย ไม่กล่าวค�ำชมเชยเด็ก ท�ำให้เด็กขาดแรงจูงใจและเลิกท�ำ
ดีต่อไป”

เชิญท่านสาธุชนร่วมท�ำบุญ
สร้างพระประธานหินขาวหน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว
ไม่มีตัดต่อเป็นหินก้อนเดียว ตามก�ำลังศรัทธา
เพื่อน�ำมาประดิษฐานไว้ที่โรงอุโบสถไม้ของ วัดป่าเจริญราช
บัญชีพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
เลขที่ ๒๙๑-๒๒๓๙๐๙-๘ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘
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กฎหมายน่ารู้

เรียบเรียงโดย จุฬาตรีคูณ

การคุ้มครองผู ้สูงอายุ
“เมื่อประเทศจีนออกกฎหมายเอาผิดบุตรที่ไม่กลับ
มาเยี่ยมหรือดูแลบิดามารดา”
ท�ำทุกทิศให้ เกษมสันต์ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ บุคคลที่
สัมพันธ์กบั ตนให้ ถกู ต้ องตามฐานะทัง้ ๖
(ธรรมนูญชีวิต ๖) คือ
ทิศที่ ๑ ในฐานะที่เป็ นบุตรธิดา พึงเคารพบิดา
มารดา ผู้เปรี ยบเสมือนทิศเบื ้องหน้ า ดังนี ้
๑. ท่านเลี ้ยงเรามาแล้ ว เลี ้ยงท่านตอบ
๒. ช่วยท�ำกิจธุระการงานของท่าน
๓. ด�ำรงวงศ์สกุล
๔. ประพฤติตนให้ เหมาะสมกับความเป็ นทายาท
๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ ว ท�ำบุญอุทิศให้ ทา่ น

ส่งผลให้ เกิดเสียงโห่และการพูดแดกดันมากมายใน
โลกออนไลน์ ขณะที่ประชากรจ�ำนวนมหาศาลของ
ประเทศนี ้ก�ำลังมีอายุสงู วัยขึ ้นอย่างรวดเร็ ว
กฎหมายนี ้ “บังคับ” ให้ ลกู กลับไปเยี่ยม
พ่อแม่ของตนเอง โกลบอลไทมส์ หนังสือพิมพ์ของ
ทางการจีนระบุ เนื่องจากรัฐบาลกังวลว่าจะมีผ้ สู งู
อายุ จ ะถู ก ทิ ง้ ให้ อ ยู่ อ ย่ า งโดดเดี่ ย วมากขึ น้
การเร่ งพัฒนาประเทศจีนได้ กลายเป็ นสิ่ง
ที่มาท้ าทายการอยูร่ วมกันเป็ นครอบครัวใหญ่ ซึง่
เป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ของแดนมังกร อีกทังรายงาน
้
ที่ปรากฏออกมาเรื่ อย ๆ ว่า มีผ้ สู งู อายุถกู ทอดทิ ้ง
หรื อถูกทารุณด้ วยน� ้ำมือลูกของตัวเอง ก็เป็ นสิง่ ที่
สร้ างความตกตะลึง ให้ กับ ประเทศนี ้

จีนเป็ นประเทศที่มีค่านิยมเรื่ องการเคารพ
ผู้สูงอายุและความกตัญญูฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม
แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ท�ำให้
มีการย้ ายถิ่นไปท�ำงานในเมืองใหญ่ ห่างไกลจาก
บ้ านพ่อแม่มากขึ ้น การดูแลเยี่ยมเยียนพ่อแม่จงึ เป็ น
ไปได้ ยากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุหลายคนถูกทอด
เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - กฎหมายจีนที่ก�ำหนด
ทิ ้ง ปี ที่แล้ วรัฐบาลจีนจึงได้ ออกกฎหมายให้ ลกู ๆ
ให้ ส มาชิ ก ภายในครอบครั ว ต้ อ งกลั บ ไป
ต้ องดูแลพ่อแม่ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ ้นไป โดยลูก ๆ จ�ำเป็ น
เยี่ ย มญาติ ผู ้ สู ง อายุ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ล้ ว
ต้ องไปเยี่ยมพ่อแม่ “บ่อยครัง้ ” และต้ องดูแลพ่อแม่
ผู้สงู อายุทงทางด้
ั้
านการเงิน และด้ านจิตใจ ไม่เช่น
นันพ่
้ อแม่มีสิทธิที่จะฟ้องเรี ยกค่าเสียหายจากลูกได้
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นอกจากนี ้ กฎหมายยังครอบคลุมถึงผู้วา่ จ้ างให้
อนุมัติ ลูก จ้ า งสามารถขอเวลาเดิ น ทางกลับ บ้ า น
เพื่อเยี่ยมพ่อแม่ได้ ด้วย กฎหมายนี ้มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้สงู อายุ และเป็ นการสืบทอด
วัฒนธรรมความกตัญญูในสังคมจีน ถึงแม้ จะได้
รั บค�ำวิพากษ์ วิจารณ์ เป็ นอย่างมากถึงเรื่ องความ
เหมาะสม ทังยั
้ งขาดความชัดเจนว่าการไปเยี่ยม
“บ่อยครัง้ ” นัน้ คือบ่อยเพียงใด
ภายหลัง ที่ ก ฎหมายนี อ้ อกไม่ ถึ ง สัป ดาห์
สตรี วยั ๗๗ ปี ได้ ด�ำเนินการฟ้องลูกสาวของตนเอง
ในทันที ในข้ อหาที่ทอดทิ ้งไม่ดแู ล การฟ้องร้ องครัง้ นี ้
สตรี สูงวัยเป็ นผู้ชนะคดี โดยศาลท้ องถิ่ นตัดสินให้
ต่ อ จากนี ล้ ูก สาวต้ อ งมาเยี่ ย มสตรี ผ้ ูสูง วัย ท่ า นนี ้
อย่างน้ อยสองเดือนครัง้ พร้ อมต้ องให้ การดูแลด้ าน
การเงินของแม่ตนเองให้ เป็ นอย่างดี ไม่เช่นนันจะ
้
มี บ ทลงโทษด้ ว ยวิ ถี ชี วิ ต คนที่ มุ่ง มั่น ท� ำ มาหากิ น
ปั ญหาผู้สงู อายุถกู ทอดทิ ้งจึงมีอยูท่ วั่ โลก จีนไม่ใช่
ประเทศเดียวที่มีกฎหมายบังคับให้ บตุ รต้ องดูแลพ่อ
แม่ยามแก่เฒ่า สิงคโปร์ อินเดีย ยูเครน และฝรั่งเศส
ล้ วนมีกฎหมายเกี่ยวกับการให้ บุตรดูแลพ่อแม่เช่น
เดียวกัน ตัวอย่างเช่น รัฐบาลฝรั่งเศสที่ได้ ออกบท
ลงโทษบุตรที่ทอดทิ ้งพ่อแม่ โดยกฎหมายนี ้มีผล
บังคับใช้ มาตังแต่
้ ปี ๒๕๔๗ ก�ำหนดให้ บตุ รต้ อง
ดูแลเคารพพ่อแม่ ให้ เงินค่าใช้ จา่ ย และต้ องดูแลหา
ที่พกั อาศัยที่เหมาะสมให้ แก่พอ่ แม่ นอกจากนี ้ ลูก ๆ
จ� ำ เป็ น ต้ อ งคอยรั บ ทราบความเป็ น อยู่ข องพ่อ แม่
และต้ องเข้ าให้ ความช่วยเหลือหากพ่อแม่ล้มป่ วย
ส�ำหรับฝรั่งเศส สาเหตุหลักที่รัฐบาลออกกฎหมาย
เช่นนี ้มา เนื่องจากสถิตทิ ีผา่ นมาชี ้ให้ เห็นว่าผู้สงู อายุ
ชาวฝรั่งเศสมีการฆ่าตัวตายสูงถึง ๖๒ รายต่อ
สัปดาห์ เป็ นตัวเลขที่สงู ที่สดุ ในบรรดาประเทศใน
ทวีปยุโรป รัฐบาลจึงต้ องการให้ ครอบครัวมีการดูแล
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เอาใจใส่กนั มากขึ ้น เพื่อเป็ นการลดอาการซึมเศร้ าที่
พบบ่อยในผู้สงู อายุ
ในประเทศไทย แนวโน้ มผู้สงู อายุอยูก่ นั
ตามล�ำพังมีมากขึ ้นเนื่องจากการย้ ายถิ่นไปท�ำงาน
ของคนวัยแรงงาน แม้ ประเทศไทยไม่ได้ มีกฎหมาย
โดยตรงที่จะลงโทษบุตรหลานหากเกิดการละเลย
ไม่เอาใจใส่ดแู ลพ่อแม่ผ้ สู งู อายุ แต่เมืองไทยมีการ
สนับสนุนเสริ มแรงทางบวกในการดูแลพ่อแม่ เช่น
การมีสทิ ธิได้ รับค่าลดหย่อนบิดามารดา ส�ำหรับผู้ที่
อุปการะเลี ้ยงดูบดิ ามารดาที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ ้นไป
โดยคู่สมรสมีสิทธิหกั ลดหย่อนอุปการะเลี ้ยงดูบิดา
มารดาได้ คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทังนี
้ ้ บิดาหรื อ
มารดาต้ องออกหนังสือรับรองว่าบุตรคนใดคนหนึ่ง
เป็ นผู้อุปการะเลี ้ยงดูเพียงคนเดียว
ต่อไปในอนาคต เมื่อประเทศไทยมีผ้ สู งู
อายุเพิ่มขึ ้น รัฐอาจไม่สามารถให้ การดูแลผู้สงู อายุ
ได้ อย่างทัว่ ถึง ดังนัน้ ลูกหลาน จึงเป็ นที่พงึ่ ส�ำคัญ
ในการดูแลความเป็ นอยูข่ องผู้สงู อายุ รัฐควรท�ำ
หน้ าที่เป็ นผู้สง่ เสริ มให้ เกิดการดูแลกันในครอบครัว
แต่ ก ารออกกฎหมายลงโทษบุ ต รหลานอย่ า ง
ในประเทศจี น อาจไม่ ใ ช่ วิ ธี ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ
ประเทศไทย ไม่เช่นนันการไปเยี
้
่ยมหรื อดูแลพ่อแม่
จะเป็ นเพียงหน้ าที่ที่ต้องท�ำ กฎหมายอาจช่วยได้ แค่
เพียงการประกันความเป็ นอยู่ที่ดีทางกายของผู้สงู
อายุในระดับหนึง่ แต่กฎหมายไม่สามารถเสริ มสร้ าง
สายใยความรักความห่วงใยในครอบครัวที่จะน�ำไป
สูค่ วามสุขกายสบายใจของผู้สงู อายุอย่างแท้ จริ ง

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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ความกตัญญู และกตเวที คืออะไร...
กตัญญู คือ รู้คณ
ุ ท่าน ได้ แก่ การรู้ส�ำนึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่ตน ในทางมนุษย์ทา่ นว่า

พ่อและแม่เป็ นบุคคลแรกและบุคคลสูงสุดของลูกทุกคนในด้ านพระคุณ บุคคลนอกจากพ่อและแม่แล้ ว ถึง
แม้ วา่ ท่านมีพระคุณต่อเรามากหลายเพียงใด ก็ไม่อาจจะเทียบเท่าพระคุณของพ่อและแม่ได้ เพราะพ่อและ
แม่เป็ นผู้ให้ ชีวิตเรา ถ้ าไม่มีพอ่ ให้ เชื ้อ ไม่มีแม่อ้ มุ ท้ อง ลูกทุกคนก็ไม่อาจจะเกิดมาดูโลกนี ้ได้ แม้ พอ่ แม่บาง
คนจะโหดร้ ายต่อลูกเพียงใดก็ตาม นัน่ ก็ยอ่ มจะเป็ นพฤติกรรมภายหลัง ที่เราได้ เกิดมาแล้ วแต่ในด้ านผู้ให้
ก�ำเนิดแล้ ว พระคุณของท่านย่อมจะมีอยูต่ ลอดชีวิตของเรา อันธรรมชาติของสัตว์โลก ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อ
สัตว์ดริ ัจฉาน ในกมลสันดานของความเป็ นแม่หรื อพ่อนัน้ ย่อมจะรักลูกของตนยิ่งชีวิต บางครัง้ ถึงกับยอม
ตายแทนลูกได้ แต่ที่พอ่ แม่บางรายมีความโหดร้ ายทารุณ จนผิดวิสยั ของผู้บงั เกิดเกล้ านัน้ ก็เกิดจากอกุศล
กรรมในอดีตชาติของลูกมาบันดาลให้ เป็ นไป ลูกสัมมาทิฐิจงึ มิบงั ควรจะก่อเวรกับพ่อแม่อีกต่อไป ควร
แก้ ด้วยการท�ำความดีในทุกรูปแบบ มิฉะนันเวรก็
้
จะไม่ระงับเพราะเวรย่อมจะระงับได้ ด้วยการไม่จองเวร
การที่เราได้ เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่ไม่ดี
นัน่ แสดงว่าในอดีตชาติเราได้ ท�ำเวรกรรมที่ร้ายแรง
ไว้ ก่อน วิบากแห่งกรรมนันได้
้ ท�ำเวรกรรมที่ร้ายแรง
ไว้ ก่อน วิบากแห่งกรรมนันได้
้ สง่ ผลให้ เราต้ องมาเกิด
เป็ นลูกของท่าน และได้ รับวิบากกรรมชัว่ ร้ ายต่าง ๆ
เราจึงไม่ควรไปต่อกรรมชัว่ ให้ ยืดยาวออกไปอีก ควร
จะตัดกรรมชัว่ ในอดีตด้ วยการท�ำความดีตอบสนอง
ท่าน เมื่อเราท�ำกรรมดีสนองท่านอยูต่ ลอดเวลา
วิบากแห่งกรรมเก่าก็ย่อมจะเจือจางลงจนหมดไป
การล้างถ้วยล้างชาม ยิ่งล้างก็ยิ่งจะสะอาด แต่การล้างแค้นนั้น ยิ่งล้างก็ยิ่งจะสกปรก

ลูกที่มีเชื ้อกตัญญูและกตเวทีทงหลายโปรดส�
ั้
ำนึก! การที่พอ่ แม่หรื อใครก็ตาม แสดงสิง่ ที่ไม่ดีกบั
เราจะมากหรื อน้ อยก็ตาม นัน่ ย่อมจะเป็ นมาตรวัดว่าวิบากแห่งกรรมในอดีตที่เราได้ ท�ำไว้ ก�ำลังตามมาให้
ผลอยู่ ขออย่าได้ “โกงกรรม” ขอให้ ยอมรับโดยดุษณี และเร่งท�ำกรรมดีทงกายวาจาและใจให้
ั้
มากเข้ าไว้
อย่าได้ ท้อถอยหรื อโทษนัน่ โทษนี่ ไม่นานวิบากแห่งกรรมเก่าก็จะจางลงและหมดไปเอง
ถ้ าเราโกงกรรม คือ ไม่ยอมรับว่าเราได้ ท�ำกับท่านเอาไว้ ในชาติก่อน ผลแห่งความวุน่ วายเดือดร้ อน
ก็จะตามมาอีกมากมาย เช่น เป็ นโรคประสาท เกิดความเครี ยด เสียสุขภาพจิต จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้
เลย ตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้ านันท่
้ านแสดงว่า ในโลกนี ้ไม่มีอะไรที่จะเกิดลอย ๆ โดยไม่มีเหตุ ก่อนที่จะ
เกิดผลใด ๆ เราก็จะต้ องท�ำเหตุไว้ นนั ้ ๆ ก่อน เหตุที่เรารู้บ้างหรื อไม่ร้ ูบ้าง ก็เพราะบางเหตุมนั ข้ ามภพชาติ
และเราก็ระลึกชาติไม่ได้ ว่าในชาติใดเราได้ ไปท�ำกรรมใด ๆ ไว้ แต่ชาวพุทธก็ต้องเชื่อพระปั ญญาของ
พระพุทธเจ้ าไว้ ก่อน เพราะพระองค์ทรงมีญาณระลึกชาติได้
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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กตเวที คือ ตอบแทนหรื อสนองคุณท่าน ได้ แก่ เมื่อเราระลึกถึงคุณของท่านแล้ ว ก็ควรหาทาง

ตอบแทนพระคุณของท่านด้ วย คุณธรรมข้ อกตัญญูและกตเวทีจงึ จะมีอานิสงส์ครบวงจร ในพระวินยั ปิ ฎก
เล่มที่ ๔ หน้ า ๙๒ พระพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ วา่
คนดีย่อมจะเป็นผู้มีกตัญญูและกตเวที

ในการดูคนทัว่ ไปไม่วา่ หญิงหรื อชาย ว่าเขาจะเป็ นคนดีหรื อชัว่ นัน้ วิธีที่จะดูให้ แน่ที่สดุ และแม่น
ที่สดุ ก็จะต้ องดูที่การแสดงออกของเขาในเรื่ อง ความกตัญญู คือการรู้คณ
ุ คนที่มีคณ
ุ และความมีกตเวที
คือคิดตอบแทนพระคุณของผู้มีพระคุณ คุณธรรมทังสองนี
้
้จะต้ องท�ำไปพร้ อมกัน คือต้ องระลึกถึงคุณและ
ตอบแทนคุณในทันที ถ้ าพ่อแม่เป็ นคนไม่ดีตอ่ ลูก เราจะต้ องระลึกถึงคุณและตอบแทนคุณด้ วยหรื อ?
ลูกที่ดีจะต้ องระลึกถึงคุณ และคิดตอบแทนพระคุณของท่านเสมอ ไม่วา่ พ่อแม่ของเราจะเป็ นคนชัว่ ร้ ายเลว
ทรามปานใด ก็ไม่มีข้อยกเว้ นทังสิ
้ ้น จะต่างก็แต่วา่ เราจะตอบแทนพระคุณของท่านในช่วงไหนที่เหมาะสม
เท่านัน้ ก่อนอื่นเราในฐานะลูกที่ดี เราจะต้ องแยกให้ ออกก่อนว่า พ่อและแม่มีพระคุณต่อลูก ๒ ระยะ คือ
การให้ เกิด และการเลี ้ยงดู
การให้เกิด มีพอ่ และแม่เท่านันที
้ ่ท�ำหน้ าที่นี ้ได้ คนทังโลกยกเว้
้
นพ่อและแม่ยอ่ มจะหมดสิทธิ์ที่จะ
ท�ำหน้ าที่นี ้ต่อเรา
การเลี้ยงดู พ่อแม่หรื อใคร ๆ ก็ท�ำได้ ถ้ าพ่อแม่ท�ำหน้ าที่นี ้ด้ วย ท่านก็จะมีพระคุณต่อลูกครบวงจร
คือ ท�ำให้ เกิดด้ วยและเลี ้ยงดูด้วย
การเลี้ยงลูกที่ดีที่สุด ก็คือ ต้ องเลี ้ยงทังร่
้ างกายและจิตใจ ให้ มีความสมบูรณ์ไปพร้ อม ๆ กัน
เลี้ยงร่างกาย คือ ให้ ร่างกายเติบโตสมบูรณ์มีสขุ ภาพอนามัยดี มีความรู้ มีความสามารถในการ
เลี ้ยงตัวเอง และพึง่ ตัวเองได้ ในสัมมาชีพ
เลี้ยงจิตใจ คือ ต้ องให้ จิตใจมีคณ
ุ ธรรม มีความส�ำนึกในบาป-บุญ-คุณ-โทษ มีหลักธรรมในพระ
ศาสนาเป็ นเครื่ องด�ำเนินชีวิต ไม่ท�ำให้ ชีวิตเป็ นหมันเปล่า ไม่หลงโลก ไม่ตดิ โลก มีปัญญาเป็ นเครื่ อง
ด�ำเนินชีวิต มีความรู้ก็ต้องมีคณ
ุ ธรรมเป็ นเครื่ องก�ำกับตลอดชีวิตด้ วย คุณธรรมความดีงามทังหลาย
้
จะเกิดกับลูกได้ ถาวรตลอดไป ลูกคนนันก็
้ จะต้ องมีความกตัญญูและกตเวทีเป็ นพื ้นฐานจิตก่อน พ่อ
แม่ที่ดีมีสมั มาทิฐิ ก็ควรจะต้ องปลูกฝังความกตัญญูลงในจิตใจของลูกพร้ อมกับการให้ วิชาความรู้คู่
กันไป
คนที่ไม่ร้ ูคณ
ุ และไม่ตอบแทนคุณพ่อแม่นนั ้ เขาหาใช่คนไม่ แต่เขาคือสัตว์นรก หรื อสัตว์ดริ ัจฉาน
มาเกิด ลูกประเภทนี ้แม้ วา่ พ่อแม่จะแนะน�ำสัง่ สอนอย่างไร ก็ยากที่จะดีได้ เพราะพื ้นฐานหรื อสันดานเขาสืบ
มาแต่อดีตชาติ พ่อแม่ก็จะต้ องปลงใจ ขอให้ เราท�ำหน้ าที่พอ่ แม่อย่างดีที่สดุ ก็แล้ วกัน กรรมของเขาจะส่งผล
ให้ เขาเป็ นไปเอง แม้ แต่พระพุทธเจ้ าก็ชว่ ยไม่ได้ สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรม คือ การกระท�ำของเขาเอง
เช่นนัน้ อนึง่ การแสดงความกตัญญูและกตเวทีตอ่ ผู้มีพระคุณต่อเรานัน้ สิง่ ที่ควรส�ำนึกไว้ ตลอดไปก็คือ จะ
ต้ องมีธรรมและปั ญญาประกอบร่วมด้ วยตลอดไป มิฉะนันการแสดงความกตั
้
ญญูและกตเวที อาจก่อผล
ข้ างเคียงที่ไม่พึงปรารถนาเกิดขึ ้นได้
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ธรรม คือ ความถูกต้ องชอบธรรม ที่ผ้ มู ีความกตัญญูและกตเวทีต้องมีอยูเ่ ป็ นคูใ่ จตลอดไป เช่น

เมื่อเราได้ รับการอุปการะหรื อช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณที่เป็ นคนชัว่ หรื อคนทุจริ ต แล้ วให้ เราไปสนับสนุน
ให้ เขาไปท�ำผิดหรื อท�ำชัว่ เราก็ไม่จ�ำเป็ นจะต้ องไปสนับสนุนให้ เสียธรรม แต่เราก็ควรหาทางสนองพระคุณ
ท่านในสิง่ ที่ผิดศีลธรรม การไปส่งเสริ มคนไม่ดีให้ เป็ นผู้น�ำหรื อผู้แทนด้ วยอามิสสินจ้ าง นัน่ เป็ นการแสดง
ความกตัญญูและกตเวทีที่ผิดธรรม ย่อมจะก่อปั ญหามาสูต่ วั เราและผู้มีพระคุณได้
ปัญญา คือ ความรอบรู้และรู้อย่างถูกต้ อง จ�ำเป็ นที่ผ้ มู ีเชื ้อกตัญญูและกตเวที จะต้ องมีคกู่ บั

ธรรมตลอด ก็คือ เมื่อมีปัญหาว่าผู้มีพระคุณต้ องการให้ เราสนับสนุนท่านในสิง่ ที่ไม่ชอบธรรม เราจะท�ำ
อย่างไร เราจะต้ องแยกให้ ออกก่อนว่า เราควรจะตอบแทนพระคุณท่านด้ วยวิธีการอย่างไร จึงจะไม่ผิดธรรม
ตัวปั ญญานี่แหละจะเป็ นเครื่ องวินิจฉัยให้ ผ้ ทู ี่มีความกตัญญูและกตเวทีได้ แสดงออก โดยไม่ก่อปั ญหาทัง้
สองฝ่ าย
ทุกสิง่ ในโลกนี ้ย่อมมีทงคุ
ั ้ ณและโทษ ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ปั ญญาของผู้ใช้ การแสดงออกของความ
กตัญญูและกตเวทีก็เช่นกัน ถ้ าลูกหรื อผู้ที่ได้ รับความอุปการะช่วยเหลือแล้ ว แสดงความกตัญญูและกตเวที
โดยขาดธรรมและปั ญญาร่วมด้ วยแล้ ว ก็ยอ่ มจะก่อปั ญหาให้ แก่เราและผู้มีพระคุณได้
พระพุทธพจน์

พึงเลีย้ งบิดาและมารดา
ด้วยโภคทรัพย์ท่ไี ด้มา
โดยชอบธรรม
ธมฺเมน มาตาปิตโร ภเรยฺย
ธรรมิกสูตร ๒๕/๓๖๕

แหล่งข้อมูล
http://www.dharmajak.net และ มนสิการ กาญจนะจิตรา manasigan.kan@mahidol.ac.th
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ผลกรรมของนายสิ ง ห์
สวัสดีคะ่ กัลยาณมิตรทุกท่าน การที่แม่ชีได้
มาเล่าเรื่ องราวผ่านตัวอักษรในวารสารกระแสใจนี ้
นับว่าเป็ นเกียรติอย่างยิ่งต่อตัวแม่ชี และยังเป็ น
โอกาสในการสร้ างธรรมทานอีกด้ วย แต่ชีวิตการ
เป็ นแม่ชีโดยหลัก ๆ แล้ วก็คือการถือศีลเจริ ญภาวนา
ช่วยงานวัดตามสมควร บางครัง้ แม่ชีเคยคิดจะเลิก
เขียนคอลัมน์นี ้ เพราะไม่ร้ ูจะเขียนอะไร ชีวิตในวัด
ตังแต่
้ บวชชีมานับได้ ๑ ปี กับ ๘ เดือนก็ไม่มีอะไร
ที่แปลกใหม่มาก แต่ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เป็ น
ก�ำลังใจอย่างล้ นหลามในทุกคอลัมน์ที่แม่ชีเขียน ซึง่
ถ้ าไม่ได้ ก�ำลังใจเหล่านี ้คงหมดมุข หมดก�ำลังใจที่
จะเขียนเหมือนกัน คุณโยมหลายท่านที่อตุ ส่าห์เดิน
ถามหาแม่ชีที่เขียนคอลัมน์นี ้ ประหนึง่ แฟนพันธ์แท้
หรื อ บางท่ า นก็ ม าถามว่ า ครั ง้ หน้ า จะเขี ย นอะไร
อยากอ่ า นต่ อ ก็ เ ลยท� ำ ให้ แ ม่ ชี ยัง อยากถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ของตน และคิดว่าน่าจะเขียนถึงเรื่ อง
ราวที่เกิดขึ ้นจริ งในชีวิตที่ผา่ นมา ก่อนจะมาเป็ นแม่ชี
ก้ อยในวันนี ้
แม่ชีจงึ เริ่ มทบทวนความทรงจ�ำ ชีวิตตัวเอง
ที่ผา่ นมา จนปั จจุบนั อายุจะเข้ าเลขหกอีกไม่กี่ปี ถ้ า
เทียบกับการเดินทางโดยรถโดยสาร ตอนนี ้รถคันนี ้
ก็เริ่ มเก่า น� ้ำมันก็เริ่ มหมด เพราะได้ ขบั ผ่านห้ าแยก
ปากเกร็ ด (อายุเลข ๕) ก�ำลังจะเตรี ยมขึ ้นสะพาน
พระรามหก (อายุจะขึ ้นเลข ๖) และคิดว่าจะไปถึง
สะพานพระราม๗ ไหมหนอ น� ้ำมันจะหมดตอนไหน
ก็ไม่ร้ ู เพราะชีวิตแม่ชีก่อนนี ้เหมือนนิยาย ออกจะ
โลดโผน มีคนหลากหลายผ่านเข้ ามาในชีวิตอีกทัง้
การงานอาชีพ ท�ำให้ ร้ ูจกั คนเยอะ หลายชีวิตหลาย
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บันทึกไม่ลับ…แม่ชีวัดป่า
เรื่องโดย แม่ชีวัดป่า

อาชีพ นึกว่ามาบวชชีจะไม่มีโอกาสเจอใครอีก แต่ก็
ยังได้ เจออีกหลาย ๆ ชีวิตที่เข้ ามาในวัด ทังท�
้ ำบุญ
และรั ก ษาตั ว เลยท� ำ ให้ นึ ก ถึ ง บทประพั น ธ์ ข อง
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ประทับใจและจ�ำติดใจ
มาตลอด ก็คือเรื่ องหลายชีวิต เป็ นเรื่ องของชีวิตคน
แต่ละคนที่มาจากหลายที่ แต่ต้องมาจบชีวิตในที่
เดียวกัน ท่านผู้เขียนจะทิ ้งไว้ ให้ คดิ เองว่าต่อไปคนที่
เกี่ยวข้ องกับพวกเค้ าเหล่านันจะเป็
้
นอย่างไรและถ้ า
จะมองในแง่ของกรรมวิญญาณเค้ าเหล่านันจะไปที
้
่
ใด แม่ชีจงึ อยากอยากถ่ายทอดเรื่ องราวที่ได้ พบเจอ
มาทังดี
้ และไม่ดี เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ รับรู้วา่ ในโลกใบนี ้
ในมุมหนึง่ ของประเทศไทย ได้ มีเรื่ องราวที่ผ้ อู า่ น
บางท่านอาจจะอุทานออกมาว่า “มีแบบนี ้ด้ วยเหรอ
ไม่นา่ เชื่อ” เช่นเรื่ องของสิงห์ ที่ถกู วิญญาณอาฆาต
ติดตาม เพราะความชัว่ ร้ ายที่ตนท�ำมา และยังมี
เหตุการณ์ ที่วิญญาณนันได้
้ ตามไปหลอกหลอนอีก
หลายครัง้ ซึง่ จะเล่าต่อไป หรื อเรื่ องราวของผู้หญิง
คนหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ แ ม่ ชี รั ก มากเกิ ด สมั ย ปลาย
รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลปั จจุบนั ด�ำรงชีวิตอยูถ่ งึ
๔ แผ่นดิน หรื อเรื่ องราวของเพื่อนแม่ชีในสมัยเด็ก
เมื่อ๔๐ ปี ที่ผา่ นมา ซึง่ เธอท�ำแท้ งถึง ๗ ครัง้ สมัยนัน้
การท�ำแท้ งยังไม่เป็ นที่แพร่หลาย หรื อเรื่ องราวของ
น้ าชายแม่ชีที่ท�ำบาปไม่เลิกจนวันตาย หรื อเรื่ องผีที่
โรงแรมในอ�ำเภอหล่มสัก ที่ท�ำให้ ต้องปิ ดกิจการไป
ซึ่งเป็ นเรื่ องจริ งที่แม่ชีได้ มีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์
จริ ง ไม่ใช่เรื่ องเล่าต่อกันมา และอีกหลาย ๆ เรื่ องที่
พอจะเป็ นอุทาหรณ์ให้ ทกุ คนที่มีความทุกข์อยูว่ า่ ตัว
เองไม่ได้ ทกุ ข์อยูค่ นเดียวในโลกใบนี ้ ยังมีอีกหลาย
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มุมที่นา่ สงสารและประหลาดใจ และเป็ นหลายชีวิต
ที่ไม่ใช่บทประพันธ์ แต่เป็ นชีวิตจริ งซึง่ บันทึกจาก
ความทรงจ�ำของแม่ชี
ย้ อนกลับมาที่เรื่ องของสิงห์ ที่ถกู วิญญาณ
อาฆาตติดตาม
จนต้ องประสบปั ญหาชีวิตทัง้
ครอบครัว รวมถึงญาติพอ่ แม่พี่น้อง ๑๙ หลังจาก
เขียนไปแล้ วมีผ้ ตู ดิ ตามถามข่าวกันเยอะ แถมบ่นว่า
ท�ำไมโดนผลกรรมน้ อยจังท�ำไมไม่เล่าต่อหล่ะว่าต่อ
ไปผลกรรมเขาจะเป็ นอย่างไร มีตอ่ อีกมัย้ แม่ชีก็จะ
บอกว่า นี่มนั ไม่ใช่นิยาย เป็ นเรื่ องจริ ง ถ้ าเป็ นนิยาย
ก็อาจจะแต่งว่าในที่สดุ สิงห์ก็ถกู รถชนตายหรื อโดน
โจรปล้ นฆ่าผ่าท้ อง ถ้ ายังไม่ตายก็ถกู ผีหลอกจนวิ่ง
ออกมาโดนรถชนตาย อะไรท�ำนองนัน้ แต่นี่เป็ นชีวิต
จริ ง สิงห์เองตอนนี ้ก็คงเหมือนตายทังเป็
้ น ใครจะ
มีความสุขอยูไ่ ด้ ถ้ าโดนผีหลอกตลอดเวลา แม่ชีวา่
ก็ยกให้ เถอะ เพราะเขาโดนหลอกแบบนี ้ ถ้ าเป็ นคน
จิตอ่อนคงเสียสติไปแล้ ว เช่นครัง้ หนึง่ สิงห์เล่าถึง
ความทุกข์ของเขาว่า เขาได้ รับค�ำสัง่ ให้ ไปเฝ้าด่าน
ทางใต้ กับเพื่อนร่วมงาน ๔ คน บ้ านพักของด่านสมัย
นันอยู
้ ใ่ นป่ า ก็จะเป็ นบ้ านเก่า ๆ ไม่ใช่พกั โรงแรม
หรูหราดัง่ เช่นในเมืองสมัยนี ้ ห้ องน� ้ำห้ องท่าก็ต้อง
เดินลงมาชันล่
้ าง ไม่ได้ อยูภ่ ายในตัวบ้ าน ห้ องอาบ
น� ้ำก็จะเป็ นสังกะสีเก่า ๆ มีโอ่งตัง้ อยูต่ ดิ กัน ๒ ห้ อง
ผนังกับหลังคาก็จะมีชอ่ งว่างค่อนข้ างห่างกัน ส้ วม
ส�ำหรับถ่ายหนักเบาก็จะเป็ นส้ วมขุดเป็ นหลุมมีไม้
กระดานพาด แยกจากที่อาบน� ้ำไป
สิงห์เล่าให้ ฟังว่า พอถึงที่พกั ก็โพล้ เพล้ เอา
ของเก็บบนบ้ าน แล้ วก็มานัง่ ตรงแคร่เตรี ยมกินเหล้ า
แคร่ที่ตงวงเหล้
ั้
าก็หา่ งจากห้ องอาบน� ้ำเพียง ๕ ก้ าว
เดิน เนื่องจากอากาศร้ อนมากในช่วงเวลานัน้ พอกิน
เหล้ าไปได้ สกั พัก สิงห์ก็อยากจะอาบน� ้ำ ส่วนเพื่อน ๆ
ก็นงั่ กินเหล้ ารอ ครัน้ ก�ำลังเริ่ มถูสบู่ สิงห์ก็ได้ ยินเสียง
ห้ องข้ าง ๆ ตักน� ้ำราดตัวดังมากอย่างแรงและเร็ ว

สิงห์โมโหเอาขันที่อาบเคาะฝาห้ องไป พร้ อมทัง้
ตะโกนด่าไป ห้ องนันกลั
้ บไม่หยุดมีเสียงอาบน� ้ำแถม
มีเสียงขันเคาะฝาห้ องไปด้ วย เสียงอาบน� ้ำและเคาะ
ฝาห้ องดังขึ ้นเรื่ อย ๆ ส่วนเพื่อนข้ างนอกกลับได้ ยิน
ว่าเสียงจากห้ องที่สงิ ห์อาบเท่านัน้ เพื่อนที่กินเหล้ า
อยูก่ ็ตะโกนด่าสิงห์วา่ “อาบน� ้ำภาษาอะไรของมึง
วะเสียงดังลัน่ ป่ าเลย” สิงห์ก็ชกั โมโห ตังใจว่
้ าจะรี บ
อาบน� ้ำและออกไปแตะเพื่อนที่แกล้ ง
พออาบเสร็ จเปิ ดประตูออกไปทังที
้ ่ยงั ไม่น่งุ
ผ้ าเพื่อจะไปดูหน้ าไอ้ เพื่อนที่มนั กวนบาทา ปรากฏ
ว่าพอสิงห์เปิ ดประตูออกไปทุกคนที่นงั่ กินเหล้ าหัน
ไปมองและลุกวิ่งขึ ้นบ้ านกันตาลีตาเหลือกอย่างไม่
คิดชีวิต แตะจานทิ ้งแก้ วกระจัดกระจาย สิงห์ตะโกน
ด่าไปว่า ”พวกมึงเป็ นเ....อะไรกันว่ะ” แต่ไม่มีใครอยู่
ตอบ เสียงในห้ องน� ้ำห้ องถัดไปยังคงดังสิงห์เดินไป
กระชากประตูหมายจะแตะและด่าซะให้ หายโมโห
ปรากฏว่าห้ องน� ้ำแห้ งสนิท ลักษณะไม่มีใครใช้ มา
เป็ นปี เพราะหยากไย่เต็มห้ อง แต่ยงั ไม่พอ เสียงกลับ
ดังเหมือนใครเปิ ดหลังคา พอสิงห์เงยหน้า

ขึ้นไปเห็นหน้าผีผู้ชายคนที่เขาเคย
ฆ่าตาย ลักษณะแบบคอยาวโน้ มหัวลงมาโดย

ตัวยังคงอยูอ่ กี ห้ อง ซึง่ คอยาวมากเพราะห้ องน� ้ำสูง
สังกะสีทกี่ นก็
ั ้ อยูห่ า่ งหลังคานิดเดียว หน้ าของผีตน
นันเกื
้ อบติดหน้ าเค้ าทีเ่ งยขึ ้นไปมองพอดี สิงห์บอกว่า
เค้ าวิง่ อย่างไม่คดิ ชีวติ ทังที
้ แ่ ก้ ผ้าอยู่ วิง่ ไปรวมกันอยู่
บนบ้ านพระมี กี่ พ วงกี่ อ งค์ ค วั ก กั น ขึ น้ มาใส่ ค อ
เสียงอาบน� ้ำดังอยูจ่ นฟ้าสาง หลังจากนันเมื
้ อ่ สอบ
ถามเพื่อนที่วิ่งหนีไปก่อนเพราะพวกเขาเห็นผีตนนัน้
ตัวสูงคอยาวก�ำลังโน้ มคอลงไปหาสิงห์ จึงหนีกอ่ น
ไม่รอสิงห์ ปรากฏว่าทุกคนหนีกลับบ้ านกันหมดไม่มี
ใครยอมท�ำงานทีน่ นั่ อีก สิงห์กบั เพือ่ นต้ องเข้ าโรง
พยาบาลป่ วยอยู่น านจนญาติ ต้ อ งนิ ม นต์ พ ระมา
รดน� ้ำมนต์ สิงห์กบั เพือ่ นขอย้ ายมาท�ำงานทีก่ รุงเทพ
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ยอมเสี ย รายได้ จากการเป็ นนายด่ า นที่ มี อ ย่ า ง
มหาศาล สิงห์ ไม่มีวนั ลืมและจะผวาทุกครัง้ ที่ได้ ยิน
เสียงใครเปิ ดน� ้ำ ตอนที่เล่าให้ แม่ชีฟังสิงห์เล่าอย่าง
เคร่งเครี ยด ส่วนภรรยาของเขาช่วงนันขอกลั
้
บไป
อยูก่ บั แม่ตวั เอง แล้ วก็เลิกกันไปในที่สดุ แม่ชีฟัง
เรื่ องของสิงห์ ยังผวาไปนาน ไม่กล้ าขับรถกลางคืน
เป็ นเดือนและไม่เคยไปกินข้ าวบ้ านสิงห์อีกเลย และ
จดจ�ำเรื่ องของเขามาจนทุกวันนี ้ แม่ชีคดิ ว่านี่ก็คง
น่าจะพอแล้ วเหมือนตายทังเป็
้ นส�ำหรับกรรมที่เขา
ได้ สร้ างไว้
แม่ชีขอจบเรื่ องราวของชีวิตที่ชวั่ ร้ าย
ของนายสิงห์ ในวันนี ้

ฉบับหน้าแม่ชีจะมาเล่าเรื่องราวของผู้หญิงอีก
คนหนึ่ง ที่ด�ำรงชีวิตถึง ๔ แผ่นดิน เรื่องราวที่เรา
หลายคนอาจจะไม่อาจทราบมาก่อน การเลิกทาส ชีวิต
ความเป็นอยู่ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ จะน�ำ
มาเล่าให้ฟังในฉบับหน้า ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุก
ท่านที่เป็นกัลยาณมิตรคอยดูแลและให้ก�ำลังใจอย่าง
เสมอมา และขอขมาต่อทุกท่านและดวงวิญญาณของ
ทุกดวงที่แม่ชีได้เอ่ยพาดพิงถึง เรื่องราวทั้งหมดนี้จะ
เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ระลึกถึงกฎแห่งกรรม บุญใด
กุศลใดที่แม่ชีได้ท�ำไว้ขอให้บุญกุศลนั้นส่งไปถึงทุก
ท่านและถึงดวงวิญาณทุกดวงให้ไปสุคติภพด้วยเทอญ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อดินลูกรังเพื่อถมที่สร้างลานธรรม
วัดป่าเจริญราช
รถพ่วงละ ๖,๐๐๐ บาท หรือตามก�ำลังศรัทธา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
คุณศิริภรณ์ วิทยาศิริกุล (เจ๊ อมิ ) โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖
คุณสุเมตต์ เจริญราช (คุณเมตต์ ) โทร. ๐๘๔-๙๑๖๒๙๔๗
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น้อมร�ำลึก ๒๓ ตุลาคม
“วันปิ ยะมหาราช”
เรียบเรียงโดย อโน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั พระมหากษัตริ ย์แห่ง
สยามรัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จกั รี หรื อที่เหล่าพสกนิกรชาวไทยต่างถวายพระนามว่า “พระปิ ยะมหาราช”
ซึง่ แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็ นที่รัก และอีกนามว่า “พระพุทธเจ้ าหลวง” ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่เป็ นที่
เคารพรักเทิดทูลของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันยิ่งใหญ่อเนกประการ ทังการปกครองบ้
้
าน
เมือง ทรงน�ำความเจริ ญก้ าวหน้ ามาสูป่ ระเทศสยาม พระราชทานความสงบร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย
และที่ส�ำคัญ คือ การเลิกทาส ชนชันวรรณะให้
้
แก่ไพร่ฟา้ ประชาราษฎร์
พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้ าฟ้าจุฬาลงกรณ์ พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็ นพระราชโอรสองค์ที่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่
หัว และพระนางเจ้ าฟ้าร� ำเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี) พระองค์มีพระขนิษฐา
และพระอนุชารวม ๓ พระองค์ ได้ แก่ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าจันทรมลฑล กรมหลวงวิสทุ ธิกระษัตริ ย์ สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และสมเด็จพระราชปิ ตลุ าบรมพงศาภิมขุ เจ้ าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช
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การศึกษา
เมื่อทรงเจริ ญพระพรรษาสมควรแก่การศึกษา ได้ ทรงพระอักษร และเริ่ มเรี ยนในส�ำนักพระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้ าบุตรี ขัตติยราชนารี ผู้ทรงรอบรู้ศลิ ปวิทยาการหลายแขนง ตลอดจนโบราณราช
ประเพณี ได้ ทรงศึกษาภาษาบาลี ภาษาเขมร วิชาปื นไฟ มวยปล� ้ำ กระบี่กระบอง วิศวกรรม คชกรรม (การ
บังคับช้ าง การฟั นขอ) อัศวกรรม (การบังคับม้ า) จากผู้ทรงความรู้อนั สมควรแก่พระราชกุมาร ส่วนวิชา
รัฐประศาสนศาตร์ ราชประเพณี โบราณคดีทงปวงนั
ั้
น้ สมเด็จพระราชบิดาพระราชทานพระบรมราโชวาท
ฝึ กสอนด้ วยพระองค์เอง นอกจากนี ้ สมเด็จพระราชบิดาได้ ทรงตระหนักดีวา่ ยังมีวิชาการสมัยใหม่อีกมาก
มายที่ต้องเรี ยนรู้ แต่ไม่มีในภาษาไทย จึงทรงจ้ างครูชาวอังกฤษมาสอนภาษาอังกฤษแก่พระราชโอรสด้ วย
เมื่อพระชนมายุได้ ๙ พรรษาใน พ.ศ. ๒๔๐๔ พระองศ์ทรงได้ รับสถาปนาขึ ้นเป็ น “สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรลังกาศ” ต่อมาอีก ๔ ปี มีพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา
ทรงได้ รับสถาปนาขึ ้นเป็ น “สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิจประชานาถ”
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้ ทรงกับกับราชการในกรมมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมทหาร
รบวังหน้ า และได้ ตามเสด็จพระราชบิดาประพาส ณ ที่ตา่ ง ๆ
บรมราชาภิเษกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (หรื อเจ้ าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิจประชานาถ ขณะ
นัน)
้ ได้ ทรงเสด็จตาม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั เสด็จ (พระราชบิดา) เพื่อทอดพระเนตร
สุริยปุ ราคา ที่ต�ำบลหว้ ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ เกิดประชวรด้ วยไข้ ป่าอย่างแรงทัง้ ๒ พระองค์ และ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ พระราชบิดาได้ เสด็จสูส่ วรรคต ในขณะที่ เจ้ าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิจประชานาถ มีพระชนมายุเพียง ๑๕ ปี ๑๐ วัน ทังที
้ ่พระองค์เองก็ทรงประชวรจนเกือบสิ ้นพระชนม์ มีการจัด
ประชุมโดยประกอบไปด้ วย พระบรมวงศานุวงศ์ ข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ และพระสงฆ์ (ตามพระราชด�ำริ ของ
พระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ที่ทรงมีไว้ ก่อนจะสวรรคต) ว่า ให้ คดั เลือกพระบรมวงศานุวงศ์ที่เหมาะสมมาด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน ซึง่ ทุกฝ่ ายต่างเห็นพ้ องต้ องกันอย่างเป็ นเอกฉันท์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั จึงทรงได้ รับการสถาปนาในวันนัน้ ขึ ้นเป็ นพระมหากษัตริ ย์รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จกั รี
โดยมีพระบรมราชาภิเษกครัง้ แรกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงพระนามว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ” และด้ วยขณะนันพระองค์
้
ยงั
ไม่ทรงบรรลุนิตภิ าวะ ที่ประชุมเสนาบดีจงึ แต่งตังให้
้ สมเด็จเจ้ าพระยาบรมมหาศรี สรุ ิ ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เป็ นผู้ส�ำเร็ จราชการแทนพระองค์จนกว่าจะมีพระชันษาครบ ๒๐ ปี
เมื่อพระองค์ทรงมีพระชันษาครบ ๒๐ ปี ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้ ที่ ๒ ในวันที่ ๒๔
กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ พระองค์ได้ ทรงออกผนวชเป็ นพระภิกษุ ณ วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ทรงเสด็จไป
ประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหารเป็ นเวลา ๑๕ วัน ทรงลาสิกขาแล้ วได้ มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ ้น
อีกครัง้ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖
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การเมือง การปกครอง
ในรัชสมัยนัน้ ประเทศไทยมีความรุดหน้ าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงพัฒนา ฟั นฝ่ าอุปสรรคนานับ
ประการ อีกทังช่
้ วงนันยั
้ งเป็ นช่วงล่าอาณานิคมของบรรดาประเทศมหาอ�ำนาจ ไม่วา่ จะเป็ นอังกฤษ
ฝรั่งเศส ฯลฯ ถึงแม้ จะต้ องสูญเสียดินแดนบางส่วนไป แต่พระองค์ทรงไว้ ซงึ่ ความสุขมุ อดทน และด้ วยพระ
ปรี ชาสามารถพระองค์จงึ น�ำพาสยามประเทศให้ รอดพ้ นจากการตกเป็ นทาส เป็ นเมืองขึ ้นของพวกต่างชาติ
ซึ่งนับเป็ นเรื่ องที่น่าทึ่งมากส�ำหรับประเทศในแถบนี ้
ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงครองราชย์ นานถึง ๔๒ ปี
ด้ วยพระจริ ยวัตร และพระปรี ชาสามารถที่เฉลียวฉลาด พระองค์ได้ ทรงเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และพัฒนา
ประเทศ โดยการวางรากฐานความเจริ ญในด้ านต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ทรงขึ ้นครองราชย์อย่างมากมาย
ด้ วยสายพระเนตรมองการณ์ไกลของพระองค์ ทรงพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ า เร่งรัดในแขนงต่าง ๆ พัฒนา
คน และคุณภาพชีวิตของชาวสยาม พัฒนาระบบเศรษฐกิจ โครงสร้ างการบริ หาราชการแผ่นดิน และความ
มัน่ คงของบ้ านเมือง ทรงสนพระทัยแม้ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน โดยทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอย่าง
สม�่ำเสมอ ปวงประชาทังแผ่
้ นดินต่างมีความสุข และจงรักภักดีในพระองค์เป็ นอย่างมาก
พระราชกรณียกิจ
๑. การเลิกทาส

พระราชกรณียกิจอันส�ำคัญยิ่งที่ท�ำให้ พระองค์ได้ รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิ ยะมหาราช”
ด้ วยพระองค์ทรงเห็นว่า มีทาสในแผ่นดินไทย
เป็ นจ�ำนวนมาก และลูกทาสในเรื อนเบี ้ยจะ
ต้ องสืบต่อการเป็ นทาสนันไปจนรุ
้
่นลูกรุ่นหลาน
ไปไม่มีที่สิ ้นสุด หากไม่มีเงินมาไถ่ตวั เอง จะ
ต้ องเป็ นทาสไปตลอดชีวิต พระองค์จงึ มีพระทัย
แน่วแน่วา่ จะต้ องเลิกทาสให้ ส�ำเร็ จ แม้ จะยาก
ล�ำบาก เพราะทาสนันมี
้ มาตังแต่
้ สมัยโบราณ
อีกทังเจ้
้ าขุนบุญนายที่เป็ นใหญ่ในสมัยนันมั
้ ก
มีข้ารับใช้ หากไม่มีทาส คนเหล่านันอาจจะไม่
้
พอใจ และเกิดความวุน่ วายขึ ้นเหมือนกับต่างประเทศมาแล้ ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ จึงตรา
พระราชบัญญัตขิ ึ ้น เมื่อราววันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ มีผลย้ อนไปถึงปี ที่พระองค์เสด็จขึ ้นเสวย
ราชสมบัติ มีบญ
ั ญัตวิ า่ ลูกทาสที่เกิดเมื่อปี มะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ มีสทิ ธิ์ได้ ลดค่าตัวทุกปี หากครบอายุ
๒๑ ปี ให้ ขาดจากความเป็ นทาสทังชายและหญิ
้
ง

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ได้ มีการออกพระราชบัญญัตเิ ลิกทาสโดยแท้ จริ งขึ ้น เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติทาส
ร.ศ. ๑๒๔” เลิกลูกทาสในเรื อนเบี ้ยอย่างเด็ดขาด เด็กที่เกิดจากทาส ไม่ต้องเป็ นทาสอีกต่อไป และการซื ้อ
ขายทาสเป็ นโทษทางอาญา ส่วนผู้ที่เป็ นทาสอยูแ่ ล้ วให้ นายเงินลดค่าตัวให้ เดือนละ ๔ บาทจนกว่าจะหมด

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน
ศษ
เ
ปี
๓๐
ง
ย
ี
เพ
ลา
เว
ใน
ไป
มด
ห
ก็
ทย
งไ
อ
มื
นเ
สใ
ทา
โดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่น
๒. การปฏิรูประบบราชการ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราระเบียบการปกครองขึ ้นใหม่ โดยแยกหน่วยราชการออก
เป็ นกรมกองต่าง ๆ มีหน้ าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
กลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงวัง กระทรวงพระคลังสมบัติ กระทรวงมรุธาธร กระทรวงเกษตราธิการ กระทรวงธรรมการ กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงยุทธนาธิการ และกระทรวง
การต่างประเทศ
๓. การสาธารณูปโภค

การประปา ทรงให้ กกั เก็บน� ้ำจากแม่น� ้ำเชียงรากน้ อย จ.ปทุมธานี และขุดคลองเพื่อส่งน� ้ำมายัง
สามเสน ฝังท่อเอกและติดตังอุ
้ ปกรณ์ส�ำหรับการท�ำน� ้ำประปาใน พ.ศ. ๒๔๕๒
การคมนาคม ทรงพระราชด�ำเนินไปขุดดินก่อพระฤกษ์ ประเดิมด้ วยการสร้ างรางรถไฟไปยัง
นครราชสีมา ทรงเปิ ดทางรถไฟกรุงเทพฯ-พระนครศรี อยุธยา นับเป็ นทางรถไฟแห่งแรกของไทย
ทรงโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างสะพาน ถนนอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น ถนนเยาวราช ถนนราชด�ำเนินกลาง
ถนนราชด�ำเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ ฯลฯ และขุดคลองต่าง ๆ เพื่อใช้ ใน
การคมนาคม ส่งเสริ มการเพาะปลูก
การสาธารณสุข ทรงพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์ โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างโรงพยาบาลวังหลัง
คือ โรงพยาบาลศิริราช ในปั จจุบนั เปิ ดท�ำการรักษาประชาชนเป็ นครัง้ แรก วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.
๒๔๓๑
การไฟฟ้า ทรงมอบหมายให้ กรมหมื่นไวยวรนาถ เป็ นแม่งานในการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ กบั ประชาชนครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓
การไปรษณีย์ ทรงโปรดให้ เริ่ มจัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ รวมอยูใ่ นกรมโทรเลข ซึง่ มีมาตังแต่
้
พ.ศ. ๒๔๑๒โทรเลขสายแรก คือ ระหว่างจังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) กับจังหวัดสมุทรปราการ

66

วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

๔. การเสด็จประพาส

การเสด็จประพาสของพระองค์นนเป็
ั ้ นพระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญอย่างหนึง่ เปรี ยบเสมือนการ
เปิ ดประตูสโู่ ลกกว้ างในช่วงต้ นรัชกาล ทรงเสด็จประพาส สิงคโปร์ ชวา พม่า อินเดีย และอีกหลาย
ประเทศ เสด็จประพาสยุโรป เพื่อเป็ นแนวทางเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการทูตของพระองค์ทา่ น ท�ำให้
เป็ นที่ยอมรับของนานาประเทศทัว่ ยุโรป ท�ำให้ ข้อพิพาท ปั ญหาต่าง ๆ ระหว่างประเทศนันเบาบางลง
้
ปั ญหาเรื่ องชายแดนไทย-อังกฤษ หรื อกับฝรั่งเศสก็ผอ่ นคลายในที่สดุ
ภายในประเทศ ทรงเสด็จประพาสตรวจตราสารทุกข์สขุ ดิบของราษฎร์ ทรงปลอมแปลง
พระองค์ไปกับเจ้ านาย ข้ าราชการ โดยเสด็จฯ ทางเรื อมาดแจวไปตามแม่น� ้ำล�ำคลองต่าง ๆ เพื่อแวะ
เยี่ยมเยียนตามบ้ านราษฎร์ เรี ยกว่า “ประพาสต้ น”
ในการเสด็จประพาสแต่ละครัง้ พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาติดตามไปด้ วย ต่อมาพระราช
หัตถเลขาได้ รวบรวมเรื่ องราวต่าง ๆ ขณะเสด็จประพาสเป็ นหนังสือชื่อ “พระราชนิพนธ์เรื่ องไกลบ้ าน”
ให้ ความรู้อย่างมากมายเกี่ยวกับสถานที่ตา่ ง ๆ ที่เสด็จไป
๕. การศึกษา

พระองค์ทรงเห็นความส�ำคัญด้ านการศึกษา โปรดให้ สร้ างโรงเรี ยนหลวงขึ ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ โรงเรี ยนนายทหารมหาดเล็ก หรื อ โรงเรี ยนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ ต่อมาได้ โปรดให้ ตงั ้
โรงเรี ยนหลวงส�ำหรับราษฎร์ ขึ ้น คือ โรงเรี ยนวัดมหรรณพาราม และได้ จดั ตังกระทรวงธรรมการขึ
้
้นในปี
พ.ศ.๒๔๓๕ ปั จจุบนั คือ กระทรวงศึกษาธิการ
๖. การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน

ลัทธิ จักรวรรดินิยมได้ แผ่อิทธิ พลเข้ ามาตัง้ แต่ปลายรั ชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าฯ ทรงใช้ พระปรี ชาสามารถอย่างสุดพระก�ำลังที่จะรักษา
ประเทศชาติให้ รอดพ้ นจากวิกฤต ถึงแม้ วา่ จะต้ องสูญเสียดินแดนบางส่วนให้ กบั ฝรั่งเศสก็ตาม แต่ไทย
เราก็ได้ ประโยชน์อยูบ่ ้ าง คือ ฝรั่งเศสยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต โดยยอมให้ ศาลไทยมีสทิ ธิ
ช�ำระคดีที่เกิดขึ ้นกับชาวฝรั่งเศส ไม่ต้องไปขึ ้นศาลกงสุลเหมือนแต่ก่อน ไทย-อังกฤษ ไทยได้ มีการ
เจรจากับรัฐบาลอังกฤษ ในเรื่ องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อังกฤษได้ ยอมตกลงให้ ชาวอังกฤษ
หรื อคนของอังกฤษมาขึ ้นศาลไทย ยอมให้ ไทยกู้เงินจากอังกฤษ เพื่อน�ำมาสร้ างรางรถไฟสายใต้ จาก
กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ โดยไทยได้ ยกพื ้นที่บางส่วนให้ กบั สหรัฐมลายูของอังกฤษเพื่อเป็ นการตอบแทน
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๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้ เกิดเหตุการณ์ที่สร้ างความโศกเศร้ าให้ กบั ประเทศไทยครัง้ ใหญ่
หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระประชวรด้ วยโรคพระวรรกกะ (ไต) และเสด็จ
สวรรคต ณ พระที่นงั่ อัมพรสถานพระราชวังศ์ดสุ ติ รวมพระชนม์พรรษาได้ ๕๗ พรรษา
เนื่องด้ วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเป็ นกษัตริ ย์ที่เป็ นที่เคารพรักของทวย
ราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ อเนกประการ ทังในการปกครองบ้
้
านเมือง และพระราชทานความร่มเย็น
เป็ นสุขแก่ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
พระบรมวงศานุวงศ์ ข้ าราชการ พ่อค้ า คหบดี และปวงชนชาวไทยต่างพากันรวบรวมเงินจัดสร้ าง
อนุเสาวรี ย์ถวาย เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แห่งพระเกียรติคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระปิ ยะมหาราช ผู้ทรงสร้ าง
พระที่นงั่ อนันตสมาคม และได้ มีการจัดพิธีเปิ ดพระบรมรูปทรงม้ าในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑
ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุก ๆ ปี หน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน นักเรี ยน นิสติ นักศึกษา รวม
ทังประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้
้
สกั การะ และถวายบังคม เพื่อเป็ นการร� ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาที่สดุ มิได้ และท�ำบุญตักบาตรอุทิศเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
สิง่ ที่เราคนไทยจะสามารถท�ำได้ และควรท�ำก็คือ การเป็ นคนดี ท�ำดีตอบแทนประเทศชาติบ้านเมือง
ให้ สมกับที่พระมหากษัตริ ย์แห่งราชวงศ์จกั รี ของเราทุกพระองค์ได้ ทรงท�ำทุกอย่างเพื่อความสงบสุขของ
ประเทศชาติ เพื่อความกินดีอยูด่ ี ความเจริ ญมัน่ คง และความสุขของพสกนิกรชาวไทยสืบเนื่องมาจนถึง
ปั จจุบนั

บทกลอนสดุดีพระปิยะมหาราช
ธ�ำรงรัฐ ธ�ำรงธรรม ธ�ำรงราษฎร์
ธ�ำรงสุข ธ�ำรงไท ธ�ำรงนาม			
พระปิยะ มหาราช ทรงปราดเปรื่อง
ชาติมั่นคง ชนมั่งคั่ง ไทยมั่งมี		

ธ�ำรงศาสตร์ ธ�ำรงศิลป์ ธ�ำรงสยาม
ธ�ำรงตาม ธรรมาธิปไตย ให้ธานี
พัฒนา ไทยรุ่งเรือง สุขสดศรี
เอกราช สวัสดี ธ ธ�ำรง.
นายวีระ ศรี สนิท ผู้ประพันธ์
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ปฏิทินธรรม
๑-๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครัง้ ที่ ๖๒

๑-๘ กันยายน ๒๕๕๗
๑๗-๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครัง้ ที่ ๖๓
โครงการวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ ๒
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๐๒-๙๘๖๖๔๐๓-๕
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครัง้ ที ๖๔
วันออกพรรษา
พิธีตกั บาตรเทโวโรหนะ เวลา ๐๗.๐๐ น.
พิธีทอดกฐิ นสามัคคี วัดป่ าเจริ ญราช
๑๐.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์
๑๓.๐๐ น. เริ่ มพิธีโดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท แสดงพระธรรมเทศนา
๑๔.๓๐ น. พิธีถวายผ้ ากฐิ น
๑๕.๓๐ น. เสร็ จพิธี
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครัง้ ที่ ๖๕
โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ครัง้ ที่ ๖๖
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุยเดช
เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. พระธรรมเทศนา โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
และ ปฏิบตั ธิ รรมเจริ ญวิปัสสนากรรมฐาน จนรุ่งอรุณ
โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร “ท�ำดีเพื่อพ่อ” ครัง้ ที่ ๘
ณ ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่
พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้ านนา และสวดมนต์ข้ามปี สง่ ท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่
เริ่ มพิธีเวลา ๑๗.๐๐-๐๖.๐๐ น.(วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘)
๐๖.๐๐ น. เริ่ มปี ใหม่ด้วย พิธีตกั บาตรข้ าวสารอาหารแห้ ง

๑-๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๑-๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑ มกราคม ๒๕๕๘

โปรดติดตามการถ่ายทอดสดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดป่าเจริญราช ได้ที่
www.watpacharoenrat.org
โครงการ "กายใส ใจสบาย" ตารางเวลากรุณาติ ดต่อเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
คุณธัญฑ์มรรฆศ์ สุนนั ท์กิ่งเพชร โทร. ๐๘๑-๙๘๔ ๑๙๒๐
กรณี ทีม่ ี การเปลีย่ นแปลงกิ จกรรมและตารางเวลา จะแจ้งใน Facebook ศิ ษย์วดั ป่ าเจริ ญราช
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การให้ธรรมทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
วารสาร กระแสใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์วารสารกระแสใจ
รายละเอียดวารสาร

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

งบประมาณและค่าใช้จ่าย

เนื่องจากการจัดพิมพ์วารสารในแต่ละครัง้ มีคา่ ใช้ จา่ ยประมาณ ๙๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท
(ราคาจัดพิมพ์แต่ละฉบับขึ ้นอยูก่ บั จ�ำนวนหน้ าและภาพสี)

คำ�ปรารภ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

“เนื่องจากชมรมผู้ปฏิบตั ธิ รรม วัดป่ าเจริ ญราช (ชมรมกระแสใจ) ได้ จดั ท�ำวารสารขึ ้นมา เพื่อ
เสนอเรื่ องราวกิจกรรมของวัด และความรู้หลายๆ รูปแบบ จึงได้ ตังชื
้ ่อว่า กระแสใจ ซึง่ เป็ นแนวความ
คิด ที่ออกมาจากใจบริ สทุ ธิ์ และมุง่ หวังที่จะสร้ างสรรค์ สังคมให้ ดีขึ ้น เมื่อนึกถึงค�ำว่า กระแสใจ ยังให้
ความหมายที่เข้ าใจง่ายและไพเราะจับใจ เปรี ยบเสมือนการไหลไปในแนวทางเดียวกันไม่ขาดสายดัง่
การไหลของกระแสน� ้ำ
กระแสลม เป็ นต้ น มีความหมายใกล้ เคียงกับกระแสจิต คือกระแสความนึกคิด หรื อกระบวน
ความคิดที่เกิดดับต่อเนื่องกันไป หรื ออาการที่สง่ ความนึกคิดต่อกันระหว่างจิตของคนหนึง่ ไปยังอีกคน
หนึง่ โดยไม่ต้องอาศัยประสาทสัมผัสทัง้ ๕ เพราะการส่งกระแสจิตสามารถเข้ าใจกันอย่างอัตโนมัติ
อีกทังเข้
้ าใจในการท�ำหน้ าที่ด้วยกันอย่างมีความสุข ไม่ต้องใช้ อ�ำนาจสัง่ งานกัน แต่สมาชิกครอบครัว
กระแสใจทุกคนถือว่ามีหน้ าที่ที่จะต้ องรับผิดชอบวารสารกระแสใจด้ วยกัน แม้ แต่ทา่ นผู้อา่ นก็สามารถ
สมัครเข้ ามาเป็ นสมาชิกครอบครัวกระแสใจ
โดยการส่งข้ อคิดและเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เพื่อน
มนุษย์ หรื อส่งข้ อเสนอแนะเข้ ามาทางคณะท�ำงานยินดีรับฟั งข้ อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
วารสารกระแสใจนี ้ จะให้ ความรู้หลายแง่มมุ ทังข้
้ อคิดธรรมปฏิบตั ิ สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ประสบการณ์การปฏิบตั ธิ รรม ประสบการณ์การท�ำงานในหลากหลายอาชีพมาร่วมถ่ายทอด และ
แบ่งปั นกัน ในแง่มมุ ด้ านบวกประกอบความสนุกเบาสมอง ที่ทกุ คนสามารถสัมผัสได้ ตลอดจนหลัก
จริ ยศาสตร์ ในการด�ำเนินชีวิตเพื่อมุง่ หวังให้ เป็ นข้ อคิในการประกอบกิจของตน และด�ำรงตนให้ อยูใ่ น
โลกโลกาภิ วัฒน์ ได้ อย่างมี ความสุข
ท้ ายที่สุดนี ห้ วังว่าท่านทัง้ หลายจะได้ ความรู้ จากวารสารกระแสใจไม่มากก็น้อยตามความ
เป็ นจริ งทังทางกายและทางใจ
้
และน�ำประโยชน์ไปใช้ อย่างถูกต้ องดีงามด้ วยกัน ทุกเพศ ทุกวัย ด้ วย
เทอญ...”
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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-นามสกุลผู้บริ จาค.......................................................................................................................
๒.ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่............... .....หมูท่ ี่........หมูบ่ ้ าน................................ซอย..................................
ถนน..................................ต�ำบล/แขวง.......................................อ�ำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................โทรศัพ์.......................................
๓.สมทบปั จจัยดังนี ้
วารสารกระแสใจ วัดป่าเจริญราช
( ) โดยประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือสินค้าบริการของบริษั 		
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
( ) ร่วมสมทบปั จจัยเป็ นเจ้ าภาพอุปถัมภ์โครงการค่ายพุทธบุตร		
จ�ำนวนเงิน.................บาท
ตลอดทังโครงการตามแต่
้
ก�ำลังศรัทธา
( ) ร่วมเป็ นเจ้ าภาพอาหารโครงการค่ายพุทธบุตร				
มื ้อละ ๕,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงิน ชื่อบัญชี นางบุษรัตน์ มกรแก้ วเกยูร ธนาคารกสิกรไทย
สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ ครังสิต ออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี ๔๗๕ ๒๐๒ ๗๕๙๒
					
ยอดร่วมบุญรวมเป็ นเงิน..................................บาท
หรื อน�ำปั จจัยใส่ซองในถวายพระครูปลัดวีรระนนท์ วีรนนฺโท ในวันที่ ........./........./.............
(กรุณาระบุชื่อโครงการที่ต้องการร่วมบุญ ชื่อเจ้ าภาพ และจ�ำนวนปั จจัย หน้ าซองด้ วย)
๔.ออกใบอนุโมทนา ในนาม ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................
โอนเงินบริ จาคแล้ วสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ดงั นี ้
๑.e-mail: poo.busarat@yahoo.com สแกนหลักฐานการโอน ชื่อ-นามสกุล ผู้บริ จาค
และจ�ำนวนเงิน
๒.โทรศัพท์หรื อส่งข้ อความ แจ้ งชื่อ-นามสกุล และจ�ำนวนเงิน มายังเบอร์ ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
ปู (บุษรัตน์ มกรแก้ วเกยูร) จะแจ้ งรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ในวารสารทุกฉบับ
พร้ อมทังรายนามผู
้
้ ร่วมอุปถัมภ์ การจัดพิมพ์ทกุ ท่าน
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รายชื่อผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพพิมพ์วารสารกระแสใจฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

ยอดปัจจัยติดลบจากฉบับที่แล้ว ๒๘,๖๑๙ บาท
ได้ถอนเงินจากบัญชี โครงการปฏิบัติธรรญสัญจร มาช�ำระค่าจัดพิมพ์แล้ว
รายชื่อ
ตู้ปัจจัยพิมพ์วารสารในวันสงกรานต์
คุณจักร์ กิตติ์ อาวงศ์
คุณวิวรรธน์-กรรยาณัฏฐ์ เก่งถนอมศักดิ์
และคุณเกษรา ศรี จนั ทร์
คุณฐิ ตาพร เต๊ ะอัน้
คุณประเทือง-พิกลุ ศรี บตุ รดี
คุณอณิระ โพธินิล
พระบีเวอร์ คเวสโก
คุณชนันท์ลดา วุฒิโชค
คุณอภิรดี ภูมิจิตร
คุณพรทิพย์ วัฒนสุทธิพงศ์
คุณศรัณย์วฒ
ุ ิ-ฟ้าใส อนันต์ศริ ิ วงศ์
คุณสุดสงวน เลาหวินิจ
ประสิทธิ์ โหวตมงคล
คุณสุนีย์ แววมณี

ยอดเงิน
(บาท)
๒,๔๗๐
๕๐๐
๓๐๐

รายชื่อ

๑๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

คุณพิชญา แสนเดช
พระมหารพีภทั ร วชิรปญฺโญ
คุณดวงกมล มณีกลุ
คุณสิริกาญจน์ วีระเมธาพันธ์ และครอบครัว
บริ ษัท วาสนาดี บรรจุภณ
ั ฑ์ จ�ำกัด
คุณธนเดช พุฒิสริ ิ ภทั ร และครอบครับ
คุณปฏิกาญจน์ หวู
คุณเฟื่ องฟู ยรรยงเกษมสุข
คุณสิรินภา สินตระการผล
คุณสุกญ
ั ญา ธูปพลี
คุณปั ญชลีย์ วัชรศิริวิทย์
รวมยอดปั จจัยร่วมบุญทังสิ
้ ้น
ค่าใช้ จา่ ยจัดพิมพ์ฉบับนี ้ ๑,๕๐๐ เล่ม
ยอดปั จจัยคงเหลือ

ครอบครัวคุ้มแก้ ว
คุณเฮือง-ทิพย์ ส่องโสภา
คุณยุพิน มัจนาชาญ และครอบครัว

ยอดเงิน
(บาท)
๙๔๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๔,๐๑๐

อกฺขรา เอกํ เอกญฺจ
พุทฺธรูปํ สมํ สิยา
สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร
เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์
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ธรรมบริกร

๑๐๘ สารพันปัญหา

เรียบเรียงโดย สามา

เจ้าหน้าที่ “หลวงพ่อเจ้ าค่ะ หลวงพ่อเมตตาศิษย์วดั อย่าง

พวกเราได้ ท�ำโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ครัง้ ที่ ๒
เป็ นโครงการสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล คราวที่แล้ วเป็ น
โครงการปฏิบตั ธิ รรม ณ พุทธคยา ๘ วัน สถานที่เดียว ก็หนัก
หนาส�ำหรับเราพอสมควร เพราะแต่ละคนก็ไม่เคยท�ำทัวร์
มีแต่ใจและก�ำลังกายที่จะท�ำ ที่ผา่ นมาก็พอท�ำได้ แต่คงไม่
สมบูรณ์สกั เท่าไหร่ แต่ครัง้ นี ้น�ำญาติโยมไปกราบสักการะ
สังเวชนียสถาน ๔ ต�ำบล เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนโรงแรมทุกวัน
หลวงพ่อเจ้ าคะเกรงว่าจะไปได้ ไม่ตลอดรอดฝั่งเจ้ าคะ”
หลวงพ่อ “ที่ให้ พวกเราท�ำ

เพราะหลวงพ่อเห็นว่าการไป
ปฏิบตั ธิ รรมยังแดนพุทธภูมิ หรื อไปกราบสักการะน้ อมร� ำลึก
นึ ก ถึ ง องค์ พ ระศาสดาสมเด็ จ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้ านั น้
เป็ นการแสดงความศรัทธา ความเคารพนอบน้ อม และเป็ นการ
ไปประกาศพระศาสนาในนามพุท ธบริ ษั ท ผู้ป ฏิ บัติ ธ รรมที่
เดินตามรอยองค์พระศาสดา การท�ำงานนี ้ถือว่าส�ำคัญยิ่ง
หลวงพ่ อ ปรารถนาให้ ผ้ ูจัด ท� ำ ท� ำ เพื่ อ พระพุท ธศาสนาโดย
แท้ จริ ง ไม่มีเรื่ องผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เป็ นโครงการฯ
เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ค่าเดิน
ทางทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมต้ องยังประโยชน์ สูงสุด
ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละคนต่างเก็บหอมรอมริ บมาทัง้
ชีวิต บางคนลูกหลานออกเงินให้ ก็มาจากการท�ำงานที่เหน็ด
เหนื่อยของลูกหลาน มาจากความเหน็ดเหนื่อยของตัวเอง
เพื่อครัง้ หนึง่ จะได้ ไปกราบสักการะแดนพุทธภูมิแห่งนี ้ ขอให้
พวกเราท�ำประโยชน์จากปั จจัยของโยมตรงนี ้ให้ ได้ คณ
ุ ค่ามาก
ที่สดุ
และที่ส�ำคัญไปท�ำงานให้ ผ้ อู ื่นรู้วา่ ..การท�ำงานเพื่อ
พระศาสนานันเป็
้ นอย่างไร... หลวงพ่อเชื่อเสมอว่า การท�ำงาน
ทุกอย่างด้ วยใจบริ สทุ ธิ์ เสียสละเพื่อผู้อื่น
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มีความอดทน งานนันจะส�
้ ำเร็จลุลว่ งไปได้ แต่จะดีหรื อไม่นนก็
ั ้ ต้องฝึ กต้ องเรี ยนรู้ และปรับปรุงแก้ ไขข้ อ
บกพร่องให้ ดียิ่ง ๆ ขึ ้นไป ไม่มีใครท�ำอะไรถูกต้ องหรื อถูกใจผู้อื่นไปหมด เพราะความพอใจ ความคาดหวัง
แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่เราต้ องท�ำงานให้ เต็มที่เท่าที่เราสามารถท�ำได้ ให้ ดแู ลทุกคนเหมือนเป็ นพ่อแม่
เราเป็ นครอบครัวเดียวกัน”
เจ้าหน้าที่ “หลวงพ่อเจ้ าคะ น้ อมรับความเมตตาของหลวงพ่อเจ้ าคะ แต่จ�ำนวน ๑๐๐ กว่า จนเกือบถึง

๒๐๐ คน พวกเราจะรับไหวหรื อคะ ขอความกรุณาต่อรองลดเหลือไม่ถงึ ร้ อย หรื อ รถ ๒ คัน ได้ ไหมเจ้ าคะ”
หลวงพ่อ “ลาพักร้ อนกันยากไม่ใช่หรื อ พักร้ อนก็มีจ�ำกัด ลามาก็เสียรายได้ ด้วย หลวงพ่อเลยจะชดเชย
ให้ ด้วยบุญจะได้ ค้ มุ กัน ท�ำทีเดียว เหนื่อยทีเดียว ไม่เอาเหรอ ในเมื่อหลวงพ่อให้ พวกเราท�ำให้ ญาติโยม
คุณค่าที่สดุ หลวงพ่อก็ท�ำให้ พวกเราเจ้ าหน้ าที่ค้ มุ ที่สดุ เช่นกัน จะได้ ไม่วา่ หลวงพ่อล�ำเลียง เห็นน้ อยใจกัน
อยูเ่ รื่ อยเลย พอให้ ใครท�ำอะไรมากหน่อยก็มีเสียงมากระทบหูหลวงพ่อว่าล�ำเอียง คราวนี ้เลยให้ รับบุญกัน
เต็ม ๆ เลย ปั จจุบนั นี ้ความศรัทธาและความเข้ าใจในหลักธรรมค�ำสอนขององค์พระศาสดาคลาดเคลื่อนไป
จะด้ วยเหตุอนั ใดก็ตาม หลวงพ่อปรารถนาให้ ญาติโยมพุทธบริ ษัทเข้ าใจหลักธรรมค�ำสอน แนวประพฤติ
ปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ อง ศรัทธาที่ถกู ต้ อง เป็ นแนวทางเดียวกัน คือ แนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
จึงอยากให้ พวกเราพาญาติโยมไปให้ ได้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ หลวงพ่อรู้วา่ พวกเราเหนื่อย งานหนักที
เดียว แค่คนคนเดียวที่เราช่วยให้ เค้ าสามารถเปลี่ยนชีวิตเดินทางตามมรรคมีองค์ ๘ ได้ ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้ ว
ถ้ าได้ มากกว่านันเรายิ
้
่งต้ องสมควรท�ำอย่างยิ่ง ท�ำงานให้ สมควรแก่ฐานะเป็ น “บุตรพระพุทธเจ้ า” เป็ นนัก
ปฏิบตั ธิ รรมแค่นี ้แพ้ แล้ วเหรอ แล้ วจะหวังมรรคหวังผลอะไร”
เจ้าหน้าที่ “เจ้ าคะ... ก็ต้องน้ อมรับอีกเจ้ าคะ แต่ญาติโยมบางท่านสงสัยว่าการไปสักการะสังเวชนียสถาน

นันไปบุ
้ ญตรงไหน ในเมื่อในการประพฤติปฏิบตั ติ นเป็ นคนดีก็ได้ บญ
ุ โดยไม่ต้องเสียเงินทอง เสียเวลา
เพื่อจะเดินทางไปประเทศอินเดียและเนปาล”
หลวงพ่อ “สังเวชนียสถาน อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน

แปลว่า สถานที่อนั เป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความ
สังเวช เป็ นค�ำที่ใช้ เรี ยกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยเฉพาะ หมายถึง สถาน
ที่ที่ท�ำให้ เกิดความรู้สกึ ระลึกถึงพระพุทธเจ้ า เป็ นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้ เกิด
ความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจะน�ำมาซึง่ บุญกุศลและความปลาบปลื ้มแช่มชื่นใจ จากพระไตรปิ ฎก
ได้ มีการกล่าวไว้ วา่ ก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะเสด็จดับขันธปริ นิพพาน พระอานนท์ผ้ เู ป็ น
พุทธอุปัฏฐากได้ กราบทูลถามว่า...

74

วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

พระอานนท์ ข้ าแต่พระองค์ผ้ เู จริ ญ แต่กาลก่อนมาหลังจากออกพรรษาแล้ ว มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก

อุบาสิกา หลัง่ ไหลมากราบไหว้ พระพุทธองค์อย่างเนืองแน่น บัดนี ้พระพุทธองค์จะปริ นิพพานจากไปแล้ ว
จะให้ ข้าพระองค์ทงหลายร�
ั้
ำลึกคิดถึงกราบไหว้ บชู าอะไรเล่า พระเจ้ าข้ า...
พระพุทธองค์ทรงตอบพระอานนท์ว่า ...ดูก่อนอานนท์ หลังจากเราตถาคตปริ นิพพานจากไปแล้ ว

หากพวกเธอมีความร� ำลึกถึงเรา และเดินตามรอยแห่งเรา จงพากันกราบไหว้ บชู าสังเวชนียสถานทัง้ ๔ ของ
เรา คือ ลุมพินีวนั สถานที่เราประสูตหิ นึง่ โพธิมณฑล สถานที่เราตรัสรู้หนึง่ ป่ าอิสปิ ตนมฤคทายวัน สถานที่
เราแสดงปฐมเทศนาหนึง่ และกุสนิ ารานคร สถานที่เราจะปริ นิพพาน นี่แหละอานนท์ เป็ นสถานที่สกั การะ
บูชา เป็ นเนื ้อนาบุญของพวกเธอทังหลายสื
้
บต่อไป... ซึง่ พุทธศาสนิกชนควรไปดู เพื่อเป็ นเครื่ องเตือนใจให้
เกิดความไม่ประมาท จะได้ เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรม และส�ำหรับผู้ศรัทธาจะได้ จาริ กไปชมเพื่อเพิ่ม
พูนปสาทะ กระท�ำการบูชาสักการะอันจะน�ำให้ เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์ เราไปสักการะสถานที่ประสูติ ตรัสรู้
ปฐมเทศนา และปริ นิพพาน ซึง่ แต่ละสถานที่ที่พระองค์ทรงประทับรอยพระบาทด้ วยพระธรรมนัน้ เป็ น
ธรรมะอันวิเศษต่อพุทธบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
๑.ชาตสถาน ที่พระพุทธเจ้ าประสูติ คือ อุทยานลุมพินี เป็ นที่นา่ อัศจรรย์ยิ่งที่พระองค์ได้ เสร็ จออก

จากพระครรภ์แล้ ว ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริ ย์ ก้ าวพระบาทออกไปได้ ๗ ก้ าว พร้ อมกับกล่าววาจา
ประกาศความสูงสุดว่า "เราเป็ นผู้เลิศแห่งโลก เราเป็ นผู้เจริ ญที่สดุ แห่งโลก ชาตินี ้เป็ นชาติสดุ ท้ าย ภพ
ใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้ ว" เป็ นบุพนิมิตหมายว่า พระองค์จะประกาศรัศมีแห่งธรรมของพระองค์ไป
ในเจ็ดชนบทน้ อยใหญ่ ของอินเดียสมัยนัน้ พระองค์ประสูติบริ สทุ ธิ์ ไม่เปรอะเปื อ้ นพระองค์ ด้ วยครรภ์
มลทิน มีหมูเ่ ทพยดามาคอยรับ ก่อนที่พระวรกายจะถึงแผ่นดิน มีธารน� ้ำร้ อนน� ้ำเย็น พร้ อมที่จะสรง
สนาน พระวรกาย
๒.อภิสัมพุทธสถาน ที่พระพุทธเจ้ าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ ควงโพธิ์ที่ต�ำบลพุทธ
คยา พระพุทธเจ้ าตรัสรู้ อริ ยสัจ ๔ อริ ยสัจเป็ นหลักธรรมระดับ “หัวใจของพุทธศาสนา” ธรรมทังปวง
้
ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงสามารถประมวลงลงในอริ ยสัจได้ ทงสิ
ั ้ ้น หากมองในแง่ทฤษฎีความรู้ อริ ยสัจ
ก็เป็ นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์แบบด้ วยเหตุด้วยผล
หากมองในแง่ของการปฏิบตั ิเพื่อบรรลุมรรคผล
นิพพาน อริ ยสัจก็ถงึ พร้ อมด้ วยภาคปริ ยตั ิ (ความรู้) ภาคปฏิบตั ิ (ประสบการณ์) ภาคปฏิเวธ (ผลของ
การปฏิบตั ิ)
๓.ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ป่ าอิส-ิ
ปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี เรี ยกปั จจุบนั ว่า สารนาถ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีเนื ้อหาแสดง
ถึงการปฏิเสธส่วนที่สดุ สองอย่าง และเสนอแนวทางด�ำเนินชีวิตโดยสายกลางอันเป็ นแนวทางใหม่ให้
มนุษย์ มีเนื ้อหาแสดงถึงขันตอนและแนวทางในการปฏิ
้
บตั เิ พื่อบรรลุถงึ อริ ยสัจทัง้ ๔ คืออริ ยมรรคมี
องค์ ๘ โดยเริ่ มจากท�ำความเห็นให้ ถกู ทางสายกลางก่อน เพื่อด�ำเนินตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ริ ้ ูเพื่อละ
ทุกข์ทงปวง
ั้
เพื่อความดับทุกข์ อันได้ แก่ นิพพาน ซึง่ เป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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๔.ปรินิพพุตสถาน ที่พระพุทธเจ้ าเสด็จดับขันธปริ นิพพาน คือ สาลวโนทยาน เมืองกุสนิ ารา พระบรม

โลกนาถประทานปั จฉิมโอวาท เป็ นพระพุทธด�ำรัสสุดท้ ายว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
บัดนี ้เป็ นวาระสุดท้ าย
แห่งเราแล้ ว เราขอเตือนเธอทังหลายให้
้
จ�ำมัน่ ไว้ วา่ สิง่ ทังปวงมี
้
ความเสื่อมและสิ ้นไปเป็ นธรรมดา เธอ
ทังหลายจงอยู
้
ด่ ้ วยความไม่ประมาทเถิด”
เจ้าหน้าที่ “หลวงพ่อเจ้ าคะ เนื่องจากพวกเราเห็นว่าเราไปสถานที่ประสูติ ลุมพินี ประเทศเนปาล เสียค่า

วีซา่ แล้ ว ไปวันเดียวก็ต้องกลับอินเดียมาขึ ้นเครื่ องบินกลับประเทศไทยที่โกลกาตา ถ้ าตัว๋ เครื่ องบินขากลับ
เราเดินทางจากสนามบินกาฐมาณฑุเข้ ากรุงเทพฯ ได้ เลย โดยมิต้องเสียค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม เราน่าจะอยูเ่ พื่อ
ศึกษาวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิตของประเทศเนปาล ซึง่ เป็ นสถานที่ประสูติ จะส่งผลอะไรกับโครงการปฏิบตั ิ
ธรรมสัญจรไหมเจ้ าคะ”
หลวงพ่อ “ดีทีเดียว อาณาจักรที่เรี ยกว่า ชมพูทวีป ในอดีตกาลซึง่ รวมเขตประเทศเนปาล อินเดีย ภูฏาน

อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังคลาเทศ พระไตรปิ ฎกยังกล่าวถึงที่มาของชื่อ ชมพูทวีป อีกว่ามีที่มาจากการ
ที่ดนิ แดนแห่งนี ้มี ต้ นหว้ า เป็ นต้ นไม้ ประจ�ำทวีป เมื่อพิจารณาจากข้ อมูลข้ างต้ นแล้ ว ดินแดนชมพูทวีป ก็
คือ เอเชียใต้ ในปั จจุบนั โดยตีความจากที่ตงซึ
ั ้ ง่ อยูท่ างทิศเขาพระสุเมรุ โดยเขาพระสุเมรุนี ้ก็หมายถึง เทือก
เขาหิมาลัย นัน่ เอง ถึงแม้ กาลเวลาจะเลยผ่านมาจากยุคพุทธกาลนานกว่า ๒,๐๐๐ ปี แล้ วก็ตาม แม้ หลาย
สิง่ จะเปลี่ยนแปลงไป แต่เทือกเขา แผ่นดิน หรื อแม่น� ้ำก็คงจะไม่เปลี่ยนสัณฐานไปเสียทีเดียว เมื่อพิจารณา
ดูแล้ วเขาหรื อเทือกเขาในแถบนี ้ก็มีลกู เดียว คือ เทือกเขาหิมาลัย และชมพูทวีปที่วา่ อยูท่ างทิศใต้ ของเขา
หิมาลัยนัน้ ในปั จจุบนั ก็คือ ดินแดนเอเชียใต้ นัน่ เองโดยอาณาเขตของชมพูทวีปหลายแห่งล้ วนเต็มไปด้ วย
รอยพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้ า กรุงกบิลพัสดุ์ ในอดีตเจริ ญรุ่งเรื องมากอาณาเขตกว้ างใหญ่
พอสมควร ที่เราจะไปกราบสักการะสถานที่ประสูติ คือ ลุมพินี ประเทศเนปาล ปั จจุบนั ลุมพินีวนั อยูใ่ นเขต
ประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปุระ ห่างจากเมืองติเลาราโกต หรื อ นคร
กบิลพัสดุ์ ทางทิศตะวันออก ๑๑ กิโลเมตร และห่างจากสิทธารถนคร หรื อ นครเทวทหะ ทางทิศตะวันตก
๑๑ กิโลเมตร เราเข้ าประเทศเนปาลถึงว่าเข้ าถึงสถานที่ประสูตแิ ละสถานที่ทรงเจริ ญพระชนม์อย่างแท้ จริ ง
เราจะไปตามรอยพระบาทองค์พระศาสดาในเขตชมพูทวีป ไปดูชีวิต วัฒนธรรม และพระพุทธศาสนาใน
ประเทศเนปาลว่าปั จจุบนั เป็ นอย่างไร”
เจ้าหน้าที่ “เข้ าใจแล้ วเจ้ าคะ จะกลับไปท�ำงาน ลุยงาน สู้กบั งาน เป็ นลูกศิษย์หลวงพ่อเหนื่อยไม่ได้ ใช่ไหม

เจ้ าคะ”

หลวงพ่อ “ใช่ เป็ นลูกศิษย์หลวงพ่อต้ องลืมเหนื่อย ห้ ามเหนื่อย ห้ ามลา ไม่มีพกั ร้ อน ไม่มีโอที มีแต่ค�ำว่า

“งาน” และ “เสียสละ” หลวงพ่อไม่มีของดีจะให้ มากไปกว่าค�ำว่า “ธรรม” ท�ำดีนนั่ แหละ คือ “ธรรม”
ถ้ าไม่ไหวหลวงพ่อให้ พกั
แต่แป๊ บเดียวนะ ต้ องกลับมากลับมาช่วยกัน วัดยังต้ องการธรรมบริ กรอีก
เยอะ ญาติโยมคนไหนมีจิตศรัทธา เสียสละประโยชน์สว่ นตน อ่อนน้ อมถ่อมตนต่อผู้อื่น หลวงพ่อยินดี
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งานพระศาสนาต้ องการก�ำลังจากญาติโยมพุทธบริ ษัท ชาวพุทธต้ องเป็ นหนึง่ เดียวกัน ช่วยกันท�ำนุบ�ำรุง
พระศาสนาให้ เจริ ญรุ่งเรื องอยูค่ ปู่ ระเทศไทย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ๓ สถาบันนี ้ต้ องรักษาไว้ ให้ ดี
ขอให้ พวกเราไปท�ำงาน การท�ำงานร่วมกันต้ องรักษาใจตนเองและใจผู้อื่นด้ วย การกระทบกระทัง่ ความคิด
เห็นไม่ตรงกันเป็ นเรื่ องธรรมดา ให้ มองว่ามันธรรมดา เพราะถ้ ามองว่าไม่ธรรมดามันก็จะมีแต่เรื่ อง เดี๋ยว
เรื่ องนัน้ เดี๋ยวเรื่ องนี ้ ตกลงมาท�ำงานหรื อมาหาเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้ ท�ำงานกับคนหมูม่ ากต้ องอาศัย “ความ
อดทน และ “ทนอด” บุญอยูต่ รงนี ้ “อยูท่ ี่การชนะใจตัวเอง” ที่สามารถอดทนและทนอดได้ โดยไม่ปะทะหรื อ
ทะเลาะวิวาทกับใคร บุญอยูท่ ี่การรักษาใจตัวเองให้ บริ สทุ ธิ์ปราศจากโทสะ ปราศจากความอิจจาริ ษยา
มาท�ำงานพระศาสนาส�ำคัญที่ “เมตตา” ถ้ าเมตตาน้ อยเราจะปฏิบตั กิ บั ผู้อื่นโดยเอาค�ำว่า “บุญ” เป็ นที่
ตัง้ ไป ๆ มา ๆ ท�ำงานเพราะอยากได้ บญ
ุ แบกบุญไปมาสุดท้ ายก็หนัก ถ้ าท�ำงานด้ วยเมตตาเป็ นที่ตงจะ
ั้
ไม่หนัก จะเบา สบายกาย สบายใจ จะมีความสุขทุกเมื่อถึงแม้ จะมีปัญหาสารพัดเกิดขึ ้นให้ แก้ ไข ระหว่าง
การท�ำงานจะเห็นตัวตนของตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจน ปั ญหาคือ เรามักจะเห็นแต่ข้อบกพร่องของผู้อื่น
ไม่เห็นข้ อบกพร่องของตนเอง ผู้มีปัญหามีสติเมื่อท�ำงานจะเห็นตัวเอง เมื่อเห็นแล้ วอะไรที่ผิดพลาดต้ องรี บ
แก้ ไข เมื่อนันเราถึ
้
งจะได้ ประโยชน์จากการท�ำงานพระศาสนา ถ้ าท�ำงานแล้ วเห็นตัวตนตัวเองแล้ วไม่แก้ ไข
หลวงพ่อก็เสียดายแทนในโอกาสทองอันนี ้ เป็ นโอกาสทองที่เราจะก�ำจัดกิเลสในตัวเราเอง มีโอกาสได้ มา
ท�ำงานพระศาสนาแล้ วต้ องให้ เกิดประโยชน์สงู สุดด้ วย คือการขัดเกลาและก�ำจัดกิเลสตน เพราะสุดท้ าย
เราบอกว่าท�ำเพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่นแต่กลับได้ ประโยชน์ตนอย่างล� ้ำค่ามาก ที่ส�ำคัญอีกเรื่ อง คือ มิตรภาพ
ท�ำงานต้ องแสดงมิตรภาพที่ดีตอ่ กัน เป็ นกัลยาณมิตรที่ดีตอ่ กัน ผิดถูกต้ องบอก ต้ องจริ งใจ รู้จกั ขอโทษ
รู้จกั ให้ อภัย แล้ วเราจะท�ำงานร่วมกันด้ วยความสุข ด้ วยรอยยิ ้ม ด้ วยมิตรภาพที่ดี เมื่อพวกเรามีความสุข
ในการท�ำงาน ความสุขของเราจะแผ่ออกไปถึงผู้อื่นที่ร่วมเดินทางด้ วย ถ้ าเราท�ำตัวเองให้ มีความสุขไม่ได้
แล้ วจะท�ำให้ ผ้ อู ื่นมีความสุขได้ อย่างไร ไปเริ่ มท�ำงานด้ วยความสุข เสียสละ และศรัทธา”
เจ้าหน้าที่ “กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้ าคะ ที่คอยอบรมพวกเรามาตลอด แต่การท�ำงานที่เร่ งรี บบาง

ครัง้ เราก็พลาดเผลอไป อาจจะใช้ อารมณ์หรื อค�ำพูดที่ไม่นา่ ฟั งหรื อท�ำให้ ผ้ อู ื่นเสียใจ ทังที
้ ่เราก็ไม่เจตนา
และก็ไม่ทนั ระวังด้ วย ด้ วยนิสยั บุคลิกภาพแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน มีดีอย่างมีด้อยอย่างแตกต่างกันไป
บางครัง้ ก็มีปัญหาขุน่ ค้ องหมองใจกัน ซึง่ พวกเราก็ไม่อยากจะให้ เกิดขึ ้นเลย เราจะแก้ ไขยังไงดีเจ้ าคะ”
หลวงพ่อ “หลวงพ่อบอกแล้ วว่า การท�ำงานทุกอย่างต้ องมีปัญหาทังนั
้ น้ ถึงแม้ วา่ จะไม่มีปัญหาภายนอก

แต่ก็เป็ นปั ญหาภายในใจของคนท�ำงาน บางคนขี ้โมโห บางคนชอบน้ อยใจ บางคนเอาแต่ใจตัวเอง บาง
คนเป็ นผู้ตามที่ดี บางคนก็ชอบเป็ นผู้น�ำตลอดไม่เคยเป็ นผู้ตาม บางคนก็เลือกที่รักมันที่ชงั บางคนก็เลือก
ที่จะท�ำงานแบบให้ ตวั เองสบายก่อน คนอื่นล�ำบากไม่สนใจ บางคนท�ำงานเพื่อประจบเอาหน้ า มีหลาย
หลากหลายประเภท เพราะตราบใดที่ยงั เป็ นมนุษย์ปถุ ชุ นยังละสังโยชน์อะไรไม่ได้ ย่อมผิดพลาดพลัง้
เผลอเป็ นของธรรมดา ท�ำงานพระศาสนาให้ ผลอนันต์ แต่ก็ให้ โทษมหันต์ ต้ องระวังกายใจให้ มาก ๆ เอา
สติสมั ปชัญญะมาใช้ ให้ มาก ๆ อย่าอวดเก่ง เพราะคนอวดเก่งจะไม่คอ่ ยเห็นตัวเอง และจะไม่ยอมรับผิด
ของตัวเอง จะอวดแต่ความเก่งปิ ดความอ่อนด้ อยของตนเอง หลวงพ่อบอกแล้ วว่าอันตราย
วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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เพราะตราบใดที่คิดว่าตัวเองเก่ง
“นัน่ แสดงว่ายังโง่อยู ่”
นักปฏิบตั ธิ รรมต้ องถ่อมตัว ความเก่งอยูใ่ นตัวเอาใช้ เวลาท�ำงานและแก้ ปัญหาเท่านัน้ ซึง่ เป็ นคุณธรรมของ
นักปฏิบตั ธิ รรม นักปฏิบตั ธิ รรมเมื่อปฏิบตั ธิ รรมแล้ ว “จะหายโง่” แต่ถ้าคิดว่าตัวเองฉลาดแสดงว่ายังโง่อยู่
ทุกคนที่มาท�ำงานตรงนี ้ต้ องฝึ กต้ องขัดเกลา ที่หลวงพ่อให้ ท�ำงานเพื่อจะได้ เห็น ได้ ร้ ู และจะได้ ละสิง่ ที่ไม่
ดีหมักหมมในตัวเองออก ให้ เอาออกนะไม่ใช่เอาเพิ่ม ใครเอาเพิ่มจะอยูไ่ ด้ ไม่นานจะมีอนั ต้ องถอยออกไป
“การท�ำงานพิสจู น์คน” วันนี ้หลวงพ่ออยากให้ พวกเราพิสจู น์ตวั เอง เราต้ องชนะกิเลสของตัวเองให้ ได้ ไปสู้
กับมัน ชนะอะไรก็ไม่มีคา่ เท่าชนะใจตัวเอง ให้ การท�ำงานนี ้เปลี่ยนพวกเราทุกคน”
เจ้าหน้าที่ “กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้ าคะ พวกเราดีใจที่ชาตินี ้ได้ มาเป็ นลูกศิษย์หลวงพ่อ จะน้ อมรับ

ทุกค�ำสอนไปปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่นเจ้ าคะ ...สู้โว้ ย...”

78

วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

สายธารบุ ญ
กองทุนค่าน�ำ้ -ค่าไฟ
เนื่องจากวัดป่ าเจริ ญราช เป็ นส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่ ๑๓ มีสาธุชนผู้ใฝ่ ธรรมมา
ร่วมเข้ าโครงการปฏิบตั ธิ รรมของวัดป่ าเจริ ญราชเพิ่มขึ ้นเป็ นจ�ำนวนมาก ทังในโครงการพั
้
ฒนาจิตเพื่อพ่อ ในวันส�ำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ โครงการปฏิบตั ธิ รรมของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และสาธุชนทัว่ ไปที่สนใจเข้ าปฏิบตั ธิ รรม
ตลอดทังปี
้ จึงขอเรี ยนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็ นเจ้ าภาพ ค่าน� ้ำ-ค่าไฟเพื่อส่งเสริ มและบ�ำรุงศาสนสถานให้ ได้ ใช้
ประโยชน์สงู สุด และสัปปายะส�ำหรับโยคี ผู้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมทุกท่าน
โดยโอนปั จจัยผ่านบัญชี วัดป่ าเจริ ญราช ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗
เลขที่บญ
ั ชี ๒๙๑-๒๑๕-๐๑๘๙
ติ ดต่อสอบถามเพิ่ มเติ มได้ที่ อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์ สกุล (แม่นอ้ ง) โทร. ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘

เจ้าภาพอาหารประจ�ำวัน
ขอเชิญสาธุชนผู้ใฝ่ บญ
ุ ทุกท่าน ร่วมเป็ นเจ้ าภาพอาหารส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้ปฏิบตั ธิ รรมโดย
สามารถเลือกวันเป็ นเจ้ าภาพได้ ตามต้ องการ หรื อจะเป็ นวันส�ำคัญของท่าน เช่น วันเกิดของท่าน หรื อคนในครอบครัว
วันละ ๕,๐๐๐ บาท การเป็ นเจ้ าภาพอาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และผู้ประพฤติปฏิบตั ิธรรมเพื่ออุปถัมภ์
พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ให้ มีก�ำลังในการบ�ำเพ็ญศาสนากิจ และส่งเสริ ม ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมมีก�ำลังความเพียรในการขัดเกลา
ตนลดกิเลส เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อเพิ่มความเป็ นอริ ยชนของพระพุทธศาสนาสืบไป
ติ ดต่อ คุณศิ ริภรณ์ วิ ทยาศิ ริกลุ (เจ๊ อิม) โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖ แจ้งชื อ่ -นามสกุล และวันทีป่ ระสงค์

ลานธรรม
บริ เวณลานหลังศาลายาวและแนวกุฏิพระภิกษุสงฆ์ (ต่อจากศาลายาว) เป็ นที่ดนิ ผืนใหม่ของวัดป่ าเจริ ญราช
ที่สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมปั จจัยเพื่อซื ้อที่ดนิ ให้ ทางวัด เพื่อใช้ ยงั ประโยชน์ในงานพระพุทธศาสนา โดยพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อวีระนนท์ ปรารภจะใช้ ประโยชน์ของที่ดนิ ผืนนี ้เป็ นลานธรรม เพื่อเป็ นสถานที่ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมได้ อยูก่ บั ธรรมชาติ
มาเดินจงกรม นัง่ สมาธิ เป็ นลานธรรม ลานแห่งการสร้ างความดี และเพื่อประโยชน์ใช้ สอยอื่น ๆ ของงานพระศาสนา
ซึง่ ที่ดนิ ผืนนี ้ต้ องจ�ำเป็ นต้ องใช้ ดนิ ถมเป็ นจ�ำนวนมาก จึงขอเชิญผู้มีจิตเมตตาทุกท่านร่วมสร้ างลานธรรมชาติ ลานธรรม
เป็ นที่สปั ปายะของการปฏิบตั ธิ รรม โดยร่วมปั จจัยค่าดินพ่วงละ ๖,๐๐๐ บาท หรื อตามกุศลศรัทธา
โดยโอนปั จจัยผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี วัดป่ าเจริ ญราช ธนาคารออมสิน สาขาล�ำไทร ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ ๗๕๑-๒-๖๐๗๘๒๑๒๖
ติ ดต่อสอบถามเพิ่ มเติ มได้ที่
คุณศิ ริภรณ์ วิ ทยาศิ ริกลุ (เจ๊ อิม) โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖
คุณสุเมตต์ เจริ ญราช (คุณเมตต์) โทร. ๐๘๔-๙๑๖๒๙๔๗
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ค่าใช้ จ่ายโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุ ทธภูมิ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ครัง้ ที่ ๒
ในวันที่ ๑๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
รายรั บโครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร
๑. ผู้ร่วมเดินทาง ๑๒๐ ท่าน ท่านละ ๕๓,๐๐๐ บาท
๒. พระภิกษุสงฆ์ ๒ รูป รูปละุ ๕๑,๐๐๐ บาท (คุณมลและครอบครัวเจ้ าภาพ)
๓. ผู้ดแู ลพระภิกษุสงฆ์ ๓ ท่าน ท่านละ ๔๗,๕๐๐ บาท
๔. พระภิกษุสงฆ์ ๑๕ รูป ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย (โควตาโครงการฯ)
รวมรายรับทังหมด
้
ค่ าใช้ จ่ายตลอดการเดินทาง
๑. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน การบินไทย กรุงเทพฯ-โกลกาตา และ กาฐมาณฑุ-กรุงเทพฯ
ท่านละ ๑๓,๓๐๕ บาท (ค่าตัว๋ ๑๓๙ ท่าน พระสงฆ์ที่ยกเลิกไม่เสียค่าใช้ จา่ ย)
๒. ค่าvisa เข้ าประเทศอินเดีย-เนปาล และค่าจัดท�ำ พระ ๑๗ รูป แม่ชีและโยม ๑๒๓ ท่าน
๓. ค่าเหมาจ่ายดังนี ้ ค่าโรงแรม ค่ารถ ค่าน� ้ำดื่ม คนดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าทิปเจ้ าหน้ าที่อินเดีย-เนปาล ค่าทิปเจ้ าหน้ าที่โรงแรมและห้ องอาหาร
ราคาท่านละ ๒๖,๒๕๖ บาท
๔. ปั จจัยถวายพระธรรมทูต
๕. ค่าประกันอุบตั เิ หตุและประกันชีวิต ท่านละ ๓๙๔ บาท
๖. ค่าอาหารกล่องส�ำหรับวันแรก ทานบนรถ
๗. ค่าผ้ าแห่ ผ้ าไตร ผ้ าห่มต่าง ๆ
๘. อาหารพระภิกษุสงฆ์ และน� ้ำปานะ (รวมสัง่ ถวายที่โรงแรม)
๙. ค่าถ่ายเอกสาร และค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์
๑๐. ค่าอุปกรณ์ตดิ กระเป๋ า ค่าโบว์ตดิ เสิ ้อ อุปกรณ์เพื่อการเดินทางต่าง ๆ
๑๑. ค่าล�ำโพง เครื่ องเสียง อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
๑๒. ค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ (เรี ยกคุณหมอมารักษาที่โรงแรม)
รวมค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
หักค่ าใช้ จ่ายมียอดปั จจัยคงเหลือจากการเดินทางครั ง้ นี ้
ยอดเงินคงเหลือเป็ นเงินกองกลางที่เก็บไว้ กรณีฉกุ เฉินส�ำหรับการเดินทาง (ไม่ได้ ใช้ )
น�ำถวายหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท เพื่อใช้ ในงานพระพุทธศาสนาสืบไป
ยอดปั จจัยที่ผ้ ูมีจติ ศรั ทธาร่ วมโครงการ
คุณพิทกั ษ์ และคุณขนิษฐา อัมภวา
คุณชุตมิ า ร่วมชาติ
คุณอ้ อ การบินไทย
คุณหนิง-อัมพร (คุณเจย์ ซิง คืนที่ยกเลิกให้ บางส่วนเพื่อถวายหลวงพ่อวีระนนท์)
คุณสุจิตตรา เกษมสันต์ (คุณเจย์ ซิง คืนที่ยกเลิกให้ บางส่วนเพื่อถวายหลวงพ่อวีระนนท์)
รวมยอดปั จจัยร่วมโครงการฯ ทังหมด
้
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จ�ำนวนเงิน (บาท)
๖,๓๖๐,๐๐๐
๑๐๒,๐๐๐
๑๔๒,๕๐๐
๖,๖๐๔,๕๐๐
๑,๘๔๙,๓๙๕
๔๓๑,๓๔๐
๓,๖๗๕,๘๔๐
๑๗,๐๐๐
๕๔,๘๐๐
๑๔,๖๖๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑๓,๘๒๘
๘,๑๔๐
๒,๕๐๐
๖,๐๘๗,๐๐๓
๕๑๗,๔๙๗

๒๐,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๓,๐๐๐
๖๕,๐๐๐
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รวมปัจจัยจากโครงการฯ
ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท
ทั้งหมด ๕๘๒,๔๙๗ บาท
ปั จจัยบอกบุญต่ าง ๆ ในระหว่ างการเดินทาง
ปั จจัยร่วมบุญผ้ าป่ า ๖ กอง ณ พุทธคยา เพื่อท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา
กองที่ ๑ ถวายวัดพุทธสิกขาลัย ประเทศอินเดีย (รวมเงินทุกสกุล)
ยอดคงเหลือแล้ วแต่ หลวงพ่ อพิจารณาจัดสรร
กองที่ ๒ ถวายหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อสร้ างอุโบสถ
กองที่ ๓ ถวายหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อร่วมเป็ นเจ้ าภาพสร้ างพระประธานหินขาว
กองที่ ๔ ถวายหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อซื ้อดินถมที่
กองที่ ๕ ถวายหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อซื ้อที่ดีน
กองที่ ๖ ถวายหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อเป็ นเจ้ าภาพพิมพ์หนังสือธรรมะ
ปั จจัยถวายกัณฑ์เทศน์
ยอดปั จจัยถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ทงหมด
ั้

จ�ำนวนเงิน (บาท)
๒๓๔,๒๖๐
๓๘,๐๐๐
๑๙๖,๒๖๐
แล้ วแต่ พจิ ารณา

๕๐,๐๐๐
๒๔๖,๒๖๐

ปัจจัยทั้งหมดน�ำถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อใช้ในงานพระศาสนาสืบไป
ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมเดินทางทุกท่านมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ-ค่าใช้ จา่ ยการเดินทาง
ค�ำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ ๓ มค. ๕๗ อยูท่ ี่ ๓๓.๒๐ บาท ต่อ ๑ ยูเอสดอลลาร์
ช�ำระค่าเดินทางทังหมดวั
้
นที่ ๒๕ พค. อัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ ๓๒.๖๐ บาท ต่อ ๑ ยูเอสดอลลาร์
ท�ำให้ เรามีเงินกองกลางเพิ่มขึ ้นเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
นุโมทามิ
อ
ุ
ธ
า
ส
เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ ้น ซึง่ ปั จจัยทุกบาทน�ำถวายหลวงพ่อวีระนนท์
ุ
ธ
า
สาธุ ส
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หลวงพ่อตอบปั ญหาธรรม
เรียบเรียงโดย สิริสวัสดิ์

ค�ำถามในคอลัมน์นี้เป็นค�ำถามของผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้เข้ารับการอบรมกรรมฐานที่วัดป่า
เจริญราช โดยมีหลวงพ่อวีระนนท์ วีระนันโท เป็นผู้ให้ค�ำสอนและเมตตาตอบปัญหา
คลายความสงสัยความกังวลของผู้ปฏิบัติธรรมระหว่างการเข้าฝึกฝนกรรมฐาน ค�ำถาม
ค�ำตอบนี้นับเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรม
และมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดในการขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตรงตามค�ำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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๑.จิตบางทีตั้งใจมากจดจ่อกับการเดินซ้ายขวา บางครั้งตอนเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น เข้า
ห้องน�้ำ เข้าห้องปฏิบัติธรรม ตอนถอดรองเท้า แต่จิตยังซ้ายขวาอยู่ จิตจดจ่ออยู่

นัน่ คือจิตจดจ่ออยู่ มันไม่ได้ ปัจจุบนั ถ้ าถอดรองเท้ าก็ต้องบอกว่า ถอดหนอ ถอดหนอ ถอดหนอ คือ
บางครัง้ จิตจดจ่อมันตามมาไม่ทนั ต้ องปรับให้ สมดุล ให้ ก�ำหนดรู้ตลอดเวลา ก้ าวก็ให้ ร้ ูวา่ ก้ าว ถอด
รองเท้ าก็ให้ ร้ ู ว่าถอดรองเท้ า
๒. การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม

ถามว่ากรรมอะไร กรรมมีอยูส่ ามทาง ถ้ ากรรมเล็กน้ อยตัดได้ สมัยอาตมาเด็ก ๆ ยังไม่บวชเพื่อนชวน
ไปดูไก่ชน มีไก่ตวั หนึง่ ถูกแทงที่คอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้ วยความหวังดีก็เอาขนไก่แทงหมุนเข้ าไปที่คอ
ไก่เพื่อเอาน� ้ำเสลดน� ้ำเลือดออก พอมานัง่ กรรมฐาน มันเหมือนใครมาแทงคอหมุน ๆ อยูท่ งวั
ั ้ น พอนัง่
ได้ สกั พักเห็นหน้ าไก่ลอยมา มันบอกอโหสิกรรม ตังแต่
้ นนมากรรมจากการแทงคอไก่
ั้
หายไปเลย ถ้ าเห็น
หน้ าโผล่มาบอกอโหสิกรรมนัน่ จบเลย นึกถึงโยมที่เป็ นเจ็บหลัง ถ้ าเคยตีแมวก็ต้องยอมรับกรรมนัง่ ไป
จนเห็นหน้ าแมวบอกอโหสิกรรม มันก็หยุดกรรม ถ้ ากรรมหนัก คือกรรม ๕ อย่าง ฆ่าบิดา ฆ่ามารดา ท�ำ
โลหิตพระพุทธเจ้ าให้ ห้อ ท�ำสงฆ์ให้ แตก เผาวัด ตัดคอพระพุทธรูป อย่างนี ้ต้ องใช้ กรรมหลายกัลป์ กว่า
จะหมด หลายคนที่มาท�ำกรรมฐานที่วดั บางคนนัง่ ร้ องไห้ เขาบอกว่าเห็นตัวเองในอดีตตัดคอพระพุทธรูปไปขาย ตัวเป็ นจ� ้ำ ๆ เห็นแล้ วก็ร้องไห้ ไม่คดิ ว่าตัวเองจะเป็ นขนาดนัน้ ถ้ าท�ำกรรมฐานบ่อย ๆ ก็พอ
ทุเลาได้ อีกคนนัง่ ไปแล้ วปวดท้ องมวนท้ อง เหมือนท้ องจะระเบิด มาสารภาพว่าเคยท�ำแท้ ง ให้ พยายาม
ท�ำตรงนี ้ให้ เจ้ ากรรม ให้ เขาอโหสิกรรม กรรมนันก็
้ หมดเป็ นอโหสิกรรมให้ กนั และกัน หรื อไม่เป็ น เราก็
ปฏิบตั ใิ ห้ มากขึ ้น ให้ จิตหลุดพ้ น อย่าว่าแต่พวกเราเลย พระอรหันต์อย่างพระโมคคัลลานะทุบตีบดิ า
มารดา สุดท้ ายก็ต้องโดนทุบตี ก็ต้องรับกรรม แต่รับกรรมน้ อย ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ ไม่ต้อง
ไปรับกรรมไปนรกเหมือนพระเทวทัต หรื อพระเจ้ าสุปพุทธะที่เป็ นกษัตริ ย์หยิ่งผยอง ว่าพระพุทธเจ้ า
เป็ นลูกเขยต้ องมาคารวะพ่อตา ทังเทวทั
้
ตและพระเจ้ าสุปพุทธะสุดท้ ายก็โดนแผ่นดินสูบ ทุกวันนี ้ยัง
ไม่หลุด เพราะเป็ นกรรมที่หนัก ท�ำสงฆ์ให้ แตกกัน กลิ ้งหินจากเขาคิชฌกูฎให้ โดนพระพุทธเจ้ า ท�ำให้
พระพุทธเจ้ าเลือดห้ อ แผ่นดินรับไม่ไหวเพราะกรรมมันหนักก็เลยโดนแผ่นดินสูบ เมืองไทยก็เริ่ มแล้ ว
กรรมหนักมหาสมุทรรับไม่ไหวก็กลืนกินทังชี
้ วิต ตราบใดศีลธรรมเสื่อมจากจิตใจมนุษย์ กรรมนันก็
้ เกิด
ขึ ้นเป็ นหมูเ่ ป็ นคณะ โยมหลายคนบอกว่ามีสงิ่ แปลก ๆ เกิดขึ ้นมีการตายเป็ นหมู่ ไม่ใชสิง่ แปลกหรอก
สมัยพุทธกาล นางสามาวดีตายในพระราชวังทีละห้ าร้ อยเพราะเป็ นกรรมเก่า ให้ เรารี บท�ำกรรมฐาน ให้
ได้ ถ้ าท�ำเหยาะ ๆ แหยะ ๆ มันไม่หลุด ท�ำบ่อย ๆ ศีล สมาธิ ปั ญญา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรม
สามอย่างนี ้เป็ นกระบวนการแก้ กรรม ไม่ให้ คนอื่นแก้ กรรม เราเป็ นคนท�ำ เราแก้ กรรมเอง กรรมในเบื ้อง
ต้ น คือ จิต มโนกรรม คิดดี พูดดี ท�ำดี ในหลวงทรงตรัสแล้ วเมื่อ ๕ ธันวาที่ผา่ นมา คิดดี พูดดี ท�ำดี เพียง
พอแล้ ว ตัดกรรม ละกรรมได้ ถ้ ากรรมจะเกิดก็เกิดได้ สามทาง คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เช่น
มีจิตคิดจะฆ่า รู้วา่ เขามีชีวิต พยายามฆ่าเขา ตายโดยความตังใจสมความปราถนา
้
นัน่ ครบองค์กรรม
ก็เกิด คราวนี ้ต้ องรื อ้ กรรม กรรมเหมือน กับการเปิ ดหัวหอม ข้ างในมันวนไปจนเหลือนิดเดียวนัน่ แหละ
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ยางที่มนั จะเป็ นเชื ้อที่จะท�ำให้ เกิดกรรม เราก็ตดั รากถอนโคนตรงนันเสี
้ ยก็หมดกรรม ท�ำโดยการ
ท�ำกรรมฐาน มีศีล สมาธิ ปั ญญา ไตรสิกขาเป็ นตัวส�ำคัญ เป็ นลายแทงขุมทรัพย์ที่จะละตัดกรรมได้
๓. อานิสงส์แห่งการปฏิบัติเจริญสติ วิปัสสนากรรมฐานได้อะไรบ้าง

อานิสงส์ ค�ำว่า อา แปลว่า ทัว่ ที่เราท�ำให้ เกิดศีล สมาธิ ปั ญญา ท�ำให้ เกิดอานิสงส์ คือ ใจเราสงบเป็ นสุข
แต่ถ้ายังท�ำไม่ได้ ก็ทกุ ข์กระวนกระวายใจ ถ้ าท�ำได้ นอนก็เป็ นสุข นัง่ ก็เป็ นสุข กินข้ าวก็เป็ นสุข เป็ นที่รัก
ของมนุษย์และเทวดา ยาพิษ อสรพิษไม่ท�ำร้ าย สมัยก่อนอาตมาเดินธุดงค์ที่ภพู าน วันนันช่
้ วงเวลา
เที่ยงคืน นอนก�ำหนดภาวนาพุทโธ ตอนนอนลงไปที่โคนไม้ มนั เหมือนอะไรมาหนุนนิ่มที่สดุ ตื่นขึ ้นมา
ดูเห็นงูตวั ใหญ่ด�ำเมี่ยม ใจหายแวบ ดีที่ไม่โดนกัดตาย พระธุดงค์ต้องรู้วา่ ต้ นไม้ ไหนนอนได้ ถ้ ามีลกู มีด
อกสุก ลูกเล็กๆ นอนไม่ได้ เพราะสัตว์จะมากัดกินลูกไม้ สกุ ที่ร่วงลงมา เราจะเป็ นอันตราย ข้ อธุดงค์ ๑๓
ข้ อที่พระพุทธเจ้ าวางไว้ ละเอียดดีมาก เช่น ข้ อศีลที่วา่ ไม่นอนเตียงที่สงู สมัยพุทธกาลมีพระภิกษุเป็ น
ลูกคหบดีนอนฝันละเมอตกเตียง ขาหัก ท่านเลยก�ำหนดไว้ ไม่ให้ สงู เกินไป พระพุทธเจ้ าละเอียดมาก
ดังนันถ้
้ าตังใจเวลาที
้
่ก�ำหนดภาวนา ใจไม่เบียดเบียนใคร ศีลเกิดขึ ้นโดยปรมัตถ์ เดินซ้ ายย่างหนอ ขวา
ย่างหนอ ไม่ได้ ไปฆ่าใคร ไม่ได้ คดิ อิจฉาริ ษยาใคร ศีลเกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ เป็ นศีลที่บริ สทุ ธิ์ ไม่ต้อง
สมาทานไม่ต้องอาราธนา ศีลเกิดขึ ้นอัตโนมัติ พอเกิดแล้ วจิตจะมีสมาธิมากขึ ้น มันจะเบา อานิสงส์
ที่ได้ เรานอนหลับสบาย ใจไม่วิตกกังวล มีภมู ิต้านทานโรคดีขึ ้น สุดท้ ายเป็ นวิชาหนีนรก ท�ำบ่อย ๆ
โยมไม่ตกนรก รับประกันได้ เดินตามหลักวิธีการที่พระพุทธเจ้ าวางไว้ ท่านชี ้บอกทาง จุดไฟส่องทาง
ให้ เราเดินตาม ใครอยากได้ ของจริ งต้ องท�ำจริ ง เรามาหาใจตนเอง ดูใจตนเอง เข้ าสูเ่ ส้ นทางเห็นพระ
ไตรลักษณ์ เห็นความเป็ นจริ ง ชีวิตเรามีอะไร ถ้ าถอดวิญญาณออกทีละอย่างก็เหลือแต่ซาก วิญญาณ
ของชาวพุทธไม่ใช่วิญญาณล่องลอย วิญญาณของชาวพุทธ คือ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ การสัมผัสรู้ทกุ อย่าง
ตาเห็นรูป หูฟังได้ ยินเสียง จมูกรู้กลิน่ ลิ ้นลิ ้มรส กายสัมผัส เย็นร้ อนอ่อนแข็ง ใจรู้สกึ นึกคิด นี ้คือ
วิญญาณของชาวพุทธที่เป็ น ๆ อยู่ ไม่ใช่ตาย สังขารที่มีวิญญาณครองตรงนันแหละที
้
่จะท�ำประโยชน์
ให้ แก่ตวั เราเองได้ ส�ำหรับโยมที่เดินนัง่ ท�ำไม่ได้ ศีรษะตื ้ออึดอัด ให้ ออกไปเดินข้ างนอกโล่ง ๆ บีบนวด
ที่คอท้ ายทอย ถ้ าไม่หายก็ให้ ออกสรี ระเลย ก้ มลงยืนขึ ้น บิดซ้ ายขวา ถ้ าไม่ไหวให้ เหยียดสองขา ก้ ม
หัวลง จะค่อย ๆ คลายความตึงเครี ยด เพราะบางทีมนั ตึงไป แล้ วหน้ าที่เราแค่ดเู ท่านัน้ เห็นพองยุบให้
ชัด แล้ วต้ องก�ำหนด ถ้ านัง่ เฉย ๆ เรี ยก สมาธิหวั ตอ
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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
อำ�เภอลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ตำ�บลบึงทองหลาง

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

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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๕. วิทยฐานะ

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

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

๖. การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน

- พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๗ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ลำ�เนาไพรทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้าน คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและอินเดีย เพื่อศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ สลับกับการเข้ามาในเผยแผ่ธรรมะ และ
อบรมธรรมะให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ธุดงค์ศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ คือ หลวงปู่พิมพา โกวิโท วัดศรีอริยวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ , พระโพธิญาณเถรหรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี , หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุ้ง จังหวัด
ร้อยเอ็ด , 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�)
วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี , สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้า
คุณโชดก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน้ำ� ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ , หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่งวัดสินวิเศษ
ศรัทธาราม 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�คุณประโยชน์
ต่อ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ให้การส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาในสถานศึกษา 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
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
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ในฐานานุกรมของพระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
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แนะนำ�สื่อธรรมะ MP3/CD/DCD ของวัดป่าเจริญราช
เพลงธรรมะชุด ธรรมะอันปลั๊ก
เนื้อร้อง/ทำ�นอง/ร้องโดย สันเพชร อรรถมี
ธรรมะอันปลั๊ก เสียงเพลง สอนธรรม นำ�สำ�นึก เป็นการ
ขับร้องเพื่ออบรมค่ายพุทธบุตร ค่ายจริยธรรม ศีลธรรม
แก่เยาวชนนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปทำ�บุญ แผ่น
ละ 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 เรื่ องในโครงการ
พัฒนาจิ ตเพื่ อพ่อ
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
รวมท�ำบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
DVD ธรรมบรรยาย ๑๐ ชุด
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ชุดที่ ๑ ธรรมบรรยาย เรื่องจริยธรรมใน
การทำ�งาน
ชุดที่ ๒ รวมถาม ตอบปัญหาธรรม
ชุดที่ ๓ โอวาทเปิดกรรมฐาน การเดินการ
นั่งสมาธิ
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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สิ่งดีๆจาก facebook

แนะนำ�หนังสือน่าอ่าน
ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๑
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท
ชุด ธรรมปฏิบัติ
อิสระแห่งจิต ๒
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท
วิปัสสนาชีวิต
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน
พุทธทำ�นาย ๑๖ ประการ
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน
Alas! The dead can’t hear
A Dhammatalk given at Wat Janavan
By Venerable Phra Acharn
Veeranon Verananto
Translated by Mae Chee Daniela Weiser

หัวใจกรรมฐาน
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คู่สร้าง-คู่สม
พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
แจกเป็นธรรมทาน
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การเข้ าปฏิบตั ธิ รรม โครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่ าเจริ ญราช
ทุกวันที่ ๑ - ๘ ของเดือน ตลอดทังปี
้
ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้ าปฏิบตั ธิ รรม ต้ องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี ้
คุณสมบัติของผู้เข้ าปฏิบตั ธิ รรม
๑. ต้ องเป็ นผู้มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริ ต เป็ นโรคลมชัก หรื อลมบ้ าหมู
๒. ต้ องเป็ นผู้มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็ นโรคร้ ายแรงหรื อโรคติดต่อที่สงั คมรังเกียจ
๓. ไม่เป็ นผู้ตดิ ยาเสพติดให้ โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้ า หรื อยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้ องไม่เป็ นผู้สงู อายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบตั ธิ รรมอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้ มาปฏิบตั ธิ รรมเพื่อแก้ บน
สิง่ ที่ต้องเตรี ยมมา
๑. ส�ำเนา บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึง่
๒. ของใช้ สว่ นตัว เช่น ยาประจ�ำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้ าเช็ดตัว รองเท้ าควรเรี ยบร้ อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้ นการสวมใส่
เครื่ องประดับการใช้ เครื่ องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชันในควรเป็
้
นสีที่ใกล้ เคียงกับชุดปฏิบตั ธิ รรม
๓. ชุดปฏิบตั ธิ รรม ผู้ปฏิบตั ธิ รรม ควรน�ำชุดปฏิบตั ธิ รรมของตนเองมาให้ ครบตามจ�ำนวนวันที่ปฏิบตั ิ งดการซักผ้ า หากไม่จ�ำเป็ น
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื ้อแขนสันสี
้ ขาว
หญิง เสื ้อแขนยาวสีขาว ผ้ าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื ้อซับใน รวบผม ให้ เรี ยบร้ อย
๔. ผ้ าห่ม
กฎระเบียบส�ำหรับผู้ปฏิบตั ธิ รรม
ผู้ปฏิบตั ธิ รรม ต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบ ดังนี ้
ต้ องอยูป่ ฏิบตั ธิ รรมครบ ๘ วัน ตลอดโครงการ
รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
ส�ำรวมกาย วาจา ใจให้ เป็ นปกติตลอดเวลา โดยใช้ หลักสติปัฏฐานสี่ ให้ ความเคารพและเชื่อฟั งค�ำแนะน�ำของพระอาจารย์
หากมีความสงสัยในการปฏิบตั ธิ รรม ให้ สอบถามสภาวธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์เท่านัน้
งดพูด - คุยโทรศัพท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจ�ำเป็ นให้ ขออนุญาตพระอาจารย์หรื อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีไป
ห้ ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจาเสียดสี หรื อแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ ้น ทังคู
้ ก่ รณีต้อง
ออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้ปฏิบตั ธิ รรมต้ องลงท�ำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพร้ อมกันที่ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ หากมีเหตุจ�ำเป็ นสุดวิสยั ไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้ แจ้ งพระอาจารย์หรื อเจ้ าหน้ าที่ทราบทุกครัง้
ไม่อนุญาตให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรม เข้ าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด
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การลงทะเบียน
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ าปฏิบตั ธิ รรมให้ ลงทะเบียนเข้ าปฏิบตั ธิ รรมได้ ในวันที่ ๑ ตังแต่
้ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ทังนี
้ ้
การลงทะเบียนเข้ าปฏิบตั ิธรรม จะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน แล้ ว เมื่อลงทะเบียนเสร็ จแล้ ว ให้ น�ำสัมภาระเข้ าไป
เก็บยังที่พกั ที่เจ้ าหน้ าที่จดั ไว้ ให้ โดยจะแยกที่พกั ระหว่างหญิงและชาย ซึง่ ไม่สามารถเลือกที่พกั เองได้ และไม่มีการจองที่พกั ล่วงหน้ า
ก�ำหนดเวลาการปฏิบตั ธิ รรม (ผู้ปฏิบตั ิธรรมต้ องมาท�ำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพร้ อมกันที่ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ )
วันที่ ๑

วันที่ ๒

เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้ าที่พกั และรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชี ้แจงระเบียบปฏิบตั ิ
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกัมมัฏฐาน และวิธีปฏิบตั พิ ระกรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟั งธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรี ระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟั งธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิ โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิ ดวาจา
วันที่ ๓ ถึง วันที่ ๗
ไม่มีการสวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า - เย็น โดยให้ ปฏิบตั ิธรรมอย่างเดียว และฟั งธรรมบรรยาย ในเวลา ๒๐.๐๐น.
วันที่ ๘ (วันปิ ดโครงการ)
เวลา ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง สรี ระกิจ
เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบตั วิ ิปัสสนากรรมฐาน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีให้ โอวาท ผู้ปฏิบตั ธิ รรมแสดงความรู้สกึ พิธีลาศีล ๘ สมาทานศีล ๕ ขอขมาศีล ขอขมา		
ธรรม ขอขมาพระกรรมฐาน พิธีมาลาบูชาครู พิธีถวายพระพร
การรับประทานอาหาร
ผู้ปฏิบตั ธิ รรม พร้ อมกันที่ศาลา อาหารเช้ า เวลา ๐๖.๓๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน� ้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
- ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตั ธิ รรมควรช่วยกันจัดที่นงั่ และน� ้ำดื่มส�ำหรับผู้ปฏิบตั ธิ รรมด้ วยกัน ต้ องเดินตักอาหารด้ วยความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย ห้ ามพูดคุยกัน ขณะนัง่ รอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตั ธิ รรมห้ ามพูดคุยกันหรื อแสดงอาการใดๆ ที่ไม่ส�ำรวมเมื่อเสร็ จจาก
การรับประทานอาหาร ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และท�ำความสะอาดภาชนะ ให้ เรี ยบร้ อย อย่าให้ เป็ นภาระของบุคคลอื่น
ข้ อปฏิบตั ใิ นวันกลับบ้ าน
เมื่อครบก�ำหนดการปฏิบตั ธิ รรม ต้ องเก็บของใช้ สว่ นตัวกลับให้ หมด ห้ ามทิ ้งไว้ ให้ เป็ นภาระผู้อื่น หากทิ ้งไว้ ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
และควรท�ำความสะอาดที่พกั ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ห้ องน� ้ำ เป็ นต้ น
หมายเหตุ การเข้ าปฏิบตั ธิ รรม หากจะช�ำระหนี ้สงฆ์ ค่าน� ้ำ ค่าไฟฟ้า ถวายภัตตาหาร น� ้ำปานะ หรื อร่วมสร้ างถาวรวัตถุตา่ งๆ สามารถท�ำบุญได้
ตามตู้รับบริ จาคต่างๆ ที่ทางวัดได้ จดั ไว้
ถ้ าผู้ปฏิบตั ธิ รรมผู้ใด ไม่ท�ำตามระเบียบของวัดที่ก�ำหนดไว้ ทางวัดจะกล่าวตักเตือนให้ ทราบก่อน หากยังไม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขดังกล่าว ทางวัดขออนุญาตให้ ทา่ นกลับไปปฏิบตั ทิ ี่บ้าน ทังนี
้ ้ เพื่อความผาสุกของทุกคนที่มาตังใจมาปฏิ
้
บตั ธิ รรมและความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยของวัด
วัดป่ าเจริ ญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖-๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗
www.watpacharoenrat.org
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การเข้ าปฏิบตั ธิ รรม แบบบุคคลทัว่ ไป ณ วัดป่ าเจริ ญราช
(นอกโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ตังแต่
้ วนั ที่ ๙ ถึงสิ ้นเดือน ของทุกเดือน)
ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้ าปฏิบตั ธิ รรม ต้ องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี ้
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ ามาปฏิบตั ธิ รรม
๑. ต้ องเป็ นผู้มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ ไม่วิกลจริ ต เป็ นโรคลมชัก หรื อลมบ้ าหมู
๒. ต้ องเป็ นผู้มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่พิการอวัยวะ และไม่เป็ นโรคร้ ายแรงหรื อโรคติดต่อที่สงั คมรังเกียจ
๓. ไม่เป็ นผู้ตดิ ยาเสพติดให้ โทษทุกชนิด เช่น ยานัตถุ์ บุหรี่ สุรา ยาบ้ า หรื อยาเสพติดอื่นๆ
๔. ต้ องไม่เป็ นผู้สงู อายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
๕. รับผู้ปฏิบตั ธิ รรมอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไป
๖. ทางวัดไม่อนุญาตให้ มาปฏิบตั ธิ รรมเพื่อแก้ บน
สิง่ ที่ต้องเตรี ยมมาเพื่อปฏิบตั ธิ รรม
๑. ส�ำเนา บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรข้ าราชการ หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึง่
๒. ของใช้ สว่ นตัว เช่น ยาประจ�ำตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้ าเช็ดตัว รองเท้ าควรเรี ยบร้ อยเหมาะกับสถานที่ งดเว้ นการสวมใส่
เครื่ องประดับการใช้ เครื่ องปะทินผิวทุกชนิด ชุดชันในควรเป็
้
นสีที่ใกล้ เคียงกับชุดปฏิบตั ธิ รรม
๓. ดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อสมาทานศีล
๔. ชุดปฏิบตั ธิ รรม ผู้ปฏิบตั ธิ รรม ควรน�ำชุดปฏิบตั ธิ รรมของตนเองมาให้ ครบตามจ�ำนวนวันที่ปฏิบตั ิ งดการซักผ้ า หากไม่จ�ำเป็ น
ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสื ้อแขนสันสี
้ ขาว
หญิง เสื ้อแขนยาวสีขาว ผ้ าถุงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสื ้อซับใน รวบผม ให้ เรี ยบร้ อย
๕. ผ้ าห่ม
กฎระเบียบส�ำหรับผู้ปฏิบตั ธิ รรม
ผู้ที่เข้ ามาปฏิบตั ธิ รรม ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบ ดังนี ้
รักษาศีล ๘ อย่างเคร่งครัด
ส�ำรวมกาย วาจา ใจให้ เป็ นปกติตลอดเวลา ส�ำรวมตนอยูใ่ นเขตวัด ใช้ หลักสติปัฏฐานสี่ในการฝึ กปฏิบตั ธิ รรม ก�ำหนดสติตลอด
เวลา
ให้ ความเคารพและเชื่อฟั งค�ำแนะน�ำของพระอาจารย์ เมื่อสอบอารมณ์กบั พระอาจารย์ทา่ นใด ขอให้ สอบอารมณ์กบั พระอาจารย์
ท่านนันจนจบการปฏิ
้
บตั ธิ รรม โดยสอบอารมณ์วนั ละ ๑ รอบเท่านัน้
ห้ ามคุย บอก หรื อสอบถามสภาวธรรมกับพระภิกษุ แม่ชี หรื อผู้ปฏิบตั ธิ รรมท่านอื่นเป็ นอันขาด หากมีความสงสัยในการปฏิบตั ิ ให้
สอบถามพระอาจารย์ผ้ สู อน ผู้ที่สอบอารมณ์แต่เพียงท่านเดียว
งดพูด - คุยโทรศัพท์ ในช่วงเวลาปฏิบตั ธิ รรม ห้ ามพูดคุยกัน หรื อส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ห้ ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ด่าทอ พูดจา
เสียดสี หรื อแสดงกิริยาอาการอื่นใดที่ไม่เหมาะสม หากมีเหตุการณ์เกิดขึ ้น คูก่ รณีต้องออกจากวัดไปโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆทังสิ
้ ้น
ห้ ามน�ำขวดน� ้ำเข้ าห้ องปฏิบตั ธิ รรม
ผู้ปฏิบตั ธิ รรมต้ องลงท�ำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพร้ อมกันที่ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ หากมีเหตุจ�ำเป็ นสุดวิสยั ไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ให้ แจ้ งพระอาจารย์ผ้ ดู แู ลทราบทุกครัง้
ในวันกลับบ้ าน ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมติดต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อส่งคืน ป้ายชื่อ กุญแจห้ องพัก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ ตา่ งๆ เจ้ าหน้ าที่จะตรวจดู
ความถูกต้ อง
ช่วงระหว่างการเข้ าปฏิบตั ธิ รรม ไม่อนุญาตให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรม เข้ าพบหลวงพ่อที่ห้องรับแขกโดยเด็ดขาด
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การลงทะเบียน
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ าปฏิบตั ธิ รรมให้ ลงทะเบียนเข้ าปฏิบตั ธิ รรมได้ ทกุ วัน ณ ศาลาปฏิบตั ธิ รรม (ไม่ต้องจองหรื อโทรมาแจ้ งล่วง
หน้ า) โดยต้ องแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบก่อนว่า จะอยูป่ ฏิบตั กิ ี่วนั ทังนี
้ ้ การลงทะเบียนเข้ าปฏิบตั ธิ รรม จะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อพระอาจารย์ผ้ ู
ดูแลหรื อเจ้ าหน้ าที่ลงลายมือชื่อในใบลงทะเบียน
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ธิ รรมและระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
ทางวัด อนุญาตให้ อยูป่ ฏิบตั ธิ รรมได้ ครัง้ ละไม่เกิน ๗ วัน หากประสงค์จะอยูต่ อ่ ต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ า ก่อนครบ ก�ำหนด
๒ วัน และจะอนุญาตให้ อยูป่ ฏิบตั ธิ รรมต่อเป็ นรายๆ ไป โดยความเห็นชอบของพระอาจารย์ผ้ ดู แู ล
หากผู้ที่มาปฏิบตั ธิ รรมพิจารณาสภาวธรรมที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ขณะได้ อย่างต่อเนื่อง แจ่มแจ้ ง ชัดเจน และต้ องการมา ปฏิบตั เิ พื่อยก
ระดับจิตให้ สงู ขึ ้น ทางวัดอนุญาตให้ อยูป่ ฏิบตั ธิ รรมได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน โดยได้ รับการอนุญาตจากหลวงพ่อ และขอลายเซ็นต์การอนุ
ญาติจากหลวงพ่อลงในใบสมัคร
พระอาจารย์จะท�ำพิธีสมาทานศีล ๘ รับศีล-ลาศีล และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบต่อวัน คือ เวลา ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. และ
เวลา ๑๘.๓๐ น.
เมื่อลงทะเบียนเสร็ จแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะจัดเครื่ องนอนให้ และให้ น�ำสัมภาระเข้ าไปเก็บยังที่พกั ที่เจ้ าหน้ าที่จดั ไว้ ให้ ตามความ เหมาะสม
ห้ องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกที่พกั ระหว่างหญิงและชาย ซึง่ ไม่สามารถเลือกที่พกั เองได้ และไม่มีการจองที่พกั ล่วงหน้ า
ก�ำหนดเวลาการปฏิบตั ธิ รรม
๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า ปฏิบตั ธิ รรมวิปัสสนากรรมฐาน
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฏิบตั ธิ รรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบตั ธิ รรมวิปัสสนากรรมฐาน
๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า ปฏิบตั ธิ รรมวิปัสสนากรรมฐาน
ผู้ปฏิบตั ธิ รรมต้ องมาท�ำวัตรและปฏิบตั ธิ รรมพร้ อมกันที่ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ โดยฟั งสัญญาณระฆัง
การรับประทานอาหาร
ผู้ปฏิบตั ธิ รรม ต้ องมารับประทาน พร้ อมกันที่ศาลา ควรมาก่อนเวลา ๑๕ นาที
อาหารเช้ า เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวัน เวลา ๑๐.๓๐ น. ดื่มน� ้ำปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ก่อนถึงเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตั ธิ รรมควรช่วยกันจัดที่นงั่ และน� ้ำดื่มส�ำหรับผู้ปฏิบตั ธิ รรมด้ วยกัน
ต้ องเดินตักอาหารด้ วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ห้ ามพูดคุยกัน
ขณะนัง่ รอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตั ธิ รรมห้ ามพูดคุยกันหรื อแสดงอาการใดๆ ที่ไม่ส�ำรวม
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ให้ นงั่ รออยูท่ ี่เดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ
เมื่อเสร็ จจากการรับประทานอาหาร ให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที่และท�ำความสะอาดภาชนะ ให้ เรี ยบร้ อย อย่าให้ เป็ น
ภาระของบุคคลอื่น
ข้ อปฏิบตั ใิ นวันกลับบ้ าน
เมื่อครบก�ำหนดการปฏิบตั ธิ รรมตามที่แสดงความจ�ำนงแล้ ว ต้ องเก็บของใช้ สว่ นตัวกลับให้ หมด ห้ ามทิ ้งไว้ ให้ เป็ นภาระผู้อื่น หากทิ ้ง
ไว้ ทางวัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและควรท�ำความสะอาดที่พกั ศาลาปฏิบตั ธิ รรม ห้ องน� ้ำ และติดต่อเจ้ าหน้ าที่เพื่อส่งคืน กุญแจ
ห้ องพัก เครื่ องนอน เครื่ องใช้ ตา่ งๆ ห้ ามน�ำกุญแจไปฝากกับผู้ปฏิบตั ธิ รรม พระภิกษุ แม่ชี หรื อบุคคลอื่น ต้ องน�ำมาคืนกับเจ้ าหน้ าที่
เท่านัน้
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วัดป่าเจริญราช

สถานีวิทยุส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วัดป่ าเจริญราช FM. 107.25

โครงการปฏิบตั ธิ รรมสัญจร “ท�ำดีเพื่อพ่ อ” ครั ง้ ที่ ๘
โดยพระครู ปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท (วัดป่ าเจริญราช)
ณ ศูนย์ พฒ
ั นาทรั พยากรมนุษย์ ล้านนา อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่
วันที่ ๙ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็ นพุทธบูชาแด่
๒. เพื่อถวายแด่พอ่ ของแผ่นดิน
๓. เพื่อตอบแทนพระคุณ พ่อ-แม่

“องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า”
“พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช”
“บิดา-มารดาของผู้ปฏิบตั ธิ รรมทุกท่าน”

สถานที่ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
๑๒๑/๓ หมู่ ๓ ต�ำบลแม่ปคู า อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๖๕๑๙๗
จ�ำนวนผู้ปฏิบตั ธิ รรม
เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั
			
ร่วมสนับสนุนโครงการ

ประมาณ ๙๐ ท่าน
คุณบุษรัตน์(ปู) ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕
คุณอณิระ (ระ) ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔
คุณดวงกลม (ออย) ๐๘๙-๒๐๕๓๓๘๕
ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท

เจ้ าหน้ าที่ได้ เตรี ยมรถรับ-ส่ง ไว้ บริ การผู้ปฏิบตั ธิ รรม วันเปิ ด-ปิ ดโครงการ ดังนี ้
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 		
สนามบินเชียงใหม่-ศูนย์ เวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๒.๐๐ น.
วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗		
ศูนย์-สนามบินเชียงใหม่ เวลา ๑๒.๓๐ น. และ ๑๔.๐๐ น.
ก�ำหนดการวันเปิดโครงการ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น.
ผู้ปฏิบตั ธิ รรมทุกท่านพร้ อมกันที่ศนู ย์ฯ ลงทะเบียน
เข้ าพี่พกั และรับประทานอาหารกลางวันที่จดั ไว้ ให้
๑๓.๔๐ น.
พร้ อมกันที่ ศาลาห้ องประชุม
๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ต้ อนรับเข้ าสูโ่ ครงการ
ับเฉพาะ
ร
อ
ข
ร
า
๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.
ปฐมนิเทศโดย รศ.ดร.สุจิตรา อ่อนค้ อม
างโครงก รมที่อยู่ครบ
ท
๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.
พิธีสมาทานกรรมฐาน
ร
ู้ปฏิบัติธ ืน เท่านั้น
ผ
โอวาทโดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
วัน ๗ ค
๘
และพระอาจารย์
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
พักดื่มน� ้ำปานะ และพักผ่อน
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
เริ่ มปฏิบตั ธิ รรม (ผู้ปฏิบตั ธิ รรมใหม่ขึ ้นชัน้ ๒)
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ธรรมบรรยาย โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อน
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ก�ำหนดการวันปิดโครงการ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๐๔.๐๐ น.
๐๔.๓๐ น.
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.
๑๑.๐๐ น.		

ตื่นนอน สรี ระกิจ
ท�ำวัตรเช้ า และปฏิบตั ธิ รรม
รับประทานอาหารเช้ า เตรี ยมเก็บของ
พร้ อมกันที่ห้องประชุม พระอาจารย์ให้ พร และสมาทานศีล ๕
รับประทานอาหารร่วมกัน และเดินทางกลับได้

ก�ำหนดเวลาประจ�ำวัน
๐๔.๐๐ น.		
๐๔.๓๐-๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.
๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น .
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น .
๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.

ตื่นนอน สรี ระกิจ
สวดมนต์ท�ำวัตรเช้ า ปฏิบตั ธิ รรม
รับประทานอาหารเช้ า พักผ่อน
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ
รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อน
เดินจงกรม นัง่ สมาธิ
ดื่มน� ้ำปานะ อาบน� ้ำ พักผ่อน
สวดมนต์ท�ำวัตรเย็น นัง่ สมาธิ
ฟั งพระธรรมเทศนา
พักผ่อน

รษณีย์มาที่
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มณีกุล
คุณดวงกมล
ั จร)
รรมสญ
ธ
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ั
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บ
ิ
ฏ
ป
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า
ก
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ร
(โค
ายลม ซอย ๑๑
.ส
ม
๑
๔
/๒
๕
๒
๑
ั นะ ปากเกร็ด
ถ.แจ้งวฒ
๒๐
จ.นนทบรุ ี ๑๑๑

สิ่งที่ต้องน�ำมาด้วย

๑. ชุดขาวปฏิบตั ธิ รรม ควรน�ำมาให้ พอดีกบั จ�ำนวนวันที่ปฏิบตั ิ
ชาย			
หญิง
- เสื ้อแขนสันสี
้ ขาว
- เสื ้อแขนยาวปิ ดข้ อศอก สีขาว ไม่รัดรูป ไม่สนั ้
			
เพื่อความสุภาพควรใส่เสื ้อทับสีขาว หรื อห่มสไบ
- กางเกงขายาวสีขาว
- กางเกงขายาวสีขาว หรื อผ้ าถุงขาว
๒. ของใช้ สว่ นตัว เช่น ผ้ าขนหนู สบู่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ฯลฯ
- ถ้ ามีโรคประจ�ำตัวให้ น�ำยาติดตัวมาด้ วย
- ไฟฉายขนาดพกพาเวลาเข้ าห้ องน� ้ำตอนกลางคืนไม่ควรเปิ ดไฟห้ องรบกวนผู้อื่น
- เสื ้อหนาวสีออ่ น หมวกใส่กนั หนาว และถุงเท้ า เพราะอากาศหนาวมากในช่วงเช้ า
๓. ควรมีกระเป๋ าสะพายสีสภุ าพใส่ของมีคา่ ติดตัวอยูเ่ สมอ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋ าเงิน และไม่ควรน�ำของมีคา่ อื่น ๆ
ติดตัวมาด้ วย เพื่อความปลอดภัยและตัดความกังวลในการปฏิบตั ิ
หมายเหตุ สถานที่ปฏิบตั ธิ รรมครัง้ นี ้เป็ นบ้ านพักทรงไทยล้ านนา มีห้องอาหาร ห้ องประชุม สิง่ อ�ำนวยความ และมีน� ้ำ
ดื่มในห้ องพักให้ ทกุ วันเพื่อความสะดวกสบาย

หมายเหตุ ถ้าไม่สามารถมาร่วมโครงการได้ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพราะเมื่อทางโครงการ
แจ้งจ�ำนวนผู้ปฏิบัติธรรมกับทางศูนย์ฯ แล้ว จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสัญญานั้นทันที ท�ำให้ต้องช�ำระ
ค่าที่พักส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งยกเลิก และเสียโอกาสส�ำหรับท่านอื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ
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ใบลงทะเบียนโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร“ทำ�ดีเพื่อพ่อ”ครั้งที่ ๘
โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา จ.เชียงใหม่

วันที่ ๙-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.ชื่อ(นาย/นาง/น.ส.).......................................................นามสกุล....................................................
อายุ.................ปี เกิดวันที่.............เดือน......................พ.ศ......................กลุ่มเลือด...........................
๒.ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร...................................................บ้านเลข
ที่............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...........................ถนน...............................แขวง/ตำ�บล................................
เขต/อำ�เภอ................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.......................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................
E-MAIL ADDRESS..........................................................................................................................
๓.อาชีพ......................................................................ตำ�แหน่ง........................................................
สถานที่ทำ�งาน..................................................................................................................................
๔.สุขภาพร่างกาย
[ ] แข็งแรง
[ ] มีโรคประจำ�ตัว คือ..........................................
ถ้ามีโรคประจำ�ตัวกรุณาระบุอาการของโรค......................................................................................
๕.กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อบุคคลดังนี้ ชื่อ.....................................นามสกุล.................................
ที่อยู่.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัทพ์.......................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................................
๖.ข้อมูลการเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม(ใช้คำ�บริกรรมหรือองค์ภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ)
...........ไม่เคย
...........เคยเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม จำ�นวน........ครั้ง

อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุและวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้
และปฏิบัติตามนัยแห่งหลักธรรมค�ำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน
และยินยอมที่จะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

วารสารกระแสใจ โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗
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ระเบียบปฏิบัติส�ำหรับผู้ปฏิบัติธรรม
๑. ขณะที่อยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิ ห้ ามอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ สูบบุหรี่ หรื อท�ำกิจกรรมอื่น ๆ
๒. นักปฏิบตั ติ ้ องระลึกเสมอว่า เรามาปฏิบตั เิ พื่อยกระดับจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหาให้ เบาบางลง จึงต้ อง
ใช้ ความอดทนเป็ นพิเศษต่อความสิง่ ที่กระทบกระทัง่ ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นเครื่ องทดสอบความอดทน และ
คุณธรรมของนักปฏิบตั วิ า่ มีอยูม่ ากน้ อยเพียงใด
รวมทังขอความกรุ
้
ณาปิ ดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด เพื่อตัดความกังวล และสร้ างความสงบให้ ตนเองในการปฏิบตั ธิ รรม
๓. เพื่อการส�ำรวมกาย วาจา ใจ วันที่ ๒ ของการปฏิบตั ธิ รรม ผู้ปฏิบตั ธิ รรมทุกท่านต้ อง “ปิ ดวาจา” ห้ ามพูด
คุยกันยกเว้ นกับพระอาจารย์ผ้ สู อนในเรื่ องจ�ำเป็ นเท่านัน้
๔. หากผู้ปฏิบตั มิ ีข้อสงสัยหรื อมีค�ำถามใด ๆ กับสภาวธรรมที่เกิดขึ ้น สามารถเขียนใส่กระดาษส่งให้ เจ้ า
หน้ าที่ โดยพระอาจารย์จะตอบข้ อสงสัยและเทศน์หลังจากปฏิบตั ธิ รรมช่วงเย็นทุกวัน
๕. ผู้ปฏิบตั ธิ รรมทุกท่านต้ องตรงต่อเวลา ควรเข้ าปฏิบตั ธิ รรมก่อนเวลาอย่างน้ อย ๕ นาที เพื่อความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย และต้ องมาปฏิบตั ทิ กุ รอบเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
๖. เนื่องจากสถานที่ปฏิบตั ิธรรมครัง้ นี ้ เป็ นบ้ านพักทรงไทย มีที่จดั ประชุม ห้ องอาหาร มีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกครบ ผู้จดั จึงปรารถนาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมตังใจอยู
้
ใ่ ห้ ครบ ๘ วัน ๗ คืน ไม่อนุญาตให้ กลับก่อนถ้ าไม่มี
ความจ�ำเป็ น และไม่รับผู้ปฏิบตั ทิ ี่มาไม่ตรงตามจ�ำนวนวันที่ระบุ
๗. หากผู้ปฏิบตั เิ จ็บไข้ ได้ ป่วยขึ ้นให้ รีบแจ้ งเจ้ าหน้ าที่โดยเร็ ว เพื่อหาทางช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี ไม่
ควรละการปฏิบตั ิในเมื่อไม่มีความจ�ำเป็ น
๘. ขอความร่วมมือช่วยกันรักษาความสะอาดในห้ อง ห้ องน� ้ำ ห้ องส้ วม และขอให้ ใช้ ไฟอย่างประหยัด ไม่
ควรเปิ ดน� ้ำ ไฟฟ้า แอร์ และพัดลมทิ ้งไว้ เมื่อไม่อยูใ่ นห้ องพัก
๙. ไม่ควรน�ำของที่มีคา่ ติดตัวมาด้ วย หากสูญหายทางเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั จะไม่รับผิดชอบไม่วา่ กรณีใด ๆ
หมายเหตุ ถ้ าไม่สามารถมาร่วมโครงการได้ กรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบล่วงหน้ า เพราะเมื่อทางโครงการ
แจ้ งจ�ำนวนผู้ปฏิบตั ธิ รรมกับทางศูนย์ฯ แล้ ว จะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยตามสัญญานันทั
้ นที ท�ำให้ ต้องช�ำระค่าที่
พักส�ำหรับผู้ที่ไม่ได้ แจ้ งยกเลิก และเสียโอกาสส�ำหรับท่านอื่นที่สนใจเข้ าร่วมโครงการ
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ลงชื่อ................................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
.
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