
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗

๑. เพ่ือเผยแผแ่ละประชาสมัพนัธ์ความรู้ทางพระพทุธศาสนา  

๒. เน่ืองจากวดัป่าเจริญราช เป็นวดัท่ีมุง่เน้นให้พทุธศาสนิกชนและบคุคลสนใจ      

    ทัว่ไปในทกุศาสนา ได้มาฝึกปฏิบตัธิรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือเป็น 

    บาทฐานในการด�าเนินชีวิตอยา่งมีสต ิสมัปะชญัญะ โดยวารสารกระแสใจ 

    จะเน้นสง่เสริมประชาสมัพนัธ์ให้พทุธบริษัทเหน็ประโยชน์ของการปฏิบตัธิรรม 

    เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสตปัิฏฐานสี่  และสนใจมาร่วมปฏิบตัธิรรมให้ 

    มากขึน้เพ่ือเป็นการจรรโลงพระพทุธศาสนาแบบยัง่ยืน  

๓. เพ่ือให้ความรู้ผู้อา่นในการดแูล “สขุภาพกายและสขุภาพใจ”   

๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอ่ืน ๆ โดยมุง่เน้นขา่วสารในสงัคมปัจจบุนั   

    ให้ผู้อา่นได้รับรู้ข้อมลูท่ีแท้จริงและเป็นประโยชน์ตอ่การด�าเนินชีวิต  

๕. ประชาสมัพนัธ์และเผยแผง่านกิจกรรมของวดัป่าเจริญราช  

คุยกับ บก. วีระ  ศรีสนิท ๒

สรรหามาเล่า...Healthy แขกรับเชิญ ๓

Yoga & Dharma พุทธคยา ๖

เร่ืองเล่าจากพระป่า กัณหา ชาลี ๙

เหตุเกดิบนรอยพุทธ ฤทธิรงค์ ๑๔

เพราะเป็นปัจจตัตงั ขุนไกรลาส ๑๘

ทกุแรงบุญร่วมใจ 
    โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช

ขนิษฐา  อัมภวา ๒๔

ไดอาร่ีธรรม ธรรมบุตร ๒๗

คอลัมน์พเิศษ   
   พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน                             

บุษรัตน์ ๓๓

บัง้ไฟพญานาค ลอยกระทง กับ 

   “วันออกพรรษา”
อุบลอารี ๓๙

เกบ็ตกโครงการปฏบิตัธิรรมสัญจรแดน

พุทธภมู ิครัง้ที่ ๒

ทีมสัญจร ๔๓

กุศลกจิ อณิระ ๔๙

โลกพุทธบุตร บุษรัตน์ ๕๑

กฏหมายน่ารู้ จุฬาตรีคูณ ๕๕

บนัทกึไม่ลับ...แม่ชีวัดป่า แม่ชีวัดป่า ๖๐

น้อมร�าลึก ๒๓ ตุลา “วันปิยะมหาราช” อโน ๖๓

ปฏทินิธรรม ๖๙

การให้ธรรมทาน 
   ย่อมชนะการให้ทัง้ปวง

บุษรัตน์ ๗๐

๑๐๘ สารพนัปัญหา สามา ๗๓

สายธารบุญ ๗๙

หลวงพ่อตอบปัญหา สิริสวัสดิ์ ๘๒

ประวัตหิลวงพ่อวีระนนท์ ๘๕

แนะน�าหนังสือ และซีด ีผลงานหลวงพ่อ ๘๗

จัดพิมพ์โดย : ชมรมกระแสใจ

วัดป่าเจริญราช
๑๒/๑๙ คลอง ๑๑ ต.บึงทองหลาง
อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐
โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๙๙๕๒๔๗๗
เว็บไซต์วัดป่าเจริญราช www.watpacharoenrat.org

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คณะท่ีปรึกษา  คณุธีระ โพธ์ิพานิช   

  อาจารย์ดรุณี  พวัพนัธ์สกลุ

  นาวาโท ศศร์ิพล  คล้ายวชัรมาลา 

  คณุศริิภรณ์  วิทยาศริิกลุ 

  คณุน�า้ทิพย์  ภธูนชยั  

  คณุกมลาศ  ภชูนาธิพงศ์

บรรณาธิการบริหาร  คณุบษุรัตน์  มกรแก้วเกยรู 

บรรณาธิการ  คณุวีระ ศรีสนิท

บริหารการจดัพิมพ์ คณุธญัฑ์มรรฆศ์  สนุนัท์ก่ิงเพชร     

  คณุกญัญภา ทนัตาธนาสนิ

ออกแบบวารสาร คณุพิทกัษ์ อมัภวา

พิสจูน์อกัษร คณุบษุรัตน์  มกรแก้วเกยรู

กองบรรณาธิการ

คุณสุเมตต์  เจริญราช, คุณอณิระ  โพธินิล 
คุณขนิษฐา  อัมภวา ,คุณศิวสิษฐ์ เลิศธนัตเจริญ
คุณสิรินภา  สินตระการผล 
คุณอโนทัย  สินตระการผล 
คุณดวงกมล  มณีกุล 

วารสาร  กระแสใจ

ประชาสัมพันธ์

คุณนิติวัชร์  ภูคณเดชา 
คุณสุรพันธ์  พิสิฐพิทยา 
คุณวัลลภา  โชติประเสริฐ        

พิมพ์ที่

วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์วารสารกระแสใจ
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คุยกับบอกอ

 ผ่านร้อนผ่านหนาวทางการเมืองและภัยธรรมชาติกันมา

พอสมควรแล้วนะครับ ส�าหรับปีนีข้องชาวไทยเรา สถานการณ์บ้าน

เมืองสงบสขุขึน้ หลายฝ่ายก็ชว่ยกนัสานรัก สามคัคี ท�าความดีให้

แผน่ดนิ  ชาวพทุธอยา่งเราก็ควรชว่ยกนั ทัง้ทางโลกและทางธรรม 

ใช้ความดีและธรรมะ ชว่ยกนัแผเ่มตตาภาวนาจิต ให้ประเทศชาติ

ร่มเยน็เป็นสขุ ใช้สต ิปัญญาและหลกัธรรม แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ แต่

ภยัธรรมชาติยงัคงประมาทไมไ่ด้ อาทิ ภยัแผน่ดนิไหวยงัคงเป็นเงา

ด�านา่กลวัท่ีไมรู้่จะเกิดขึน้อีกเม่ือไร วนัไหน  ปัญหาสงัคมก็ทวีความ

รุนแรงขึน้ทกุที  ทกุทา่นรู้สกึไหมครับวา่ ทกุวนันีค้นไทยใช้ความ 

รุนแรงกนัมากขึน้  วตัถนิุยม และฆา่แกงกนังา่ยดายเป็นผกัปลา ท่ี

นา่เศร้าสลดมากคือ ลกูฆา่บพุการี ท�าอนนัตริยกรรมดงัท่ีเป็นขา่ว

 ฉบบันีเ้รามีภาพสวย ๆ  จากโครงการปฏิบตัธิรรมสญัจรแดนพทุธภมิู ครัง้ท่ี ๒ ณ ประเทศอินเดียและ

เนปาล มาฝาก น�าทีมโดยพระเดชพระคณุหลวงพอ่วีระนนท์ ของพวกเราเชน่เคย  ๑๓ วนัแหง่การแสวงบญุ 

ใครไปไหน ท�าอะไรมาบ้าง เชิญร่วมอนโุมทนาบญุกนัครับ   และท่ีส�าคญัเข้าพรรษาปีนี ้อยา่ลืมตัง้ใจรักษา

ศีล ปฏิบตัธิรรม และบอกคนรอบข้างให้งดเหล้าเข้าพรรษาด้วยนะครับ   แล้วเตรียมตวัเตรียมใจ มาเจอกนั 

งานบญุใหญ่ทอดกฐินสามคัคีวดัป่าเจริญราช วนัอาทิตย์ท่ี ๑๙ ตลุาคมนี ้อยา่พลาดนะครับ 

 ท้ายนีฝ้ากค�าสอนของสมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรินายกท่ีวา่ “พระพุทธศาสนา สอนให้คน 

เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรมหรืออยู่ใต้อ�านาจกรรม แต่สอนให้ รู้จักกรรม 

ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน กรรมคือการอะไร ทุกอย่างที่คนท�าอยู่ทุกวันทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนา 

คือ ความจงใจ”   .....อยา่ลืมนะครับกลัยาณมิตรท่ีรัก จงเข้าใจกรรมอย่างมีปัญญา สาธุ

ครึกโครม   ถงึแม้วา่ตวัเราจะท�าดีแล้ว แตเ่ราก็ต้องแผค่วามดีไปสูค่นรอบข้างและสงัคมด้วย  ลองดซูคิรับ

กระซบิบอกคนท่ีเรารักข้าง ๆ หวูา่ “ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราชกันไหม” หรือเพียงแคห่ยิบย่ืน

วารสารกระแสใจเลม่นีใ้ห้เพ่ือน ก็เป็นธรรมทานอนัดีเลศิทีเดียวครับ ไมไ่ด้โม้...



วารสารกระแสใจ  โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗ 3

เรื่องกล้วย ๆ แต่ไม่กล้วย
เรียบเรียงโดย  แขกรับเชิญ

สรรหามาเล่า...Healthy

 วา่ด้วยเร่ืองกล้วย ๆ ในฉบบันี ้ผู้ เขียนขอน�า

เร่ืองกล้วย ๆ แตไ่มก่ล้วยอยา่งท่ีคดิ ทา่นผู้อา่นเคย

ได้ยินส�านวนไทยท่ีวา่  “งา่ยเหมือนปอกกล้วยเข้า

ปาก” นัน้แสดงให้เหน็วา่กล้วยมีความผกูพนัและฝัง

รากลึกในวิถีการด�ารงชีวิตของคนไทยมายาวนาน 

กล้วยเป็นพนัธุ์ไม้ล้มลกุในสกลุ Musceaea มีช่ือ

ทางวิทยาศาสตร์วา่ Musa sapientum L. ซึง่กล้วย

ก็มีช่ือเรียกท่ีตา่งกนัตามท้องถ่ินตา่ง ๆ เชน่ กล้วยไข ่

กล้วยใต้ กล้วยน�า้ว้า กล้วยหอม กล้วยหิน กล้วย

หกัมกุ กล้วยเลบ็มือนาง กล้วยหอมจนัทร์ กล้วย

นางพญา กล้วยทอง กล้วยกะลอิอ่ง ยาไข ่ สะกยุ 

เป็นต้น  

 กล้วยขยายพันธุ์ โดยใช้หน่อหรือต้นอ่อน 

ใบมีลกัษณะแบนยาวใหญ่  ก้านใบตอนลา่งจะเป็น

กาบยาวหุ้มหอ่ซ้อนกนัเป็นล�าต้น  ออกดอกท่ีปลาย

ล�าต้น “ปลี”  และจะยาวเป็นงวงมีลกูเป็นหวี ๆ รวม

เรียกวา่ “เครือ”  

คณุค่าทางโภชนา      และสรรพคณุทางยาของ 
กล้วย 
 กล้วย เป็นอาหารท่ีอดุมไปด้วยเส้นใย 

วิตามินและแร่ธาตตุา่ง ๆ  หลายชนิดท่ีมีประโยชน์ตอ่ 

ร่างกาย เชน่ วิตามินเอ วิตามินบี ๑ วิตามินบี ๒  

วิตามินบี ๓ วิตามินบี ๕  วิตามินบี ๖ วิตามินบี ๙ 

วิตามินบี ๑๒ วิตามินซี โคลีน ธาตเุหลก็ ธาตุ

แมกนีเซียม ธาตฟุอสฟอรัส ธาตโุพแทสเซียม 

ธาตแุมงกานีส ธาตโุซเดียม ธาตสุงักะสี ฟลอูอไรด์ 

โปรตีน น�า้ตาล ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น  นอก

เหนือจากนี ้ ในกล้วยน�า้ว้าซึง่คณุแมม่กัจะน�ามาขดู 

เนือ้ให้กบัทารก (ลกูน้อย) เป็นอาหารชนิดแรก  ๆ     นอก

เหนือจากนม    เพราะวา่ในกล้วยน�า้ว้ามีกรดอมิโน ท่ี 

จ�าเป็นตอ่การเจริญเตบิโตของทารก คืออาร์จินิน

และฮิสตดีินนัน้เอง เหน็ไหมหละครับวา่ ภมิูปัญญา

ไทยไมแ่พ้ชาตใิดในโลก (แอบภมิูใจเลก็น้อย) 
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 นอกจากกล้วยจะมีสารอาหารตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์มากมายแล้ว กล้วยยงัมีสารไฟโตเคมมิคลั

หรือท่ีเรียกวา่สารพฤกษาเคมี ให้เข้าใจกนังา่ย ๆ คือเคมีภณัฑ์ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาตขิองพืชชนิดนัน้ ๆ ซึง่

สารดงักลา่วนีจ้ะท�าหน้าท่ีชว่ยตอ่ต้านอนมุลูอิสระ ชะลอความแก่ และปอ้งกนัโรคมะเร็ง ทัง้ยงัมีเอนไซม์ท่ี

ชว่ยยอ่ยอาหารให้กบักระเพาะอาหารและล�าไส้ เป็นต้น เรามาดกูนัหนอ่ยครับวา่กล้วยมีสรรพคณุปอ้งกนั

โรคอะไรได้บ้าง....

๑. หยวกกล้วย หรือแกนกลางของล�าต้นกล้วย น�ามา

ประกอบอาหารจะชว่ยท�าให้ระบบขบัถ่ายดี เพราะหยวก

กล้วยมีกากใยอาหารสงู

๒. หัวปลี  น�ามาท�าอาหารจะชว่ยลดระดบัน�า้ตาลใน

เลือด บ�ารุงและขบัน�า้นมของมารดา

๓. กล้วยดิบ น�ามาบดให้ละเอียดละลายน�า้ จะชว่ย

กระตุ้นเซลล์เย่ือบใุนกระเพาะอาหารให้หลัง่สารมิวซนิ 

ออกมาเคลือบกระเพาะและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

ทัง้ยงัมีสารแทนนินท่ีชว่ยบรรเทาอาการท้องเสีย

๔. ชว่ยท�าให้นอนหลบัสบาย

๕. ชว่ยบรรเทาอาการของริดสีดวงทวาร หรืออาการมี

เลือดในขณะขบัถ่าย

๖. ชว่ยรักษาโรคโลหิตจางเพราะกล้วยมีธาตเุหลก็สงู 

๗. ชว่ยรักษาโรคความดนัโลหิตสงู และท�าให้เส้นเลือด

ฝอยไมเ่ปาะแตกงา่ย

๘. ชว่ยลดอาการเกิดตะคริวบริเวณมือ เท้าและนอ่งได้

๙. ชว่ยกระตุ้นระบบปลายประสาท และรักษาโรคเหน็บ

ชา เพราะในกล้วยมีวิตามินบีสงู

๑๐. กล้วยชว่ยควบคมุอณุหภมิูของร่างกายให้ปกต ิและ

เพ่ิมพลงังานให้สมอง เพราะมีสารท่ีชว่ยให้เกิดสมาธิและ

การต่ืนตวั

๑๑. กล้วย ชว่ยในเร่ืองของการลดความอ้วนได้ เพราะ

จะเข้าไปชว่ยปรับระดบัน�า้ตาลในเลือด ไมใ่ห้เกิดอาการ

หิว 

“กล้วยหอม” นั้นห้ามกินในช่วงที่หิว เพราะ

กล้วยหอมจะไปสร้างแก๊สขึ้นในกระเพาะ

อาหารอย่างรวดเร็ว แก๊สหรือลมที่เกิดขึ้นจะ

วิ่งไปตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หลอด

เลือด และเส้นประสาทและไปกดทับ ท�าให้

เส้นเลือดและเส้นประสาทตีบตันท�างานไม่

สะดวกจนเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดและ

โรคต่าง ๆ ตามมา 

“มาถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านคงสงสัยและอาจจะมีค�าถามในใจ ว่าจากสรรพคุณต่าง ๆ ของกล้วยที่ได้กล่าวมาแล้วนี้จะ

มปีระโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเราบ้าง!!!!” 
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กินกล้วยอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 ตามหลกัของการท�างานของระบบภายใน

ร่างกายของคนเรานัน้จะมีช่วงระยะเวลาท่ีอวยัวะ

ตา่ง ๆ ท�าหน้าท่ีในแตล่ะวนัท่ีตา่งกนัออกไป ใน

ปัจจบุนัจะรู้จกักนัในนามของ “นาฬิกาชีวิต” เพราะ

ฉะนัน้เราควรจะกินกล้วยให้เหมาะสมกับการ

ท�างานของอวยัวะตา่ง ๆ  ของร่างกาย ถงึแม้วา่กล้วย 

จะสามารถกินได้ทกุเวลา และมีสรรพคณุมากก็ตาม 

แตท่า่นผู้อา่นทราบหรือไมว่า่ “กล้วยหอม” นัน้ห้าม

กินในชว่งท่ีหิว เพราะกล้วยหอมจะไปสร้างแก๊สขึน้ 

ในกระเพาะอาหารอยา่งรวดเร็ว แก๊สหรือลมท่ีเกิด

ขึน้จะวิ่งไปตามจดุตา่ง ๆ ของร่างกาย เชน่ หลอด

เลือด และเส้นประสาทและไปกดทบั ท�าให้เส้นเลือด 

และเส้นประสาทตีบตนัท�างานไมส่ะดวก จนเป็นสาเหตใุห้เกิดอาการปวดและโรคตา่ง ๆ ตามมา  

การกินกล้วย (กล้วยน�้าว้าผู้เขียนขอดันกล้วยไทย ๆ)
             โดยเร่ิมตัง้แตต่ื่นนอนตอนเช้า ควรกินกล้วยสกุ ๒ ผล   ในชว่งเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๐๖.๐๐ น.   เพราะ

ในชว่งเวลานีเ้ป็นชว่งเวลาของการท�างานของล�่าไส้ใหญ่  การกินกล้วยในชว่งนีจ้ะท�าให้ร่างกายได้รับน�า้ท่ี

พอดีและชว่ยการไหลเวียนของของเหลวในร่างกายได้ดี แตอ่ยา่ลืมด่ืมน�า้ตาม ๒ แก้ว นะครับ ซึง่จะท�าให้

ระบบขบัถ่ายเป็นปกตแิละยงัชว่ยล้างสิง่ตกค้างท่ีอยูใ่นล�าไส้เลก็ สว่นใหญ่มกัจะเป็นอาหารเก่าหรือจะ

เรียกวา่ อจุจาระค้างล�าไส้คอ่ย ๆ ทยอยขบัออกมา จะชว่ยลดน�า้หนกัของผู้ ท่ีมีภาวะน�า้หนกัเกินได้  ทัง้ยงั

ได้สารอาหารท่ีเพียงพอส�าหรับมือ้เช้า

 อีกชว่งเวลาท่ีเหมาะส�าหรับการกินกล้วย กล้วยสกุ ๑ ผล คือ ในชว่งเวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น. 

 เพราะเป็นชว่งของพลงังานรวม และในชว่งเวลานีร่้างกายจะเร่ิมหลงัสารเมลาโทนินซึง่เป็นสารท่ีท�าให้เกิด

การผอ่นคลาย การจากคณุสมบตัขิองกล้วยท่ีชว่ยปรับสมดลุอณุหภมิูของร่างกาย และยงัมีสารท่ีท�าให้เกิด

สมาธิและกระตุ้นระบบปลายประสาทนัน้จงึเป็นชว่งท่ีควรรับประทานกล้วยและน�า้ก่อนนอน

 เหน็ประโยชน์ของกล้วยกนัมาพอสมควรแล้ว ทา่นผู้อา่นอยา่ลืมหากล้วยตดิครัวไว้กินกนัหรือถ้า

ให้ดีก็หากล้วยมาปลูกไว้ท่ีบ้านนะครับ  

แหล่งข้อมูล

 USDA National Nutrient data base,  http://www.nutrition-and-you.com/banana-fruit.html



เรียบเรียงโดย พุทธคยา

YOGA & DHARMA

โยคะ เป็นการสร้างความสมดุลของ
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งการฝึก
โยคะจะประกอบด้วยส่วนส�าคัญ ๓ 
ประการ ได้แก่ การออกก�าลังกาย
หรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือ

ลมปราณ และการท�าสมาธิ
 คอลมัน์ YOGA & DHARMA ฉบบันี ้  มา

ย้อนประวตัคิวามเป็นมาของการฝึกโยคะ เพราะ

เม่ือเราทราบความเป็นมาแล้ว  จะรู้วา่การฝึกโยคะ

มีคุณประโยชน์มากมายต่อสุขภาพร่างกายและ

จิตใจ

 โยคะ (องักฤษ: yoga) มิใชเ่ป็นการออก

ก�าลงักายชนิดหนึง่ แตเ่ป็นการฝึกเพ่ือพฒันา

ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ เป็นการเตรียม

กายใจให้พร้อมเพ่ือเสริมสร้างสมดุลให้เกิดขึน้ทัง้

ร่างกายและจิตใจ ในการฝึกโยคะ ผู้ ฝึกโยคะทกุคน

ต้องยดึถือและปฏิบตัโิดยเคร่งครัด เพ่ือให้สามารถ

ปรับความสมดุลภายในร่างกายและจิตใจท่ีดี

 โยคะถือก�าเนิดในประเทศอินเดียเม่ือ

หลายพนัปีท่ีแล้ว โดยในสมยัโบราณนัน้มนษุย์ได้

ค้นคว้าเป็นครัง้แรกเก่ียวกับความเข้าใจในความ

เป็นอยูข่องตนเอง อดีตมีการจารึกถ้อยค�าด้วยตวั

อกัษรความรู้ท่ีส�าคญั ๆ  ทัง้หมดถกูสง่ผา่นคนรุ่นหนึง่

ไปยงัอีกรุ่นหนึง่ในรูปแบบของนิทาน ด้วยวิธีการ 

เชน่นี ้ ความรู้ตา่ง ๆ จงึได้สะสมขึน้และวฒันธรรม

ตา่ง ๆ  ได้พฒันาขึน้มา และน่ีคือวิธีการท่ีการฝึกโยคะ 

ได้ถ่ายทอดมาถงึปัจจบุนัในหบุเขาแหง่ อินดสั 

วอลเลย์ นกัโบราณคดีได้ค้นพบไม้แกะสลกั และ 

ศลิปะรูปปัน้ท่ีแสดงถงึการฝึกโยคะศลิปะเหลา่นี ้ ถกู

สร้างขึน้โดยประชาคมท่ีมีความเจริญเป็นอย่างสงู 

ซึง่เจริญอยูใ่นพืน้ท่ีแถบนัน้     ในชว่ง  ๒,๐๐๐ และ 

๑,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศกัราช (ปัจจบุนั คือสว่นหนึง่ 

ของประเทศปากีสถาน) นกัปราชญ์ชาวฮินดคูนหนึง่ 

ช่ือวา่ ปตญัชลี เป็นคนแรกท่ีปรับปรุงการฝึกโยคะ

ขัน้พืน้ฐาน เขาเขียนสตูรของการฝึกโยคะเป็นหวัข้อ 

๘ หวัข้อสัน้ ๆ หวัข้อเหลา่นีเ้ช่ือวา่ได้ถกูเขียนขึน้เม่ือ 

๒๐๐ ปีก่อนคริสต์ศกัราช  โดยผู้ ท่ีปฏิบตัโิยคะท่ีเป็น 

ผู้ชายเรียกวา่ โยคนิ หรือ โยคี สว่นผู้หญิงเรียกวา่ 

โยคนีิ สว่นผู้สอนเรียกวา่ ครุุ (ครู) ประเทศตะวนัตก
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ได้น�าโยคะมาเป็นการออกก�าลงักายโดยดดัแปลงจาก Hatha-Yoga ซึง่เป็นแขนงหนึง่ของโยคะ นอกจาก

นีก้ารฝึกทา่โยคะเรียก Asanas เป็นการฝึกทา่โยคะและค้างทา่นัน้เป็นระยะเวลาหนึง่ การฝึกโยคะจะเน้น

ความแข็งแรงและความยืดหยุน่ของกระดกูสนัหลงัท�าให้เลือด และสารอาหารไปเลีย้งประสาทไขสนัหลงั

เพ่ิม การฝึกโยคะจะท�าให้การท�างานของตอ่มตา่ง ๆ รวมทัง้ตอ่มไร้ทอ่ท�างานดีขึน้ ทา่ของการฝึกโยคะ

เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนือ้ตามแบบของโยคะ และมีการสอดคล้องกบัการหายใจเป็นการรวมกายและ

จิตร่วมกนั การฝึกทา่โยคะจะเป็นการฝึกประสาท ความยืดหยุน่ ความแข็งแรง การทรงตวั ลดความออ่น

ล้าของกล้ามเนือ้สง่ผลให้สขุภาพจิต และสขุภาพกายดีขึน้ ทา่ท่ีใช้ส�าหรับการฝึกโยคะมีมากมาย โดยทา่ท่ี

เป็นหลกัในการฝึกโยคะยกตวัอยา่ง เชน่ การฝึกโยคะในทา่ศพอาสนะ Savasana (Corpse Pose) ทา่นัง่

ก้มตวั (Paschimottanasana) การฝึกทา่ง ู  Bhujangasana (Cobra Pose) เป็นต้น

โยคะ ท่าสุริยะนมัสการ หรือท่าไหว้พระอาทิตย์

๑. ยืนตวัตรง พนมมือ

ไหว้ท่ีระดบัอก พร้อมกบั

หายใจเข้าลกึ ๆ

๒. คอ่ย ๆ หายใจออก แหงย

หน้าขึน้แล้วแอ่นล�าตวัไปข้าง

หลงัพร้อม ๆ กบัเกร็งหน้าท้อง 

จากนัน้เอนตัวกลับมาด้าน

หน้าแล้วก้มตวั ให้มือทัง้สอง

แตะปลายเท้า ขณะท่ีขายงั

เหยียดตึง

๓. หายใจเข้าแล้วน�ามือ

ทัง้สองมาวางข้างเท้าทัง้

สอง จากนัน้เหยียดเท้า

ขวาไปด้านหลังใหตึง 

สายตามองไปด้านหน้า

๔. หายใจออก แล้ว

เหยียดแขนทัง้สองขึน้มา

พนมเหนือศีรษะ พร้อม

กับแอ่นตัวไปข้างหลัง

และแหงนหน้าขึน้

๕. กลบัมาอยูใ่นทา่คลาน

โดยให้หวัเขา่หน้าแข้ง และ

ฝ่าเท้าราบกบัพืน้ สว่นแขน

ทัง้สองเหยียดตึงกับพืน้

เพ่ือชันไว้รับน�า้หนักตัว

๖. เหยียดเท้าซ้ายไปด้าน

หลงั และตามด้วยเท้าขวา 

ให้เท้าทัง้สองเสมอกนั แล้ว

หายใจออกเบา ๆ  ยกสะโพก

ให้โดง่ขึน้ สว่นหลงัเหยียด

ตรง ศีรษะ ก้มลงพืน้ แขน

ทัง้สองเหยียดตงึ ทา่นีต้วั

คณุจะเหมือนรูป V คว�่า
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๗. กลบัมาอยูใ่นทา่นอนคว�่าราบไปกบัพืน้ โดยให้

ท้องถงึพืน้ก่อนสว่นอ่ืน และระหวา่งท่ีก�าลงัวางตวั

ลงให้เหร็งกล้ามเนือ้ไหลแ่ละหน้าอก สว่นคางให้ตัง้

อยูบ่นพืน้ สว่นแขนทัง้สองชนัพืน้ข้างล�าตวั

๘. หายใจออกยาว ๆ ยก

ล�าตัวขึน้ ด้วยแขนทัง้สอง 

พยายามให้แขนเหยียดตรง

แหงนหน้าขึน้ให้สดุ สายตา

มองข้างบน

๙. กลบัมาอยูใ่นทา่นัง่ยอง ๆ ให้

ขาและปลายเท้าทัง้สองชิดกนั มือ

ทัง้สองจบัท่ีข้อเท้าด้านหลงัทัง้สอง 

สายตามองไปข้างหน้า

๑๐. หายใจออกเบา ๆ 

ยกตวัขึน้ยืน มือยงัคง

จบัท่ีข้อเท้า น�าศีรษะ

มาวางท่ีหน้าแข้ง

๑๑. หายใจเข้าลกึ ๆ คอ่ย ๆ ยกตวัขึน้

แล้วน�ามาพนมท่ีหน้าอก ตวัตรง หลงั

เหยียด ตามองไปข้างหน้า

๑๒. หายใจออกยาว ๆ 

พร้อมกับแอ่นตัวไปข้าง

หลงั มือท่ีพนมอยูจ่ะผา่น

ศีรษะไปด้านหลงั และ

พยายามท�าใ ห้แขนทั ง้

สองเหยียดตึง

๑๓. โน้มตวักลบัมาอยูใ่นทา่

ยืนตรง ท�าสมาธิให้น่ิง หายใจ

เข้าออกลกึ ๆ ช้า ๆ

 ท่าสุริยนมัสการหรือท่าไหว้พระอาทิตย์  

ถือได้วา่เป็นทา่ไหว้ครูหรือทา่อบอุน่ร่างกาย ถือเป็น 

การเตรียมความยืดหยุน่ให้กบักาย และจิตใจ เพ่ือ

สร้างความพร้อมในการฝึกตอ่ไป จะชว่ยในการ

ท�างานของไขสนัหลงั ชว่ยให้เกิดการผอ่นคลาย 

เม่ือหายใจเข้า-หายใจออก และยงัชว่ยให้เกิดความ 

สมดลุให้กบัร่างกาย เวลาท่ีดีท่ีสดุส�าหรับฝึกสริุย- 

นมสัการคือ ๐๖.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ก่อน 

พระอาทิตย์ขึน้และหลงัพระอาทิตย์ตก แตถ้่าไม่

สามารถท�าได้ เวลาท่ีเหมาะสมคือก่อนอาหาร หรือ 

๒- ๕  ชม.   หลงัอาหาร สริุยนมสัการเป็นทา่ท่ีฝึกได้งา่ย 

ไมต้่องใช้ความยืดหยุน่สงู ไมว่า่จะมีรูปร่างอยา่งไร

ก็สามารถฝึกได้ อาจจะไมส่มบรูณ์แบบ แตถ้่า 

ฝึกฝนสม�่าเสมอ ก็จะสามารถพฒันากระบวนทา่ให้

ถกูต้องและพลิว้ไหวได้ เม่ือฝึกไปเร่ือย ๆ  ร่างกายจะ

ยืดหยุน่จนเพียงพอตอ่การฝึกตามแบบมาตรฐาน

แหล่งข้อมูล

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

ความลับพญานาค และการจากไปของหลวงปู่

เรียบเรียงโดย กัณหาชาลี

 การออกธดุงค์ในป่าลกึ ต้องมีเปา้หมาย มี

หลกัในการเดนิทาง มิฉะนัน้อาจจะหลงวนอยูใ่น

ป่าและอนัตรายถงึชีวิตได้      พระภิกษุหนุม่ยงัคง

ยดึแมน่�า้โขงเป็นหลกัในการเดนิทาง บางพืน้ท่ีป่า

รกหนามาก  และก็มีฝนตกชกุนบัเป็นอปุสรรคทาง

ธรรมชาตท่ีิต้องเผชิญ แตพ่ระหนุม่ก็คดิวา่ เรายงั

หลบหลีกความรกชฏัโคลนตมท่ีสกปรกได้ แตค่วาม

สกปรกรกชัฏท่ีอยู่ในใจอันปกคลุมไปด้วยกิเลส

ตณัหา อปุาทาน ต้องถอนรากถอนโคนเทา่นัน้ถงึจะ

เอาชนะมันได้ 

 ในเขตท่ีฝนตกชกุจะปักกลดท่ีไหน  ก็จะมีงู

มีตะขาบมาอาศยัอยูด้่วยเป็นประจ�า  มีอยูคื่นหนึง่

หลังจากพระภิกษุหนุ่มเดินจงกรมแล้วประมาณ

สองชัว่โมงก่อนท่ีจะมานัง่สมาธิตอ่  ก�าลงัจะเปิด

กลดเข้าไป ปรากฏวา่มีแขกไมไ่ด้รับเชิญมาจบัจอง

พืน้ท่ีเสียก่อนแล้วเพ่ือนหน้าใหม่นีต้ัวขาวยาว 

ประมาณสกัห้าเมตร ขดตวัสามชัน้ อยา่งสบายใจ

เหมือนวา่จะไมห่นีไปไหน  พระภิกษุหนุม่เหน็แล้วก็

คอ่ย ๆ ถอยออกมายืนหา่งประมาณสกัสองสามวา 

แล้วแผเ่มตตาให้นานถงึสามชัว่โมง เขาจงึเลือ้ย

ออกไปล�าตัวใหญ่ประมาณเท่าคนท่ีมีน� า้หนัก

ประมาณ ๖๐ กิโล คอ่ย ๆ เลือ้ยออกไปอยา่งช้า ๆ 

เหมือนวา่เสียดายอย่างย่ิงท่ีจะต้องจากไปจากท่ีอุน่

สบายตรงนัน้

 ยามราตรีสงบสงดั ชา่งนา่กลวัวงัเวงเสียน่ี 

กระไร ความมืดยอ่มเป็นเพ่ือนท่ีไมน่า่ไว้วางใจเอา 

เสียเลย แตจ่ะท�าอยา่งไรได้ น่ีคือความสงบปราศ- 

จากกิเลสของมนษุย์ท่ีเราแสวงหามิใชห่รือ  พระหนุม่ 

ปลอบใจตนเองเชน่นัน้   เวลาประมาณเท่ียงคืน

ก็มีแสงสว่างพุ่งขึ น้จากพุ่มไม้สูงสักสามเมตร 
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กวา่ ๆ   แล้วคอ่ย ๆ  เคลื่อนลอยไปเร่ือย ๆ  ช้า ๆ  ลงไปทาง

ริมแมน่�า้โขง เหมือนกบัผีโขมด  หรือผีกระสือ และ

มีเสียร้องเหมือนนกตะปดุ  บางครัง้เหมือนนกฮกู 

บางครัง้เหมือนนกเค้าแมวแตต่วัเหมือนกระสือ  คน

ชาวเหนือ  คนอีสานจะเหน็บอ่ย ๆ   บางครัง้จะมีเสียง

ร้องเพลงอย่างโหยหวนครวญคราญเย็นยะเยือก

จบัจิตจบัใจ  ชา่งนา่สะพรึงกลวัย่ิงนกั คนจิตออ่น

เหน็ทีจะจบัไข้หวัโกร๋นเอางา่ย ๆ  แตไ่มใ่ชพ่ระหนุม่ 

รูปนี ้   ในป่าเขาดงดบิลกึนีซ้ึง่ปราศจากผู้คนผา่น

ไปมา  นอกจากสารพดัผีท่ีนา่กลวัแล้ว ยงัมีสตัว์ป่า 

เชน่ หมีควาย  เสือโคร่งใหญ่  งนูัน้ก็ตวัใหญ่มาก 

เลือ้ยสวนสนามกนัเป็นวา่เลน่  แตพ่ระหนุม่ก็ท�า

สมาธิเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดและหวัน่เกรง

แต่อย่างใด 

 นอกจากงยูกัษ์แล้ว ยงัมีงบูนิได้อีกด้วย ไม่

เช่ือก็ต้องเช่ือละ่คราวนีเ้พราะเหน็กบัตาตนเอง  ก้อน

หินเปลง่แสงเดนิได้อยูใ่นถ�า้  ปลาหน้าตาเหมือนคน 

นบัประสาอะไรกบัแคเ่ร่ืองบัง้ไฟพญานาค ซึง่มีมา 

ตัง้ ๑๐๐ กวา่ปี แตม่นษุย์ก็ยงัหาค�าตอบไมไ่ด้ แม้จะ 

สง่พวกฝร่ังมงัคา่มีความรู้ความสามารถมาพิสจูน์ก็

ยงัตอบค�าถามไมไ่ด้  ชา่งนา่ขนัเสียน่ีกระไร

 พระภิกษุหนุม่ก็เดินรอนแรมไปตามป่าตาม

แมน่�า้โขงไปเร่ือย ๆ ข้ามฝ่ังไทยไปฝ่ังลาว และได้

เหน็ความเป็นอยูข่องพ่ีน้องไทยลาว  ทัง้วฒันธรรม

ประเพณีท่ีเช่ือมโยงกนัอยา่งแนบแนน่ เป็นญาตพ่ีิ

น้องกนัมาจนทกุวนันี ้  ถงึแม้จะมีกฎหมายเขตแดน

ขวางกัน้ก็ไม่สามารถกัน้ความเป็นพ่ีน้องกันได้  

เพราะสายใยแหง่ความเข้าอกเข้าใจกนั มากเกิน

กวา่ท่ีจะแยกออกจากความเป็นพ่ีน้องกนั   พระหนุม่ 

ก็ได้อาศัยก้อนข้าวของญาติโยมชาวลาวมากพอ

สมควร เดนิจากใต้ไปกลางถงึบริเวณป่าใหญ่หนา

ชืน้ ปัจจบุนัในบริเวณนัน้เรียกกนัวา่ เข่ือนน�า้งงึ  

 ราตรีนัน้เวลาประมาณสกั ๔ - ๕ ทุม่เศษ 

หลงัจากพระภิกษุหนุ่มสวดมนต์บ�าเพ็ญภาวนาไป

ได้ประมาณสกั ๑ ชัว่โมง  ก็ได้ยินเสียงใบไม้และก่ิง

ไม้ดงัปอ แปะอยูด้่านหน้า แตส่กัอดึใจหนึง่ ก็ได้กลิน่

แปลก ๆ ลอยมากระทบท่ีปลายจมกู  พระหนุม่ก็แผ่

เมตตาให้ทนัที เพราะทราบแล้ววา่มีแขกท่ีไมไ่ด้เชิญ

เข้ามาหาอยูต่อ่หน้าหา่งไปประมาณ ๓ - ๔ เมตร 

ประมาณสกัสองสามนาที เสียงท่ีดงัก็สงบลง พระ

ภิกษุหนุม่ก็แผเ่มตตาออกไปให้อีก  พร้อมคอ่ย ๆ 

ลืมตาขึน้ ในคืนจนัทร์วนัเพญ็ขึน้สบิห้าค�่าพระจนัทร์

เตม็ดวง  แสงจนัทร์ท่ีสาดสอ่งพ้นก่ิงไม้ลงมาท�าให้

พอมองเหน็บริเวณนัน้  นอกจากพระหนุม่แล้วอีกสิง่

หนึง่ท่ีมองเหน็เป็นร่างด�าทะมนึ อยูใ่กล้ ๆ พระหนุม่ 

ซึง่ยงัระบไุมไ่ด้วา่เป็นตวัอะไร ทนัใดนัน้เขาก็แสดง

ตวัออกมา  สงูประมาณ ๔ – ๕ เมตรเลยทีเดียว  

พระภิกษุหนุ่มก็แผ่เมตตาพร้อมกับถามในใจว่า  

ทา่นเป็นงหูรือเป็นนางไม้  สิง่ท่ีถกูถามก็น่ิงเฉย ไม่

ขยบัตวัเลย  พระภิกษุหนุม่ก็ถามไปในจิตอีกครัง้วา่ 

ท่านเป็นงใูช่ไหมพอถกูถามเช่นนีอี้กครัง้เขาจงึตอบ

กลบัมาวา่ ข้าพเจ้าไมใ่ชง่พูระภิกษุหนุม่ก็ถามไป

อีกวา่แล้วทา่นเป็นอะไร  เขาตอบวา่ ข้าพเจ้าเป็น 

พญานาค สว่นงเูป็นบริวารของพญานาค  พญานาค

นัน้มีอยู ่๔ ตระกลูใหญ่

 พระภิกษุหนุม่ได้ยินอยา่งนัน้ก็งง ๆ เพราะ

ไมเ่คยทราบมาก่อนเลยวา่ มี พญานาคมี ๔ ตระกลู 

พระภิกษุก็ถามไปวา่ มีตระกลูอะไรบ้าง จงึได้รับค�า

ตอบวา่ ถ้าทา่นอยากรู้เราจะบอกให้ 

๑. ตระกุลวิรูปักษ์  
   คือ พญานาคตระกูลสีทอง
๒. ตระกุลเอราปถ  
   คือ พญานาคตระกูลสีเขียว
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๓. ตระกุลฉัพพยาปุตตะ 
   คือ พญานาคตระกูลสีรุ้ง
๔. ตระกุลกัณหาโคตมะ 
   คือ พญานาคตระกูลสีด�า

 พระภิกษุหนุ่มก็พึงทราบแล้วก็ตัง้จิตถาม

ไปอีกวา่ แล้วจะทราบได้อยา่งไรวา่ ทา่นเป็นง ู หรือ

เป็นพญานาค ข้าพเจ้าก็พอจะบอกได้แตเ่ป็นความ

ลบัของวงศ์ตระกลูพญานาค  ห้ามทา่นน�าไปบอกผู้

ใดทัง้นัน้  พระภิกษุหนุม่ก็ตอบทนัทีวา่ตกลง  แล้ว 

พระภิกษุหนุ่ม ก็ เลยได้ทราบว่าความลับของ

พญานาคเป็นอยา่งไร และถามตอ่ไปวา่ “พญานาค

ท�าร้ายคนหรือเปลา่”  “พญานาคไมท่�าร้ายใครงา่ย ๆ  

นอกจากจะถกูคนท�าร้ายก่อน  จงึจะท�าร้ายตอบแทน 

เพราะพวกข้าพเจ้ายงัไมบ่รรลธุรรม ต้องปอ้งกนัตน 

ไม่ให้ใครมารังแก”พระภิกษุหนุ่มถามต่อไปว่า 

พญานาคมีพิษเหมือนงูหรือไม่หรือมากกว่าง ู

๑. ปูติมุขะ เป็นพญานาคมีพิษ เม่ือกดัผู้ใดแล้ว 

รอยแผลเป่ือยเนา่น�า้เหลืองไหลไมห่ยดุ ถ้าไมมี่

ยารักษาจะถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็ว

๒. กุฏจมุขะ เป็นพญานาคมีพิษ  เม่ือกดัผู้ใดแล้ว 

ร่างกายจะแข็งทัง้ตวั แขนขางอไมไ่ด้ จะปวดแสน 

สาหสั ทรมานตายอยา่งรวดเร็ว

๓. อัคคิมุขะ เป็นพญานาคมีพิษ เม่ือกดัผู้ใดแล้ว 

จะเกิดอาการเร่าร้อนไปทัง้ตวั ดจุไฟเผา่ แผล

คล้ายถูกไฟไหม้

๔. สัตถมุขะ เป็นพญานาคมีพิษ เม่ือกดัผู้ใดแล้ว 

จะตายทนัท่ีเหมือนถกูฟา้ผา่  

จงึได้รับค�าตอบวา่พิษแหง่พญานาค มีดงันี ้
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 เม่ือพระภิกษุหนุม่ได้ยินอยา่งนัน้แล้ว ให้

เกิดความวิตกกงัวลกลวัเหมือนกนั  แล้วก็ถามตอ่วา่ 

อาตมาจะไปทางภเูขาควายทางทิศใต้จะไปอยา่งไร  

พญานาคตอบวา่ไมย่ากทา่นก็เดนิไป ทางซ้ายมือ 

ตามราวป่าไปตามแมน่�า้  แล้วข้ามตรงโค้งคุ้งน�า้นัน้

จะสะดวกและน�า้ก็ไมล่กึ แล้วเดนิตรงไปตามทาง

ลอ่งน�า้ก็จะเหน็ทางเลก็ ๆ พอเดนิได้ และให้เดนิไป 

เร่ือย ๆ สกัหนึง่หรือสองวนัก็จะถงึภเูขาควาย ถ้า 

เลีย้วขวาก็จะไปท่ีภสูาเหล้า หา่งกนัประมาณสาม

วนั พระภิกษุหนุม่ก็จ�าได้บ้างไมไ่ด้บ้าง แล้วก็ตอบวา่

เจริญพรอนโุมทนา และก็ออกจากสมาธิรุ่งเช้าก็เก็บ

บริขารเดนิไปเร่ือย ๆ ตามท่ีพญานาคบอกทางให้ 

เดนิทางครัง้นีไ้กลแสนไกล ห้าวนัยงัไมถ่งึ แตก็่โชคดี 

ได้ไปพบต้นไม้ชนิดหนึ่งท่ีเคยได้รับค�าบอกเล่า

จากพอ่แมห่ลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ท่ีต้นไม้ใหญ่สงู

เสียดฟา้เกิดขึน้บนภเูขาก้อนหิน สองสามต้นอายุ

ประมาณร้อยกวา่ปี เพราะล�าต้นใหญ่ประมาณห้า

คนโอบ ซึง่พระภิกษุหนุม่เหน็ครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ีสอง 

และก็ไมเ่คยไปเหน็ท่ีไหนอีกเลย ในขณะนัน้ก็มี

เสียงพดูของหลวงปู่ อาจารย์ ดงัขึน้ในความคดิวา่ 

“เมื่อพระภิกษุหนุ่มอายุมากข้ึนถึงแปดสิบป ี
ก็จะมีลูกศิษย์น�าต้นไม้ชนิดนี้มาสร้างศาลา
การเปรียญถวายอยู ่ริมฝ ั ่งแม ่น�้า โขง”  
...หลวงปู่ อาจารย์เคยเลา่ให้ลกูศษิย์ฟังวา่  ทา่นมี 

ลูกศิษย์ท่ีชอบธุดงค์ติดตามไปอยู่ด้วยก็หลายรูป 

แต่ละรูปก็มีการปฏิบตัิท่ีเคร่งคดักนัมากเอาจริงเอา

จงัในการปฏิบตั ิ มีพระภิกษุรูปหนึง่เป็นผู้ มีหน้าตา 

ท่ีออ่นวยั แตก่ารปฏิบตัไิมอ่อ่นเหมือนใบหน้า เข้า 

ฌานเก่ง  มีจิตใจเมตตาตอ่เพ่ือนฝงู และผู้คนมาก 

ไมว่า่ใคร ไมด่า่ใคร ไมต่�านิใครเพราะทา่นไมพ่ดู

แตห่ลวงปู่ ก็รู้ในจิตในใจพระลกูศิษย์รูปนี ้ เหน็และ 

ได้ยินพระภิกษุหนุ่มน้อยหน้าออ่นก�าลงัอธิษฐานใน 

จิตวา่ แมน่างฟา้แมน่างไม้ ถ้าหากวา่อาตมามี 

 

บญุญาธิการได้บวชเป็นพระตอ่ไป จะขอแมน่างฟา้

แม่นางไม้นีไ้ปช่วยอาตมาให้ได้สร้างถาวรวัตถุให้

พระพทุธเจ้าอยู ่ ให้ครูอาจารย์ได้อยู ่ อยา่งสมพระ-

เกียรตทิา่นด้วย...  แล้วพระภิกษุหนุม่ก็ถือโอกาส

ปักกลดท่ีใต้ต้นไม้ใหญ่นัน้ในคืนนัน้ทนัที เพราะมอง

ขึน้ไปบนต้นไม้ไมมี่ลกูสกุลกูออ่นอยูเ่ลย ก็สามารถ

ปกกลดอยู่ได้ 

 พระภิกษุหนุม่ธดุงค์อยูท่ี่ป่าจนกาลลว่งเลย

มานาน  จงึต้องกลบัมากราบหลวงปู่  เพราะทราบ

วา่เม่ือหลวงปู่ อายไุด้ ๑๒๐ ปี ทา่นก็ละสงัขารอยา่ง

สงบ ก่อนท่ีทา่นจะละสงัขารนัน้ ในเวลายามค�่าคืน

ทา่นก็แสดงธรรมให้ภิกษุสามเณรฟัง เร่ืองรูปสงัขาร 

พอเท่ียงคืนแสงเทียนในห้องก็ดบัลง เวลาประมาณ 

๐๑.๓๐ น. แสงสวา่งก็ดบัลงในทา่มกลางความเงียบ

สงบ ความว้าเหวก็่เกิดขึน้มาแทน  พอยามรุ่งเช้า 

เสียงนกกาท่ีเคยมาร้องท่ีต้นไทรใหญ่ในวดัก็ไมมี่  มี

แตน่กกาบนิไปมา เป็นฝงูใหญ่อยา่งสงบ  ผิดจาก

หลายวนัท่ีผา่นมา  ปลาในแมน่�า้โขงเคยมาเลน่น�า้

ยามเช้าท่ีหน้าวดั ก็มากนัอยา่งสงบ  พอสายหนอ่ย

มีพอ่ออกแมอ่อกมากนัเตม็วดั  ตา่งก็น�า้ตาคลอเบ้า 

บางคนก็ไมอ่ายร้องไห้เสียงดงั บางทา่นไปนัง่ร้องไห้ 

ริมฝ่ังน�า้บ้าง ใต้ต้นไม้บ้าง บ้างก็อยูม่มุศาลา เหมือน

ทกุคนรู้และมี ความรู้สกึสญูเสียพอ่แมผู่้บงัเกิดเกล้า 

อยา่งใหญ่หลวง  พระภิกษุสามเณรหลายรูปตา่งก็

ร้องไห้เสียงดงัไมเ่ป็นอนัท�างาน เพราะเหมือนทกุคน 

ตกอยูใ่นความขาดสตเิศร้าโศกเสียใจ  พดูอะไรไม่

ได้นอกจากรู้สกึวา่ตนเองขาดสิน้ความหวงัทกุอยา่ง 

นานตัง้แตเ่ช้าจนถงึชว่งเพล  ภิกษุหนุม่เหน็สจัธรรม

ของการสญูเสียครัง้นีอ้ยา่งใหญ่หลวง ตอ่ชาวบ้าน

ญาตโิยม  ทัง้ท่ีหลวงปู่ ก็ไมไ่ด้เป็นพอ่แมเ่ป็น ญาตพ่ีิ

น้องของพวกเขา  แตเ่พราะความดีความเมตตาของ

หลวงปู่ ท่ีมีตอ่ลกูศษิย์ทกุคน ไมว่า่เขาจะดี จะร้าย
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หลวงปู่ ให้ความเมตตาตอ่เขาทัง้หมดเทา่กนั  พระ-

ภิกษุหนุ่มท่ีหลวงปู่ ให้ความรักความเอ็นดูรูปหนึ่ง

ท่ีไม่เคยพดูก็พดูขึน้กบัญาติโยมผู้ ใหญ่ท่านหนึ่งว่า  

โยมเวลาเทา่ไร่แล้ว เขาก็วิ่งออกมาดตูะวนัแล้วพดู

วา่ใกล้เวลาเพลแล้ว ต้องเตรียมอาหารถวายหลวงปู่  

ถวายพระได้แล้ว  ทกุคนจงึได้สตกินัรีบกลุีกจุอกนั 

หาอาหารมาถวายพระ วนันัน้พระภิกษุหนุม่และ

สามเณรน้อยร้อยกวา่ชีวิตไมอ่อกบณิฑบาต  เพราะ

ทกุคนท่ีเตรียมใสบ่าตรพอได้ยินเสียงระฆงัดงัรัวขึน้

เหมือนเขายิงปืนเอม็สบิหก  ตา่งก็ต้องรีบออกมาวดั 

เพราะทกุคนทราบทนัท่ีว่ามีเหตกุารณ์ท่ีไม่ดีเกิดขึน้

ท่ีวดั ต้องมาชว่ยกนัน่ีคือสญัลกัษณ์เสียงระฆงัและ

ฆ้องกลองก็ถกูตีขึน้พร้อมกนัอยา่งพร้อมเพรียง ไม่

เกิน ๑๐ นาทีชาวบ้านก็เตม็วดั พระหนุม่ได้กลาย

เป็นผู้ประสานงานกบัคนตา่ง ๆ โดยทางคณะสงฆ์

และชาวบ้านให้การยอมรับและตกลงกนั พระภิกษุ 

หนุ่มก็อาศัยความอ่อนน้อมถ่อมตนไปหาพระ

ผู้ ใหญ่ท่ีเป็นลกูศิษย์ของหลวงปู่ และพระภิกษุผู้ รัก

และเคารพหลวงปู่ มาท�าพิธีปลงศพ อาบน�า้ศพ

อย่างเรียบร้อยและเรียบง่ายอย่างท่ีหลวงปู่ สัง่ไว้ทกุ

ประการ  จนวาระสดุท้ายท่ีทกุคนได้อฐิัหลวงปู่ ไปไว้

บชูาคนละชิน้ด้วยความพอใจ  หลวงปู่ ไมมี่ปัจจยัเงิน 

อะไรติดตัวเพราะหลวงปู่ เป็นพระธุดงค์อยู่ในป่า

อยา่งเดียวแตก็่ไมข่ดัสนในการจดังาน ลกูศิษย์ตา่ง

ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือกนัตามท่ีได้รับมอบหมายให้ท�า

ในท่ีประชมุ ไมย่ดึตดิในต�าแหนง่หน้าท่ีใครท�าอะไร 

อยา่งมีความสขุ ทัง้พระสงฆ์สามเณร ตา่งก็ยินดี

ปรีดาขวนขวายชว่ยงานกนัอยา่งเตม็ท่ีทกุคน พระ

ภิกษุหนุม่เม่ือท�าหน้าท่ีจบลงทกุอยา่งแล้ว เม่ือออก

พรรษาญาติโยมก็จะน�าขนัดอกไม้มานิมนต์ให้กลบั

มาจ�าพรรษาท่ีวดัอีก เพ่ือท่ีจะท�าบญุครัง้ใหญ่ท่ีชาว

บ้านจะท�าให้พร้อมพระภิกษุทุกรูปท่ีอยู่ในวดัด้วย 

ท่ีถือวา่เป็นลกูหลวงปู่ เหมือนกนั  ญาตโิยมพดูกบั

พระภิกษุหนุม่วา่ถ้าคดิวา่ทา่นไมใ่ชล่กูศิษย์ ทา่นก็

ไมต้่องรับนิมนต์ ท�าเอาพระภิกษุหนุม่ปฏิเสธอะไร

ไมอ่อกก็ต้องรับแตโ่ดยดี  จนเม่ืองานเสร็จสิน้แล้ว

ด้วยดีทกุประการ และมาถงึการประชมุออกเสียงลบั

เลือกเจ้าอาวาสคนใหมก่นัในหมูส่งฆ์ และญาติโยม

ท่ีลงคะแนนเสียง  ประกาศผลโดยตาแสงหมูบ้่าน 

(ก�านนัหมูบ้่าน) เม่ือผลประกาศออกมา    เลน่เอา 

พระภิกษุหนุม่นัง่งง เพราะตนเองก็เลือกอาจารย์ท่ี

อาวโุสท่ีตนเคารพ แตอ่าจารย์รูปนัน้กลบัเลือกพระ

ภิกษุหนุม่  ดัง่เชน่พระภิกษุและชาวบ้านคนอ่ืน ๆ 

แล้วทกุคนก็สาธุให้พระหนุ่มเป็นเจ้าอาวาสคนใหม ่ 

พระภิกษุหนุ่มจึงต้องขอดูคะแนนว่าจริงหรือเปล่า

ท�าไมเป็นเชน่นี ้ ….
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ก�าเนิดภิกษุณี

เรียบเรียงโดย ฤทธิรงค์

เหตุเกิดบนรอยพุทธ

 สวสัดีครับชาวกระแสใจ กลัยาณมิตรทกุทา่นครับ เคยสงสยักนับ้างไหมครับวา่ ท�าไมเมืองไทย

ไมมี่ภิกษุณี แตบ่างประเทศท�าไมยงัมีภิกษุณีอยู ่  นบัเป็นค�าถามท่ีดี และผมเช่ือวา่หลาย ๆ ทา่นก็ยงัคา

ใจ ในประเดน็นีอ้ยูเ่ชน่กนั  วนันีเ้ราจะมาท�าความเข้าใจกนัครับ วา่ท�าไมประเทศไทยไมมี่ภิกษุณี หรือ ไมมี่

การบวชภิกษุณี... ค�าวา่ “ภิกษุณี” มีปรากฏเป็นครัง้แรกจากพระด�ารัสของพระพทุธเจ้าเอง โดยพระองค์

ตรัสว่า

“อานนท์ คราวตรัสรู้แล้วใหม่ ๆ  เราพักอยู่ใต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา ณ อุรุเวลาประเทศ คราวนั้น 

มารผู้มีบาปได้เข้าไปหาเรา...แล้วกล่าวว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด 

ขอพระสุคตเจ้าจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด บัดนี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว...เราได้กล่าว

ตอบว่า มารผู้มีบาป ตราบใดที่ภิกษุ...ภิกษุณี...อุบาสก...อุบาสิกา ผู้เป็นสาวกของเรายังไม่เฉียบแหลม ไม่ได้

รับค�าแนะน�า ไม่แกล้วกล้า ไม่เป็นพหูสูต ไม่ทรงธรรม ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ไม่ปฏิบัติชอบ ไม่

ประพฤติตามธรรม เรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอก แสดง ปฏิบัติ เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้ง่ายไม่ได้ ยัง

แสดงธรรมที่มีปาฏิหาริย์ ข่มขี่ค�ากล่าวให้ร้ายให้เรียบร้อย โดยชอบธรรมไม่ได้ ตราบนั้น เราจักไม่ปรินิพพาน”

 จากพระด�ารัสท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้เม่ือคราวตรัสรู้ใหม ่ ๆ นัน้แสดงวา่ พระภิกษุณีจะต้องมีอยา่ง

แนน่อน ในฐานะเป็นพระสาวิกาของพระพทุธเจ้าคูก่บัพระภิกษุ พระพทุธเจ้าทรงได้พระภิกษุเป็นพระสาวก

ตัง้แตต่รัสรู้ได้พรรษาแรก ตอ่มาหลงัจากพรรษาท่ี ๕ ก่อนยา่งเข้าพรรษาท่ี ๖ ทรงได้พระภิกษุณีเป็นพระ

สาวิกา  ในพระวินยัปิฎก ตอนวา่ด้วยภิกขนีุขนัธกะ มีกลา่วถงึก�าเนิดของพระภิกษุณีไว้วา่

 พระนางมหาปชาบดี พระน้านางของพระพทุธเจ้า ทรงมีพระประสงค์จะออกบวชในพระพทุธ-

ศาสนาเหมือนอยา่งเจ้าชายศากยะผู้ เป็นพระญาต ิท่ีพระนางได้ทอดพระเนตรเหน็ เม่ือคราวท่ีพระพทุธเจ้า

เสดจ็ไปโปรดพระประยรูญาติท่ีเมืองกบลิพสัดุ์ครัง้แรก ดงันัน้เม่ือคราวท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็กลบัไปเมือง

กบลิพสัดุ์อีกเป็นครัง้ท่ี ๒ เพ่ือทรงเย่ียมพระอาการประชวรหนกัของพระพทุธบดิา ในการเสดจ็ไปโปรดพระ

ประยรูญาตคิรัง้แรก พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดพระพทุธบดิา ให้ได้บรรลพุระอนาคามี และเม่ือเสดจ็
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ก�าเนิดภิกษุณี

เหตุเกิดบนรอยพุทธ

กลบัไปครัง้ท่ี ๒ นีท้รงแสดงธรรมโปรดพระพทุธบดิาให้ได้บรรลอุรหนัตผล และประทบัอยูจ่นกระทัง่

พระพทุธบดิานิพพาน หลงัจากถวายพระเพลงิพระศพแล้ว พระพทุธเจ้ายงัคงประทบัอยูท่ี่นิโครธาราม 

อีกระยะหนึง่ เพ่ือทรงแสดงธรรมโปรดพระประยรูญาตใิห้หายเศร้าโศก ขณะประทบัอยูท่ี่นิโครธารามนัน้ 

พระนางมหาปชาบดีได้เข้าไปเฝา้แล้วทลูขอบวช โดยกราบทลูวา่

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คงจะเป็นการดี หากสตรีได้ออกบวชในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว”

พระพทุธเจ้าตรัสห้ามวา่ 

“อย่าเลย ท่านโคตมี สตรีอย่าอยากบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย”

พระนางมหาปชาบดี ครัน้ถกูตรัสห้ามอยา่งนัน้แล้วทรงรู้สกึเสียพระทยัมาก ถงึขัน้กนัแสงน�า้พระเนตร

นองพระพกัตร์ ทรงกราบลาพระพทุธเจ้าแล้วเสดจ็กลบัพระต�าหนกั

 ตอ่มา เม่ือพระพทุธเจ้าทรงลาพระประยรูญาตแิล้วพาพระสาวกไปประทบัท่ีกฏูาคารศาลา ใน

ป่ามหาวนั เขตเมืองเวสาลี แคว้นวชัชี ก่อนเสดจ็พทุธด�าเนินตอ่ไปยงัแคว้นโกศลนัน้ พระนางมหาปชาบดี

กบัเจ้าหญิงศากยะจ�านวนหนึง่ ได้พร้อมพระทยักนัให้กลับก (ชา่งตดัผม) ปลงพระเกศาแล้วทรงครองผ้า

กาสาวพสัตร์ จากนัน้จงึเสดจ็ด�าเนินด้วยพระบาทเปลา่ไปยงัเมืองเวสาลี การเสดจ็ด�าเนินทางไกลด้วย

พระบาทเปลา่เชน่นัน้ ท�าให้พระนางมหาปชาบดีและเจ้าหญิงศากยะเจ็บระบมพระบาท พระวรกายต้อง

ฝุ่ นสกปรก พระอานนท์เหน็พระนางมหาปชาบดีประทบัยืนกนัแสงอยูห่น้าซุ้มประตกูฏูาคารศาลา อนัเป็น 

ท่ีประทบัของพระพทุธเจ้าจงึเข้าไปทลูถามถงึเหตผุล เม่ือได้ทราบพระประสงค์เร่ืองการขอออกบวชแล้ว 

ท่านจึงรับอาสาเข้าไปกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สตรีได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา

เหมือนอยา่งบรุุษ พระพทุธเจ้าทรงปฏิเสธค�าทลูขอของทา่นเหมือนอยา่งท่ีทรงเคยปฏิเสธค�าทลูขอของ 

พระนางมหาปชาบดีวา่

“อย่าเลย อานนท์ เธออย่าพอใจให้สตรีออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย”

ทา่นได้ทลูถามพระพทุธเจ้าวา่ “หากสตรีออกบวชแล้วสามารถบรรลุมรรคผลได้หรือไม่” 

เม่ือพระพทุธเจ้าตรัสตอบวา่ “สามารถบรรลุได้” 

จึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สตรีโดยเฉพาะพระนางมหาปชาบดีได้ออกบวชใน

พระพุทธศาสนาได้อย่างบุรุษบ้าง

          พระพทุธเจ้าทรงอนญุาตตามท่ีพระอานนท์ทลูขอ แตท่รงมีเง่ือนไขวา่ พระนางมหาปชาบดีจะต้อง

ถือปฏิบตัคิรุธรรม ๘ ประการ ตลอดพระชนมชีพ หากพระนางทรงถือปฏิบตัไิด้ ขอให้การถือปฏิบตัคิรุธรรม 

๘ ประการนีแ้หละ จงเป็นการอปุสมบทของพระนาง พระอานนท์น�าเง่ือนไขนัน้ไปแจ้งให้พระนางมหาปชา-

บดีได้ทรงทราบ พระนางมหาปชาบดีทรงเตม็พระทยัรับเง่ือนไขนัน้ โดยทรงกลา่ววา่ ทา่นอานนท์ผู้ เจริญ 

ข้าพเจ้าขอน้อมรับถือปฏิบตัคิรุธรรม ๘ ประการนีอ้ยา่งเคร่งครัดตลอดชีวิต และนบัแตเ่วลาท่ีพระนาง 

มหาปชาบดีทรงเปลง่วาจาขอถือปฏิบตัคิรุธรรม ๘ ประการตอ่หน้าพระอานนท์นัน้ ก็เป็นอนัวา่พระนางได้
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อปุสมบทเป็นพระภิกษุณีแล้ว พระนางมหาปชาบดี ถือได้วา่เป็นพระภิกษุณีรูปแรก เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้

หลงัจากพระพทุธเจ้าตรัสรู้แล้ว ๕ พรรษา และเป็นระยะเวลาชว่งก่อนยา่งเข้าพรรษาท่ี ๖

 ในวนัท่ีพระนางมหาปชาบดีได้บวชเป็นพระภิกษุณีรูปแรกนัน้ พระพทุธเจ้าทรงรับสัง่ให้พระภิกษุ

ชว่ยรับภาระอปุสมบทเจ้าหญิงศากยะท่ีเหลือเป็นพระภิกษุณีด้วย โดยตรัสวา่ “ภิกษุทั้งหลาย ตถาคต

อนุญาตให้พระภิกษุอุปสมบทให้สตรีเป็นพระภิกษุณีได้”

 การท่ีพระนางมหาปชาบดีและเจ้าหญิงศากยะได้บวชเป็นพระภิกษุณีรูปแรกและกลุ่มแรกหลงั

จากพระพทุธเจ้าตรัสรู้ได้ ๕ พรรษานัน้ ถือวา่เป็นการก่อก�าเนิดพระภิกษุณีขึน้ในพระพทุธศาสนาแล้ว ดงัท่ี

พระพทุธเจ้าได้ตรัสไว้เม่ือคราวประทบัอยูใ่ต้ต้นอชปาลนิโครธ ริมฝ่ังแมน่�า้เนรัญชรา ณ อรุุเวลาประเทศ และ

ตอ่มาได้มีสตรีจ�านวนมากออกบวชเป็นพระภิกษุณีตาม จนกระทัง่เกิดมีพระภิกษุณีแพร่หลาย จนกลาย 

เป็นพระภิกษุณีสงฆ์หมูใ่หญ่ในลกัษณะเดียวกบัพระภิกษุสงฆ์

วิธีการบรรพชา อุปสมบทในฝ่ายพระภิกษุณีสงฆ์

๑) ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา วิธีนีพ้ระพทุธเจ้าทรงท�าการบวชให้ด้วยการให้กลุธิดาผู้ประสงค์

บวชรับครุธรรม ๘ ประการไปปฏิบตั ิ เป็นวิธีบวชภิกษุณีวิธีแรก และมีเพียงพระภิกษุณี ๒ รูปเทา่นัน้ 

ท่ีปรากฏวา่พระพทุธเจ้าทรงประทานการบวชให้ด้วยวิธีนี ้ คือ  ๑. พระมหาปชาบดี  ๒. พระยโสธรา 

(พระนางพิมพา)

 เม่ือกลุธิดาผู้ประสงค์จะบวชยอมรับวา่จะปฏิบตัคิรุธรรม ๘ ประการตามท่ีพระพทุธเจ้าเสนอ 

ก็เป็นอนัวา่ได้บวชเป็นพระภิกษุณีเรียบร้อยแล้ว อยา่งไรก็ดีการบวชด้วยการรับครุธรรม ๘ ประการ

ของพระมหาปชาบดีกบัพระยโสธรามีจดุตา่งกนัตรงท่ี พระมหาปชาบดีรับครุธรรมจากพระพทุธเจ้า

ผา่นทางพระอานนท์ สว่นพระนางพิมพารับครุธรรมจากพระพทุธเจ้าโดยตรง แตอ่ยา่งไรก็ตาม พระ

ภิกษุณีทัง้ ๒ รูปนี ้ ก็ถือได้วา่บวชโดยมีพระพทุธเจ้าเป็นพระอปัุชฌาย์เหมือนกนั

๒) ติสรณคมนูปสัมปทา คือ วิธีบวชแบบให้กลุธิดาผู้จะบวชเปลง่วาจาขอถงึพระพทุธเจ้า พระ-

ธรรม และพระสงฆ์เป็นท่ีพึง่ ตอ่พระภิกษุรูปใดรูปหนึง่ (วิธีนีจ้ะเหมือนกบัการบรรพชาเป็นสามเณร

ของกลุบตุร) วิธีบวชแบบนี ้ มีวิธีปฏิบตั ิ คือ ผู้จะบวชได้ปลงผมและหม่ผ้ากาสาวพสัตร์เรียบร้อยแล้ว

เข้าไปหาพระภิกษุ กราบเท้าแล้วประนมมือเปลง่วาจาขอถงึ พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็น

ท่ีพึง่ ๓ ครัง้ วิธีบวชแบบนี ้ สนันิษฐานวา่ พระพทุธเจ้าได้ทรงอนญุาตให้พระภิกษุน�าไปใช้บวชกบั

กลุธิดา ๒ กลุม่ คือ

๑. บรรดาเจ้าหญิงศากยะผู้ เป็นบริวารของพระมหาปชาบดี (อรรถกถาอธิบายวา่ เจ้าหญิงศากยะ

เหลา่นัน้มีจ�านวน ๕๐๐ นาง) 

๒. ผู้ เป็นบริวารของพระยโสธรา (เจ้าหญิงศากยะ ผู้ เป็นบริวารเหลา่นัน้มีจ�านวน ๒๕๐ นาง)
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และสนันิษฐานวา่การบวชแบบนี ้นา่จะจบลงด้วยการท่ีพระภิกษุนัน้ได้สอนให้บรรดาเจ้าหญิงศากยะ

ผู้ เป็นบริวารของพระมหาปชาบดี และผู้ เป็นบริวารของพระยโสธรารับครุธรรม ๘ ประการไปปฏิบตัิ

ด้วย เช่ือวา่ โดยการบวชด้วยวิธีบวชแบบนี ้ จงึท�าให้พระภิกษุณีมีจ�านวนเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว จน

กลายเป็นพระภิกษุณีสงฆ์หมูใ่หญ่ มีจ�านวนทัง้สิน้ ๗๕๒ รูป ซึง่ล้วนเป็นพระภิกษุณีจากชาวศากยะ

ทัง้สิน้ คือ บวชด้วยการรับครุธรรม ๒ รูป และ บวชด้วยวิธีตสิรณคมนปูสมัปทา ๗๕๐ รูป

๓) อฏฐวาจิกาอุปสัมปทา เม่ือเกิดมีพระภิกษุณีหมูใ่หญ่เกิดขึน้ด้วยวิธีการตสิรณคมนปูสมัปทา

แล้ว การบวชของภิกษุณีหลงัจากนีท้ัง้หมดต้องบวชด้วยวิธีอฏฐวาจิกาอปุสมัปทา วิธีบวชแบบนีมี้

วาจา ๘ คือ ท�าญตัตจิตตุถกมัมปูสมัปทา (การประกาศให้ทราบ ๔ ครัง้) โดยให้ท�า ๒ ครัง้ คือ จาก

ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ ๑ ครัง้ จากฝ่ายภิกษุสงฆ์อีก ๑ ครัง้ และการบวชวิธีนีก็้ใช้บวชภิกษุณีสืบตอ่กนัมา

โดยถ้าเป็นการบวชของฝ่ายภิกษุสงฆ์ท�าแค ่ญตัติจตตุถกมัมปูสมัปทา (การประกาศให้ทราบ ๔ ครัง้) 

โดยให้ท�าเพียง ๑ ครัง้ คือ จากฝ่ายภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว การอปุสมบทเป็นอนัสมบรูณ์ ซึง่ก็คือ วิธี

อปุสมบทพระภิกษุท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนั 

 แตส่�าหรับการอปุสมบทกลุธิดาให้เป็นภิกษุณีนัน้ เน่ืองจากปัจจบุนัไมมี่ภิกษุณีสงฆ์แล้ว ท�าให้

ไมส่ามารถท�าการบวชแบบอฏฐวาจิกาอปุสมัปทาให้สมบรูณ์ได้ ถงึแม้จะสามารถท�าญตัตจิตตุถกมัมปู-

สมัปทา (การประกาศให้ทราบ ๔ ครัง้) จากทางฝ่ายภิกษุสงฆ์ได้ แตไ่มส่ามารถท�าญตัตจิตตุถกมัมปู-

สมัปทา (การประกาศให้ทราบ ๔ ครัง้) จากทางฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ได้ ดงันัน้จงึถือได้วา่เป็นการบวชท่ีไม่

สมบรูณ์ตามพทุธบญัญตัท่ีิพระพทุธเจ้าทรงอนญุาตเอาไว้ ด้วยเหตนีุ ้ พระภิกษุณีฝ่ายเถรวาทจงึขาดตอน

ลงด้วยเหตุผลข้างบนนั่นเอง

 สว่นท่ีเราได้เหน็ภิกษุณีในปัจจบุนั เป็นภิกษุณีฝ่ายมหายานท่ีบวชในไต้หวนั ในศรีลงักาครับ ซึง่ไม่

เป็นท่ียอมรับในนิกายเถรวาทบ้านเรา  เพราะเรายดึพระวินยัเคร่งครัดกวา่มหายาน ท่ียืดหยุน่เปลี่ยนแปลง

ได้ตามความเหมาะสม ภิกษุณีในเถรวาทขาดตอนไปนานแล้วและไมส่ามารถบวชได้อีกครับ (ซึ่งอาจจะ

เป็นความต้องการของพระพุทธองค์ก็เป็นได้อันนี้ผมคิดไปเองนะครับ)

 ผมหวงัว่าชาวกระแสใจจะได้รับความรู้เก่ียวกับภิกษุณี

มากขึน้ แตอ่ยา่เพ่ิงเลือกข้างนะครับวา่เถรวาทหรือมหายานดีกวา่

กนั เพราะแคก่ารเลือกข้างทางการเมืองก็เลน่งานประเทศชาติ

ของเราซะอว่มขนาดนี ้อยา่มาเลือกข้างทางศาสนาอีกเลยครับ สิง่

ใดถกูต้อง ไมผิ่ดศีลธรรมก็เรียนเชิญท�าไปนะครับ สาธ.ุ..

แหล่งข้อมูล http://www.larndham.net ,www.dmc.tv  ,http://www.wikipedia.org
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ความเช่ือ ความศรัทธา จุดเปลี่ยนชีวิต !!

เรื่องโดย สุนีย์ แววมณี (คุณตุ๋ย)
เพราะเป็นปัจจัตตัง
เรียบเรียงโดย ขุนไกรลาส

บางครัง้…….คนบางคน ของบางสิง่ เหตกุารณ์บางอยา่ง ก็เป็นจดุพลกิผนัเส้นทางชีวิตของเราไปตลอด

ชีวิต จ�าได้วา่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นชว่งท่ีพอ่เพ่ิงเสียชีวิตใหม ่ๆ รู้สกึเศร้า เสียใจ หดหู ่ เบ่ือ

หนา่ยตวัเอง เบ่ือหนา่ยทกุเร่ืองในชีวิต เฝ้าโกรธตัวเองที่ไม่ใช้โอกาสตอนพ่อยังมีชีวิตอยู่ดูแลเขา

ให้ดีกว่านี ้ นัง่คดิถงึความรักของพอ่ท่ีมีให้เราตอนเดก็ทีไร น�า้ตาเจ้ากรรมก็ไหลเป็นทางราวท�านบแตก

ทกุที หลงัจากจดัการงานศพพอ่เสร็จสมบรูณ์ เราก็เดนิทางไปปฏิบตัธิรรมท่ีวดัอมัพวนั ยอมรับชว่งนัน้จิต

ตกมาก แตข่ณะเดียวกนัจิตก็มุง่มัน่และตัง้ใจปฏิบตัธิรรมเตม็ท่ี แอบคดิและบอกกบัตวัเองเสมอวา่น่ีคือสิง่

ท่ีดีท่ีสดุท่ีเราจะท�าให้พอ่ได้ มัน่ใจวา่บญุจากวิปัสสนากรรมฐานคือบญุบริสทุธ์ิ เป็นบญุดว่นท่ีเราสามารถ

ใช้สทิธ์ิของความเป็นลกู สง่ผลบญุตอ่ให้ผู้ เป็นพอ่สามารถรับได้ทนัทีในฐานะบพุการี (เราเรียกบญุนีก้บัตวั

เองวา่ บญุ EMS ให้พอ่) ชว่งระหวา่งปฏิบตัธิรรมก็มีท้อแท้ เบ่ือหนา่ย งว่งนอนบ้าง แตพ่อคดิถงึหน้าพอ่ขึน้

มาทีไร ใจท่ีออ่นล้าก็มีเร่ียวแรงลกุขึน้มาปฏิบตัธิรรมตอ่เน่ืองได้จนถงึวนัสดุท้าย 

 ก่อนเดนิทางกลบับ้าน เราไปนัง่รอกราบหลวงพอ่จรัญด้วยหวัใจพองโต ตัง้ใจเตม็ท่ีในการปัน้จิตตวั

เองให้น่ิง ๆ  เพ่ือจะได้มีพลงัสง่กระแสจิตคยุกบัทา่นได้ (คดิเอาเอง) พอเหน็ทา่นลงมา ก็มองทา่นน่ิงไมว่างตา 

พลางในใจก็สง่กระแสจิตคยุกบัทา่นวา่ 

“หลวงพ่อจรัญเจ้าขา ดีใจเหลือเกินที่ชีวิตนี้มีโอกาสได้มากราบพระอริย-
สงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงพ่อ แต่เสียใจและเสียดายเหลือเกินที่ช่วง
ชีวิตในวัยของหนู ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงหลวงพ่อเหมือนคนอื่นแล้ว ถ้าเป็น 
ไปได้ขอให้ชีวิตนี้มีโอกาสได้พบปะครูบาอาจารย์ดี ๆ สักคนเถิด ขอให้เป็น
พระแท้ เป็นพระอริยสงฆ์ที่ในวัยของท่านกับวัยของหนูยังคงทันเกื้อกูล
กันอยู่ จะได้มีโอกาสฝากตัวเป็นลูกศิษย์คอยรับใช้ท่านบ้าง อยากมี
ครูบาอาจารย์ดี ๆ  เฉกเช่นหลวงพ่อจรัญบ้างจังค่ะ หลวงพ่อช่วยเมตตา 
ส่งตุ๋ยไปพบครูบาอาจารย์ดี ๆ ด้วยนะคะ ขอกราบนมัสการด้วยความ

นอบน้อมและกราบขอบพระคุณหลวงพ่อล่วงหน้านะเจ้าค่ะ สาธุ” 
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 จ�าได้ว่าอธิษฐานจิตคุยกับหลวงพ่อจรัญ

ประมาณนี ้ หลงัจากนัน้ไมน่านก็มีพ่ีคนหนึง่ชวน

มาปฏิบตัธิรรมท่ีวดัป่าเจริญราช โดยบอกวา่ พระ

ลกูชาย (ขณะนัน้บวชอยูว่ดัอมัพวนั) โทรมาบอกวา่ 

ถ้าอยากไปปฏิบตัธิรรม หลวงพอ่จรัญแนะน�าให้

ญาตโิยมไปปฏิบตัท่ีิวดัป่าเจริญราชบ้าง ทา่นวา่ท่ี

น่ีดี ไมแ่ออดั แถมยงัท�านายทายทกัวา่ ตอ่ไปวดัป่า

เจริญราชแห่งนีจ้ะเป็นวดัและสถานปฏิบตัิธรรมท่ี

มีช่ือเสียง ไมใ่ชแ่คร่ะดบัประเทศเทา่นัน้ แตจ่ะโดง่

ดงักว้างไกลถึงระดบัโลกเลยทีเดียว!!

 ในท่ีสุดเราก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมท่ี 

วดัป่าเจริญราช การมาครัง้แรกยงัไมเ่จอหลวงพอ่ 

วีระนนท์ แตห่ลงัจากนัน้ไมน่านก็มีโอกาสเข้าคอร์ส

ปฏิบตัธิรรมอีกครัง้ในชว่งวนัท่ี  ๑-๘   ของเดือน กบั

โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ รุ่นท่ี ๘ ตอนนัน้ถือวา่

โชคดีมาก ๆ เพราะหลวงพอ่วีระนนท์ทา่นเมตตา 

เป็นผู้สอนเดินจงกรมให้เหลา่โยคีในห้องปฏิบตักิรรมฐานด้วยตวัเอง ถ้ามีใครสกัคนถามวา่ความสขุจาก

การมาปฏิบตัธิรรมท่ีวดัป่าเจริญราชคืออะไร ตอบได้ทนัทีไมล่งัเล คือการมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจาก

หลวงพอ่วีระนนท์ เช่ือมัย้คะ่จากคนท่ีฟังเทศน์ไมค่อ่ยเข้าใจ ฟังธรรมไมค่อ่ยรู้เร่ือง กลบักลายเป็นคนชอบ

ฟังเร่ืองเลา่ โนน่ น่ี นัน่ ท่ีหลวงพอ่สรรหามาเลา่ให้เหลา่โยคีฟังตลอดการเข้าคอร์สปฏิบตัธิรรม ไมว่า่จะเป็น

พทุธชาดก หรือเร่ืองราวตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคม หลวงพอ่ทา่นมีลีลาการเทศน์ท่ีสนกุสนาน สามารถโยง

ให้เหน็ภาพท่ีมาของต้นเหต ุ และผลของการกระท�าในเร่ืองกฎแหง่กรรมได้อยา่งชดัเจน ความเช่ือน�ามาซึง่

ความศรัทธา เม่ือเราเช่ือในเหตมุัน่ใจในผล ก็ต้องเพียรสร้างเหตไุว้ให้ดี เพ่ือเป็นปัจจยัให้ผลของมนัดีตาม

ความเช่ือนัน้ หลวงพอ่คงไมเ่คยรู้วา่วนัท่ีทา่นเทศน์เร่ือง “ขอทานทคุตะ” จะให้ท�าให้ลกูศษิย์คนหนึง่ร้องไห้

เป็นวรรคเป็นเวร น้อมร�าลกึนกึถงึความเมตตาของพระกสัสปะพทุธเจ้าท่ีมีตอ่ขอทานทคุตะแล้ว น�า้ตาก็

หยดแหมะ และอีกหนึง่เร่ืองท่ีจ�าฝังใจ อยากฟังเทศน์เร่ืองนีจ้ากหลวงพอ่อีกไมรู้่เบ่ือคือเร่ือง “รหสักรรม” 

ใครอยากรู้วา่เนือ้หาสองเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งไร ลองนิมนต์หลวงพอ่ให้ทา่นเทศน์ให้ฟังนะคะ รับรองไมผิ่ดหวงั

แน่นอนค่ะ  

 อยา่งท่ีได้เกร่ินไว้ชว่งแรก ตอนพอ่จากไปใหม ่ๆ มนัเศร้า เสียใจ เจ็บปวดลกึ ๆ คดิถงึพอ่ทีไร ใจมนั

ก็มีพลงัฮดึสู้  ปลกุจิตตวัเองให้ลกุขึน้มาเดนิจงกรม นัง่สมาธิ แผเ่มตตา เพ่ืออทิุศสว่นกศุลให้พอ่ ชว่งมีเวลา

อยูบ้่าน พอบา่ยโมงปุ๊ บ จะเร่ิมไหว้พระ จากนัน้ก็เดนิจงกรมหนึง่ชัว่โมง นัง่สมาธิ หนึง่ชัว่โมง และจบด้วย

ค�าแผเ่มตตา โดยแผใ่ห้ตวัเองก่อน แผใ่ห้สรรพสตัว์ และตอ่ด้วย อิทงั เม มาตาปิตนูงั โหต.ุ......จนถงึ
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อิทงั สพัพะสตัตานงั โหต ุสขิุตา โหนต ุสพัเพ สตัตา.......สาธ ุสาธ ุสาธ ุอนโุมทามิ ท�าแบบนีท้กุวนัตอ่เน่ือง

เร่ือยมาประมาณหนึง่เดือน 

 พวกเราเช่ือมัย๊คะ่วา่ความเช่ือความศรัทธาท่ีได้มาจากประสบการณ์ตรงของแตล่ะคน อาจมีผล

เปลี่ยนแปลงความคดิและพฤติกรรมของใครบางคนไปตลอดชีวิต  นกึทบทวนย้อนกลบัไปถงึเหตกุารณ์วนั

นัน้ คล้าย ๆ กบัวา่มนัเพ่ิงเกิดขึน้ไมน่านนีเ้อง เยน็วนัหนึง่หลงัจากออกไปซือ้ของนอกบ้าน ได้แวะกดเงิน

จากตู้ เอทีเอม็ออกมาจ�านวนหนึง่ เก็บเงินใสก่ระเป๋าสตางค์เสร็จ ก็เก็บกระเป๋าสตางค์ใบนัน้ไว้ในกระเป๋า

หรููดขนาดพกพาอีกที ลงจากรถเสร็จก็หอบของพะรุงพะรังเดนิเข้าบ้านไปตามปกต ิ นัง่อยูใ่นบ้านพกัใหญ่

ราวเกือบชัว่โมงเหน็จะได้ ใจก็นกึอยากหยิบมือถือขึน้มาเช็คดขู้อความซะหนอ่ย แตห่ามือถือเทา่ไหร่ก็

หาไมเ่จอ นัง่คดิล�าดบัเหตกุารณ์สกัแป๊บ...ใจก็วบูหลน่ตก ลงมาอยูท่ี่ตาตุม่ รีบวิ่งออกไปดูหน้าบ้าน
ทันทีทันใด พลันสายตาก็มองเห็นกระเป๋าเจ้าปัญหาวางตกอยู่กลางถนนหน้าบ้านนั่นเอง 

สตเิร็วเทา่ฝีเท้า รีบวิ่งออกไปหยิบกระเป๋าโดยเร็ว พร้อมทัง้มองส�ารวจไปบริเวณรอบ ๆ อดรู้สกึแปลกใจกบั

ภาพท่ีเหน็ตรงหน้าไมไ่ด้ ขณะนัน้เป็นตอนหวัค�่า มีผู้คนเดนิกนัขวกัไขวไ่ปมาเตม็ถนน แถมแสงไฟบริเวณ

นัน้ก็สวา่งมองเหน็วตัถชุดัเจน แตท่�าไมถงึไมย่กักะมีใครเหน็กระเป๋าของเราท่ีตกอยูใ่บนีน้ะ  นาทีนัน้ความ

คดิท่ีวา่ “เทวดารักษาทรัพย์สินให้” ก็วิ่งเข้ามาปะทะความรู้สกึในใจอยา่งแรงทนัที บอกไมถ่กูเหมือน

กนั รู้แตว่า่ใจมนัรับรู้ได้ด้วยตวัเอง เรายกมือขึน้ไหว้ สาธ ุ สาธ ุ เพ่ือขอบคณุเทวดาท่ีทา่นชว่ยคุ้มครอง

ทรัพย์สนิไมใ่ห้สญูหายไปโดยอตัโนมตัิ ทกุครัง้ท่ีมีการแผเ่มตตา พอถงึชว่ง อิทงั สพัพะเทวานงั โหต ุสขิุตา 

โหนต ุสพัเพ เทวา เราจะเปลง่วาจาชดัถ้อยชดัค�า พร้อมน้อมจิตสง่บญุให้เหลา่เทวดาทัง้หลายทัง้ปวงด้วย

ใจท่ีนอบน้อม รู้สกึได้ถงึพลงับญุวิเศษ คล้ายเหลา่เทวดาทา่นมาร่วมอนโุมทนาบญุนีก้บัเราจริง ๆ คิดแบบ

นีแ้ล้วก็มีแตค่วามสบายใจ เกิดความอบอุน่ใจเพราะเช่ือมัน่วา่เทวดาจะปกปักรักษาคุ้มครองเราตลอด

เวลา โดยจริตแล้วเป็นคนท่ีมีความสขุกบัการสวดมนต์ โดยเฉพาะบทสวดธมัมจกักปัปวตัตนสตูร สวดทีไร

รู้สกึใจเป็นสขุทกุที ทกุวนันีก็้ยงัคงชอบสวดให้พระพทุธรูปท่ีบ้านฟังบอ่ย ๆ เหตผุลงา่ยนิดเดียว แคอ่ยาก

เป็นท่ีรักของเทวดา และอยากให้ทา่นเอน็ดใูนสิง่ท่ีเราท�าให้ทา่นด้วยความตัง้ใจจริง เพ่ือให้ทา่นมีบญุบารมี

เพ่ิมมากขึน้ ตอ่ยอดกรมธรรม์บญุให้ทา่นชว่ยปกปักรักษาคุ้มครองเราไปนาน ๆ

 จะวา่ไปนบัตัง้แตก่ลา่วปาวารณาตวัเป็นลกูศษิย์หลวงพอ่วีระนนท์แล้ว ก็พยายามจดัสรรเวลาเข้า

มาชว่ยเหลือการงานในวดัเทา่ท่ีโอกาสและเวลาจะเอือ้อ�านวย แตม่าระยะหลงันีด้้วยภาระหน้าท่ีการงาน

ท่ีมากขึน้ ท�าให้มีเวลาเข้ามาชว่ยเหลืองานภายในวดัได้น้อยลง ถงึอยา่งไรก็ไมเ่คยรู้สกึชีวิตหา่งไกลวดัหา่ง

ไกลจากหลวงพอ่วีระนนท์เลย ต่ืนเช้ามาพอเดนิผา่นรูปถ่ายทา่นท่ีตัง้ไว้บนหิง้พระ ก็จะยกมือขึน้ไหว้พร้อม

ร�าลกึนกึถงึครูบาอาจารย์ท่ีเราเคารพศรัทธาเสมอมา ลา่สดุเม่ือเร็ว ๆ นี ้ชว่งระหวา่งวนัท่ี ๑๗-๒๙ มิถนุายน 

๒๕๕๗ ได้มีโอกาสร่วมเดนิทางไปแสวงบญุสงัเวชนียสาน ๔ ต�าบล ท่ีประเทศอินเดียและเนปาล กบัชาว

คณะวดัป่าเจริญราช ซึง่จดัโดยชมรมกระแสใจ โดยมีหลวงพอ่วีระนนท์เป็นผู้น�าคณะเดนิทาง ซึง่มีจ�านวน

ทัง้สิน้  ๑๓๗ คน (พระ ๑๗ รูป แมชี่ ๘ คน และฆราวาส ๑๑๒ คน)
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 การเดินทางครัง้นีถื้อว่าตัวเองโชคดีมากมายมหาศาลท่ีมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่

พระพทุธศาสนา ร่วมเดนิทางไปประกาศธรรมให้ชาวโลกรับรู้และตระหนกัวา่ ศาสนาพทุธ นิกายเถรวาท 

(หินยาน) ของเรายงัคงมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยดีเสมอมา ถงึแม้พระสมัมาสมัพทุธเจ้า (พระสมณโคดม) 

ทา่นได้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานมานานกวา่สองพนัปีแล้วก็ตาม หากแตช่าวพทุธนิกายเถรวาทก็ยงัคง

มีความเลื่อมใสในค�าสัง่สอนของพระศาสดาไมเ่สื่อมคลาย การประกาศธรรมครัง้นีย่ิ้งใหญ่สมศกัดิ์ศรีชาว

ไทยเมืองพทุธ ประเทศท่ีได้รับการยอมรับและกลา่วขานจากนานาชาตวิา่เป็นดนิแดนท่ีมีพระพทุธศาสนา

เจริญรุ่งเรืองมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก นัง่คดิถงึชว่งเวลานัน้ทีไร ใจก็ยิม้สขุใจ นบัเป็นทริปแหง่ความทรงจ�า 

(เกิน) คุ้มคา่เงิน คุ้มคา่เวลา ท่ีส�าคญัคุ้มคา่จิตใจท่ีสดุ ความเป็นอดีตเกิดขึน้ทกุขณะนาที เชน่เดียวกนัทริป

แสวงบญุอินเดียเสวยบญุเนปาลครัง้นี ้ก็จะต้องกลายเป็นทริปในอดีต ซึง่เตม็ไปด้วยเร่ืองเลา่และความทรง

จ�าดี ๆ ท่ีมีให้ตวัเองตลอดชีวิต มองย้อนกลบัไปทีไร ภาพแหง่ความสขุก็คงโลดแลน่อยูใ่นใจ พร้อมรอยยิม้

แห่งความสขุไม่รู้ลืม  

 ทกุวนันีอ้ยากบอกวา่มีความสขุกบัชีวิตดี แม้จะมีความทกุข์แวะเข้ามาเคาะประตใูจบ้าง แตก็่รู้สกึ

วา่เป็นเร่ืองธรรมดาของชีวิต เร่ืองราวทกุเร่ืองราวมนัก็มีเหตแุละผลของมนัแตกตา่งกนัไปตามวาระและ

กรรม เรารู้ เราเหน็ เราอยูก่บัปัจจบุนั ตอ่ให้ต้องพบเจอเร่ืองเลวร้ายอีก (หลาย) ครัง้  ใจดวงเดมิก็จะมีพลงั

น้อมรับสถานการณ์นัน้ได้อยา่งไมห่วัน่เกรง ไมว่า่เราจะมีเพ่ือนดีสกัแคไ่หน อยา่ลืมคบเพ่ือนท่ีช่ือ “สต”ิ ไว้

ให้มาก ๆ เม่ือเป็นเพ่ือนกนัสนิทใจแล้ว เราจะรู้ได้เองวา่เพ่ือนรักนามวา่ “สต”ิ มีคณุและประโยชน์ตอ่เรา

อยา่งไร พิมพ์มาถงึประโยคนีก็้นกึถงึค�าพดูท่ีหลวงพอ่ทา่นเคยพดูเตือนสตใินการฟังเทศน์ครัง้หนึง่วา่
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“ทุกข์เพราะเอาเขามาไว้ในใจ 
หมดทุกข์ถ้าเอาเขาออกไปจากใจ” 

วาทะเดด็ประโยคเดียวท่ียงัคงจ�าฝังใจ จ�าไมล่ืมตดิแนบแนน่ก้องอยูใ่นหจูวบจนถงึทกุวนันี ้  ธรรมะลกึซึง้

เสมอถ้าครุ่นคดิและไตร่ตรองด้วยสตปัิญญา เพียงแคเ่รากระเทาะความหมายและตีโจทย์ประโยคนีแ้ตก

ประโยคเดียว ก็เช่ือวา่ทกุคนนา่จะมีความสขุกบัการใช้ชีวิตอยา่งมีสตขิึน้อีกเยอะเลยทีเดียว 

 นบัจากนีอี้กก่ีปี คงไมมี่ใครตอบได้วา่วนัไหนจะเป็นวนัสดุท้ายแหง่ลมหายใจ เราทกุคนล้วนตา่งก็

มีสิง่ยดึเหน่ียวจิตใจแตกตา่งกนัออกไป ณ วนันี ้วนัท่ีพิมพ์ต้นฉบบัสง่ (ตามค�าขอ) ให้น้องป ูนางฟา้คนสวย

จากการบนิไทย เรากล้าพดูได้อยา่งเตม็ค�า (พิมพ์อยา่งเตม็มือ) วา่ชว่งชีวิต ๕ ปีท่ีผา่นมานี ้ ได้พยายาม

รักษาศีล ๕ ให้สะอาด บริสทุธ์ิ บริบรูณ์ อยา่งมีสติทกุขณะจิตเทา่ท่ีสามารถท�าได้ และมัน่ใจวา่อานิสงส์

ของการรักษาศีล ๕ ด้วยสจัจะทัง้ทางวาจาและการประพฤตปิฏิบตันีิ ้ จะสง่ผลให้ชีวิตในภพนีช้าตนีิไ้ด้พบ

เจอแตส่ิง่ท่ีดีงาม รู้สกึอุน่ใจและมีความสขุทกุครัง้ท่ีเราเป็นศษิย์มีครู มีส�านกั มีสงักดั การได้พบเจอครูบา-

อาจารย์ดี ๆ เฉกเชน่หลวงพอ่ ทา่นพระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท เจ้าอาวาสวดัป่าเจริญราช ถือเป็นมหา

มงคลของชีวิตในชาตนีิอ้ยา่งย่ิง เม่ือพบแล้วก็จะขอเดนิตามรอยเท้าครูบาอาจารย์จวบจนกวา่ชีวิตจะหาไม ่

ก่อนจากกนั ขอฝากปริศนาธรรมแคข้่อเดียว อะไรเอย่ หนึง่ไมมี่สอง สองไมมี่สาม และสามไมมี่สี่? เช่ือวา่

หลายคนรู้ค�าตอบแล้ว แตส่�าหรับคนยงัไมรู้่ค�าตอบหรือยงัไมแ่นใ่จในค�าเฉลย ลองแวะเวียนไปหาค�าตอบ

ได้ท่ีวดัป่าเจริญราชนะคะ สดุท้ายนีก่้อนจากกนัจริง ๆ ขอให้บญุรักษาธรรมะคุ้มครองผู้ประพฤตปิฏิบตัิ

ธรรมทกุทา่น และขอน้อมจิตร่วมอนโุมทนาบญุทกุรูปแบบท่ีส�าเร็จด้วยกิจอนัชอบดีแล้วกบัทกุ ๆ ทา่นมา 

ณ โอกาสนีด้้วย สาธ ุสาธ ุสาธ.ุ..อนโุมทามิ  

มหาทุคตะ 
ผู้ที่ยากจนสิ้นไร้อย่างที่สุด

 เร่ืองราวนีเ้ป็นเร่ืองของ หนุม่ท่ีช่ือ ทคุตะ หรือวา่ มหาทคุตะ แปลวา่ผู้ ท่ียากจนสิน้ไร้อยา่งท่ีสดุ 

นายทคุตะคนนีเ้ป็นขอทาน วนั ๆ คอยแตจ่ะรับอาหารจากคนรวยหรือไมก็่ไปรอรับอาหารจากพระท่ีกฏิุวดั

เพ่ือประทงัชีวิตเทา่นัน้ วนัหนึง่นาย ทคุตะ ได้เหน็คนเขาพากนันิมนต์พระคนละสบิรูป ย่ีสบิรูป บางคนก็

เป็นร้อย ๆ รูปไปฉนัอาหารท่ีบ้านก็เกิดความแปลกใจจงึได้สอบถามกบับณัฑิตท่ีมาชวนให้ไปท�าบญุ หลงั

จากได้รับค�าแนะน�าจากบณัฑิตผู้ เป็นผู้จดัการงานท�าบญุใหญ่นีว้า่ ตนเองควรจะท�าบญุท�าทานเสียบ้าง

เพ่ือท่ีในปัจจบุนัชาตแิละภพชาติตอ่ไปจะได้ไมย่ากจนแบบนีต้อ่ไป เม่ือทคุตะเข้าใจถงึค�าแนะน�าแล้วก็จงึ

เกิดความอยากท�าบญุกบัเขาบ้าง จงึได้ไป “จองพระ” ไว้รูปหนึง่กบับณัฑิตหนุม่ผู้จดัการพระท่ีมาชวน วา่
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แล้วก็ชวนภรรยาของตนไปรับจ้างเศรษฐีเพ่ือท่ีจะเอาคา่แรงท่ีได้ไปท�าบญุในวนัรุ่งขึน้

 ในขณะท่ีไปรับจ้างทคุตะและภรรยาก็มีความขยนัขนัแข็งร่ืนเริงมาก เศรษฐีนายจ้างก็เกิดความ

ชอบใจเลยเพ่ิมคา่จ้างให้เป็นสองเทา่ และย่ิงได้รู้วา่นายทคุตะจะเอาเงินคา่จ้างไปท�าบญุก็ย่ิงดีใจและขอ

โมทนาบญุเพ่ือการนีด้้วย หลงัจากได้คา่จ้างแล้วทัง้นายทคุตะกบัภรรยาก็พากนัตระเตรียมอาหารเพ่ือ

ถวายพระด้วยความยินดีเป็นท่ีสดุ วนัรุ่งขึน้นายทคุตะก็รีบต่ืนแตเ่ช้าไปถามผู้จดัการในการท�าบญุวา่จอง

พระรูปไหนเอาไว้ให้ตน จะได้นิมนต์ไปฉนัท่ีบ้านได้ทนัเวลา ผู้จดัการบอกวา่ ลืมจดบญัชีเอาไว้ขอโทษทีเถอะ 

เพราะนายทคุตะนิมนต์พระแครู่ปเดียวเทา่นัน้เองตนเลยไมไ่ด้จดไว้ นายทคุตะเสียใจแทบล้มทัง้ยืน แล้ว

ร้องไห้เสียใจเป็นการใหญ่วา่ นายเป็นคนชวนฉนัมาให้ท�าบญุเองแท้ ๆ ฉนัก็ไปรับจ้างหาเงินมาด้วยความ

เหน่ือยยาก ตระเตรียมอาหารสดุความสามารถแล้วนายไมมี่พระจะให้แล้วทีนีจ้ะให้ฉนัท�าอยา่งไร ผู้จดัการ

ก็คดิหาทางออกให้ (หรือไมก็่เป็นบญุเก่าของนายทคุตะก็ไมอ่าจทราบได้) ท่ียงัเหลือพระกสัสปะพทุธเจ้าผู้

เป็นประมขุแหง่สงฆ์ทัง้หลายยงัไมมี่ใครนิมนต์ทา่น ธรรมดาพระพทุธเจ้าทา่นทรงมีพระมหากรุณาธิคณุ

ตอ่คนยากไร้อยูแ่ล้ว นายรีบไปนิมนต์พระองค์เถอะ นายทคุตะรีบวิ่งท่ีพระคนัธกฎีุของพระพทุธเจ้าทนัที 

พระพทุธองค์ทราบด้วยฌานจากการตรวจดสูตัว์โลก ณ เวลาใกล้รุ่งอยูแ่ล้ววา่นายทคุตะจะมาหา ดงันัน้

แม้จะมีเหลา่กษัตริย์ หรือมหาเศรษฐีในเมืองมา รอนิมนต์พระองค์อยูม่ากมาย คนเหลา่นัน้ก็จะไมไ่ด้รับ

บาตรของพระองค์ นายทคุตะรับบาตรของพระองค์ได้ ทนัทีท่ีพระพทุธองค์ก้าวเท้าออกมาจากพระคนัธกฎีุ 

ท่ีส�าคญัคือ แม้เหลา่กษัตริย์หรือเศรษฐีจะขอประมลูบาตรด้วยราคาเทา่ไหร่นายทคุตะก็ไมย่อมขายรีบอุ้ม

บาตรเดนิน�าพระพทุธองค์ลิว่ ๆ ไปท่ีกระทอ่มของตนเอง

 เร่ืองร้อนถงึทา่นเจ้าสกักะเทวราช (พระอินทร์)ได้จ�าแลงกายปลอมตวัเป็นพอ่ครัวหวัป่าก์ฝีมือเย่ียม

มาชว่ยท�ากบัข้าวจานเดด็ไว้คอยถวายให้พระพทุธองค์โดยไมค่ดิคา่บริการแตอ่ยา่งใด ข้อนีห้ากมองในแง่

ของมานษุยวิทยาแล้ว ก็คงเป็นเพ่ือนบ้านใจดีมีฝีมือคนหนึง่ได้มาชว่ยนายทคุตะคนนีท้�าอาหารให้ หลงั

จากพระพทุธองค์เสวยเสร็จก็ได้ประทานโอวาทแก่ทคุตะเร่ืองผลแห่งการให้ทานแล้วก็เสด็จกลบัไปพระ

อาราม นายทคุตะก็ถือบาตรกลบัไปท่ีวดัด้วยบอกให้ลกูเมียนัง่รอท่ีบ้าน พอนายทคุตะกลบัมาบ้านกลบัพบ

วา่ไมมี่ท่ีจะให้ตนเองอยูเ่สียแล้วเพราะเตม็เป่ียมไปด้วยแก้วรัตนทัง้ ๗ ประการเป็นท่ีฮือฮาของคนในเมือง 

มากโดยคนเข้าใจกนัวา่เป็นเพราะได้อานิสงส์แหง่การถวายทานแดพ่ระพทุธเจ้า

 นายทคุตะไมรู้่จะท�าอยา่งไรกบัทรัพย์มากมายขนาดนี ้จงึน�าเร่ืองไปกราบทลูพระราชา พระราชาก็ 

สัง่ให้คนเอาเกวียนสกัพนัเลม่มาขนไปกองไว้ท่ีหน้าพระลาน แล้วตรัสถามวา่มีใครบ้างท่ีมีทรัพย์สนิ

มากมายปานนีใ้นเมืองแหง่นีบ้้าง เม่ือไมมี่ใครมีทรัพย์มากเทา่กบันายทคุตะ พระองค์จงึได้สถาปนาเขาให้

เป็นเศรษฐีประจ�าเมืองตอ่ไปทคุตะเศรษฐีนัน้ในใจส�านกึเสมอวา่ การท่ีได้ทรัพย์ร�่ารวยมากมายถงึขนาดนี ้

ได้มาเพราะการท�าบญุท�าทาน เขาจงึไมป่ระมาทในชีวิตและไมป่ระมาทในการท�าบญุด้วยเม่ือสิน้ชีวิตจาก 

ภพชาตินัน้แล้วก็ได้มาเกิดอยู่เป็นบุตรในตระกูลผู้ อุปัฏฐากพระสารีบุตรอัครสาวกเบือ้งขวาของ 

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ปัจจบุนั และได้ช่ือวา่ “บณัฑิต” อนัเป็นชาตสิดุท้ายเพราะภายหลงั

ได้อปุสมบทเป็นสามเณรไมน่าน สามเณรบณัฑิตก็ได้บรรลอุรหนัต์ขึน้สูนิ่พพาน



สถานีวิทยสุ�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 24 วัดป่าเจริญราช วัดป่าเจริญราช  FM. 107.25

ทุกแรงบุญร่วมใจ “โรงอุโบสถวัดป่าเจริญราช”
เรียบเรียงโดย ขนิษฐา อัมภวา

ต่อจากฉบับที่แล้วว่าด้วยเรื่อง  อุโบสถ

 ในวิถีธรรมเนียมปฏิบตัขิองไทย นิยมสร้าง

พระอโุบสถอยู ่ ๒ ประเภท คือ

ประเภทของพระอุโบสถ

๑. พระอโุบสถในน�า้ หรือเรียกอยา่งภาษาปากวา่ 

“โบสถ์แพ” หรือ “โบสถ์น�า้” หมายถงึพระอโุบสถ

ท่ีสร้างขึน้ในน�า้ เพ่ือใช้น�า้เป็นสิง่ก�าหนดเขตแดน

เพ่ือท�าสงัฆกรรม แนวความคดิในการใช้สีมา

ลกัษณะนี ้ ในประเทศไทยมีอยูบ้่างบางพืน้ท่ีแต่

ไม่ค่อยมีมากนัก

๒. พระอโุบสถบนบก หมายถงึพระอโุบสถท่ีสร้าง

ขึน้บนผืนดนิ มีการก�าหนดเขตสีมาด้วยใบเสมา 

เป็นแบบอยา่งท่ีพบเหน็ได้ทัว่ ๆ ไป

ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
พระอุโบสถ

 พระอโุบสถใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ระหวา่งหมูพ่ระสงฆ์ด้วยกนัเทา่นัน้ ความเป็นพระ

อโุบสถอาศยัใบเสมา เป็นเคร่ืองชีแ้สดงรูปแบบ

ลกัษณะของพระอโุบสถของไทย สามารถแบง่แยก

เป็นประเภทหลกั ๆ ควบคูไ่ปกบัแผนผงัอาคารได้

เป็น ๗ รูปแบบดงันี ้ คือ

๑. แบบมีปีกนก หมายถงึ ลกัษณะอาคารท่ีมีผงั

รูป ๔ เหลี่ยมผืนผ้า ภายในตัง้แนวเสาประธานขึน้

เพ่ือรับโครงจัว่ประธานก่อนชกัปีกนกออกคลมุพืน้ท่ี

ท่ีเหลือรอบด้าน ระดบัหลงัคาอาจท�าเป็นมขุเดียว

หรือมขุลดหลายระดบัก็ได้ 
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๑.๑ แบบผงัทบึ หมายถงึอาคารท่ีแนวขอบรอบ

นอกสดุนัน้ก่อเป็นผนงัทบึ มีชอ่งหน้าตา่งประตู

เปิดเป็นชว่ง ๆ ลกัษณะอาคารรูปแบบอยา่งนี ้

เรียกกนัทัว่ไปวา่ “ทรงโรง” อโุบสถทรงโรง วดั

มหาธาต ุ กรุงเทพมหานคร

๑.๒ แบบมีเสาพะไลรอบ หมายถงึ อาคารท่ี

แนวขอบรอบนอกสุดตัง้เป็นแนวเสารับปีกนก

ชายคาโดยรอบ สว่นผนงัอาคารอยูเ่ลยถดัเข้าไป

อีกแนวหนึง่ ท�าให้อาคารมีระเบียงทางเดินโดย 

รอบ เชน่ อโุบสถแบบมีพะไลรอบ วดัพระ-

ศรี รัตนศาสดาราม

๒. แบบทรงคฤห ์หมายถงึ ลกัษณะอาคารท่ีมีผงั

รูป ๔ เหลี่ยมผืนผ้า มีหลงัคาท่ีคลมุอาคาร ท�าเป็น

หลงัคาจัว่อยา่งเรือน ด้านหน้าและหลงัไมท่�าปีกนก

คลมุ อาศยัผืนผนงัก่อยนัจากพืน้ถงึอกไก่ หรืออาจ

ท�าเป็นแผงจัว่มีหน้าบนัเป็นเคร่ืองไม้

๒.๑ แบบหลงัคาตอนเดียว หมายถงึ อาคารท่ีท�า

หลงัคาผืนเดียวคลมุยาวแตล่ะข้างนบัแตห่วัเรือน

ถงึท้ายเรือน อาคารลกัษณะนีจ้งึมีเพียงมขุเดียว

ทัง้ด้านหน้าและหลงั เชน่ อโุบสถทรงคฤห์ วดัเขา

ขนุพนม นครศรีธรรมราช

๒.๒ แบบมขุลด หมายถงึ อาคารท่ีลดทอน

หลงัคาทัง้ด้านสกดัหน้าและหลงัให้สัน้ลง โดย

การชกัเป็นมขุลด ซึง่แตล่ะด้านอาจจะลดลงเป็น

ชัน้ ๆ เป็น ๒-๓ ลด แล้วแตข่นาดความยาวของ

อาคารนัน้ ๆ เชน่ อโุบสถแบบมขุลด วดัสระบวั 

เพชรบุรี

๓. แบบมุขเด็จ หมายถงึ อาคารท่ีมีผงัรูป ๔ เหลี่ยม

ผืนผ้า มีหลงัคาคลมุอยา่งทรงคฤห์ เฉพาะด้านสกดั

หน้าและหลงัชกัผงัออกเป็นโถงสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก

กวา่อาคาร เรียกวา่ “มขุเดจ็” โดยท�าหลงัคาล้อตาม

รูปทรงหลงัคาเรือนประธานและยกฐานสงู ถ้าไมย่ก

ฐานเรียกวา่ “มขุโถง” มี ๒ ลกัษณะ 

๓.๑ มขุเดจ็อยา่งมขุลด หมายถงึ มขุเดจ็ท่ีลด

ระดบัสนัหลงัคาให้ต�่าลงอย่างการลดแบบปกต ิ

เชน่ อโุบสถแบบมขุเดจ็ วดัหน้าพระเมรุ อยธุยา

๓.๒ มขุเดจ็อยา่งมขุลดใต้ข่ือ หมายถงึ มขุเดจ็ท่ี

ลดระดบัสนัหลงัคาให้ต�่าลงมาอยู่ใต้บริเวณข่ือ

ของจัว่เรือนประธาน เชน่ อโุบสถแบบมขุลดใต้

ข่ือ วดัสงิห์ นนทบรีุ

๔. แบบมีเฉลียง หมายถงึ อาคารท่ีมีผงัรูป ๔ 

เหลี่ยมผืนผ้า ท�าหลงัคาคลมุอยา่งทรงคฤห์ เฉพาะ

ด้านสกดัหน้า-หลงั หรือเฉพาะด้านหน้าหรือด้าน

หลงั ด้านใดด้านหนึง่เพียงด้านเดียวตอ่เป็นเฉลียง 

เฉลียงท่ีต่อออกมานีนิ้ยมท�าเป็น 

๔.๑ แบบหลงัคาจัน่หบั หมายถงึ เฉลียงท่ีท�า

หลงัคาเป็นเพิงอยา่งหมาแหงนคลมุ โดยสว่น

ท่ีสูงนัน้จะว่ิงเข้าไปชนกับผนังเรือนของอาคาร 

สว่นปลายใช้วิธีการตัง้เสารับ เชน่ อโุบสถแบบ

จัน่หบั วดัดสุติาราม อยธุยา

๔.๒ แบบเรือนขวาง หมายถงึ เฉลียงสว่นท่ีตอ่

ออกมาทัง้หน้า-หลงั ท�าหลงัคาทรงจัว่คลมุ โดย

แนวสนัหลงัคาขวางสนัหลงัคาของเรือนประธาน 

ท�าให้ดเูหมือนเป็นเรือน ๓ หลงั เชน่ อโุบสถแบบ

เรือนขวาง วดัมหาสมณาราม เพชรบรีุ
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๔.๓ แบบมขุลด หมายถงึ เฉลียงท่ีท�าหลงัคา

เป็นอยา่งทรงคฤห์ล้ออยา่งเรือนประธาน โดย

ท�าเป็นมขุลดลงมาอีก ๑ ระดบั เชน่ อโุบสถแบบ

มขุลด วดัสนุทริการาม กรุงเทพฯ

๕. แบบมุขประเจิด หมายถงึ ลกัษณะอาคารท่ี

ออกแบบมุขลดให้มีลักษณะท่ีดูเสมือนลอยออก

จากผืนหลงัคาปีกนก ท่ีคลมุอาคารทัง้ด้านหน้าและ

หลงั ในบางท้องท่ีเรียกมขุลกัษณะนีว้า่ “มขุชะโงก” 

หรือ “มขุทะลข่ืุอ” เชน่ อโุบสถแบบมขุประเจิด วดั

ราชบรรทม อยธุยา

๖. แบบตรีมุข หมายถงึ ลกัษณะอาคารท่ีตอ่มขุ

เพ่ิมขึน้จากด้านยาวด้านใดด้านหนึง่ของผงัรูป ๔ 

เหลี่ยมผืนผ้าเดมิ ท�าให้อาคารหลงัดงักลา่วมีหน้า

จัว่ขึน้ ๓ ด้าน เชน่ อโุบสถแบบตรีมขุ วดับวรนิเวศ-

วิหาร กรุงเทพฯ

๗. แบบจัตุรมุข หมายถงึ ลกัษณะอาคารท่ีออก 

แบบแผนผงัและรูปทรงเรือนอยา่งรูปกากบาท ท�าให้

อาคารมีมขุหรือหน้าจัว่หนัออกทัง้ ๔ ทิศ ๔ ด้าน 

เชน่ อโุบสถแบบจตรุมขุ วดับวรสถานสทุธาราม 

กรุงเทพฯ

โปรดติดตาม “รูปแบบลักษณะพระอุโบสถ”  

ในฉบับหน้า

“พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น 

แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย...” 

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 
พระอริยเจ้าท่ีชาวไทยรู้จกักนัดี 

มีข้อวตัรปฏิบตัท่ีิเคร่งครัด ทรงคณุธรรม 

ในหลวง ในสายตาพระอริยะสงฆ์
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หนทางสู่ธรรม ๑

เรื่องโดย ปัญชลีย์ วัชรศิริวิทย์ (คุณดี)
ไดอารี่ธรรม    

เรียบเรียงโดย ธรรมบุตร

 สวสัดีพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ กลัยาณมิตร และ

ครอบครัวชาววดัป่าเจริญราช ทกุทา่นคะ่ ก่อนอ่ืน

ต้องขอขอบคณุ คณุป ู (บษุรัตน์) ท่ีได้สง่ท�าเนียบ

เชิญทางเฟสบุ๊คให้ข้าพเจ้าได้มาแชร์ประสบการณ์

ชีวิตจริง ในวารสารกระแสใจ หลงัจากท่ีได้ร่วมทริป

แสวงบญุ อินเดีย-เนปาล (๔ สงัเวชนียสถาน) กบั

ครอบครัววดัป่าเจริญราช  ข้าพเจ้าก็ตอบตกลงทนัที 

ตอนแรกก็งงงวยเลก็น้อย วา่จะเขียนเลา่เร่ืองราว

อยา่งไรดี  ปกตข้ิาพเจ้าเป็นคนชอบพดูเลา่เร่ือง มาก 

กวา่การเขียน ซึง่ต้องเรียบเรียงถ้อยค�า แตก่ารพดู 

เป็นการบอกทกุสิง่อยา่งท่ีออกมาจากใจ ไมต้่อง 

เรียบเรียงให้ยุง่ยาก          ก็ต้องขออนโุมทนากบัผู้ ร่วมบญุ 

ทกุ ๆ ทา่นท่ีได้ร่วมบญุใหญ่ด้วยกนัในครัง้นีน้ะคะ่ 

 ปัญชลย์ี     วชัรศริวิทิย์        คือช่ือของข้าพเจ้า

ช่ือเลน่คือ ดี จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี จาก 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ สาขาวิชาการตลาด และ 

ปริญญาโทจาก University of New South Wales 

(UNSW) คณะการจดัการ จากเมืองซดินีย์ ประเทศ

ออสเตรเลีย ปัจจบุนัชว่ยเพ่ือนบริหารกิจการร้าน 

กาแฟ Café Velodome (คาเฟ่ เวโลโดม) ท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ทา่พระจนัทร์) ประตดู้าน 

สนามหลวง ตดิกบัคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

อยา่ลืมมาอดุหนนุกนันะคะ่ ย่ิงบอกวา่เป็นชาว 

วดัป่าเจริญราช รับรองจดัเตม็คะ่

มาเริ่มปฏิบัติธรรมได้อย่างไร และที่ไหน

 ในชีวิตไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มี

โอกาสเข้าสูว่งการปฏิบตัธิรรม เม่ือก่อนน้องสาวเคย

ไปปฏิบตั ิ ท่ีวดัอินทรวรวิหาร และได้ชกัชวนข้าพเจ้า 

อยูเ่สมอให้ไปปฏิบตัธิรรมตลอด เป็นเวลาถงึ ๓ ปี 

แตข้่าพเจ้าก็ยงัไมเ่คยไป ชว่งนัน้ตนเองก�าลงัท�างาน

บริษัทเอกชนเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่าง

ประเทศ    ซึง่ต้องท�างานในวนัเสาร์ด้วย และมีวนัหยดุ 

แค ่๑ วนั ชว่งนัน้คงไมใ่ชเ่วลาของเรา จงึมิได้สนใจ 

ผา่นมา ๔ ปี อยู ่ๆ  มาวนัหนึง่ของเดือนพฤศจิกายน ก็

เร่ิมมีความรู้สกึอยากไปปฏิบตัธิรรม  เน่ืองจากเดือน 

ธนัวาคมเป็นเดือนเกิดของตนเอง จงึโทรไปสอบถาม 

รายละเอียดท่ีวดัอินฯ วา่จะต้องเตรียมตวัอยา่งไร

บ้างท่ีน่ีชว่งเดือนธนัวาคมของทกุปี จะมีคนสมคัร

คอร์สปฏิบตัธิรรมเยอะมาก แตร่องรับได้เพียง ๑๒๐ 

คนเทา่นัน้ ด้วยความท่ีกลวัจะไมไ่ด้ไป ข้าพเจ้าจงึรีบ 

จองตัง้แตเ่น่ิน ๆ เป็นล�าดบัท่ี ๑๖ จากนัน้อีก 
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๑ สปัดาห์ใกล้เข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐาน รู้สกึต่ืน

เต้นมาก เพราะไมเ่คยปฏิบตัธิรรมมาก่อนในชีวิต 

ข้าพเจ้าก็ไปร้านหนงัสือ Se-Ed Book หาหนงัสือ

เก่ียวกบัการเตรียมตวัไปปฏิบตัธิรรม และก็ได้

หนงัสือของหลวงพอ่จรัญฯ เลม่แรกมาอา่น วา่ให้

เตรียมตวัเตรียมกาย และเตรียมใจ ไปเทา่นัน้ก็พอ 

ใกล้วนัไปปฏิบตัิก็แจ้งทางบ้านวา่ ปีนีข้อสละสทิธ์ิ

ไปเท่ียวกบัครอบครัว มีความรู้สกึอยากไปวดัและ

ลองไปดวูา่ปฏิบตัแิล้วดีอยา่งไร ข้าพเจ้าดีใจมาก

ท่ีทางบ้านไมค่ดัค้าน ตอนไปสมคัรไมไ่ด้บอกใคร 

รอจนถงึวนัเดนิทาง ท่ีต้องไปวดัแตเ่ช้า ก็มากราบ

คณุพอ่คณุแมว่า่ลกูจะไปปฏิบตัแิล้วนะ ๘ วนั ๗ คืน

เริ่มปฏิบัติธรรม และหลังจากปฏิบัติธรรม 
แล้วได้ผลอย่างไร

 คณุพอ่ขอไปสง่ท่ีอาคารปฏิบตัธิรรม (วดั

อินฯ) ลกึ ๆ แล้วแอบดีใจท่ีคณุพอ่มาสง่ ท่ีน่ีสมยั

หลายปีก่อนกฎระเบียบเคร่งครัดมาก ข้าพเจ้าก็อยู่

ในรุ่นแรก ๆ ท่ีกฎระเบียบทางวดัเข้มมาก  ๒ วนัแรก 

อยากจะกลบับ้านหนอ เพราะปวดก็ปวด เม่ือยเราก็

เม่ือย คดิหนอ ฟุง้ซา่นหนอ เรามาท�าอะไรน่ี มาเดนิ

ช้า ๆ ขวายา่งหนอ ซ้ายยา่งหนอ ทานช้า ๆ ทกุอยา่ง 

ต้องปรับให้ช้าหมด ซึง่ขดักบัตนเองเป็นอยา่งมาก 

เพราะตวัเองจะคอ่นข้างไฮเปอร์ ท�าอะไรเร็ว ๆ เพียง

แค ่๒ วนั ก็อยากกลบับ้านจริง ๆ แตก่ลบัไมไ่ด้ ต้อง

อยูจ่นจบคอร์ส นัง่สมาธิไมไ่ด้เลยปวดเม่ือยมาก

ชว่งข้อตอ่ เวลาให้นัง่สมาธิต้องขออนญุาตไปนัง่บน

เก้าอี ้ จนกระทัง่เข้าวนัท่ี ๓ ของการมาปฏิบตั ิ ชว่ง

บลัลงัก์บา่ยคณุแมอ่�าไพ (วิทยากร) ทา่นพดูขึน้มา 

๒ ประโยค คอร์สนีมี้คณุแมค่รรภ์ประมาณ ๕-๖ 

เดือน มาปฏิบตัด้ิวย และวิทยากรทกุทา่นก็บอกวา่

ถ้านัง่ไมไ่ด้หรือไมไ่หว เชิญให้นัง่บนเก้าอี ้ แตโ่ยคี

ทา่นนัน้ปฏิเสธท่ีจะนัง่เก้าอี ้ทา่นบอกวา่นัง่ได้ ได้ยิน

ดงันัน้ทัง้ห้องก็อึง้กนัอยูพ่กัหนึง่ รวมทัง้ตวัเองด้วย 

อาจารย์แมจ่งึบอกวา่ โยคีทา่นใดท่ียงันัง่สมาธิไมไ่ด้ 

และยงัต้องใช้เก้าอีเ้ป็นตวัชว่ย ให้ลองดใูหมน่ะ 

ตัง้แตท่า่นสอนมาหลาย ๆ รุ่น ไมเ่คยมีโยคีทา่นใด

ตายในห้องกรรมฐานนอกจากกระดูกหักดังเปาะ 

(อนันีเ้กิดขึน้แล้วจริง) เจ้ากรรมนายเวรมาตามทวง

คืนในห้องกรรมฐาน ดงันัน้ บลัลงัก์เยน็ของวนัท่ี ๓ 

ตอนให้นัง่สมาธิ ข้าพเจ้าก็ยอมฮดึสู้ด ู โยคีท่ีมีครรภ์

หลายเดือนยงันัง่ได้ โดยไมป่วด ไมเ่ม่ือย ไมเ่จ็บ นัง่จน 

ครบเวลาท่ีก�าหนด เป็นไงเป็นกนัลองดซูวิา่จะนัง่เอง 

ท่ีพืน้ได้มัย๊ เค้าให้นัง่ ๓๐ นาที ข้าพเจ้าก็อดทน ทน

หนอ ๆ  ๆ  นัง่ได้แค ่๒๐ นาที ก็คลายสมาธิ ออกมาก่อน 

ไมไ่หวหนอ ปวดหนอ คืนนัน้ร้าวระบมไปทัง้ตวั วนัท่ี 

๔ ลองใหม ่สู้  ๆ เร่ิมดีขึน้ นัง่สมาธิได้นานขึน้มาเป็น

ล�าดบั โดยเกิดอาการปวดน้อยลง แตแ่ปลกใจตนเอง

อยูเ่หมือนกนั วา่เวลามีธรรมบรรยายทกุครัง้ เรา

ตัง้ใจฟังและได้ความรู้เพ่ิมเตมิ ไมมี่อาการงว่ง หรือ

อยากจะหลบั ฟังแล้วเพลนิ และรู้สกึสนกุกบัข้อคดิ

ดี ๆ หลายสิง่อยา่ง จนกระทัง่วนัท่ีมีทดแทนพระคณุ

บดิามารดา ข้าพเจ้าฟังบรรยายแล้ว จู ่ๆ น�า้ตาใส ๆ 

ก็ไหลออกมา วิทยากรทา่นมียกตวัอยา่งมากมาย

หลายเร่ือง มีบางเร่ืองโดนใจข้าพเจ้ามาก ฟังแล้วก็

อึง้ แล้วก็คดิตาม พิจารณาตามเหตแุละผล สดุท้าย

บอกกบัตวัเอง ณ จดุ ๆ นัน้ เลยวา่ ตัง้แตเ่ลก็จนโต 

เราก็เคยมีเสียงดังหรืออาจจะเคยพูดให้คุณพ่อ 

คุณแม่เสียใจโดยท่ีไม่เจตนาเราไม่เคยกราบเท้า

ทา่นหรือล้างเท้าทา่นมาก่อนในชีวิต จนกระทั่ง
บัลลังก์สุดท้าย ข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตต่อ 
หลวงพ่อโตในห้องกรรมฐานว่า ขอให้นั่ง 
สมาธิ ได ้ โดยไม ่กระดุกกระดิกจนครบ
บัลลังก์ที่ก�าหนด และขอให้ได้เห็นเวทนาใน
บัลลังก์สุดท้ายน้ี.....สาธุ
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ในท่ีสดุบลัลงัก์สดุท้ายข้าพเจ้าก็ได้เหน็เวทนาจริง ๆ 

และนัง่โดยไมก่ระดกุกระดกิ นัง่ได้ครบ ๑ ชัว่โมง นัง่

จนรู้สกึว่าร่างกายท่อนบนและท่อนร่างเหมือนแยก

ออกจากกนัคนละสว่น นัง่จนเลยเวทนา และสกัพกั

ในขณะท่ีนัง่เกือบจะครบบลัลงัก์ก็เห็นร่างตวัเองนัง่

สมาธิอยูก่บัท่ีเดมิ แตเ่ราเหน็ตวัเองมาจากท่ีสงูกวา่

และมีแสงสวา่งวาบมาเป็นระยะ ๆ  และวนัสดุท้าย

ให้โยคีออกมาเปิดใจ ข้าพเจ้าก็ได้ออกมาเปิดใจ

และเลา่เร่ืองเก่ียวกบัการมาปฏิบตั ิ

เหมือนได้ชีวิตเกิดใหม่ในโลกทาง
ธรรมไม่ เสียทีที่ เกิดมาแล้วได ้มี
โอกาสมาปฏิบัติธรรม ได้มองเห็น
สัจธรรมหลายสิ่งอย่าง

และพดูถงึพระคณุบดิามารดา และไมท่ราบวา่คณุ

พอ่มารอรับวนันัน้ และทางอาคารก็มีกล้อง CCTV 

ถ่ายทอดมายงัท่ีท่ีญาติมารอรับกลบับ้าน มาทราบ

ทีหลงัน้องสาวเลา่ให้ฟัง ตอนแรกทัง้คณุพอ่และ

น้องสาวก็ไมแ่นใ่จ เพราะตนเองนัง่หนัหลงัให้กล้อง 

แตเ่ค้าจ�าเสียงข้าพเจ้าได้ น้องสาวบอกวา่คณุพอ่นัง่

ฟังน�า้ตาซมึเหมือนกนั ตอนแรกก็คดิวา่คงจะปฏิบตัิ

แค่ครัง้เดียวก็พอแล้วค่ะ

 พอออกจากการปฏิบตัิครัง้แรกก็ไปหาซือ้

พวงมาลยัร้อยสวย ๆ พวงใหญ่ และตัง้ใจวา่จะน�า

พวงมาลยัมากราบขออโหสกิรรมคณุพอ่คณุแม ่และ

สอนน้อง ๆ ทกุคนให้ท�าตาม และพาน้อง ๆ ขอขมา

กรรมตอ่ผู้ มีพระคณุท่ีเลีย้งดพูวกเรามาทัง้ ๔ คน 

ครัง้แรกในชีวิตท่ีได้ท�าคณุพ่อคณุแม่น�า้ตาซึมทัง้คู ่

เพราะพวกเราไมเ่คยท�าแบบนีม้าก่อน และไมเ่คย

กอดคณุพอ่คณุแม ่ ข้าพเจ้าก็ได้ท�าโดยไมเ่คอะเขิน 

หลงัจากนัน้ออกมาก็อยากเข้าร้านหนงัสือ มมุแรก 

ท่ีเดนิไปหา คือ มมุหนงัสือธรรมะ แล้วก็ได้ซือ้หนงัสือ

ธรรมะตดิมือกลบัมา ๖ เลม่ เป็นของหลวงพอ่จรัญ 

ทัง้นัน้คะ่ การมาปฏิบตัิครัง้แรกนี ้ไมมี่พืน้ฐาน ไมเ่คย 

ปฏิบตัมิาก่อน ต้องขอขอบคณุวดัอินฯ ท่ีจดุประกาย

ความดีงามให้ข้าพเจ้า  เร่ิมต้นจากศนูย์ ตัง้ใจมา

เรียนรู้เตม็ท่ี จบคอร์ส ๘ วนั ๗ คืน ได้อะไรมากมาย

กวา่ท่ีคดิ และได้ประโยชน์เกินคาด เจ้าของบริษัท

ท่ีท�างานด้วยเร่ิมท่ีจะสนับสนุนให้พนักงานระดับ

หวัหน้างานขึน้ไปได้มีโอกาสเข้าปฏิบตัิธรรมให้ใช้

สทิธ์ิได้คนละครัง้ โดยท่ีไมโ่ดนหกัวนัลา ข้าพเจ้าก็

ขอใช้สทิธ์ิในปีนัน้ แตค่รัง้นีบ้อกได้เลยวา่ไมเ่หมือน

ครัง้แรก มาปฏิบตัคินเดียว แตจ่บคอร์สปฏิบตัธิรรม 

ข้าพเจ้าก็ได้รู้จกักบั อ.นชุ (สอนอยูท่ี่ St. John 

University) และน้องเอ้ รวมทัง้กลัยาณมิตรท่ีดี

หลายทา่นเพ่ิมขึน้ หลงัจบคอร์สข้าพเจ้าก็ชกัชวน
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เพ่ือนกลัยาณมิตรไปไหว้พระ ๙ วดัด้วยกนั ซึง่เป็นคน

จดัและน�าทีมเองเป็นครัง้แรก แตก็่คดิวา่ไมน่า่ยาก 

พวกรวมตวักนัได้ประมาณ ๑๑ คน พวกเราท�าด้วย

ใจ และ ณ จดุนัน้เป็นการเร่ิมต้นของกลัยาณมิตรท่ี

เหนียวแนน่ ตัง้แตน่ัน้มา จนถงึปัจจบุนันี ้ พวกเรามี

กลุม่ธรรมะเลก็ ๆ ของพวกเราเองตัง้แตท่ี่ได้รู้จกักนั

เริ่มต้นเข้าสู่วงการวัดป่าเจริญราช และได้
มากราบหลวงพ่อวีระนนท์ได้อย่างไร

 มีอยูว่นัหนึง่ อ.นชุ ได้โทรมาหาบอกวา่

ได้ รู้จักหลวงพ่อท่านหนึ่งอยากจะพาข้าพเจ้า

และเพ่ือนบางทา่นมากราบหลวงพอ่ แตว่ดันีอ้ยู่

ล�าลกูกา คลอง ๑๑ ข้าพเจ้าก็ตอบ ได้เลยเพ่ือน นดั

วนัเวลามาได้เลย ครัง้แรกท่ีได้มากราบหลวงพอ่ 

วีระนนท์ท่ีวัดป่าเจริญราชแห่งนี ข้้าพเจ้า รู้สึก

เลื่อมใสและศรัทธราในหลวงพอ่เป็นอยา่งย่ิง ทา่น

เป่ียมไปด้วยเมตตากับญาติโยมทัง้หลายท่ีมา

กราบไหว้ทา่น เหน็แล้วปลืม้ใจจริง ๆ สมยันัน้การ

เดนิทางมาวดัป่าก็ล�าบากพอสมควร เน่ืองจาก

หลายปีก่อน ทางเข้าตัง้แตท่างเข้าปากซอยวดัป่า- 

เจริญราช บริษัท คโูบต้า เป็นดินลกูรังและดนิแดง 

ขบัรถเข้ามาและกลบัออกไปอีกที รถแดงฝุ่ นตลบไป

ทัง้คนั หลงัจากนัน้ข้าพเจ้าก็พาเพ่ือนกลัยาณมิตร

ในกลุม่ธรรมะ และอาสาขบัรถพามากราบหลวงพอ่

เพ่ิม เน่ืองจากวดัป่าอยูไ่กลและเพ่ือนหลายทา่นไม่

สะดวก และมีโอกาสได้มาปฏิบตัธิรรมแบบชว่งสัน้ ๆ   

ท่ีวดันี ้๓ วนั บ้าง ๕ วนับ้าง   และก็ได้พาเพ่ือนบางทา่น

มาปฏิบตัด้ิวย แล้วแตโ่อกาสจะเอือ้อ�านวย สมยัก่อน 

มาวดัป่าน้อยมาก นาน ๆ จะเข้ามากราบหลวงพอ่

สกัครัง้หนึง่ เน่ืองจากระยะทางคอ่นข้างไกล และ

หยดุงานเฉพาะวนัอาทิตย์ แตเ่วลาวดัมีงานจะรวม

บญุพิมพ์หนงัสือสวดมนต์ หรือผ้าป่า พวกเราก็จะ

รวมตัวกันช่วยเหลือประชาสัมพันธ์บอกบุญและ

รวมบญุกนัในท่ีท�างานของแตล่ะสายบญุ และน�า

มาถวายหลวงพอ่ท่ีวดั ครัง้แรกพวกเราก็ได้มีสว่น

ร่วมในการรวมบญุพิมพ์หนงัสือสวดมนต์ของวดัป่า 

ตัง้แตเ่ลม่สีฟา้ สีเขียว และสีน�า้ตาล เลม่ลา่สดุท่ีใช้

ปัจจบุนัทางวดัยงัใช้งานอยู ่ หลวงพอ่ได้เมตตาตัง้

ช่ือกลุม่ให้พวกเราด้วย กลุม่ “ธรรมะจตรุมิตร” คะ่

ได้น�าธรรมะมาปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต และ
ใช้ชีวิต อย่างไรบ้าง
 สมยัก่อนท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมปฏิบตัธิรรม ตนเอง

เป็นคนใจร้อนพอสมควร แตโ่กรธงา่ย หายเร็ว ถ้า

อะไรไมถ่กูไมค่วร แตก่่อนจะลยุไปเลย ไมย่อมคน 

จนได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมท�าให้เป็นคนใจเย็น

ขึน้มาก ๆ ปัจจบุนันีถ้้าเหน็อะไรไมถ่กูไมค่วร ก็จะ

พิจารณาดกู่อน และถอยมาตัง้หลกัตัง้สต ิ และหา

วิธีวา่จะรุกอยา่งไรให้ทกุฝ่ายเจ็บตวัน้อยท่ีสดุ หรือ

หาวิธีประนีประนอม และหาทางออกท่ีดีท่ีสดุให้

กบัทกุฝ่าย เราสามารถน�ามาปรับใช้กบัการท�างาน

ได้นะคะ่ ชว่งท่ีท�างานบริษัทเอกชนและต้องตดิตอ่

งานกบัลกูค้าตา่งประเทศ ชว่งนัน้เจออารมณ์ลกูค้า

หลากหลายประเภทแปรปรวน ลกูค้าบางทา่นก็

เหว่ียงอยา่งเดียว งานของเราเป็นงานด้านบริการ

ก็ต้องยิม้ไว้ก่อน ลกูค้าทา่นจะถกูจะผิด คอ่ยวา่กนั 

บางครัง้ก็ต้อง อดทนหนอ ไมโ่กรธหนอ ขม่ใจหนอ 

ให้อภัยหนอ
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ข้าพเจ้าป่วยหนักอยู่ ๒ ครั้ง ก็ได้รับความ
เมตตาจากหลวงพ่อวีระนนท์ ทั้ง ๒ ครั้ง 

 ครัง้ท่ี ๑ ... เลือดออกในกระเพาะอาหาร 

เน่ืองจากตดิเชือ้ไวรัสชนิดหนึง่ และคา่ความเข้ม

ข้นข้นเลือดต�่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน ชว่งนัน้ต่ืนนอน

ตอนเช้า บ้านหมนุทกุวนั ตวัซีด คณุหมอก็เช็คอยา่ง

ละเอียด เชน่ สอดสายน�า้เกลือผา่นทางจมกู-ล�าคอ-

หลอดลม-กระเพาะอาหาร อลัตร้าซาวด์ ท�า CT Scan 

กลืนแปง้ และสอ่งกล้องชอ่งท้องด้านบน ๓ ครัง้ 

จนภายหลังถึงทราบว่ามีเลือดออกในกระเพาะ

อาหาร มารักษาตวัท่ี ร.พ. รามา ชว่งนัน้ต้องหยดุพกั 

รักษาสขุภาพเป็นเดือน อาจารย์นชุได้เข้ามากราบ

หลวงพอ่ และรู้วา่ข้าพเจ้าไมส่บายมากก็เรียนให้

หลวงพอ่ทราบ หลวงพอ่ก็เมตตาฝากให้ อ.นชุ โทร

มาบอกวา่ หลวงพอ่ให้มาพบท่ีวดัเพ่ือจะสอบถาม

อาการ ชว่งนัน้ขบัรถเองก็ไมไ่หว ให้น้องสาวพามา 

กราบหลวงพอ่ท่ีวดั 

 ทา่นก็เมตตาแจ้งวา่ในตวัข้าพเจ้า ณ ชว่ง

เวลานัน้มีสารพิษตกค้างอยูใ่นร่างกายคอ่นข้างมาก 

ทา่นแนะน�าให้ทานรางจืดจากต้นสด น�าไปต้มเป็น

ยาและรินน�า้ออกมาทาน หลวงพอ่ก็เมตตาให้เจ้า

หน้าท่ีตดัจากในวดัป่าและน�ามาให้เอากลบัไปต้ม

และด่ืม เป็นยาขบัพิษและขบัของเสียด้านในออกมา 

ชว่งนัน้ก็อาเจียนออกทกุรอบท่ีทาน ไปไหนไมไ่ด้เลย 

นอนพกัเป็นเดือน และก็ทานวา่นหางจระเข้สดจาก

ต้นด้วย เพ่ือชว่ยสมานแผลในกระเพาะ ทานเป็น

เดือนอาการก็เร่ิมดีขึน้เป็นระยะๆ หลวงพอ่ก็แนะน�า

เพ่ิมด้วยวา่อยูบ้่านก็ต้องสวดมนต์ บทสกักตัตะวา 

๑๐๘ จบ ชว่งท่ีสวดมนต์เหมือนมีไอร้อนออกจาก

มือทกุครัง้ และให้หมัน่เดนิจงกรมเร็ว ๆ ให้มากท่ีสดุ 

เพ่ือปรับสมดลุธาตใุนร่างกาย พร้อมทัง้ถ้าพอนัง่

สมาธิไหวก็ให้นัง่ด้วย แตเ่น้นไปท่ีสวดมนต์กบัเดนิ

จงกรมมากวา่ชว่งเวลานัน้ โชคดีท่ีตนเองได้เคย 

ปฏิบตัมิาแล้วบ้าง ก็กลบับ้านมาคอ่ย ๆ ก�าหนดไป 

คะ่ จนร่างกายคอ่ย ๆ ฟืน้ฟขูึน้ตามล�าดบั

 ครัง้ท่ี ๒ ... ลา่สดุเม่ือต้นปีท่ีแล้ว ชว่งเดือน 

มกราคม ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าป่วยเป็นน่ิวในถงุน�า้ดี วนั

ท่ี ๓ มกราคม ประมาณตีหนึง่ปวดท้องด้านขวาแบบ

เฉียบพลนั จนทนไมไ่หวต้องไปโรงพยาบาล และ

คณุหมอให้แอดมิท นอน ร.พ. อยู ่ประมาณ ๔ วนั 

อาจารย์นชุทราบขา่วและไปกราบหลวงพอ่วีระนนท์

วา่ดีเข้า ร.พ. อีกแล้ว ก�าลงัจะผา่ตดัน่ิวในถงุน�า้ดี

เพราะอกัเสบมาก คณุหมอขอเลื่อนการผา่ตดัไป

ก่อน ให้กลบัมาพกัฟืน้ท่ีบ้าน ออกจาก ร.พ. อ.นชุ

ก็โทรมาหาแจ้งวา่หลวงพอ่บอกวา่อยา่เพ่ิงผา่ตดันะ 

ให้มาลองล้างพิษดกู่อนใน โครงการ “กายใส
ใจสบาย” คณุเจย์ ผู้ดแูลโครงการแจ้งวา่หลวงพอ่

เมตตาให้เข้าคอร์สเลย วนัท่ี ๑๐ ม.ค.๕๖ นี ้ ก็เก็บ

เสือ้ผ้ามาวดั และเข้าคอร์สครัง้แรก ชว่งมาอยูว่ดั

ไมมี่อาการปวดเฉียบพลนั ทานแตน่�า้แอปเปิล้ และ

ทางคณุเจย์ บอกให้เดนิเยอะ ๆ จะได้ชว่ยกระแทก

น่ิวท่ีอยูข้่างใน ก็ต่ืนแตเ่ช้ามืดด่ืมน�า้มนัมะพร้าวและ

อาบน�า้เสร็จก็ออกมาเดนิรอบ ๆ  ท่ีพกัทกุวนั ข้าพเจ้า

อยากหายโดยท่ีไมต้่องผา่ตดั ชว่งนัน้ไมรู้่อะไรดลใจ

ให้เดินไปท่ีป้ายบิลบอร์ดใหญ่ด้านหน้าอาคาร

ปฏิบตัธิรรม เหน็มีปา้ยเก่ียวกบัพทุธคยา จนกระทัง่ 

วนัสดุท้ายของคอร์สถงึได้รู้วา่ ทางคณะวดัป่าจะมี

โครงการปฏิบตัธิรรมสญัจรแดนพทุธภมิู พอทราบ

ขา่วก็อยากไปอินเดียทนัที แตม่าทราบทีหลงัวา่ท่ี

นัง่เค้าจองเตม็ไปหมดแล้ว และมีโอกาสได้รู้จกักบั

คณุปคูรัง้แรกท่ีน่ี เพราะคณุปก็ูมาเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ี

คอร์สล้างพิษด้วยเหมือนกนั อยากไปมากก็ขอฝาก

ช่ือไว้กบัคณุป ู ลงช่ือส�ารอง รอคนสละสทิธ์ิ ก่อน

กลบัก็ได้ขึน้ไปอธิษฐานจิต บนอาคารปฏิบตัธิรรม 

ชัน้ ๒ หน้าพระพทุธรูป พระพทุธเจ้าปางบ�าเพญ็

ทกุขกริยา วา่ขอให้ได้มีโอกาสไปปฏิบตักิบัหลวงพอ่
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และคณะ ได้ขา่ววา่หลวงพอ่จะจดัทริปอินเดียเป็น 

ครัง้สดุท้าย ก็ให้รู้สกึเสียดาย เน่ืองจากอยากไป

มาก ๆ ขอคณุปจูองลงช่ือไว้ ๒ ท่ีนัง่ ออกจากวดั 

ได้ไม่ ก่ีวันก็มีอาการปวดท้องตรงจุดเดิมแบบ

เฉียบพลนั รอบท่ี ๒ ครัง้นีก็้โดนแอดมิทอีกเน่ืองจาก

ปวดมากกวา่เดมิ ความดนัสงูพุง่ถงึ ๑๙๐ นอนอยู่

ประมาณ ๔ วนั กลบัมาฟักฟืน้ท่ีบ้านรอคณุหมอ

นดัผา่ตดัแล้วรอบหน้า เน่ืองจากอกัเสบเฉียบพลนัถ่ี 

รอจนใกล้วนันดัไปนอน ร.พ. เพ่ือท�าการผา่ตดั ๒๓ 

ม.ค. ๕๖ คณุปก็ูยงัไมโ่ทรมาแจ้งสกัทีเกือบจะถอด

ใจแล้ววา่เราอาจจะอดไปพทุธคยา วนัท่ี   ๒๒    ม.ค.    ๕๖ 

ชว่งเช้าก็พลนันกึในใจวา่ ถ้าเราจะต้องเสียถงุน�า้ดี 

โดยการถกูผา่ตดัเอาถงุน�า้ดีออกไปทัง้ถงุ นา่จะมี

อะไรดี ๆ มาชดเชยให้เราได้บ้าง ถ้าจะต้องถกูตดั 

ถงุน�า้ดีและได้ไปมีโอกาสไปพทุธคยาก็ยอมนะ จน

หวัค�่าก็มีข้อความแจ้งมาท่ีมือถือวา่มีคนสละสทิธ์ิ ๒ 

ท่ีนัง่ ก็กระโดดเลย ดีใจอยา่งท่ีสดุ โทรแจ้งคณุปแูละ

ขอขอบคณุท่ีได้ให้โอกาสร่วมเดนิทางด้วย แตรุ่่งขึน้

จะต้องไป ร.พ. ผา่ตดัแตเ่ช้า เลยขอวา่ผา่ตดัเสร็จ 

ออกจาก ร.พ. จะรีบไปโอนเงินให้ทนัที ทัง้ ๒ ท่ีนัง่ 

รุ่งเช้าไปตรวจและเจาะเลือดก่อนเข้าห้องผ่าตัด 

ความดนัก็สงูพุง่ขึน้มา ๑๙๐ แตค่รัง้นีไ้มไ่ด้ปวด

เฉียบพลนั หรือวา่ต่ืนเต้นดีใจท่ีจะได้ไปอินเดียกบั

คณะหลวงพอ่ คณุหมอเช็คอาการและให้นอนท่ีโรง

พยาบาลรอ และขอเลื่อนผา่ตดัเป็นวนัรุ่งขึน้ คืนนัน้

เจ้าหน้าท่ีก็มาคอยเช็คระดบัความดนั และสรุปวา่

พรุ่งนีเ้ช้าเราต้องเตรียมตวัอย่างไรก็เข้าห้องผ่าตดั 

หลงัจากนัน้ข้าพเจ้าก็เลยสวดมนต์ นอนสมาธิ และ

แผ่เมตตาอยู่ในห้องพกัท่ีโรงพยาบาล 

 การปฏิบตัธิรรม เป็น “ธรรมะโอสถ” ท่ีชว่ย

เยียวยาให้เรามีสติในขณะท่ีรู้ตวัวา่เจ็บป่วย จิตเป็น

นาย กายเป็นบา่ว เช้าวนัรุ่งขึน้ เจ้าหน้าท่ีก็มาตรวจ

เช็คความดนั และเข็นข้าพเจ้าไปห้องผา่ตดัแตเ่ช้า 

และเช้าวนันัน้ คณุแมก็่มาให้ก�าลงัใจก่อนเข้าห้อง

ผา่ตดั เร่ิมผา่ตดัตอน ๐๘.๐๐ น. เสร็จประมาณเท่ียง 

และคณุหมอให้รอสงัเกตอาการอยู่ในห้องผ่าตดัถึง

ชว่งบา่ย ๒ โมง และจงึเข็นขึน้ห้องพกัฟืน้ ข้าพเจ้า

ก็สลบไปทัง้วนัไมรู้่เร่ือง มาฟืน้และรู้สกึตวัอีกครัง้ 

ประมาณ ๑๘.๐๐ น. (คณุแมเ่ลา่ให้ฟัง)

...ไดอารี่ธรรม ของคุณดียังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมาย เป็นไดอารี่ชีวิตที่มี

คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านอย่างแน่นอน โปรดติดตามฉบับหน้า...

อีแร้งบินสูงๆ

แต่เวลาหิว

ก็โฉบลงมากินหมาเน่า

เหมือนคนที่การศึกษาสูง

แต่พอฒัณหาเกิด

ก็ท�าอะไรต�่าๆ

เหมือนคนไม่มีการศึกษาเลย

หลวงพ่อชา สุภัทโท
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พุทธโอวาทก่อน
  ปรินิพพาน

เรียบเรียงโดย บุษรัตน์

 คอลัมน์พิเศษ

 พุทธโอวาทก่อนปรินิพพานนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่พระอานนท์
ผู้เป็นพระอุปัฏฐากและพระภิกษุคราที่ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ออกเดินทางด้วย
พระบาทเปล่าจากปาวาลเจดีย์ไปยังกรุงกุสินาราสถานที่ปรินิพพานตลอดพระชนมชีพ 
พระพุทธเจ้าหาได้ทรงท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยต่อการเผยแผ่ธรรมไม่ ยังทรงประกาศ
พระธรรมอันประเสริฐที่ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองแก่พุทธบริษัท ๔ ด้วยพระมหา- 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ คราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงปาวาลเจดีย์ ได้ประทับ
อยู่ใต้ต้นไม้ที่มีเงาครึ้มต้นหนึ่งโดยมีพระอานนท์หมอบลงที่พระบาทแล้วทูลว่า “ข้าแต่ 
พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์อาศัยความกรุณาแก่ข้าและหมู่สัตว์ จงด�ารงพระชนมชีพ 
ต่อไปอีกเถิด อย่าเพิ่งด่วนปรินิพพานเลย” กราบทูลเท่านี้แล้วพระอานนท์ก็ไม่ทูลอะไร
ต่อไปอีกเพราะโศกาดูรท่วมท้นหทัย “อานนท์”  พระศาสดาตรัสพร้อมทอดทัศนาการ
ไปเบื้องหน้าอย่างสุดไกลลีลาอันเด็ดเดี่ยวฉายออกมาทางพระเนตรและพระพักตร์  

 “เป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพพานในวันเพ็ญแห่งเดือน
วิสาขะ อีกสามเดือนข้างหน้านี้ อานนท์เราได้แสดงนิมิตโอภาสอย่างแจ่มแจ้งแก่เธอพอ
เป็นนัยมาไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้งแล้ว ว่าคนอย่างเรานี้มีอิทธิบาทภาวนาที่ได้อบรมมาด้วยด ี
ถ้าประสงค์จะอยู่ถึงหนึ่งกัปป์หรือมากกว่านั้นก็พออยู่ได้ แต่เธอหาเฉลียวใจไม่ได้ทูลอะไร 
เราเลยตั้งใจไว้ว่าในคราวก่อน ๆ  นั้น ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไป เราจะห้ามเสียสองครั้งพอ
เธอทูลครั้งที่สามเราจะรับอาราธนาของเธอ แต่บัดนี้ช้าเสียแล้ว เรามิอาจกลับใจได้อีก” 
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 “อานนท์เอ๋ย บัดนี้สังขารอันเป็นเหมือนเกวียนช�ารุดนี้เราได้สละแล้ว เรื่องที่จะ
ดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นไม่ใช่วิสัยแห่งตถาคต บุคคลย่อมต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
ที่พึงใจเป็นธรรมดาหลีกเลี่ยงไม่ได้ อานนท์เอ๋ยชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดสิ่งทั้ง
หลายมีความแตกดับไปสลายไปเป็นธรรมดา จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น
นั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวังได้ ทุกสิ่งทุกอย่างด�าเนินไป 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�่ายีและเชือดเฉือนกิเลสอาสวะให้เบาบางและหมดสิ้นไป” 

 “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�าหนัดยินดี ประเสริฐที่สุด บรรดาสัตว์สองเท้า พระตถาคตเจ้าผู้มีจักษุประเสริฐ
ที่สุด มรรคมีองค์ ๘ นี่แลเป็นไปเพื่อทัศนะอันบริสุทธิ์ หาใช่ทางอื่นไม่ เธอทั้งหลายจง
เดินไปตามทางมรรคมีองค์ ๘ นี้อันเป็นทางที่ท�ามารให้หลงติดตามมิได้ เธอทั้งหลาย 
จงตั้งใจปฏิบัติเพื่อท�าทุกข์ให้สิ้นไป ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น เมื่อปฏิบัติดังนี้
พวกเธอจักพ้นจากมารและบ่วงแห่งมาร” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า มีสติอยู่ทุกเมื่อ 
ถอนอัตตานุทิฐิ คือความยึดมั่นเรื่องของตนเสีย ด้วยประการฉะนี้เธอจะเบาสบายคลาย
ทุกข์คลายกังวล ไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าการปล่อยวาง และการส�ารวมตนอยู่ในธรรม” 
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“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ 
ความสุขชนิดนี้สามารถหาได้ด้วยตัวเรานี้เอง ตราบใด 
ที่ ม นุ ษย ์ ยั ง ว่ิ ง วุ ่ น แสว งหาคว าม สุ ข จ าก ท่ี อื่ น 

เขาจะไม่พบความสุขที่แท้จริงเลย มนุษย์ได้สร้าง 
สรรค์สิ่งต่าง ๆ  ขึ้น ไว้เพื่อให้ตัวเองวิ่งตามแต่ก็ตาม 
ไม่เคยทนั  การแสวงหาความสขุโดยปล่อยใจให้ไหล 
เลื่อนไปตามอารมณ์ที่ปรารถนานั้นเป็นการ
ลงทนุทีม่ผีลไม่คุม้เหน่ือย เหมอืนบคุคลลงทนุวดิน�า้ 
ในบึงใหญ่เพื่อต้องการปลาเล็ก ๆ เพียงตัวเดียว 

มนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเรื่องกาม 
เรื่องกิน และเรื่องเกียรติ จนลืมนึกถึงสิ่ง
 หนึ่งซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลาสิ่งนั้น คือ ดวงจิตที่ผ่องแผ่ว เรื่องกาม เป็น 

เรื่องที่ต้องดิ้นรน เรื่องกินเป็นเรื่องที่ต้องแสวงหา เรื่องเกียรติเป็นเรื่องที่ต้องแบกไว ้
ภาระที่ต้องแบกเกียรติเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งของมนุษย์ผู ้หลงตนว่าเจริญแล้วในหมู่ชน 
ที่เพ่งแต่ความเจริญทางด้านวัตถุนั้น จิตใจของเขาเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยประสบ 
ความสงบเย็นเลย เขายินดีที่จะมอบตัวให้จมอยู่ในคาวของโลกอย่างหลับหูหลับตาเขาพา
กันบ่นว่าหนักและเหน็ดเหนื่อย พร้อม ๆ กันนั้นเขาได้แบกก้อนหินวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิต
อย่างไม่รูจ้กัวาง” 

 “ภายในอาคารมหึมาประดุจปราสาทแห่งกษัตริย์มีลมพัดเย็นสบาย แต่สถานที่
เหล่านั้นมักบรรจุไปด้วยคนที่มีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เป็นอันมาก ภาวะอย่างนั้นจะมี
ความสุขสู้ผู ้มีใจสงบท่ีอยู่โคนไม้ได้อย่างไร” 

 “ความสขุนัน้อยูท่ีค่วามรู้สกึทางใจเป็นส�าคญั    อย่างพวกเธออยูท่ีน่ีม่แีต่ความพอใจ 
แม้กระท่อมจะมุงด้วยใบไม้ ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า แน่นอนทีเดียวคน
ที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตนี้มิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข 
สงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภและยศนั้นเป็นเหยื่อของโลก ที่น้อยคนนักจะสละละวาง
ได้ จึงแย่งลาภและยศกันอยู่เสมอ เหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกิน แต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมี
เบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วย หรือเหมือนไก่ที่แย่งไส้เดือนกัน จิกตีกัน ท�าลายกันจนพินาศกันทั้งสอง
ฝ่าย น่าสังเวชสลดจิตยิ่งนัก ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลง มีการเผื่อแผ่เจือจานโอบ
อ้อมอารี ถ้าเขาลดโทสะลง มีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกัน และลดโมหะลง 
ไม่หลงงมงาย ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและด�าเนินชีวิตโลกนี้จะน่าอยู่อีกมาก แต่ช่าง
เขาเถิด หน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเธอ คือ ลดความโลภ ความโกรธ และความหลง 
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ของเธอเองให้น้อยลง แล้วจะประสบความสุขเยือกเย็นขึ้นมาก  เหมือนคนลดไข้ได้มาก
เท่าใด ความสบายกายก็มีมากขึ้นเท่านั้น” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ยิ่งเจริญก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและ
ทางใจ ดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์ยังสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภท
ไม่ได้  ที่มันมีเสรีภาพที่จะท�าอะไรตามใจชอบอยู่เสมอ ดูอย่างเช่น ฝูงวิหกนกกา มนุษย ์
เราเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกัน แต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อย
กว่าสัตว์ ภาระใหญ่จะที่ต้องแบกไว้ คือ เรื่องกาม เรื่องกินและเรื่องเกียรติ สัตว์เดรัจฉาน
ตัดไปได้อย่างหนึ่ง คือ เรื่องเกียรติ คงเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกิน นักพรตอย่างพวก
เธอนี้ตัดไปได้อีกอย่างหนึ่ง คือ เรื่องกาม คงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวแต่การกินอย่าง
นักพรตกับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ ผู้บริโภคกาม
และยังหนาแน่นอยู่ด้วยโลกียวิสัย บริโภคเพื่อยุกามให้ก�าเริบ จะต้องกินให้มีเกียรติกิน
ให้สมเกียรติ มิได้กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ด�ารงอยู่ได้อย่างสมณะ ความจริงร่างกายคน
เราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนัก เมื่อหิวก็ต้องการอาหารบ�าบัดความหิวเท่านั้น แต่
เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วย จึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างเกียรติยศ และแล้วก็มีภาระตาม
มาอย่างหนักหน่วงคนจ�านวนมากเบื่อเรื่องนี้ แต่จ�าเป็นต้องท�า เหมือนโคหรือควายซึ่ง
เหนื่อยหน่ายต่อแอกและไถ แต่จ�าใจต้องลากมันไป อนิจจา” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องจองจ�าที่ท�าด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวนใด ๆ เราไม่
กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจ�าที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื่องจองจ�า 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�าตนให้สมบูรณ์ด้วยศีลเถิด” 

 “สัตว์โลกเมื่อเกิดมาย่อมน�าความทุกข์ติดตัวมาด้วย ตราบใดที่เขายังไม่สลัดความ
พอใจในสังขารออกความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอ เหมือนโคที่ยังมีแอกเกวียนครอบคอ
อยู่ ล้อเกวียนย่อมติดตามไปทุกฝีก้าว” 
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 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งดิ้นรนกลับกลอกง่าย บางคราว
ปรากฏเหมือนช้างตกมันพวกเธอจงเอาสติเป็นขอเหนียวรั้งช้าง คือ จิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ใน
อ�านาจ บุคคลที่มีอ�านาจมากที่สุดและควรแก่การสรรเสริญนั้น คือ ผู้ที่สามารถเอาชนะ
ตนเองได้ ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงคราม เธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบใน
สงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลย” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้อดทนต่อค�าล่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัว ผู้อดทน 
ต่อค�าล่วงเกินของผู้เสมอกันเพราะเห็นว่าพอสู้กันได้ แต่ผู้ใดอดทนต่อค�าล่วงเกินของผู้
ซึ่งด้อยกว่าตนได้ เราเรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุด ผู้มีความอดทน มีเมตตาย่อมเป็นผู้มี
ลาภ มียศ อยู่เป็นสุข เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้พร้อมก�ามือไว้แน่น 
เป็นสัญลักษณ์ว่าเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนั้นทุกคน
แบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังส�านึก และเป็นพยานว่าเขามิได้เอาอะไรไป
ด้วยเลย” 

 “เมื่อหัวใจยึดไว้ด้วยความรัก หัวใจนั้นจะสร้างความหวังขึ้นอย่างเจิดจ้า แต่ทุก
คร้ังท่ีเราหวังความผิดหวังก็จะรอเราอยู ่” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาว่าไม้จันทน์แม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่น อัศวินก้าวลงสู่
สนามก็ไม่ทิ้งลีลา อ้อยแม้เข้าสู่เครื่องยนต์แล้วก็ไม่ทิ้งรสหวาน บัณฑิตแม้ประสบความ
ทุกข์ก็ไม่ท้ิงธรรม” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา เหมือนชาวนาที่ตระหนี่ไม่
ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ดย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด 
ทานที่บุคคลท�าแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากผลไพศาล คนดีมีทรัพย์แล้วย่อมบ�ารุงมารดา 
บิดา บุตร ภรรยา บ่าวไพร่ให้เป็นสุขบ�ารุงสมณะพรหมาจารย์ให้เป็นสุข เปรียบเสมือนสระ
โบกขรณีอันอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคม มีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็น น่ารื่นรมย ์
มหาชนย่อมได้อาศัย น�าไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคทรัพย์ของคนดีย่อมเป็น
ดังนี้ หาอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่” 

 “การเสียสละนั้น คือ การได้มาซึ่งผลอันเลิศในบั้นปลาย ผู้ไม่ยอมเสียสละอะไร
ย่อมไม่ได้อะไร จงดูเถิดมนุษย์ทั้งหลายรดน�้าต้นไม้ที่โคนแต่ต้นไม้นั้นย่อมให้ผลที่ปลาย” 

 “บุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผล หยาดน�้าที่ไหลลง
ทีละหยดยังท�าให้แม่น�้าเต็มได้ฉันใด การสั่งสมบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้น ผู้สั่งสม 
บุญย่อมเปี่ยมล้นไปด้วยบุญ ผู้สั่งสมบาปย่อมเพียบแปล้ไปด้วยบาป” 
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 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันร่างกายนี้สะสมแต่ของสกปรกโสโครก มีสิ่งปฏิกูลไหล
ออกจากทวารทั้งเก้ามีช่องหูช่องจมูก เป็นต้น เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อย เป็น
ป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิด เป็นรังแห่งโรค เป็นที่เก็บโรค อุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งบรรจุ
เอาสิ่งโสโครกต่าง ๆ  เข้าไว้แล้วซึมออกมาเสมอ ๆ  เจ้าของกายจึงต้องช�าระล้าง ขัดถูวันละ
หลาย ๆ ครั้ง เมื่อเว้นจากการช�าระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวัน กลิ่นเหม็นก็ปรากฏ 
เป็นที่น่ารังเกียจ เป็นของน่าขยะแขยง” 

 “ดูกรอานนท์ บิณฑบาตทานที่มีอานิสงส์มาก มีผลไพศาล คือ เมื่อนางสุชาดา
ถวายเราก่อนตรัสรู้ครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งที่จุนทะถวายนี้ ครั้งแรกเสวยอาหารของ
สุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพานครั้งหลังนี้เสวยอาหารของจุนทะบุตรนายช่าง
ทอง แล้วเราก็นิพพานด้วยขันธนิพพาน คือ ดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ ถ้าใคร ๆ  
จะพึงต�าหนิจุนทะ เธอพึงกล่าวให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้าจุนทะพึงจะเดือดร้อนใจ เธอพึงกล่าว 
ปลอบให้เขาหายกังวลใจเสีย อาหารของจุนทะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายส�าหรับเรา” 

 “อานนท์เอ๋ย พึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว 
บัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันน้ันจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป” 

 “ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนพวกเธอทั้ง
หลายให้จ�ามั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด” 

 ย่างเข้าปัจฉิมยาม ณ ใต้ต้นสาละคู่แห่งกุสินารานคร พระผู้มีพระภาคเจ้าพึง
ปรินิพพานอยู่ในที่นั้นและพรั่งพร้อมด้วยพุทธบริษัทเนืองแน่นเป็นปริมณฑลทอดไกล
สุดสายตา พระธรรมที่พระองค์ทรงพร�่าสอนมาตลอดพระชนมชีพ ว่าสัตว์ทั้งหลาย 
มีความตายเป็นที่สุดนั้น เป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เอง แหล่งข้อมูล

www.dhammajak.net

ความทุกข์ที่จริงเป็นสิ่งดี
ทุกข์นี้ดีจะได้เบื่อ
เบื่อว่ากูไม่อยากเกิดแล้วโว้ย
จะได้ปรารถนาออกจากกาม
เพราะถ้ามันสุขมันก็จะลืมตัว
มันจะพาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละ
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บัง้ไฟพญานาค ลอยกระทง 
กับ "วันออกพรรษา"

เรียบเรียงโดย อุบลอารี

คอลัมน์พิเศษ

 มณีนัง่จ้องจอคอมพิวเตอร์ พลางนกึแผน 

การท�าบญุในปีนี ้พร้อมกบัได้ยินเสียงฟา้ร้องค�าราม

นอกหน้าตา่ง ซึง่ต้นเสียงดจูะไมไ่กลนกั เสียงเตือน

การมาของพระพิรุณ ท�าให้มณีฉกุคดิถงึชว่งเข้า

พรรษาท่ีก�าลงัจะมาถงึ กรกฎานีเ้ตรียมการไว้แล้ว

วา่ นอกจากเทียนพรรษาคูส่วยเชน่ทกุปี ก็อยากจะ 

หาหยกูยาถวายพระคณุเจ้าด้วย วสนัตฤดท่ีูมา

เยือนในแตล่ะปีนัน้ เป็นชว่งเวลาท่ีพระพทุธองค์

ทรงตรัสให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จ�าพรรษาตลอดเวลา 

๓ เดือน เพ่ือไมใ่ห้ไปเหยียบเรือกสวนไร่นาของชาว

บ้านให้เสียหาย ชว่งเทศกาลเข้าพรรษานี ้ เร่ิมตัง้แต่

วนัแรม ๑ ค�่า เดือน ๘ ไปจนกระทัง่วนัออกพรรษา 

หรือวนัมหาปวารณาออกพรรษา ในวนัขึน้ ๑๕ ค�่า 

เดือน ๑๑ หากย้อนไปถงึสมยัพทุธกาล เม่ือองค์-

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทรงตรัสรู้อมฤตธรรม 

ทรงเมตตาเผยแผ่พระธรรมค�าสั่งสอนแก่เหล่า

เวไนยสตัว์ทัง้ปวงในระยะหนึง่ จนกระทัง่ยา่งเข้าฤดู

ฝนพรรษาท่ี ๗ ได้ทรงแสดงยมกปาฏิหารย์แก่พวก

เดียรถีย์ให้ประจักษ์แจ้งถึงพระฤทธานุภาพ 

 จากนัน้พระพุทธองค์ทรงด�าริถึงการจ�า

พรรษา หลงัจากการกระท�ายมกปาฏิหารย์ ตาม

พทุธประเพณี ของพระพทุธเจ้า ทรงพิจารณาและ

จงึเสดจ็ไปจ�าพรรษายงัสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ๓ เดือน 

ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดา

เพ่ือตอบแทนพระคณุ และด้วยทรงค�านงึถงึการตัง้ 

พระทยัท�ากศุล เพ่ือจะมาเป็นพระพทุธมารดา

ตัง้แตส่มยัพระพทุธเจ้าวิปัสสี เม่ือจบการแสดง

พระอภิธรรมปิฎก ๗ คมัภีร์ ตลอด ๙๐ วนัมนษุย์ 

พระพทุธมารดาก็บรรลโุสดาปัตตผิล ครัน้ถงึวนัเพญ็

ขึน้ ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ สมเดจ็พระผู้ มีพระภาคก็ได้

ปวารณาพระวัสสาหรือทรงออกพรรษาเพ่ือเสด็จ 

กลบัสูโ่ลกมนษุย์ ท้าวสกักเทวราชได้ทราบถงึพทุธ

ประสงค์     จงึได้เนรมิตบนัไดทิพย์ทอดลงสูป่ระตเูมือง 

สงักสัสนคร  บนัไดแก้ว แดพ่ระบรมศาสดาเสดจ็ลง 

ตรงกลางบนัไดเงินข้างขวานัน้ องค์อินทร์ถือบาตร

ลงสง่เสดจ็พร้อมเหลา่เทพยดา สว่นบนัไดทองทาง 

ด้านซ้ายท้าวสหัมบดีพรหมและหมู่พรหมกัน้

เศวตฉัตรถวายพระศาสดา
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 ในวันท่ีพระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจาก 

สวรรค์ชัน้ดาวดงึส์นี ้ พระองค์ทรงแสดงปาฎิหารย์

อีกครัง้หนึง่ ทรงใช้พทุธานภุาพเปิดโลกให้สตัว์ทัง้

ปวงมองเหน็กนัและกนั ทัง้ ๓ โลก ได้แก่ เทวโลก 

มนษุยโลก และยมโลก เม่ือพระองค์ทอดพระเนตร

ดเูบือ้งบนโลกทัง้มวลตัง้แต่มนษุย์ก็สว่างโล่งขึน้ไป

ถงึเทวโลก เม่ือทรงเหลียวไปรอบทิศ รอบด้านสากล

จกัรวาลก็โลง่ถงึกนัหมด และเม่ือทอดพระเนตรลง

เบือ้งลา่ง ความสวา่งก็เปิดโลง่ลงไปถงึนรกทกุขมุ 

นัน่คือตัง้แตพ่รหมโลกมาจนถงึสวรรค์ทกุชัน้ โลก

มนษุย์ และนรกทกุขมุจนถงึอเวจีมหานรก ผู้อาศยั

อยูใ่น ๓ โลก มนษุย์มองเหน็เทวดา สตัว์นรก และ

สตัว์เดรัจฉานทัง้ปวงก็มองเหน็กนั ทัง้ยงัเหน็พระ

ศาสดาด้วย สตัว์ท่ีเหน็พระพทุธองค์แล้ว ล้วน

ปรารถนาเป็นพระพทุธเจ้าทัง้สิน้ สมดงัค�าพรรณนา

ในปฐมสมโพธิกถาวา่ "ครัง้นัน้เทพยดา มนษุย์ และ

สตัว์เดรัจฉาน ก�าหนดท่ีสดุจนมดด�ามดแดง ซึง่ได้

เหน็องค์พระชินสีห์ แลสตัว์คนใดคนหนึง่ซึง่จะไม่

ปรารถนาพุทธภูมินัน้มิได้มีเป็นอนัขาด"

 เหตุแห่งปาฏิหารย์ขององค์สมเด็จพระ-

สมัมาสมัพทุธเจ้าในคืนวนัออกพรรษา วนัเพญ็ขึน้ 

๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ จากครัง้พทุธกาลจงึเป็นท่ีมาแหง่

เหตกุารณ์นา่อศัจรรย์ นัน่คือ "บัง้ไฟพญานาค" และ 

"ประเพณีการลอยกระทง" ท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แต่

อดีตถงึปัจจบุนั ในแผน่ดนิทองแผน่ดนิธรรม ณ 

ประเทศไทยนีเ้อง มณีขอเร่ิมด้วยเหตกุารณ์ "บัง้ไฟ

พญานาค" ซึง่เกิดขึน้เป็นประจ�าทกุปีในวนัออก

พรรษา เรา ๆ  ทา่น ๆ  คงจะผา่นห ูผา่นตา จากการรับ 

ชมรับฟังขา่วทัง้ทางวิทย ุ และโทรทศัน์ สมยันีก็้ต้อง

เพ่ิมอินเตอร์เนตเข้าไปด้วย เพราะให้ทัง้ภาพ แสง ส ี

และเสียง ท่ีทนัเหตกุารณ์ทนัทีท่ีมีผู้ โพสต์ลงทาง

เวบ็ไซต์ตา่ง ๆ

 จุดหมายปลายทางของผู้ ท่ี สนใจชม

ปรากฏการณ์บัง้ไฟพญานาคนีต้้องมุ่งหน้าไป 

ณ แผน่ดนิแมน่�า้โขง บริเวณ อ�าเภอโพนพิสยั 

จงัหวดัหนองคาย หรือปากน�า้งมึของฝ่ังลาว บัง้ไฟ

พญานาคนี ้ เป็นปรากฏการณ์ท่ีดวงไฟขนาดเลก็

เทา่หวัแมมื่อไปจนถงึขนาดใหญ่เทา่ผลส้ม มีสีแดง 

อมชมพอูอกสีบานเยน็ หรือสีแดงทบัทิม ไมมี่ควนั 

ไมมี่เขมา่ ไมมี่เปลว ไมมี่เสียง ไมมี่กลิน่ ลอยขึน้

เหนือล�าน�า้ ตัง้แตร่ะดบั ๑-๓๐ เมตร และจะพุง่ขึน้ 

ไปสงูประมาณระดบั ๕๐-๑๕๐ เมตร เป็นเวลา

ประมาณ ๕-๑๐ วินาที แล้วก็จะดบัหายวบัไปใน

อากาศทัง้ ๆ  ท่ีดวงไฟยงัโตอยู ่โดยจะเกิดเฉพาะเวลา 

หลงัอาทิตย์ตกดนิจนถงึ ๒๓.๐๐ น. ชาวบ้านเช่ือกนั

ว่าบัง้ไฟพญานาคเกิดจากการพ่นไฟของพญานาค

ท่ีอยูบ่ริเวณล�าแมน่�า้โขง ปรากฏการณ์นีพ้้องกบั 

เหตกุารณ์ในครัง้พทุธกาล เม่ือพระพทุธองค์ทรง

เสดจ็ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ และทรงแสดง 

พทุธานภุาพเปิดโลกทัง้ ๓ นัน้ พญานาคใต้ลุม่น�า้

โขงนีท้า่นก็ได้ประจกัษ์ถงึพระบารมีด้วยตนเอง จงึ

บงัเกิดความเลื่อมใส และระลกึถงึความปรารถนา

ดัง้เดิมท่ีจะเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์หนึ่ง

ในอนาคต จงึตัง้จิตอธิษฐานเพ่ือถงึซึง่พทุธภมิู

อีกครัง้ เม่ือถงึชว่งเข้าพรรษา ทา่นจะออกมาจาก 

นาคภิภพ เพ่ือจ�าศีลภาวนาใต้ล�าน�า้โขง ประพฤติ

พรหมจรรย์ ตลอดเวลา ๓ เดือน จนกระทัง่วนัออก

พรรษา ก็ระลกึนกึถงึพระพทุธองค์ในวนัท่ีเสดจ็ลง

มาจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ด้วยใจท่ีปลืม้ปีต ิ แล้ว

พ่นไฟท่ีกลั่นจากใจบริสุทธ์ิให้ลอยพ้นน�า้ขึน้ไป

ในอากาศอยา่งนุม่นวล แล้วสวา่งวาบบนท้องฟา้ 

พร้อมทัง้อธิษฐานจิตวา่ "ด้วยอานิสงส์นี.้..ขอให้ข้า

พระองค์ได้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์หนึ่ง

ในอนาคต" 
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 พญานาคท่ีอาศัยอยู่บริเวณลุ่มน�า้โขงจะ

ขึน้มาพ่นดวงไฟคล้ายเป็นดวงประทีปเพ่ือถวาย

เป็นพทุธบชูา เพ่ือสรรเสริญคณุพระบารมีขององค์-

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า และเป็นการระลกึนกึถงึ 

เหตกุารณ์ในอดีต อีกทัง้บริวารของทา่นก่อเกิด

ศรัทธา จงึตามขึน้มาจ�าศีล บัง้ไฟท่ีสอ่งสวา่งขึน้

บนท้องฟา้ บางชว่งสัน้บ้าง ยาวบ้าง ดวงโตบ้าง 

ดวงเลก็บ้าง แล้วแตอ่านภุาพของแตล่ะทา่น ใคร

ก�าลงับารมียงัน้อยก็พน่ได้ไมก่ี่ดวง และสงูไมม่าก 

หากเป็นพญานาคราชจะสงูทีเดียว ด้วยเหตนีุ ้

บัง้ไฟพญานาคจึงเกิดขึน้ในวันออกพรรษาทุกปี 

และเร่ิมมีมากขึน้ ตามห้วยหนองคลองบงึตา่ง ๆ 

ท่ีมาท่ีไปเป็นเชน่นีเ้อง มณีเสียดายไมไ่ด้เหน็แจ้ง

ซึง่พระพทุธบารมีด้วยตนเอง แตข่ออนโุมทนาใน

ความตัง้ใจ และความวิริยะของทา่นพญานาคราช

ท่ีจะบ�าเพญ็เพียรตบะเดชะให้ถงึซึง่พทุธภมิู และ

ปรากฏการณ์ท่ีท่านสร้างอนัมุ่งหมายเพ่ือถวายเป็น

พทุธบชูา มณีตวัน้อยก็ขอด�าเนินไปในสาวกภมิูตอ่

ไป สร้างบญุน้อยบ้าง มากบ้าง เสริมสง่จิตพิสทุธ์ิ

ให้หลดุพ้นจากวฏัสงสารในท่ีสดุ เหตกุารณ์ส�าคญั

ถดัมาท่ีต้องกลา่วถงึ คือ "การลอยกระทง" เกิดขึน้

เพ่ือบชูาสมเดจ็พระผู้ มีพระภาคเจ้า ตามพทุธาคติ

ท่ีเก่ียวข้องกบัวนัมหาปวารณาออกพรรษานัน้ มีขึน้

ด้วยเหลา่ทวยเทพ และสาธชุนทัง้หลายได้พร้อมใจ

กนัถวายการต้อนรับองค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธ-

เจ้า จากการเสดจ็กลบัจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์ ตา่ง

สกัการะบชูาด้วยทิพย์ บปุผามาลยั นอกจากนีก้าร

ลอยกระทงยงัเกิดขึน้ "เพ่ือบชูาพระพทุธบาท" เน่ือง

ด้วยพระพทุธองค์ทรงประดิษฐานรอยพระพทุธบาท

ไว้บนหาดทรายริมฝ่ังแมน่�า้นมัมทานที เพ่ือให้

บรรดานาคได้สกัการะบูชา 

 เม่ือครัง้พญานาคทลูอาราธนาพระองค์ให้

เสดจ็ไปทรงแสดงธรรมโปรด ณ นาคพิภพ และทลู

ขออนสุาวรีย์ก่อนเสดจ็กลบั อีกทัง้การลอยกระทง 

ก่อเกิดขึน้ "เพ่ือบชูาพระเกศแก้วจฬุามณี" บนสวรรค์ 

ชัน้ดาวดงึส์ ย้อนไปเม่ือพระพทุธองค์ยงัเป็นพระ-

โพธิสตัว์...     เม่ือเจ้าชายสทิธตัถะ เสดจ็ออกจากพระ- 

นครกบิลพัสดุ์ ในเวลากลางคืนด้วยม้ากัณฐกะ 

พร้อมนายฉนันะมหาดเลก็ผู้ตามเสดจ็ ครัน้อรุณรุ่ง 

ก็ถงึฝ่ังแมน่�า้อโนมานที เจ้าชายทรงขบัม้ากณัฐกะ 

กระโจนข้ามแมน่�า้ไปโดยสวสัดี เม่ือทรงทราบวา่

พ้นเขตกรุงกบลิพสัดุ์แล้ว เจ้าชายสทิธตัถะจงึเสดจ็

ลงประทบัเหนือหาดทรายขาวสะอาด ตรัสให้นาย 

ฉนันะน�าเคร่ืองประดบั และม้ากณัฐกะกลบั

พระนคร ทรงตัง้พระทยัปรารภจะบรรพชา โดยเปลง่

วาจา "สาธ ุ โข ปพฺพชฺชา" แล้วจงึทรงจบัพระเมาลี

ด้วยพระหตัถ์ซ้าย พระหตัถ์ขวาทรงพระขรรค์ตดั

พระเมาลี แล้วโยนขึน้ไปบนอากาศ พระอินทร์ได้น�า

ผอบทองมารองรับพระเมาลีไว้ และน�าไปบรรจยุงั

พระจฬุามณีเจดียสถานในเทวโลก...เหลา่เทวดาทัง้

หลายมกัเหาะมาถวายการบูชาอยู่เป็นนิจ

 ประเพณีลอยกระทงในเมืองไทยจึงเกิดขึน้

มาตัง้แตส่มยัสโุขทยั ในวนัเพญ็ เดือนสบิสอง สืบ

เน่ืองมาจากเหตตุามพทุธประวตันิัน่เอง แตแ่รกเป็น 

การลอยประทีป หรือ ลอยโคม ตอ่มานางนพมาศ 

หรือท้าวศรีจฬุาลกัษณ์... สนมเอกของพระร่วง ได้

ดดัแปลงการลอยโคมเป็น "กระทงดอกบวั" เพ่ือบชูา

องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นหลกัใหญ่ และเพ่ือ

บชูา และขอขมาพระแมค่งคา เราพทุธศาสนิกชน

จงึควรถือตามพทุธาคต ิ จดัเตรียมดอกไม้ของหอม 

ถ้าเป็นกระทงก็ควรเป็นแบบย่อยสลายได้ตาม

ธรรมชาต ิ เพ่ือตัง้จิตระลกึถงึพระพทุธบารมี และ

พระเมตตา อนัพระพทุธองค์ทรงโปรดแก่พวกเรา
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และถวายเป็นพทุธบขูา รวมทัง้ยงัถือเป็นโอกาส

ขอบคณุ และขอขมาพระแมค่งคา ท่ีให้เรามีน�า้ไว้ใช้

กิน ใช้ด่ืม ใช้อาบด้วยคะ่ ประเพณีดี ๆ  แบบนี ้คนไทย 

ต้องร่วมกนัรักษาไว้นะคะ

 มณีรู้สกึถึงความมหศัจรรย์ของความเก่ียว

เน่ืองของทัง้ ๒ เหตกุารณ์ "บัง้ไฟพญานาค" และ 

"วนัลอยกระทง" กบัวนัออกพรรษา นา่อศัจรรย์ใจ 

เสียน่ีกระไร ดงันัน้เม่ือเรามีโอกาสดีได้เกิดเป็นชาว

พทุธกนัแล้ว มณีใคร่ขอเชิญชวนทา่นสาธชุนผู้สนใจ

ใฝ่ธรรมทัง้หลายร่วมงานบญุ และฟังธรรมในวนั

ออกพรรษาท่ีจะถงึนี ้ และร่วมตกับาตรเทโวโรหนะ

ในวนัรุ่งขึน้ เพ่ือเป็นการเฉลมิฉลองเหตกุารณ์อนั

องค์พระบรมศาสดาได้ทรงเมตตาแสดงพระพุทธ-

บารมีให้เหลา่เวไนยสตัว์ได้เห็นถงึภพภมิูตัง้แตเ่บือ้ง

สงูจนถงึเบือ้งต�่า ด้วยการเวียนวา่ยในสงัสารวฏันัน้

ไม่ก่อให้เกิดสขุท่ีแท้จริงได้เลย

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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โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ครัง้ที่ ๒
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต�าบล ประเทศอินเดียและเนปาล

วันที่ ๑๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
เรื่องโดย  ทีมสัญจร

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แต่กาลก่อนมาหลังจากออกพรรษา

แล้ว มีภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา หลั่งไหลมากราบไหว้

พระพุทธองค์อย่างเนืองแน่น บัดนี้พระพุทธองค์จะปรินิพพาน

จากไปแล้ว จะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายร�าลึกคิดถึงกราบไหว้บูชา

อะไรเล่า พระเจ้าข้า”

“ดูก่อนอานนท์ หลังจากเราตถาคตปรินิพพานจากไปแล้ว หาก

พวกเธอมีความร�าลึกถึงเรา และเดินตามรอยแห่งเรา จงพากัน

กราบไหว้บูชาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ของเรา คือ ลุมพินีวัน 

สถานที่เราประสูติหนึ่ง โพธิมณฑล สถานที่เราตรัสรู้หนึ่ง ป่า

อิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่เราแสดงปฐมเทศนาหนึ่ง และกุสิ

นารานคร สถานที่เราจะปรินิพพาน นี่แหละอานนท์ เป็นสถานที่

สักการบูชา เป็นเนื้อนาบุญของพวกเธอทั้งหลายสืบต่อไป”

 โครงการปฏิบตัธิรรมสญัจรแดนพทุธภมิู ครัง้ท่ี ๒ เกิดขึน้ตามค�าปรารภของพระเดชพระคณุหลวง-

พอ่วีระนนท์ วีรนนฺโท  เพ่ือสกัการะสงัเวชนียสถาน ๔ ต�าบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล  และย้อนรอย

พระบาทองค์พระศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า  ระยะเวลา ๑๓ วนั ตัง้แตว่นัท่ี ๑๗-๒๙ มิถนุายน ๒๕๕๗ โดยมี

ผู้ ร่วมโครงการทัง้สิน้ ๑๓๗ ชีวิต พระภิกษุสงฆ์ ๑๗ รูป แมชี่ ๘ ทา่น และคณะญาตโิยม ๑๑๒ ทา่น  

 ทกุสถานท่ีท่ีรอยพระบาทพระศาสดาจารึกไว้  พระเดชพระคณุหลวงพอ่จะน�าคณะศษิยานศุษิย์

สวดมนต์  ปฏิบตัธิรรมเจริญสมาธิภาวนา  เพ่ือน้อมถวายเป็นพทุธบชูา ธรรมบชูา และสงัฆบชูา  อีกทัง้ทกุ

สงัเวชนียสถาน ๔ ต�าบล และสถานท่ีส�าคญัอ่ืน ๆ ในพทุธประวตั ิ ทางคณะปฏิบตัธิรรมสญัจรจะเดนิเวียน

ประทกัษิณาวตัร (เวียนเทียน) คือ เวียนขวา ๓ รอบ เป็นเคร่ืองหมายถงึการแสดงออกซึง่การเคารพบชูาตอ่

สถานท่ีนัน้ ๆ อยา่งสงูสดุ พร้อมสวดระลกึถงึพระพทุธคณุ ด้วยการสวดบท “อิติปิโส” ระลกึถงึพระธรรม

คณุ ด้วยการสวด “สวากขาโต” และระลกึถงึพระสงัฆคณุ ด้วยการสวด “สปุะฏิปันโน” จนกวา่จะเวียนจบ 

คณะปฏิบตัิธรรมสญัจรได้เดินทางเพ่ือกราบสกัการะสถานท่ีส�าคญัตามตารางการเดินทางดงันี ้

•    สถานทีเ่น่ืองด้วยการตรสัรู ้ ณ พทุธคยา ประเทศอนิเดยี โดยเป็นสถานท่ีท่ีเจ้าชายสทิธตัถะ 

ตรัสรู้พระอนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณเป็นสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า  สถานท่ีแหง่นีเ้ป็น

ศนูย์รวมของจดุหมายในการแสวงบญุของชาวพทุธผู้ มีศรัทธาทัว่โลก และยงัได้รับการยกยอ่งจากองค์

การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวฒันธรรม ตัง้แตปี่ พ.ศ.๒๔๕๔
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• กรุงราชคฤห ์เย่ียมชมวดัเวฬวุนั วดัแหง่แรกในพระพทุธศาสนา  ขึน้เขาคชิฌกฏู 

• นาลันทา กราบสกัการะหลวงพอ่องค์ด�า  และเย่ียมชมมหาวิทยาลยันาลนัทา

• เดินธุดงค์ย้อนรอยพระสิทธัตถะบรมโพธิสัตว ์จากบ้านนางสชุาดา สูเ่ขาดงคสริิ สถานท่ี

บ�าเพญ็ทกุรกิริยา

• สถานที่เนื่องด้วยการปฐมเทศนา ณ สารนาถ ในสมยัพทุธกาล เรียกกนัวา่ ป่าอิสปิตน-

มฤคทายวนั หลงัทรงตรัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว ก็ทรงเสดจ็มายงัป่าแหง่นีเ้พ่ือแสดงธรรมแก่

ปัญจวคัคีย์พราหมณ์ทัง้ห้า นบัเป็นการแสดงธรรมครัง้แรกหรือปฐมเทศนา ในวนัเพญ็เดือน ๘ ซึง่คือ วนั

อาสาฬหบชูา นัน่เอง และ เจาคนัธีสถปู เป็นสถานท่ีซึง่พระพทุธองค์ทรงพบกบัปัญจวคัคีย์ ก่อนจะแสดง

ปฐมเทศนา ปัจจบุนัอยูห่า่งจากสถานท่ีแสดงปฐมเทศนาไมไ่กลนกัประมาณกิโลเมตรเศษ มีการสร้าง

พระสถปูเป็นเคร่ืองระลกึวา่ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีซึง่พระพทุธองค์ทรงพบกบัปัญจวคัคีย์ เรียกวา่ เจาคนัธีสถปู 

สนันิษฐานกนัวา่ สร้างราว ๆ พทุธศกัราช ๑,๐๐๐ ชว่งราชวงศ์คปุตะ

• พาราณาสี แม่น�้าคงคา ลอ่งเรือชมพระอาทิตย์ขึน้  เป็นแมน่�า้สายส�าคญัของอินเดีย ซึง่ได้ช่ือวา่

เป็นแมน่�า้ศกัดิ์สทิธ์ิของชาวฮินด ู คงคา มีต้นก�าเนิดจาก แมน่�า้ภาคีรธี (Bhagirathi) ท่ีไหลมาจากธาร

น�า้แข็งกงัโกตรี (Gangotri) ซึง่วางตวัอยูใ่นระดบัความสงูของเทือกหิมาลยัทางตอนเหนือของอินเดีย 

ในรัฐอตุตราขณัฑ์ (Uttarakhand) ต้นแมน่�า้เร่ิมจากถ�า้น�า้แข็งในภเูขาท่ีสงูราว ๑๐,๓๐๐ ฟตุ เหนือ

ระดบัน�า้ทะเล ไหลมาเช่ือมกบัแมน่�า้อลกันนัทา (Alaknanda) ใกล้เมืองดีโอปรายกั (Deoprayag) แล้ว

ก่อตวัเป็นแมน่�า้คงคาขึน้ ไหลผา่นพืน้ท่ีทางตอนเหนือของอินเดีย และบงัคลาเทศ แล้วออกสูท่ะเลท่ี

อา่วเบงกอล  เน่ืองจากต้นก�าเนิดของ แมน่�า้คงคามาจากแหลง่ท่ีอดุมสมบรูณ์ด้วยแร่ธาตทุางธรรมชาติ

มากมาย  น�า้ในแมน่�า้คงคาผา่นการวิจยัของประเทศอินเดีย องักฤษ และอเมริกา วา่มี ก�ามะถนั ใน

ปริมาณท่ีรักษาโรคได้  ในอดีตผู้ ป่วยจะเดนิทางมาเพ่ืออาบน�า้ช�าระล้างร่างกายเพ่ือรักษาโรค  กษัตริย์

อินเดียสมยัก่อนจะขึน้ครองราชย์ก็จะทรงช�าระล้างพระวรกายก่อนท�าพิธีขึน้ครองราชย์เสมอ  พระเดช

พระคณุหลวงพอ่จงึให้ผู้ ท่ีสมคัรใจลงแมน่�า้คงคาเพ่ือช�าระล้างร่างกาย และระลกึถงึขนบธรรมเนียม

โบราณ  และทางคณะจะลงฝ่ังตรงข้ามทา่อศัวเมธิ ซึง่เป็นท่ีประกอบพิธีเผาศพของชาวฮินด ูโดยเกือบ

ทัง้คณะท่ีสมคัรใจลงน�า้นัน้ตา่งสนกุสนาน  ด�าผดุด�าวา่ย เย็นชุม่ช�่า  น�า้ในแมน่�า้นัน้ก็ไมส่กปรก เพราะ

แมน่�า้คงคานัน้น�า้จะไมน่ิ่งไมข่งั ไหลผา่นตลอดเวลา

• เมืองสาวัตถ ี   เย่ียมชม วดัเชตวนัมหาวิหาร ซึง่พระพทุธเจ้าเคยประทบัอยูถ่งึ ๑๙ พรรษา  บ้าน

อนาถบณิฑิกเศรษฐี สถานท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย์ บ้านบดิาขององคลุีมาล

• สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน    ณ กสุนิารา ในสมยัพทุธกาล    เมืองกสุนิาราอนัเป็นท่ี

ตัง้ของสาลวโนทยาน อยูใ่นแคว้นมลัละ หลงัพระพทุธองค์ปรินิพพานแล้ว เมืองกสุนิารากลายเป็นเมือง

ส�าคญัศนูย์กลางแหง่การสกัการบชูาของพทุธศาสนิกชน เหลา่มลัลกษัตริย์ได้สร้างเจดีย์ และวิหารเป็น

จ�านวนมากไว้รอบ ๆ สถปูใหญ่คือ มหาปรินิพานสถปู อนัเป็นสถานท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาตขุอง

พระพทุธเจ้า มหาสถปูนีไ้ด้กลายเป็นศนูย์กลางของปชูนียสถานอ่ืน ๆ ท่ีสร้างขึน้มาภายหลงัในบริเวณ

นัน้ และมกฏุพนัธเจดีย์ สถานท่ีถวายพระเพลงิพระสรีระของพระพทุธเจ้า ซึง่ปัจจบุนัเป็นซากเจดีย์ 
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ทรงกลมขนาดใหญ่ ชาวท้องถ่ินเรียก รัมภาร์สถปู

• สถานที่เนื่องด้วยการประสูติ ณ ลุมพินีวัน หรือที่ชาวอินเดียเรียกว่า รุมมินเด 
ประเทศเนปาล ลมุพินีวนัได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทาง

วฒันธรรม ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๐

 เน่ืองด้วยการบนิไทยอ�านวยความสะดวกให้ทางคณะปฏิบตัธิรรมสญัจร วดัป่าเจริญราช เป็น

กรณีพิเศษ โดยสามารถเดนิทางกลบัจาก กาฐมาณฑ(ุเนปาล) - กรุงเทพฯ ในราคาเทา่กบั โกลกาตา 

(อินเดีย) – กรุงเทพฯ ทางคณะท�างานจงึเพ่ิมตารางการเดนิทางเย่ียมชมสถานท่ีส�าคญัในประเทศเนปาล 

เพ่ือเป็นการทศันศกึษา เย่ียมชมศลิปวฒันธรรม ศาสนสถาน ชีวิตความเป็นอยู ่  ธรรมชาตท่ีิอดุมสมบรูณ์  

และพระพทุธศาสนาในประเทศเนปาล  อีกทัง้ในอดีตกาลประเทศเนปาล คือ หนึง่ในชมพทูวีป  ท่ีรอย

พระบาทพระศาสดาเคยจารึกไว้  

• หุบเขาโภครา เป็นสถานท่ีท่ีเตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพนัธ์ โอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าท่ีเขียวขจี มี

ทะเลสาบสีฟา้ คือ ทะเลสาบเฟวา และได้เหน็เทือกเขาอานาปรุะ และเทือกเขาหางปลา ชมพระอาทิตย์

ขึน้ท่ียอดเขาซารางกอต  ตลอดทางจะเหน็แตส่ีเขียวของต้นไม้ ป่าไม้ ชว่งท่ีคณะเราเดนิทางเป็นชว่งฤดู

ใบไม้ผลพิอดี  ป่าเขาล�าเนาไพรต้นไม้ใหญ่อดุมสมบรูณ์มาก

• นาการ์ก็อต เป็นชมุชนบนยอดเขาสงู จะเหน็วิวทิวทศัน์ของเทือกเขาหิมาลยัโดยรอบ เชน่เดียวกนั 

ตลอดทางจะเหน็ป่าไม้ท่ีเขียวชอุม่  ประชาชนใช้ชีวิตอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งมีความสขุ  เหน็การท�านา 

ท�าไร่ เกษตรกรรมของชาวเนปาล

• กาฐมาณฑ ุ เย่ียมชม พระราชวงักาฐมาณฑ ุชมศาสนสถาน วดัวาอาราม ซึง่สว่นใหญ่เป็นฮินด ูวดั

สวะยมัภนูาท เป็นเจดีย์ของชาวพทุธและเป็นเจดีย์ท่ีย่ิงใหญ่ผสมผสานระหวา่งศาสนาพทุธและศาสนา

ฮินด ู  และวดัโพธนาถ เป็นพทุธโบราณสถานนิกายมหายาน อยูใ่นยา่นชมุชนทิเบตท่ีอพยพมา  เป็น

เจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในกาฐมาณฑ ุทกุท่ีท่ีเย่ียมชมล้วนได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก  ทัง้วดัสวะยมัภู

นาท และโพธนาถ จะมี WISDOM EYES ดวงตาเหน็ธรรม เหมือนกนั

• ภัตตาปูร์ เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล ชมพระราชวงัเก่าท่ีถือวา่เป็นเมืองโบราณท่ีมีความ

งดงามเก่าแก่ มีช่ือเสียงด้านงานฝีมือและแกะสลกัไม้ โดยทางในพระราชวงัจะเป็นงานไม้แกะสลกัท่ี

สวยงามมาก และได้รับการทะเบียนเป็นมรดกโลกเชน่กนั
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 เรียกได้วา่ “คุ้มคา่มาก”  กบัการเดนิทางครัง้นี ้ ทกุทา่นได้ตามรอยพระศาสดายงัชมพทูวีป  และเข้า

ถงึประเทศเนปาลจริง ๆ  สถานท่ีประสตูแิละทรงเจริญพระชนม์  ซึง่เรียกได้วา่เป็นครัง้แรกของการเดนิทาง

สกัการะสงัเวชนียสถานท่ีรวมทศันศกึษาภมิูประเทศ ศลิปวฒันธรรม ตลอดทัง้ศาสนสถานท่ีส�าคญัของ

ประเทศเนปาลเข้าด้วยกนั  ตารางการเดนิทางตลอด ๑๓ วนันี ้ แนน่มากจนต้องรบกวนญาตโิยมท�าเวลา

กนัตลอดเวลา  ทางเจ้าหน้าท่ีโครงการต้องขออโหสกิรรมทกุทา่นมา ณ ท่ีนีด้้วย  เน่ืองจากคณะท�างาน

ปรารถนาให้ทกุทา่นได้เย่ียมชมครบทกุสถานท่ี ให้ปัจจยัของทกุทา่นคุ้มคา่ท่ีสดุเทา่ท่ีคณะท�างานจะท�าให้

ได้  และเราก็ได้รับความเมตตา ความร่วมมือ ชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัและกนัจากทกุทา่น จากพระคณุเจ้า 

ทกุรูป เป็นอยา่งดีเย่ียมตลอดการเดนิทาง  วตัถปุระสงค์ของโครงการปฏิบตัธิรรมสญัจร คือ ไมมุ่ง่หวงัผล

ก�าไรใด ๆ ทัง้สิน้  ทกุคา่ใช้จา่ย คือ ราคาต้นทนุ โดยทางคณะท�างานขอเพ่ิมคา่เดนิทางคณะพระภิกษุสงฆ์ 

๑๕ รูป และปัจจยักองกลางท่ีจ�าเป็นต้องมีไว้กรณีฉกุเฉิน  แตด้่วยบญุบารมีและความเมตตาของพระเดช

พระคณุหลวงพอ่วีระนนท์  และความศรัทธาท่ีบริสทุธ์ิของทกุทา่น  ท�าให้การเดนิทางครัง้นีร้าบร่ืน มีความ

ไมส่ะดวกบ้างเลก็น้อยซึง่ถือวา่เป็นเร่ืองธรรมดาของการเดนิทาง  โดยเฉพาะการเดนิทางคณะใหญ่มาก

ของเราในครัง้นี ้ คา่ใช้จา่ยทกุอยา่งแจ้งในคอลมัน์สายธารบญุแล้ว  ยอดปัจจยัคงเหลือทกุบาทจะน�าถวาย

หลวงพอ่วีระนนท์  เพ่ืองานพระศาสนาอ่ืน ๆ สืบไป  

 สดุท้ายนีท้างคณะท�างานขอขอบพระคณุ และอนโุมทนาบญุท่ีทกุทา่นเสียสละเวลา ก�าลงัทรัพย์  

เพ่ือร่วมเดนิทางธรรมเป็นครอบครัวเดียวกนั อีกทัง้ทกุทา่นยงัได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการเดนิทางคณะพระ-

ภิกษุสงฆ์ให้ได้มีโอกาสไปสกัการะแดนพทุธภมิูนีด้้วย  และปัจจยักองกลางดงักลา่วก็น�ามาท�านบุ�ารุง

ศาสนสถาน เผยแผง่านพระศาสนา และคณุประโยชน์อ่ืน ๆ   แล้วแตพ่ระเดชพระคณุหลวงพอ่จะเป็นสมควร 

ทางทีมงานจงึขออนโุมทนาบญุในบญุกศุลมากมายในครัง้นีด้้วย  และหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่โอกาสหน้าทาง

คณะท�างานจะได้รับความเมตตาให้โอกาสพวกเราได้ดแูลรับใช้ทกุทา่นอีก และพบกนัใหมเ่ม่ือพระศาสนา

ต้องการ...  (ทีมงานมีความสขุมาก  เม่ือทราบวา่ทกุทา่นมีความสขุ)

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 เพ่ือใช้รับรองพระอาคนัตกุะ  

ในเม่ือวนัท่ี ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙  น. ฤกษ์พิธี

ลงเสาเอกและเสาโท โดยมีพระเดชพระคณุหลวงพอ่วีระนนท์  

วีรนนฺโท เป็นประธาน  

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการอบรมคณุธรรมจริยธรรม นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏั-

วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชปูถมัภ์ จ�านวน ๖๑ คน ระหวา่งวนั

ท่ี ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วดัป่าเจริญราช

โครงการบรรพชาอุปสมบท 
โครงการบรรพาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยองค์การ

บริหารสว่นต�าบลนาเกียน  ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่ร่วม

กบั วดัป่าเจริญราช ในระหวา่งวนัท่ี ๖-๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

โดยมีคณะพระภิษภสุงฆ์ สามเณร ท่ีบวชใหมนี่เ้ดนิทางมาจาก

ต�าบลนาเกียน จ.เชียงใหม ่ เพ่ือมาปฏิบตัธิรรมเจริญวิปัสสนา-

กรรมฐาน ตลอด ๑๔ วนั ณ วดัป่าเจริญราช 

เ ทศกาล วันสงกรานต ์ ส ่ ง ท ้ ายป ี เ ก ่ า  
ต้อนรับปีใหม่ไทย  ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
วดัป่าเจริญราชได้จดักิจกรรมวนัสง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหมไ่ทย 

เพ่ือสืบสานวฒันธรรม และพทุธประเพณีไทย ในวนัท่ี ๑๓ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยมีกิจกรรมดงันี ้ ชว่งเช้าเร่ิมก่อเจดีย์ทรายร่วมกนั 

ถวายภตัตาหารพระภิกษุสงฆ์ ชว่งบา่ยแสดงพระธรรมเทศนา  

ถวายผ้าป่าเจดีย์ทราย  พระภิกษุสงฆ์สรงน�า้พระพทุธรูป สาธชุน

สรงน�า้พระพทุธรูปและพระภิกษุสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์ให้พรสาธชุน

ท่ีมาร่วมบุญ
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โครงการค่ายพุทธบุตรปี ๗    
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โครงการคา่ยพทุธบตุร วดัป่าเจริญราช ได้จดัอบรมคณุธรรม  

ศีลธรรม จริยธรรม และฝึกปฏิบตัธิรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

แก่ยวุชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ โดยปีนีเ้ป็นปีท่ี ๗ และ ได้รับ

การสนบัสนนุเป็นอยา่งดีจากผู้ปกครองสง่บตุรหลานเข้าร่วม

โครงการเหมือนเชน่ทกุปี แบง่เป็น ๒ รุ่นดงันี ้

• รุ่นท่ี ๑  ระหวา่งวนัท่ี ๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗    

   อายรุะหวา่ง ๙-๑๒ ปี มียวุชนเข้าร่วมโครงการ ๑๓๓ คน

• รุ่นท่ี ๒  ระหวา่งวนัท่ี ๒๖-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗   

   อายรุะหวา่ง ๑๓-๑๕ ปี มียวุชนเข้ร่วมโครงการ ๗๔ คน

วันวิสาขบูชา ณ วัดป่าเจริญราช
เน่ืองในโอกาสวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา เชน่ วนัวิสาขบชูา 

ทางวดัป่าเจริญราช ได้จดักิจกรรมเสริมนอกจากการปฏิบตัธิรรม

แล้ว  ชว่งเช้าร่วมกนัถวายภตัตาหารเพลแดพ่ระภิกษุสงฆ์ ชว่งบา่ย 

แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท หลงัจาก

นัน้เวียนเทียนประทกัษิณาวตัร เพ่ือระลกึถงึ คณุพระพทุธ พระ-

ธรรม และพระสงฆ์ และเพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้เข้าถงึประเพณี

และวฒันธรรมอนัดีงาม  ให้ชาวพทุธได้รู้จกัวิธีการให้ ทาน รักษาศีล 

และบ�าเพญ็ภาวนา โดยปีนีว้นัวิสาขบชูา ตรงกบัวนัองัคารท่ี ๑๓ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์
ในวนัท่ี ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พนกังานบริษัทซมัมิท น�าโดย

พ่ีศรีนวล และพ่ีสรุพนัธ์ รวมทัง้สิน้ ๓๓ คน มาชว่ยกนับ�าเพญ็

สาธารณประโยชน์ ณ วดัป่าเจริญราช ขออนโุมทนาบญุมา ณ ท่ีนี ้
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โลกพุทธบุตร

เรื่องและเรียบเรียงโดย บุษรัตน์

 โครงการคา่ยพทุธบตุร “เดก็ดีของพอ่” วดัป่าเจริญราช 

ประสบความส�าเร็จผา่นไปได้ด้วยดีอีกปี  ลกูพทุธบตุรทัง้ ๒ รุ่น 

รุ่นอาย ุ๙-๑๒ ปี และ อาย ุ๑๓-๑๕ ปี  มีความแตกตา่งกนัอยา่ง

เหน็ได้ชดั  ด้วยอาย ุ วฒิุภาวะ การเจริญเติบโตของร่างกายและ

จิตใจ  จงึต้องปรับเปลี่ยนสื่อการสอนและการสื่อสารให้เหมาะสม

กบัลกูพทุธบตุรในแตล่ะวยั  เรียกได้วา่ใช้หลกัจิตวิทยาการเลีย้ง

ดแูละการอบรมเดก็ (Psychological aspect of child rearing)  

มาใช้อยา่งเข้มข้นทีเดียว  โดยการเลีย้งดเูดก็นัน้ต้องเข้าใจพืน้

การเจริญเติบโตของเด็กก่อน         

ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับการเจริญเติบโตและการมีชีวิตอยู่ของ
มนุษย์นั้น แบ่งได้เป็น ๒ พวกใหญ่ ๆ คือ

1.    สิง่จ�าเป็นส�าหรับร่างกาย (physical needs) เชน่   อาหาร  

อากาศส�าหรับหายใจ อณุหภมิูท่ีเหมาะสม เคร่ืองนุง่หม่ 

ท่ีอยูอ่าศยั การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วย เป็นต้น 

2. สิ่งจ�าเป็นส�าหรับจิตใจ (psychological needs) ท่ีจะ

ท�าให้มนษุยนัน้อยูอ่ยา่งปกตสิขุ สามารถเป็นคนท่ีมีคณุภาพ 

คือ สามารถประกอบการงาน ให้เป็นประโยชน์กบัตนเอง 

ครอบครัว และสงัคม ถ้าเดก็ได้รับแตส่ิง่จ�าเป็นส�าหรับร่างกาย

อยา่งครบบริบรูณ์ แตข่าดสิง่จ�าเป็นส�าหรับจิตใจ เราก็อาจได้

เด็กท่ีรูปร่างแข็งแรงสงูใหญ่ตามเกณฑ์มาตรฐานทกุประการ 

แตอ่าจมีทา่ทางไมเ่ป็นสขุ หงอยเหงา ไมร่่าเริงแจม่ใส เซ่ืองซมึ 

หรือมีพฤตกิรรมก้าวร้าว ชอบท�าลาย หรือไมส่ามารถรับผิด

ชอบได้ ตามวยั เชน่ ไมส่ามารถเรียนหนงัสือได้ 
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 โครงการคา่ยพทุธบตุรจงึเน้นเร่ืองสิง่จ�าเป็นส�าหรับจิตใจ (psychological needs) ปรารถนาให้

เยาวชนของชาตมีิสขุภาพจิตท่ีดีควบคูก่บัการมีสขุภาพกายท่ีดี  เพ่ือพฒันาศกัยภาพทางความคดิ ปลกูฝัง

ให้คณุธรรม ศีลธรรม ตดิแนน่อยูใ่นใจ  เม่ือเยาวชนของเรามีคณุธรรม ศีลธรรมฝังแนน่ในใจแล้ว  เดก็ ๆ จะ

รู้จกัคดิเป็น พิจารณาเป็น เม่ือพิจารณาเป็นแล้วก็สามารถเลือกท่ีจะปฏิบตัเิป็น ด�าเนินชีวิตไปในแนวทางท่ี

ถกูต้องดีงามตามหลกัธรรมค�าสอนขององค์สมเด็จสมัมาสมัพทุธเจ้า

 เหมือนเชน่ทกุปีกบั “รางวลัแหง่ความดี”  ส�าหรับลกูพทุธบตุรท่ีปฏิบตัดีิปฏิบตัิชอบ  ให้ความ

ร่วมมือและชว่ยเหลือเกือ้กลูเพ่ือน ๆ ร่วมโครงการฯ  ตามหลกัจิตวิทยานัน้ การให้รางวลั (Positive 

reinforcement)  เม่ือเดก็มีพฤตกิรรมท่ีถกูต้องเหมาะสมแล้ว  เพ่ือให้พฤตกิรรมนัน้เกิดขึน้อีกและไมห่ายไป 

ผู้ใหญ่ควรให้รางวลัส�าหรับพฤตกิรรมนัน้ เพราะเป็นการอบรมเลีย้งดเูดก็ท่ีถกูต้อง สมควรได้รับการ

เผยแพร่ออกไปให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ อาจเป็นการกลา่วชมด้วยวาจา แสดงกิริยาช่ืนชมพอใจใน

พฤตกิรรมนัน้ เชน่ โอบกอด ลบูหวั แตปั่ญหาคือผู้ใหญ่มกัจะละเลย ไมก่ลา่วค�าชมเชยเดก็ ท�าให้เดก็ขาด

แรงจงูใจและเลกิท�าดีตอ่ไป  โครงการคา่ยพทุธบตุรปรารถนาให้ลกูพทุธบตุรคงความเป็น “เดก็ดี เยาวชนท่ี

ดี มีศีลธรรม”  และให้คงความดีนีย่ิ้ง ๆ ขึน้ไป  ความเป็นจริงแล้วน้อง ๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการทกุคนล้วนนา่รัก 

ให้ความร่วมมือดีทกุคน  น้องพทุธบตุรทกุคนตา่งได้รับรางวลักลบับ้านไปนัน้ คือ ความดี  ความดีท่ีได้

ทุม่เทแรงกาย แรงใจ ความอดทนเข้มแข็ง ตลอด ๔ วนั  ถือเป็นรางวลัท่ีมีคณุคา่มากกวา่รางวลัอ่ืนใด  สว่น

น้อง ๆ ท่ีได้รับรางวลัจากโครงการฯ นัน้  ทางโครงการฯ หวงัวา่รางวลันีจ้ะเป็นก�าลงัใจให้น้อง ๆ ประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งของ “พทุธบตุรดีเดน่” และรักษาความดีนีใ้ห้เจริญย่ิง ๆ ขึน้ไป

รางวัลแห่งความดี พุทธบุตรรุ่น ๗/๑

รางวลัพทุธบตุรยอดเย่ียม ดช.พร้อม เสือทิม (พร้อม)

รางวลัพทุธบตุรดีเดน่ ดช.ภิรญา ขนัติพะโล (ปิน ปิน)

รางวลัปฏิบตัธิรรมยอดเย่ียม ดญ.ปวริศา ธรรมศรีสวสัดิ์ (ยมีู)

รางวลัปฏิบตัธิรรมดีเดน่ ดญ.ญาณิฐา องค์ศรีตระกลู  

     (เฟิร์น)

รางวลัขวญัใจพระอาจารย์ ดช.ชนะ หฤษฎีกลุ (ชนะ)

รางวลัขวญัใจพ่ีเลีย้ง

กลุม่ฉนัทะ      ดญ.จิดาภา เทียนชยัสริิกลุ (ลคัก์)

กลุม่วิริยะ       ดญ.ฐาปนี วรรณโชต ิ(เอิร์น)

กลุม่จิตตะ      ดช.กาสวิชญ์ มีมณี (เอิร์น)

กลุม่วิมงัสา ดญ.จินตจุฑุา สนัตะวานนท์ (จินน่ี)

รางวลัภาพวาดยอดเย่ียม         ดช.วรชาต ิสขุขี (ดีเจ)

รางวลัภาพวาดดีเดน่               ดญ.ปณุยภา วาราชานนท์ 

      (ต้นข้าว)

รางวลัเรียงความยอดเย่ียม      ดญ.ภวิศฎาร์ พินิจศกัดิ์กลุ (จ๊ะ)

รางวลัเรียงความดีเดน่            ดญ.จินต์จฑุา หิรัญรัตน์ (มดัไหม)

รางวลักลุม่ดีเดน่                     กลุม่จิตตะ
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รางวัลแห่งความดี พุทธบุตรรุ่นที่ ๗/๒

รางวลัพทุธบตุรยอดเย่ียม นายธนวฒัน์ เอ่ียมเสริม (เจมส์)

รางวลัพทุธบตุรดีเดน่            นายสธิุชา ครึกกระโทก (บีท)

รางวลัปฏิบตัธิรรมยอดเย่ียม นายทิวตัถ์ ไผส่นจ�าลองศรี (ทิม)

รางวลัปฏิบตัธิรรมดีเดน่ ดญ.กรองกาญจน์ นิมมานวฒันา (หลงิ หลงิ)

รางวลัขวญัใจพระอาจารย์ ดช.อิทธิพนัธ์ วรวฒิุพิมพา (เฟิร์ส)

รางวลัขวญัใจเจ้าหน้าท่ี

กลุม่ฉนัทะ ดญ.ชญาภรณ์ องค์ศรีตระกลู (มินท์)

กลุม่วิริยะ        ดช.นครินทร์ บญุญนพุงศ์ (บาส)

กลุม่จิตตะ        ดญ.รุจิรา ราชคม (ไอซ์)

กลุม่วิมงัสา      ดญ.รสรินทร์ นิตพิฒิุพฒัน์ (อิมม่ี)

รางวลัภาพวาดยอดเย่ียม ดญ.กฤตยา วณิชวรสกลุ (เบล)

รางวลัภาพวาดดีเดน่ นส.ธมน ภทัรสธีุวโรดม (ฝน)

รางวลัเรียงความยอดเย่ียม ดช.สนิุธี รัตนา (โอม)

รางวลัเรียงความดีเดน่ นส.ธมน ภทัรสธีุวโรดม (ฝน)

รางวลักลุม่ดีเดน่                  กลุม่วิมงัสา

ขอขอบคุณพี่เลี้ยงจาก นักศึกษาคณะ

พยาบาลศาสตร์  ม
ศว.  และพยาบาล

จิตอาสา ๓ ท่าน 
จากศูนย์การแพทย

์

พัฒนา และรพ.ศิริราช

มุมนี้...ของเรา “SENT MESSAGES”
เรียงความของน้องโอม ดช.สนิุธี รัตนา พทุธบตุรรุ่น ๗/๒

 การมาค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้ท�าให้รู้จักเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา มารยาทไทย และท�าให้ผมคิดได้ว่าการ

เล่มเกมอยู่ในห้องคนเดียวไม่ท�าความดีกับพ่อแม่เป็นเรื่องที่ผิด เพราะว่าเราควรท�าความดีกับพ่อแม่เวลาที่ท่าน

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�าเรื่องอาชีพที่จะท�าให้ชีวิตประสบ 

ความเร็จ และที่ส�าคัญที่สุดการมาค่ายครั้งนี้ผมตั้งเป้าหมายว่า กลับไปผมจะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากขึ้น  

ถ้าพูดการมาเข้าค่ายครั้งนี้ผมไม่มีอะไรที่ไม่ชอบเพราะเราควรจะกินง่าย อยู่ง่าย ไม่ควรยึดติดและโลภมาก เพราะ

ตอนเราตายมีแต่ความดีความชั่วติดตัวเราไป เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้ 

 ในตอนนี้ผมเปลี่ยนความคิดแล้วว่า การท�าความดีนั้นไม่ยาก  แล้วควรที่จะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัว 

เพราะถ้าไม่มีสติเราอาจเผลอไปคิดเรื่องไม่ดีได้ ซึ่งการท�าความชั่วแค่คิดก็บาปแล้ว  ดังนั้นเราควรคิดดี ท�าดี 

เพราะถ้าเราอยากมีอนาคตดีเราก็ควรจะท�าความดี เพราะอนาคตขึ้นกับสิ่งที่เราท�าในปัจจุบัน  ดังนั้นเราควร

ท�าความดีถ้ามีโอกาส และตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะท�ายังไงชีวิตเราจะประสบความส�าเร็จได้ ซึ่งวิธีนั้น คือ ธรรมะของ

พระพุทธเจ้า
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มุมนี้...ของคุณพ่อคุณแม่

“ตามหลักจิตวิทยานั้น การให้รางวัล (Positive reinforcement)  
เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว  เพื่อให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกและไม่
หายไป  ผู้ใหญ่ควรให้รางวัลส�าหรับพฤติกรรมนั้น เพราะเป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ที่ถูกต้อง สมควรได้รับการเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ อาจเป็นการ
กล่าวชมด้วยวาจา แสดงกิริยาชื่นชมพอใจในพฤติกรรมนั้น เช่น โอบกอด ลูบหัว  แต่
ปัญหาคือผู้ใหญ่มักจะละเลย ไม่กล่าวค�าชมเชยเด็ก ท�าให้เด็กขาดแรงจูงใจและเลิกท�า
ดีต่อไป” 

เชิญท่านสาธุชนร่วมท�าบุญ
สร้างพระประธานหินขาวหน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว

ไม่มีตัดต่อเป็นหินก้อนเดียว ตามก�าลังศรัทธา  
เพื่อน�ามาประดิษฐานไว้ที่โรงอุโบสถไม้ของ วัดป่าเจริญราช

บัญชีพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท 
เลขที่ ๒๙๑-๒๒๓๙๐๙-๘ ธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขาเทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง ๗

สอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี 

อาจารย์ดรุณี พวัพนัธ์สกลุ (แมน้่อง) โทร.๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘



วารสารกระแสใจ  โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗ 55

การคุ้มครองผู้สูงอายุ 

เรียบเรียงโดย จุฬาตรีคูณ

กฎหมายน่ารู้

“เมื่อประเทศจีนออกกฎหมายเอาผิดบุตรที่ไม่กลับ
มาเย่ียมหรือดูแลบิดามารดา”

ท�าทกุทิศให้เกษมสนัต์ ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่บคุคลท่ี

สมัพนัธ์กบัตนให้ถกูต้องตามฐานะทัง้ ๖  

(ธรรมนญูชีวิต ๖) คือ

ทิศท่ี ๑ ในฐานะท่ีเป็นบตุรธิดา พงึเคารพบดิา

มารดา ผู้ เปรียบเสมือนทิศเบือ้งหน้า ดงันี ้

๑. ทา่นเลีย้งเรามาแล้ว เลีย้งทา่นตอบ

๒. ชว่ยท�ากิจธรุะการงานของทา่น

๓. ด�ารงวงศ์สกลุ

๔. ประพฤตตินให้เหมาะสมกบัความเป็นทายาท

๕. เม่ือทา่นลว่งลบัไปแล้ว ท�าบญุอทิุศให้ทา่น

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ - กฎหมายจีนที่ก�าหนด
ให้สมาชิกภายในครอบครัวต้องกลับไป
เยี่ยมญาติผู ้สูงอายุมีผลบังคับใช้แล้ว

สง่ผลให้เกิดเสียงโหแ่ละการพดูแดกดนัมากมายใน

โลกออนไลน์ ขณะท่ีประชากรจ�านวนมหาศาลของ

ประเทศนีก้�าลงัมีอายสุงูวยัขึน้อย่างรวดเร็ว

 กฎหมายนี ้ “บงัคบั” ให้ลกูกลบัไปเย่ียม

พอ่แมข่องตนเอง โกลบอลไทมส์ หนงัสือพิมพ์ของ

ทางการจีนระบ ุ เน่ืองจากรัฐบาลกงัวลวา่จะมีผู้สงู

อายุจะถูกทิง้ให้อยู่อย่างโดดเด่ียวมากขึน้

 การเร่งพฒันาประเทศจีนได้กลายเป็นสิ่ง

ท่ีมาท้าทายการอยูร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ซึง่

เป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของแดนมงักร อีกทัง้รายงาน

ท่ีปรากฏออกมาเร่ือย ๆ วา่ มีผู้สงูอายถุกูทอดทิง้ 

หรือถกูทารุณด้วยน�า้มือลกูของตวัเอง ก็เป็นสิง่ท่ี

สร้างความตกตะลึงให้กับประเทศนี ้

 จีนเป็นประเทศท่ีมีค่านิยมเร่ืองการเคารพ

ผู้ สูงอายุและความกตัญญูฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรม 

แตด้่วยสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปลี่ยนไป ท�าให้

มีการย้ายถ่ินไปท�างานในเมืองใหญ่ หา่งไกลจาก

บ้านพอ่แมม่ากขึน้ การดแูลเย่ียมเยียนพอ่แมจ่งึเป็น

ไปได้ยากย่ิงขึน้ สง่ผลให้ผู้สงูอายหุลายคนถกูทอด

ทิง้ ปีท่ีแล้วรัฐบาลจีนจงึได้ออกกฎหมายให้ลกู ๆ 

ต้องดแูลพอ่แมท่ี่มีอาย ุ๖๐ ปีขึน้ไป โดยลกู ๆ  จ�าเป็น

ต้องไปเย่ียมพอ่แม ่ “บอ่ยครัง้” และต้องดแูลพอ่แม่

ผู้สงูอายทุัง้ทางด้านการเงิน และด้านจิตใจ ไมเ่ชน่

นัน้พ่อแม่มีสิทธิท่ีจะฟ้องเรียกคา่เสียหายจากลกูได้ 
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นอกจากนี ้ กฎหมายยงัครอบคลมุถงึผู้วา่จ้างให้

อนุมัติลูกจ้างสามารถขอเวลาเดินทางกลับบ้าน

เพ่ือเย่ียมพอ่แมไ่ด้ด้วย กฎหมายนีมี้วตัถปุระสงค์

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้สงูอาย ุ และเป็นการสืบทอด

วฒันธรรมความกตญัญใูนสงัคมจีน ถงึแม้จะได้

รับค�าวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากถึงเร่ืองความ

เหมาะสม ทัง้ยงัขาดความชดัเจนวา่การไปเย่ียม 

“บอ่ยครัง้” นัน้ คือบอ่ยเพียงใด

 ภายหลังท่ีกฎหมายนีอ้อกไม่ถึงสัปดาห์ 

สตรีวยั ๗๗ ปี ได้ด�าเนินการฟอ้งลกูสาวของตนเอง

ในทนัที ในข้อหาท่ีทอดทิง้ไมด่แูล การฟอ้งร้องครัง้นี ้

สตรีสูงวัยเป็นผู้ ชนะคดีโดยศาลท้องถ่ินตัดสินให้

ต่อจากนีลู้กสาวต้องมาเย่ียมสตรีผู้ สูงวัยท่านนี ้

อยา่งน้อยสองเดือนครัง้ พร้อมต้องให้การดแูลด้าน

การเงินของแมต่นเองให้เป็นอยา่งดี ไมเ่ชน่นัน้จะ

มีบทลงโทษด้วยวิถีชีวิตคนท่ีมุ่งมั่นท�ามาหากิน 

ปัญหาผู้สงูอายถุกูทอดทิง้จงึมีอยูท่ัว่โลก จีนไมใ่ช่

ประเทศเดียวท่ีมีกฎหมายบงัคบัให้บตุรต้องดแูลพอ่

แมย่ามแก่เฒา่ สงิคโปร์ อินเดีย ยเูครน และฝร่ังเศส 

ล้วนมีกฎหมายเก่ียวกับการให้บุตรดแูลพ่อแม่เช่น

เดียวกนั ตวัอยา่งเชน่ รัฐบาลฝร่ังเศสท่ีได้ออกบท

ลงโทษบตุรท่ีทอดทิง้พอ่แม ่ โดยกฎหมายนีมี้ผล

บงัคบัใช้มาตัง้แตปี่ ๒๕๔๗ ก�าหนดให้บตุรต้อง

ดแูลเคารพพอ่แม ่ ให้เงินคา่ใช้จา่ย และต้องดแูลหา

ท่ีพกัอาศยัท่ีเหมาะสมให้แก่พอ่แม ่นอกจากนี ้ลกู ๆ 

จ�าเป็นต้องคอยรับทราบความเป็นอยู่ของพ่อแม ่

และต้องเข้าให้ความช่วยเหลือหากพ่อแม่ล้มป่วย

ส�าหรับฝร่ังเศส สาเหตหุลกัท่ีรัฐบาลออกกฎหมาย

เชน่นีม้า เน่ืองจากสถิตทีิผา่นมาชีใ้ห้เหน็วา่ผู้สงูอาย ุ

ชาวฝร่ังเศสมีการฆา่ตวัตายสงูถงึ ๖๒ รายตอ่

สปัดาห์ เป็นตวัเลขท่ีสงูท่ีสดุในบรรดาประเทศใน

ทวีปยโุรป รัฐบาลจงึต้องการให้ครอบครัวมีการดแูล

เอาใจใสก่นัมากขึน้ เพ่ือเป็นการลดอาการซมึเศร้าท่ี

พบบอ่ยในผู้สงูอายุ

 ในประเทศไทย แนวโน้มผู้สงูอายอุยูก่นั

ตามล�าพงัมีมากขึน้เน่ืองจากการย้ายถ่ินไปท�างาน

ของคนวยัแรงงาน แม้ประเทศไทยไมไ่ด้มีกฎหมาย

โดยตรงท่ีจะลงโทษบุตรหลานหากเกิดการละเลย

ไมเ่อาใจใสด่แูลพอ่แมผู่้สงูอาย ุ  แตเ่มืองไทยมีการ

สนบัสนนุเสริมแรงทางบวกในการดแูลพอ่แม ่ เชน่ 

การมีสทิธิได้รับคา่ลดหยอ่นบดิามารดา ส�าหรับผู้ ท่ี 

อปุการะเลีย้งดบูดิามารดาท่ีมีอาย ุ ๖๐ ปีขึน้ไป 

โดยคู่สมรสมีสิทธิหกัลดหย่อนอปุการะเลีย้งดบูิดา

มารดาได้คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทัง้นี ้ บดิาหรือ

มารดาต้องออกหนงัสือรับรองว่าบตุรคนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้ อุปการะเลีย้งดูเพียงคนเดียว

 ตอ่ไปในอนาคต เม่ือประเทศไทยมีผู้สงู

อายเุพ่ิมขึน้ รัฐอาจไมส่ามารถให้การดแูลผู้สงูอาย ุ

ได้อยา่งทัว่ถงึ ดงันัน้ ลกูหลาน จงึเป็นท่ีพึง่ส�าคญั

ในการดแูลความเป็นอยูข่องผู้สงูอาย ุ รัฐควรท�า

หน้าท่ีเป็นผู้สง่เสริมให้เกิดการดแูลกนัในครอบครัว 

แต่การออกกฎหมายลงโทษบุตรหลานอย่าง

ในประเทศจีนอาจไม่ใช่ วิ ธี ท่ี เหมาะสมส�าหรับ

ประเทศไทย ไมเ่ชน่นัน้การไปเย่ียมหรือดแูลพอ่แม่

จะเป็นเพียงหน้าท่ีท่ีต้องท�า กฎหมายอาจชว่ยได้แค่

เพียงการประกนัความเป็นอยู่ท่ีดีทางกายของผู้สงู 

อายใุนระดบัหนึง่ แตก่ฎหมายไมส่ามารถเสริมสร้าง

สายใยความรักความห่วงใยในครอบครัวท่ีจะน�าไป

สูค่วามสขุกายสบายใจของผู้สงูอายอุยา่งแท้จริง  
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ความกตัญญูและกตเวที คืออะไร...

 กตัญญ ูคือ รู้คณุทา่น ได้แก่ การรู้ส�านกึถงึพระคณุของผู้ ท่ีมีพระคณุแก่ตน ในทางมนษุย์ทา่นวา่

พอ่และแมเ่ป็นบคุคลแรกและบคุคลสงูสดุของลกูทกุคนในด้านพระคณุ บคุคลนอกจากพอ่และแมแ่ล้ว ถงึ

แม้วา่ทา่นมีพระคณุตอ่เรามากหลายเพียงใด ก็ไมอ่าจจะเทียบเทา่พระคณุของพอ่และแมไ่ด้ เพราะพอ่และ

แมเ่ป็นผู้ให้ชีวิตเรา ถ้าไมมี่พอ่ให้เชือ้ ไมมี่แมอุ่้มท้อง ลกูทกุคนก็ไมอ่าจจะเกิดมาดโูลกนีไ้ด้ แม้พอ่แมบ่าง

คนจะโหดร้ายตอ่ลกูเพียงใดก็ตาม นัน่ก็ยอ่มจะเป็นพฤตกิรรมภายหลงั ท่ีเราได้เกิดมาแล้วแตใ่นด้านผู้ให้

ก�าเนิดแล้ว พระคณุของทา่นยอ่มจะมีอยูต่ลอดชีวิตของเรา อนัธรรมชาตขิองสตัว์โลก ไมว่า่จะเป็นคนหรือ

สตัว์ดรัิจฉาน ในกมลสนัดานของความเป็นแมห่รือพอ่นัน้ ยอ่มจะรักลกูของตนย่ิงชีวิต บางครัง้ถงึกบัยอม

ตายแทนลกูได้ แตท่ี่พอ่แมบ่างรายมีความโหดร้ายทารุณ จนผิดวิสยัของผู้บงัเกิดเกล้านัน้ ก็เกิดจากอกศุล

กรรมในอดีตชาตขิองลกูมาบนัดาลให้เป็นไป ลกูสมัมาทิฐิจงึมิบงัควรจะก่อเวรกบัพอ่แมอี่กตอ่ไป ควร

แก้ด้วยการท�าความดีในทกุรูปแบบ มิฉะนัน้เวรก็จะไมร่ะงบัเพราะเวรยอ่มจะระงบัได้ด้วยการไมจ่องเวร 

 การท่ีเราได้เกิดมาในตระกูลท่ีพ่อแม่ไม่ดี 

นัน่แสดงว่าในอดีตชาติเราได้ท�าเวรกรรมท่ีร้ายแรง

ไว้ก่อน วิบากแหง่กรรมนัน้ได้ท�าเวรกรรมท่ีร้ายแรง

ไว้ก่อน วิบากแหง่กรรมนัน้ได้สง่ผลให้เราต้องมาเกิด

เป็นลกูของทา่น และได้รับวิบากกรรมชัว่ร้ายตา่ง ๆ 

เราจงึไมค่วรไปตอ่กรรมชัว่ให้ยืดยาวออกไปอีก ควร

จะตดักรรมชัว่ในอดีตด้วยการท�าความดีตอบสนอง

ทา่น เม่ือเราท�ากรรมดีสนองทา่นอยูต่ลอดเวลา 

วิบากแห่งกรรมเก่าก็ย่อมจะเจือจางลงจนหมดไป

การล้างถ้วยล้างชาม ยิ่งล้างก็ยิ่งจะสะอาด  แต่การล้างแค้นนั้น ยิ่งล้างก็ยิ่งจะสกปรก
 ลกูท่ีมีเชือ้กตญัญแูละกตเวทีทัง้หลายโปรดส�านกึ! การท่ีพอ่แมห่รือใครก็ตาม แสดงสิง่ท่ีไมดี่กบั

เราจะมากหรือน้อยก็ตาม นัน่ยอ่มจะเป็นมาตรวดัวา่วิบากแหง่กรรมในอดีตท่ีเราได้ท�าไว้ก�าลงัตามมาให้

ผลอยู ่ ขออยา่ได้ “โกงกรรม” ขอให้ยอมรับโดยดษุณี และเร่งท�ากรรมดีทัง้กายวาจาและใจให้มากเข้าไว้ 

อยา่ได้ท้อถอยหรือโทษนัน่โทษน่ี ไมน่านวิบากแหง่กรรมเก่าก็จะจางลงและหมดไปเอง

           ถ้าเราโกงกรรม คือ ไมย่อมรับวา่เราได้ท�ากบัทา่นเอาไว้ในชาตก่ิอน ผลแหง่ความวุน่วายเดือดร้อน

ก็จะตามมาอีกมากมาย เชน่ เป็นโรคประสาท เกิดความเครียด เสียสขุภาพจิต จะหาความสขุในชีวิตไมไ่ด้

เลย ตามค�าสอนของพระพทุธเจ้านัน้ทา่นแสดงวา่ ในโลกนีไ้มมี่อะไรท่ีจะเกิดลอย ๆ โดยไมมี่เหต ุก่อนท่ีจะ

เกิดผลใด ๆ เราก็จะต้องท�าเหตไุว้นัน้ ๆ ก่อน เหตท่ีุเรารู้บ้างหรือไมรู้่บ้าง ก็เพราะบางเหตมุนัข้ามภพชาต ิ

และเราก็ระลกึชาตไิมไ่ด้ วา่ในชาติใดเราได้ไปท�ากรรมใด ๆ ไว้ แตช่าวพทุธก็ต้องเช่ือพระปัญญาของ

พระพทุธเจ้าไว้ก่อน เพราะพระองค์ทรงมีญาณระลกึชาตไิด้
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 กตเวท ี คือ ตอบแทนหรือสนองคณุทา่น ได้แก่ เม่ือเราระลกึถงึคณุของทา่นแล้ว ก็ควรหาทาง

ตอบแทนพระคณุของทา่นด้วย คณุธรรมข้อกตญัญแูละกตเวทีจงึจะมีอานิสงส์ครบวงจร ในพระวินยัปิฎก

เลม่ท่ี ๔ หน้า ๙๒ พระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้วา่

คนดีย่อมจะเป็นผู้มีกตัญญูและกตเวที
 ในการดคูนทัว่ไปไมว่า่หญิงหรือชาย วา่เขาจะเป็นคนดีหรือชัว่นัน้ วิธีท่ีจะดใูห้แนท่ี่สดุและแมน่

ท่ีสดุก็จะต้องดท่ีูการแสดงออกของเขาในเร่ือง ความกตญัญ ู คือการรู้คณุคนท่ีมีคณุ และความมีกตเวที

คือคดิตอบแทนพระคณุของผู้ มีพระคณุ คณุธรรมทัง้สองนีจ้ะต้องท�าไปพร้อมกนั คือต้องระลกึถงึคณุและ 

ตอบแทนคณุในทนัที ถ้าพอ่แมเ่ป็นคนไมดี่ตอ่ลกู เราจะต้องระลกึถงึคณุและตอบแทนคณุด้วยหรือ?            

ลกูท่ีดีจะต้องระลกึถงึคณุ และคดิตอบแทนพระคณุของทา่นเสมอ ไมว่า่พอ่แมข่องเราจะเป็นคนชัว่ร้ายเลว

ทรามปานใด ก็ไมมี่ข้อยกเว้นทัง้สิน้ จะตา่งก็แตว่า่เราจะตอบแทนพระคณุของทา่นในชว่งไหนท่ีเหมาะสม

เทา่นัน้ ก่อนอ่ืนเราในฐานะลกูท่ีดี เราจะต้องแยกให้ออกก่อนวา่ พอ่และแมมี่พระคณุตอ่ลกู ๒ ระยะ คือ 

การให้เกิด และการเลีย้งดู

การให้เกิด มีพอ่และแมเ่ทา่นัน้ท่ีท�าหน้าท่ีนีไ้ด้ คนทัง้โลกยกเว้นพอ่และแมย่อ่มจะหมดสทิธ์ิท่ีจะ

ท�าหน้าท่ีนีต้่อเรา

การเลี้ยงดู พอ่แมห่รือใคร ๆ ก็ท�าได้ ถ้าพอ่แมท่�าหน้าท่ีนีด้้วย ทา่นก็จะมีพระคณุตอ่ลกูครบวงจร 

คือ ท�าให้เกิดด้วยและเลีย้งดดู้วย

การเลี้ยงลูกที่ดีที่สุด ก็คือ ต้องเลีย้งทัง้ร่างกายและจิตใจ ให้มีความสมบรูณ์ไปพร้อม ๆ กนั 

เลี้ยงร่างกาย คือ ให้ร่างกายเติบโตสมบรูณ์มีสขุภาพอนามยัดี มีความรู้ มีความสามารถในการ

เลีย้งตวัเอง และพึง่ตวัเองได้ในสมัมาชีพ

เลี้ยงจิตใจ คือ ต้องให้จิตใจมีคณุธรรม มีความส�านกึในบาป-บญุ-คณุ-โทษ มีหลกัธรรมในพระ

ศาสนาเป็นเคร่ืองด�าเนินชีวิต ไมท่�าให้ชีวิตเป็นหมนัเปลา่ ไมห่ลงโลก ไมต่ดิโลก มีปัญญาเป็นเคร่ือง

ด�าเนินชีวิต มีความรู้ก็ต้องมีคณุธรรมเป็นเคร่ืองก�ากบัตลอดชีวิตด้วย คณุธรรมความดีงามทัง้หลาย

จะเกิดกบัลกูได้ถาวรตลอดไป ลกูคนนัน้ก็จะต้องมีความกตญัญแูละกตเวทีเป็นพืน้ฐานจิตก่อน พอ่

แมท่ี่ดีมีสมัมาทิฐิ ก็ควรจะต้องปลกูฝังความกตญัญลูงในจิตใจของลกูพร้อมกบัการให้วิชาความรู้คู่

กนัไป 

 คนท่ีไมรู้่คณุและไมต่อบแทนคณุพอ่แมน่ัน้ เขาหาใชค่นไม ่ แตเ่ขาคือสตัว์นรก หรือสตัว์ดรัิจฉาน

มาเกิด ลกูประเภทนีแ้ม้วา่พอ่แมจ่ะแนะน�าสัง่สอนอยา่งไร ก็ยากท่ีจะดีได้เพราะพืน้ฐานหรือสนัดานเขาสืบ

มาแตอ่ดีตชาต ิพอ่แมก็่จะต้องปลงใจ ขอให้เราท�าหน้าท่ีพอ่แมอ่ยา่งดีท่ีสดุก็แล้วกนั กรรมของเขาจะสง่ผล

ให้เขาเป็นไปเอง แม้แตพ่ระพทุธเจ้าก็ชว่ยไมไ่ด้ สตัว์โลกยอ่มเป็นไปตามกรรม คือ การกระท�าของเขาเอง

เชน่นัน้ อนึง่ การแสดงความกตญัญแูละกตเวทีตอ่ผู้ มีพระคณุตอ่เรานัน้ สิง่ท่ีควรส�านกึไว้ตลอดไปก็คือ จะ

ต้องมีธรรมและปัญญาประกอบร่วมด้วยตลอดไป มิฉะนัน้การแสดงความกตญัญแูละกตเวที อาจก่อผล

ข้างเคียงท่ีไม่พึงปรารถนาเกิดขึน้ได้
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 ธรรม คือ ความถกูต้องชอบธรรม ท่ีผู้ มีความกตญัญแูละกตเวทีต้องมีอยูเ่ป็นคูใ่จตลอดไป เชน่ 

เม่ือเราได้รับการอปุการะหรือชว่ยเหลือจากผู้ มีพระคณุท่ีเป็นคนชัว่หรือคนทจุริต แล้วให้เราไปสนบัสนนุ

ให้เขาไปท�าผิดหรือท�าชัว่ เราก็ไมจ่�าเป็นจะต้องไปสนบัสนนุให้เสียธรรม แตเ่ราก็ควรหาทางสนองพระคณุ

ทา่นในสิง่ท่ีผิดศีลธรรม การไปสง่เสริมคนไมดี่ให้เป็นผู้น�าหรือผู้แทนด้วยอามิสสนิจ้าง นัน่เป็นการแสดง

ความกตญัญแูละกตเวทีท่ีผิดธรรม ยอ่มจะก่อปัญหามาสูต่วัเราและผู้ มีพระคณุได้

 ปัญญา คือ ความรอบรู้และรู้อยา่งถกูต้อง จ�าเป็นท่ีผู้ มีเชือ้กตญัญแูละกตเวที จะต้องมีคูก่บั

ธรรมตลอด ก็คือ เม่ือมีปัญหาวา่ผู้ มีพระคณุต้องการให้เราสนบัสนนุทา่นในสิง่ท่ีไมช่อบธรรม เราจะท�า

อยา่งไร เราจะต้องแยกให้ออกก่อนวา่ เราควรจะตอบแทนพระคณุทา่นด้วยวิธีการอยา่งไร จงึจะไมผิ่ดธรรม 

ตวัปัญญาน่ีแหละจะเป็นเคร่ืองวินิจฉยัให้ผู้ ท่ีมีความกตญัญแูละกตเวทีได้แสดงออก โดยไมก่่อปัญหาทัง้

สองฝ่าย

 ทกุสิง่ในโลกนีย้อ่มมีทัง้คณุและโทษ ยอ่มขึน้อยูก่บัปัญญาของผู้ใช้ การแสดงออกของความ

กตญัญแูละกตเวทีก็เชน่กนั ถ้าลกูหรือผู้ ท่ีได้รับความอปุการะชว่ยเหลือแล้ว แสดงความกตญัญแูละกตเวที 

โดยขาดธรรมและปัญญาร่วมด้วยแล้ว ก็ยอ่มจะก่อปัญหาให้แก่เราและผู้ มีพระคณุได้

พระพุทธพจน์

พึงเลีย้งบิดาและมารดา
ด้วยโภคทรัพย์ที่ได้มา

โดยชอบธรรม

ธมฺเมน มาตาปิตโร ภเรยฺย

ธรรมิกสตูร ๒๕/๓๖๕

แหล่งข้อมูล 

http://www.dharmajak.net  และ มนสิการ กาญจนะจิตรา manasigan.kan@mahidol.ac.th
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ผ ล ก ร ร ม ข อ ง น า ย สิ ง ห ์ เรื่องโดย แม่ชีวัดป่า
บันทึกไม่ลับ…แม่ชีวัดป่า

 สวสัดีคะ่ กลัยาณมิตรทกุทา่น การท่ีแมชี่ได้

มาเล่าเร่ืองราวผ่านตวัอกัษรในวารสารกระแสใจนี ้

นบัวา่เป็นเกียรตอิยา่งย่ิงตอ่ตวัแมชี่ และยงัเป็น

โอกาสในการสร้างธรรมทานอีกด้วย    แตชี่วิตการ

เป็นแมชี่โดยหลกั ๆ  แล้วก็คือการถือศีลเจริญภาวนา 

ชว่ยงานวดัตามสมควร บางครัง้แมชี่เคยคิดจะเลกิ

เขียนคอลมัน์นี ้ เพราะไมรู้่จะเขียนอะไร ชีวิตในวดั

ตัง้แตบ่วชชีมานบัได้ ๑ ปี กบั ๘ เดือนก็ไมมี่อะไร

ท่ีแปลกใหมม่าก แตก็่ต้องขอบคณุทกุทา่นท่ีเป็น

ก�าลงัใจอยา่งล้นหลามในทกุคอลมัน์ท่ีแมชี่เขียน ซึง่

ถ้าไมไ่ด้ก�าลงัใจเหลา่นีค้งหมดมขุ หมดก�าลงัใจท่ี

จะเขียนเหมือนกนั  คณุโยมหลายทา่นท่ีอตุสา่ห์เดนิ

ถามหาแมชี่ท่ีเขียนคอลมัน์นี ้ ประหนึง่แฟนพนัธ์แท้ 

หรือบางท่านก็มาถามว่าครัง้หน้าจะเขียนอะไร  

อยากอ่านต่อก็เลยท�าให้แม่ชียังอยากถ่ายทอด

ประสบการณ์ของตน และคดิวา่นา่จะเขียนถงึเร่ือง

ราวท่ีเกิดขึน้จริงในชีวิตท่ีผา่นมา  ก่อนจะมาเป็นแมชี่ 

ก้อยในวนันี ้

 แมชี่จงึเร่ิมทบทวนความทรงจ�า ชีวิตตวัเอง

ท่ีผา่นมา จนปัจจบุนัอายจุะเข้าเลขหกอีกไมก่ี่ปี ถ้า

เทียบกบัการเดนิทางโดยรถโดยสาร ตอนนีร้ถคนันี ้

ก็เร่ิมเก่า น�า้มนัก็เร่ิมหมด เพราะได้ขบัผา่นห้าแยก

ปากเกร็ด (อายเุลข ๕) ก�าลงัจะเตรียมขึน้สะพาน

พระรามหก (อายจุะขึน้เลข ๖) และคดิวา่จะไปถงึ

สะพานพระราม๗ ไหมหนอ  น�า้มนัจะหมดตอนไหน

ก็ไมรู้่ เพราะชีวิตแมชี่ก่อนนีเ้หมือนนิยาย ออกจะ

โลดโผน มีคนหลากหลายผา่นเข้ามาในชีวิตอีกทัง้

การงานอาชีพ ท�าให้รู้จกัคนเยอะ หลายชีวิตหลาย

อาชีพ นกึวา่มาบวชชีจะไมมี่โอกาสเจอใครอีก แตก็่

ยงัได้เจออีกหลาย ๆ ชีวิตท่ีเข้ามาในวดั ทัง้ท�าบญุ

และรักษาตัวเลยท�าให้นึกถึงบทประพันธ์ของ 

ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช ท่ีประทบัใจและจ�าตดิใจ

มาตลอด ก็คือเร่ืองหลายชีวิต เป็นเร่ืองของชีวิตคน

แตล่ะคนท่ีมาจากหลายท่ี แตต้่องมาจบชีวิตในท่ี

เดียวกนั ทา่นผู้ เขียนจะทิง้ไว้ให้คดิเองวา่ตอ่ไปคนท่ี

เก่ียวข้องกบัพวกเค้าเหลา่นัน้จะเป็นอย่างไรและถ้า

จะมองในแง่ของกรรมวิญญาณเค้าเหลา่นัน้จะไปท่ี

ใด แมชี่จงึอยากอยากถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีได้พบเจอ

มาทัง้ดีและไมดี่ เพ่ือให้ผู้อา่นได้รับรู้วา่ในโลกใบนี ้

ในมมุหนึง่ของประเทศไทย ได้มีเร่ืองราวท่ีผู้อา่น

บางทา่นอาจจะอทุานออกมาวา่ “มีแบบนีด้้วยเหรอ 

ไมน่า่เช่ือ” เชน่เร่ืองของสงิห์ ท่ีถกูวิญญาณอาฆาต

ตดิตาม เพราะความชัว่ร้ายท่ีตนท�ามา และยงัมี

เหตกุารณ์ท่ีวิญญาณนัน้ได้ตามไปหลอกหลอนอีก

หลายครัง้ซึง่จะเลา่ตอ่ไป หรือเร่ืองราวของผู้หญิง 

คนหนึ่ งซึ่ ง เ ป็นผู้ ท่ีแม่ ชี รักมากเกิดสมัยปลาย

รัชกาลท่ี ๕ จนถงึรัชกาลปัจจบุนั  ด�ารงชีวิตอยูถ่งึ 

๔ แผน่ดนิ หรือเร่ืองราวของเพ่ือนแมชี่ในสมยัเดก็

เม่ือ๔๐ ปีท่ีผา่นมา ซึง่เธอท�าแท้งถงึ ๗ ครัง้ สมยันัน้

การท�าแท้งยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลาย หรือเร่ืองราวของ

น้าชายแมชี่ท่ีท�าบาปไมเ่ลกิจนวนัตาย หรือเร่ืองผีท่ี

โรงแรมในอ�าเภอหลม่สกั ท่ีท�าให้ต้องปิดกิจการไป 

ซึ่งเป็นเร่ืองจริงท่ีแม่ชีได้มีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์

จริง ไมใ่ชเ่ร่ืองเลา่ตอ่กนัมา  และอีกหลาย ๆ เร่ืองท่ี

พอจะเป็นอทุาหรณ์ให้ทกุคนท่ีมีความทกุข์อยูว่า่ ตวั

เองไมไ่ด้ทกุข์อยูค่นเดียวในโลกใบนี ้ ยงัมีอีกหลาย 
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มมุท่ีนา่สงสารและประหลาดใจ และเป็นหลายชีวิต

ท่ีไมใ่ชบ่ทประพนัธ์ แตเ่ป็นชีวิตจริงซึง่บนัทกึจาก

ความทรงจ�าของแม่ชี 

 ย้อนกลบัมาท่ีเร่ืองของสงิห์ ท่ีถกูวิญญาณ

อาฆาตตดิตาม จนต้องประสบปัญหาชีวิตทัง้

ครอบครัว รวมถงึญาติพอ่แมพ่ี่น้อง ๑๙ หลงัจาก

เขียนไปแล้วมีผู้ตดิตามถามขา่วกนัเยอะ แถมบน่วา่

ท�าไมโดนผลกรรมน้อยจงัท�าไมไม่เลา่ต่อหละ่ว่าต่อ

ไปผลกรรมเขาจะเป็นอยา่งไร มีตอ่อีกมัย้  แมชี่ก็จะ

บอกวา่ น่ีมนัไมใ่ชนิ่ยาย เป็นเร่ืองจริง ถ้าเป็นนิยาย

ก็อาจจะแต่งว่าในท่ีสดุสิงห์ก็ถกูรถชนตายหรือโดน

โจรปล้นฆา่ผา่ท้อง ถ้ายงัไมต่ายก็ถกูผีหลอกจนวิ่ง

ออกมาโดนรถชนตาย อะไรท�านองนัน้ แตน่ี่เป็นชีวิต

จริง สงิห์เองตอนนีก็้คงเหมือนตายทัง้เป็น  ใครจะ 

มีความสขุอยูไ่ด้ ถ้าโดนผีหลอกตลอดเวลา  แมชี่วา่ 

ก็ยกให้เถอะ  เพราะเขาโดนหลอกแบบนี ้ถ้าเป็นคน

จิตออ่นคงเสียสติไปแล้ว เชน่ครัง้หนึง่ สงิห์เลา่ถงึ

ความทกุข์ของเขาวา่ เขาได้รับค�าสัง่ให้ไปเฝา้ดา่น 

ทางใต้ กบัเพ่ือนร่วมงาน ๔ คน บ้านพกัของดา่นสมยั

นัน้อยูใ่นป่า ก็จะเป็นบ้านเก่า ๆ ไมใ่ชพ่กัโรงแรม

หรูหราดัง่เชน่ในเมืองสมยันี ้ ห้องน�า้ห้องทา่ก็ต้อง

เดนิลงมาชัน้ลา่ง ไมไ่ด้อยูภ่ายในตวับ้าน ห้องอาบ

น�า้ก็จะเป็นสงักะสีเก่า ๆ มีโอง่ตัง้ อยูต่ดิกนั ๒ ห้อง 

ผนงักบัหลงัคาก็จะมีชอ่งวา่งคอ่นข้างหา่งกนั ส้วม

ส�าหรับถ่ายหนกัเบาก็จะเป็นส้วมขุดเป็นหลมุมีไม้

กระดานพาด  แยกจากท่ีอาบน�า้ไป

 สงิห์เลา่ให้ฟังวา่ พอถงึท่ีพกัก็โพล้เพล้ เอา

ของเก็บบนบ้าน แล้วก็มานัง่ตรงแคร่เตรียมกินเหล้า 

แคร่ท่ีตัง้วงเหล้าก็หา่งจากห้องอาบน�า้เพียง ๕ ก้าว

เดนิ เน่ืองจากอากาศร้อนมากในชว่งเวลานัน้ พอกิน

เหล้าไปได้สกัพกั สงิห์ก็อยากจะอาบน�า้ สว่นเพ่ือน ๆ  

ก็นัง่กินเหล้ารอ ครัน้ก�าลงัเร่ิมถสูบู ่สงิห์ก็ได้ยินเสียง

ห้องข้าง ๆ ตกัน�า้ราดตวัดงัมากอยา่งแรงและเร็ว 

สงิห์โมโหเอาขนัท่ีอาบเคาะฝาห้องไป พร้อมทัง้

ตะโกนดา่ไป  ห้องนัน้กลบัไมห่ยดุมีเสียงอาบน�า้แถม 

มีเสียงขนัเคาะฝาห้องไปด้วย เสียงอาบน�า้และเคาะ

ฝาห้องดงัขึน้เร่ือย ๆ  สว่นเพ่ือนข้างนอกกลบัได้ยิน

วา่เสียงจากห้องท่ีสงิห์อาบเทา่นัน้  เพ่ือนท่ีกินเหล้า

อยูก็่ตะโกนดา่สงิห์วา่ “อาบน�า้ภาษาอะไรของมงึ

วะเสียงดงัลัน่ป่าเลย” สงิห์ก็ชกัโมโห ตัง้ใจวา่จะรีบ

อาบน�า้และออกไปแตะเพ่ือนท่ีแกล้ง

 พออาบเสร็จเปิดประตอูอกไปทัง้ท่ียงัไม่นุ่ง

ผ้าเพ่ือจะไปดหูน้าไอ้เพ่ือนท่ีมนักวนบาทา ปรากฏ

ว่าพอสิงห์เปิดประตอูอกไปทกุคนท่ีนัง่กินเหล้าหนั

ไปมองและลกุว่ิงขึน้บ้านกนัตาลีตาเหลือกอย่างไม่

คดิชีวิต แตะจานทิง้แก้วกระจดักระจาย  สงิห์ตะโกน

ดา่ไปวา่ ”พวกมงึเป็นเ....อะไรกนัวะ่” แตไ่มมี่ใครอยู่

ตอบ เสียงในห้องน�า้ห้องถดัไปยงัคงดงัสงิห์เดนิไป

กระชากประตหูมายจะแตะและด่าซะให้หายโมโห 

ปรากฏวา่ห้องน�า้แห้งสนิท ลกัษณะไมมี่ใครใช้มา

เป็นปี เพราะหยากไยเ่ตม็ห้อง แตย่งัไมพ่อ เสียงกลบั

ดงัเหมือนใครเปิดหลงัคา พอสิงห์เงยหน้า 
ขึ้นไปเห็นหน้าผีผู้ชายคนที่เขาเคย
ฆ่าตาย  ลกัษณะแบบคอยาวโน้มหวัลงมาโดย

ตวัยงัคงอยูอี่กห้อง ซึง่คอยาวมากเพราะห้องน�า้สงู

สงักะสท่ีีกัน้ก็อยูห่า่งหลงัคานิดเดียว หน้าของผีตน

นัน้เกือบตดิหน้าเค้าท่ีเงยขึน้ไปมองพอดี สงิห์บอกวา่ 

เค้าว่ิงอยา่งไมค่ดิชีวิตทัง้ท่ีแก้ผ้าอยู ่ ว่ิงไปรวมกนัอยู ่

บนบ้านพระมีก่ีพวงก่ีองค์ควักกันขึน้มาใส่คอ 

เสยีงอาบน�า้ดงัอยูจ่นฟา้สาง หลงัจากนัน้เม่ือสอบ 

ถามเพ่ือนท่ีว่ิงหนีไปก่อนเพราะพวกเขาเห็นผีตนนัน้

ตวัสงูคอยาวก�าลงัโน้มคอลงไปหาสงิห์ จงึหนีก่อน

ไมร่อสงิห์ ปรากฏวา่ทกุคนหนีกลบับ้านกนัหมดไมมี่ 

ใครยอมท�างานท่ีนัน่อีก สงิห์กบัเพ่ือนต้องเข้าโรง

พยาบาลป่วยอยู่นานจนญาติต้องนิมนต์พระมา

รดน�า้มนต์ สงิห์กบัเพ่ือนขอย้ายมาท�างานท่ีกรุงเทพ
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ยอมเสียรายได้จากการเป็นนายด่านท่ีมีอย่าง

มหาศาล สงิห์ ไมมี่วนัลืมและจะผวาทกุครัง้ท่ีได้ยิน

เสียงใครเปิดน�า้ ตอนท่ีเลา่ให้แมชี่ฟังสงิห์เลา่อยา่ง

เคร่งเครียด สว่นภรรยาของเขาชว่งนัน้ขอกลบัไป

อยูก่บัแมต่วัเอง แล้วก็เลกิกนัไปในท่ีสดุ  แมชี่ฟัง

เร่ืองของสงิห์  ยงัผวาไปนาน ไมก่ล้าขบัรถกลางคืน

เป็นเดือนและไมเ่คยไปกินข้าวบ้านสงิห์อีกเลย และ

จดจ�าเร่ืองของเขามาจนทกุวนันี ้  แมชี่คดิวา่น่ีก็คง

น่าจะพอแล้วเหมือนตายทัง้เป็นส�าหรับกรรมท่ีเขา

ได้สร้างไว้   แมชี่ขอจบเร่ืองราวของชีวิตท่ีชัว่ร้าย

ของนายสิงห์ในวนันี ้

 ฉบับหน้าแม่ชีจะมาเล่าเรื่องราวของผู้หญิงอีก

คนหนึ่ง  ที่ด�ารงชีวิตถึง ๔ แผ่นดิน เรื่องราวที่เรา

หลายคนอาจจะไม่อาจทราบมาก่อน การเลิกทาส ชีวิต

ความเป็นอยู่ และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ จะน�า

มาเล่าให้ฟังในฉบับหน้า ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุก

ท่านที่เป็นกัลยาณมิตรคอยดูแลและให้ก�าลังใจอย่าง

เสมอมา และขอขมาต่อทุกท่านและดวงวิญญาณของ

ทุกดวงที่แม่ชีได้เอ่ยพาดพิงถึง เรื่องราวทั้งหมดนี้จะ

เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ระลึกถึงกฎแห่งกรรม บุญใด

กุศลใดที่แม่ชีได้ท�าไว้ขอให้บุญกุศลนั้นส่งไปถึงทุก

ท่านและถึงดวงวิญาณทุกดวงให้ไปสุคติภพด้วยเทอญ 

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อดินลูกรังเพื่อถมที่สร้างลานธรรม
วัดป่าเจริญราช 

รถพ่วงละ ๖,๐๐๐ บาท หรือตามก�าลังศรัทธา

ตดิตอ่สอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี       

คุณศริิภรณ์  วทิยาศริิกุล (เจ๊อมิ)  โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖

คุณสุเมตต์  เจริญราช (คุณเมตต์) โทร. ๐๘๔-๙๑๖๒๙๔๗   
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น้อมร�าลึก ๒๓ ตุลาคม 
“วันปิยะมหาราช”

เรียบเรียงโดย อโน

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ฯ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหากษัตริย์แหง่

สยามรัชกาลท่ี ๕ แหง่ราชวงศ์จกัรี หรือท่ีเหลา่พสกนิกรชาวไทยตา่งถวายพระนามวา่  “พระปิยะมหาราช”  

ซึง่แปลวา่ มหาราชผู้ทรงเป็นท่ีรัก และอีกนามวา่ “พระพทุธเจ้าหลวง” ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีเป็นท่ี

เคารพรักเทิดทลูของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุอนัย่ิงใหญ่อเนกประการ ทัง้การปกครองบ้าน

เมือง ทรงน�าความเจริญก้าวหน้ามาสูป่ระเทศสยาม พระราชทานความสงบร่มเยน็แก่พสกนิกรชาวไทย 

และท่ีส�าคญั คือ การเลกิทาส ชนชัน้วรรณะให้แก่ไพร่ฟา้ประชาราษฎร์

พระราชประวัติ 
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั มีพระนามเดมิวา่ สมเดจ็เจ้าฟา้จฬุาลงกรณ์ พระราช-

สมภพเม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี ๔ ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่

หวั และพระนางเจ้าฟา้ร�าเพยภมราภิรมย์ (สมเดจ็พระเทพศริินทรา พระบรมราชินี) พระองค์มีพระขนิษฐา 

และพระอนชุารวม ๓ พระองค์ ได้แก่ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟา้จนัทรมลฑล กรมหลวงวิสทุธิ- 

กระษัตริย์ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟา้จาตรุนต์รัศมี กรมพระจกัรพรรดพิงศ์ และสมเดจ็พระราช-

ปิตลุาบรมพงศาภิมขุ เจ้าภาณรัุงสีสวา่งวงศ์ กรมพระยาภาณพุนัธวุงศ์วรเดช
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การศึกษา
 เม่ือทรงเจริญพระพรรษาสมควรแก่การศกึษา ได้ทรงพระอกัษร และเร่ิมเรียนในส�านกัพระเจ้า-

วรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าบตุรี ขตัติยราชนารี ผู้ทรงรอบรู้ศลิปวิทยาการหลายแขนง ตลอดจนโบราณราช

ประเพณี ได้ทรงศกึษาภาษาบาลี ภาษาเขมร วิชาปืนไฟ มวยปล�า้ กระบ่ีกระบอง วิศวกรรม  คชกรรม (การ

บงัคบัช้าง การฟันขอ)  อศัวกรรม (การบงัคบัม้า) จากผู้ทรงความรู้อนัสมควรแก่พระราชกมุาร สว่นวิชา

รัฐประศาสนศาตร์ราชประเพณี โบราณคดีทัง้ปวงนัน้ สมเดจ็พระราชบดิาพระราชทานพระบรมราโชวาท

ฝึกสอนด้วยพระองค์เอง นอกจากนี ้สมเดจ็พระราชบดิาได้ทรงตระหนกัดีวา่ ยงัมีวิชาการสมยัใหมอี่กมาก 

มายท่ีต้องเรียนรู้ แตไ่มมี่ในภาษาไทย จงึทรงจ้างครูชาวองักฤษมาสอนภาษาองักฤษแก่พระราชโอรสด้วย  

 เม่ือพระชนมายไุด้ ๙ พรรษาใน พ.ศ. ๒๔๐๔ พระองศ์ทรงได้รับสถาปนาขึน้เป็น “สมเดจ็พระเจ้า-

ลกูยาเธอ เจ้าฟา้จฬุาลงกรณ์ กรมหม่ืนพิฆเนศวรสรุลงักาศ” ตอ่มาอีก ๔ ปี มีพระชนมายไุด้ ๑๓ พรรษา 

ทรงได้รับสถาปนาขึน้เป็น “สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟา้จฬุาลงกรณ์ กรมขนุพินิจประชานาถ”  

 ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ได้ทรงกบักบัราชการในกรมมหาดเลก็ กรมพระคลงัมหาสมบตั ิกรมทหาร

รบวงัหน้า และได้ตามเสดจ็พระราชบดิาประพาส ณ ท่ีตา่ง ๆ

บรมราชาภิเษกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (หรือเจ้าฟา้จฬุาลงกรณ์ กรมขนุพินิจประชานาถ ขณะ

นัน้) ได้ทรงเสดจ็ตาม พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ (พระราชบดิา) เพ่ือทอดพระเนตร

สริุยปุราคา ท่ีต�าบลหว้ากอ แขวงเมืองประจวบคีรีขนัธ์ ได้เกิดประชวรด้วยไข้ป่าอยา่งแรงทัง้ ๒ พระองค์ และ

ในวนัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ พระราชบดิาได้เสดจ็สูส่วรรคต ในขณะท่ี เจ้าฟา้จฬุาลงกรณ์ กรมขนุพินิจ- 

ประชานาถ มีพระชนมายเุพียง ๑๕ ปี ๑๐ วนั ทัง้ท่ีพระองค์เองก็ทรงประชวรจนเกือบสิน้พระชนม์  มีการจดั 

ประชมุโดยประกอบไปด้วย พระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชการชัน้ผู้ ใหญ่ และพระสงฆ์ (ตามพระราชด�าริของ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัท่ีทรงมีไว้ก่อนจะสวรรคต) วา่  ให้คดัเลือกพระบรมวงศานวุงศ์ท่ีเหมาะสมมาด�ารง 

ต�าแหนง่เป็นพระเจ้าแผน่ดนิ  ซึง่ทกุฝ่ายตา่งเหน็พ้องต้องกนัอยา่งเป็นเอกฉนัท์ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอม- 

เกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงได้รับการสถาปนาในวนันัน้ ขึน้เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๕ แหง่ราชวงศ์จกัรี 

 โดยมีพระบรมราชาภิเษกครัง้แรกเม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ ทรงพระนามวา่ 

“พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั” และด้วยขณะนัน้พระองค์ยงั

ไมท่รงบรรลนิุตภิาวะ ท่ีประชมุเสนาบดีจงึแตง่ตัง้ให้สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ชว่ง บนุนาค) 

เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์จนกวา่จะมีพระชนัษาครบ ๒๐ ปี

 เม่ือพระองค์ทรงมีพระชนัษาครบ ๒๐ ปี ก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้ท่ี ๒ ในวนัท่ี ๒๔ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๔๑๖ พระองค์ได้ทรงออกผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงเสดจ็ไป

ประทบั ณ วดับวรนิเวศวิหารเป็นเวลา ๑๕ วนั ทรงลาสกิขาแล้วได้มีการจดัพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึน้

อีกครัง้ เม่ือวนัท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖
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การเมือง การปกครอง 
 ในรัชสมยันัน้ ประเทศไทยมีความรุดหน้าทดัเทียมอารยประเทศ ทรงพฒันา ฟันฝ่าอปุสรรคนานบั 

ประการ อีกทัง้ชว่งนัน้ยงัเป็นชว่งลา่อาณานิคมของบรรดาประเทศมหาอ�านาจ ไมว่า่จะเป็นองักฤษ 

ฝร่ังเศส ฯลฯ ถงึแม้จะต้องสญูเสียดนิแดนบางสว่นไป แตพ่ระองค์ทรงไว้ซึง่ความสขุมุอดทน และด้วยพระ

ปรีชาสามารถพระองค์จงึน�าพาสยามประเทศให้รอดพ้นจากการตกเป็นทาส เป็นเมืองขึน้ของพวกตา่งชาต ิ

ซึ่งนบัเป็นเร่ืองท่ีน่าทึ่งมากส�าหรับประเทศในแถบนี ้

 ตลอดระยะเวลาท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงครองราชย์ นานถงึ ๔๒ ปี 

ด้วยพระจริยวตัร และพระปรีชาสามารถท่ีเฉลียวฉลาด พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงปรับปรุง และพฒันา

ประเทศ โดยการวางรากฐานความเจริญในด้านตา่ง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีทรงขึน้ครองราชย์อยา่งมากมาย 

ด้วยสายพระเนตรมองการณ์ไกลของพระองค์ ทรงพฒันาความเจริญก้าวหน้า เร่งรัดในแขนงตา่ง ๆ   พฒันา

คน และคณุภาพชีวิตของชาวสยาม พฒันาระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างการบริหาราชการแผน่ดิน และความ

มัน่คงของบ้านเมือง ทรงสนพระทยัแม้ความเป็นอยูข่องประชาชน โดยทรงเสดจ็เย่ียมเยียนราษฎรอยา่ง

สม�่าเสมอ ปวงประชาทัง้แผน่ดนิตา่งมีความสขุ และจงรักภกัดีในพระองค์เป็นอยา่งมาก

พระราชกรณียกิจ 
๑. การเลิกทาส
พระราชกรณียกิจอนัส�าคญัย่ิงท่ีท�าให้พระองค์ได้รับพระสมญัญาวา่ “สมเดจ็พระปิยะมหาราช” 

ด้วยพระองค์ทรงเหน็วา่ มีทาสในแผน่ดนิไทย

เป็นจ�านวนมาก และลกูทาสในเรือนเบีย้จะ

ต้องสืบตอ่การเป็นทาสนัน้ไปจนรุ่นลกูรุ่นหลาน

ไปไมมี่ท่ีสิน้สดุ หากไมมี่เงินมาไถ่ตวัเอง จะ

ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต พระองค์จงึมีพระทยั

แนว่แนว่า่ จะต้องเลกิทาสให้ส�าเร็จ แม้จะยาก

ล�าบาก เพราะทาสนัน้มีมาตัง้แตส่มยัโบราณ 

อีกทัง้เจ้าขุนบุญนายท่ีเป็นใหญ่ในสมยันัน้มกั

มีข้ารับใช้ หากไมมี่ทาส คนเหลา่นัน้อาจจะไม ่

พอใจ และเกิดความวุน่วายขึน้เหมือนกบัตา่งประเทศมาแล้ว พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ จงึตรา

พระราชบญัญตัขิึน้ เม่ือราววนัท่ี ๒๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ มีผลย้อนไปถงึปีท่ีพระองค์เสดจ็ขึน้เสวย

ราชสมบตั ิ มีบญัญตัวิา่ ลกูทาสท่ีเกิดเม่ือปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ มีสทิธ์ิได้ลดคา่ตวัทกุปี หากครบอาย ุ

๒๑ ปี ให้ขาดจากความเป็นทาสทัง้ชายและหญิง
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ในปี พ.ศ.๒๔๔๘ ได้มีการออกพระราชบญัญตัเิลกิทาสโดยแท้จริงขึน้ เรียกวา่ “พระราชบัญญัติทาส 
ร.ศ. ๑๒๔” เลกิลกูทาสในเรือนเบีย้อยา่งเดด็ขาด เดก็ท่ีเกิดจากทาส ไมต้่องเป็นทาสอีกตอ่ไป และการซือ้

ขายทาสเป็นโทษทางอาญา สว่นผู้ ท่ีเป็นทาสอยูแ่ล้วให้นายเงินลดคา่ตวัให้เดือนละ ๔ บาทจนกวา่จะหมด

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน 

ทาสในเมืองไทยก็หมดไปในเวลาเพียง ๓๐ ปีเศษ  

โดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่น

๒. การปฏิรูประบบราชการ 

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองขึน้ใหม ่ โดยแยกหนว่ยราชการออก

เป็นกรมกองตา่ง ๆ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะไมก้่าวก่ายกนั ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

กลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงวงั กระทรวงพระคลงัสมบตั ิกระทรวงมรุธาธร กระทรวงเกษตรา- 

ธิการ กระทรวงธรรมการ กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงยทุธนาธิการ  และกระทรวง

การตา่งประเทศ 

๓. การสาธารณูปโภค 
การประปา ทรงให้กกัเก็บน�า้จากแมน่�า้เชียงรากน้อย จ.ปทมุธานี และขดุคลองเพ่ือสง่น�า้มายงั

สามเสน ฝังทอ่เอกและตดิตัง้อปุกรณ์ส�าหรับการท�าน�า้ประปาใน พ.ศ. ๒๔๕๒

การคมนาคม ทรงพระราชด�าเนินไปขดุดินก่อพระฤกษ์ ประเดมิด้วยการสร้างรางรถไฟไปยงั

นครราชสีมา ทรงเปิดทางรถไฟกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยธุยา นบัเป็นทางรถไฟแหง่แรกของไทย 

ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างสะพาน ถนนอีกมากมาย ไมว่า่จะเป็น ถนนเยาวราช ถนนราชด�าเนินกลาง 

ถนนราชด�าเนินนอก ถนนดนิสอ ถนนบรูพา ถนนอณุากรรณ ฯลฯ และขดุคลองตา่ง ๆ เพ่ือใช้ใน

การคมนาคม สง่เสริมการเพาะปลกู

การสาธารณสุข ทรงพระราชทานทรัพย์สว่นพระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลวงัหลงั 

คือ โรงพยาบาลศริิราช ในปัจจบุนั เปิดท�าการรักษาประชาชนเป็นครัง้แรก วนัท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. 

๒๔๓๑

การไฟฟ้า ทรงมอบหมายให้กรมหม่ืนไวยวรนาถ เป็นแมง่านในการก่อสร้างโรงไฟฟา้เพ่ือผลติ

กระแสไฟฟา้ สามารถจา่ยกระแสไฟฟา้ให้กบัประชาชนครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๓๓

การไปรษณีย ์ ทรงโปรดให้เร่ิมจดัตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ รวมอยูใ่นกรมโทรเลข ซึง่มีมาตัง้แต ่

พ.ศ. ๒๔๑๒โทรเลขสายแรก คือ ระหวา่งจงัหวดัพระนคร (กรุงเทพฯ) กบัจงัหวดัสมทุรปราการ
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ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน 

ทาสในเมืองไทยก็หมดไปในเวลาเพียง ๓๐ ปีเศษ  

โดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่น

๔. การเสด็จประพาส 
 การเสด็จประพาสของพระองค์นัน้เป็นพระราชกรณียกิจท่ีส�าคญัอย่างหนึง่เปรียบเสมือนการ

เปิดประตสููโ่ลกกว้างในชว่งต้นรัชกาล ทรงเสดจ็ประพาส สงิคโปร์ ชวา พมา่ อินเดีย และอีกหลาย

ประเทศ เสดจ็ประพาสยโุรป เพ่ือเป็นแนวทางเช่ือมความสมัพนัธ์ด้วยการทตูของพระองค์ทา่น ท�าให้

เป็นท่ียอมรับของนานาประเทศทัว่ยโุรป ท�าให้ข้อพิพาท ปัญหาตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศนัน้เบาบางลง 

ปัญหาเร่ืองชายแดนไทย-องักฤษ หรือกบัฝร่ังเศสก็ผอ่นคลายในท่ีสดุ

 ภายในประเทศ ทรงเสดจ็ประพาสตรวจตราสารทกุข์สขุดิบของราษฎร์ ทรงปลอมแปลง

พระองค์ไปกบัเจ้านาย ข้าราชการ โดยเสดจ็ฯ ทางเรือมาดแจวไปตามแมน่�า้ล�าคลองตา่ง ๆ เพ่ือแวะ

เย่ียมเยียนตามบ้านราษฎร์ เรียกวา่ “ประพาสต้น”

 ในการเสดจ็ประพาสแตล่ะครัง้พระองค์ทรงมีพระราชหตัถเลขาตดิตามไปด้วย ตอ่มาพระราช

หตัถเลขาได้รวบรวมเร่ืองราวตา่ง ๆ ขณะเสดจ็ประพาสเป็นหนงัสือช่ือ “พระราชนิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน” 

ให้ความรู้อยา่งมากมายเก่ียวกบัสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเสดจ็ไป

๕. การศึกษา 
 พระองค์ทรงเหน็ความส�าคญัด้านการศกึษา โปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึน้ในพระบรมมหา- 

ราชวงั คือ โรงเรียนนายทหารมหาดเลก็ หรือ โรงเรียนพระต�าหนกัสวนกหุลาบ ตอ่มาได้โปรดให้ตัง้

โรงเรียนหลวงส�าหรับราษฎร์ขึน้ คือ โรงเรียนวดัมหรรณพาราม และได้จดัตัง้กระทรวงธรรมการขึน้ในปี 

พ.ศ.๒๔๓๕ ปัจจบุนัคือ กระทรวงศกึษาธิการ

๖. การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน 
 ลัทธิจักรวรรดินิยมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาตัง้แต่ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าฯ ทรงใช้พระปรีชาสามารถอยา่งสดุพระก�าลงัท่ีจะรักษา

ประเทศชาตใิห้รอดพ้นจากวิกฤต ถงึแม้วา่จะต้องสญูเสียดนิแดนบางสว่นให้กบัฝร่ังเศสก็ตาม แตไ่ทย 

เราก็ได้ประโยชน์อยูบ้่าง คือ ฝร่ังเศสยอมยกเลกิสทิธิสภาพนอกอาณาเขต โดยยอมให้ศาลไทยมีสทิธิ

ช�าระคดีท่ีเกิดขึน้กบัชาวฝร่ังเศส ไมต้่องไปขึน้ศาลกงสลุเหมือนแตก่่อน ไทย-องักฤษ ไทยได้มีการ

เจรจากบัรัฐบาลองักฤษ ในเร่ืองของสทิธิสภาพนอกอาณาเขต องักฤษได้ยอมตกลงให้ชาวองักฤษ 

หรือคนขององักฤษมาขึน้ศาลไทย ยอมให้ไทยกู้ เงินจากองักฤษ เพ่ือน�ามาสร้างรางรถไฟสายใต้ จาก

กรุงเทพฯ-สงิคโปร์ โดยไทยได้ยกพืน้ท่ีบางสว่นให้กบัสหรัฐมลายขูององักฤษเพ่ือเป็นการตอบแทน
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๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
 วนัท่ี ๒๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เกิดเหตกุารณ์ท่ีสร้างความโศกเศร้าให้กบัประเทศไทยครัง้ใหญ่

หลวง เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระประชวรด้วยโรคพระวรรกกะ (ไต)  และเสดจ็

สวรรคต ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถานพระราชวงัศ์ดสุติ รวมพระชนม์พรรษาได้ ๕๗ พรรษา 

 เน่ืองด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงเป็นกษัตริย์ท่ีเป็นท่ีเคารพรักของทวย

ราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุอเนกประการ ทัง้ในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเยน็

เป็นสุขแก่ชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 พระบรมวงศานวุงศ์ ข้าราชการ พอ่ค้า คหบดี และปวงชนชาวไทยตา่งพากนัรวบรวมเงินจดัสร้าง

อนเุสาวรีย์ถวาย เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์แหง่พระเกียรตคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปิยะมหาราช ผู้ทรงสร้าง

พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม และได้มีการจดัพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าในวนัท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑

 ในวนัท่ี ๒๓ ตลุาคม ของทกุ ๆ  ปี หนว่ยงานตา่ง ๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชน นกัเรียน นิสตินกัศกึษา รวม

ทัง้ประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สกัการะ และถวายบงัคม เพ่ือเป็นการร�าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุ

อนัหาท่ีสดุมิได้ และท�าบญุตกับาตรอทิุศเป็นพระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั

 สิง่ท่ีเราคนไทยจะสามารถท�าได้และควรท�าก็คือ การเป็นคนดี ท�าดีตอบแทนประเทศชาตบ้ิานเมือง 

ให้สมกบัท่ีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จกัรีของเราทกุพระองค์ได้ทรงท�าทกุอย่างเพ่ือความสงบสขุของ

ประเทศชาต ิ เพ่ือความกินดีอยูดี่ ความเจริญมัน่คง และความสขุของพสกนิกรชาวไทยสืบเน่ืองมาจนถงึ

ปัจจุบนั

บทกลอนสดุดีพระปิยะมหาราช
ธ�ารงรัฐ ธ�ารงธรรม ธ�ารงราษฎร์         ธ�ารงศาสตร์ ธ�ารงศิลป์ ธ�ารงสยาม
ธ�ารงสุข ธ�ารงไท  ธ�ารงนาม   ธ�ารงตาม ธรรมาธิปไตย ให้ธานี
พระปิยะ มหาราช ทรงปราดเปรื่อง พัฒนา ไทยรุ่งเรือง สุขสดศรี
ชาติมั่นคง ชนมั่งคั่ง ไทยมั่งมี  เอกราช สวัสดี ธ ธ�ารง.

นายวีระ ศรีสนิท   ผู้ประพนัธ์
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๑-๘ สงิหาคม ๒๕๕๗ โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ครัง้ท่ี ๖๒

๑-๘ กนัยายน ๒๕๕๗ โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ครัง้ท่ี ๖๓

๑๗-๒๔ กนัยายน ๒๕๕๗ โครงการวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท

ณ ยวุพทุธิกสมาคมแหง่ประเทศไทย ศนูย์ ๒ 

ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี ๐๒-๙๘๖๖๔๐๓-๕

๑-๘ ตลุาคม ๒๕๕๗ โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ครัง้ที ๖๔

๘ ตลุาคม ๒๕๕๗ วนัออกพรรษา

๙ ตลุาคม ๒๕๕๗ พิธีตกับาตรเทโวโรหนะ เวลา ๐๗.๐๐ น.

๑๙ ตลุาคม ๒๕๕๗ พิธีทอดกฐินสามคัคี วดัป่าเจริญราช

๑๐.๐๐ น. พทุธศาสนิกชนร่วมถวายภตัตาหารพระภิกษุสงฆ์

๑๓.๐๐ น. เร่ิมพิธีโดย พระครูปลดัวีระนนท์  วีรนนฺโท แสดงพระธรรมเทศนา

๑๔.๓๐ น. พิธีถวายผ้ากฐิน

๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธี

๑-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ครัง้ท่ี ๖๕

๑-๘ ธนัวาคม ๒๕๕๗ โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ครัง้ท่ี ๖๖

๕ ธนัวาคม ๒๕๕๗ วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดยุเดช

เวลา ๑๐.๓๐ น. ถวายภตัตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

เวลา ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.  พระธรรมเทศนา โดยพระครูปลดัวีระนนท์  วีรนนฺโท

และ ปฏิบตัธิรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนรุ่งอรุณ

๙-๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗ โครงการปฏิบตัธิรรมสญัจร “ท�าดีเพ่ือพอ่” ครัง้ท่ี ๘

ณ ศนูย์พฒันาทรัพยากรมนษุย์ล้านนา  จ.เชียงใหม่

๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา และสวดมนต์ข้ามปีสง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

เร่ิมพิธีเวลา ๑๗.๐๐-๐๖.๐๐ น.(วนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๘)

๑ มกราคม ๒๕๕๘ ๐๖.๐๐ น.  เร่ิมปีใหมด้่วย พิธีตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง

ปฏิทินธรรม

โครงการ "กายใส ใจสบาย"   ตารางเวลากรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีโ่ครงการ

คณุธญัฑ์มรรฆศ์  สนุนัท์ก่ิงเพชร โทร. ๐๘๑-๙๘๔ ๑๙๒๐

 

กรณีทีมี่การเปลีย่นแปลงกิจกรรมและตารางเวลา  จะแจ้งใน Facebook ศิษย์วดัป่าเจริญราช

โปรดติดตามการถ่ายทอดสดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดป่าเจริญราช  ได้ที่  

www.watpacharoenrat.org  
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การให้ธรรมทาน  ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
วารสาร กระแสใจ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์จัดพิมพ์วารสารกระแสใจ 

รายละเอียดวารสาร
รายปักษ์ทุก ๔ เดือน  จัดพิมพ์ปีละ ๓ ครั้ง   ในเดือน  เมษายน  สิงหาคม  ธันวาคม ของทุกปี  

จ�านวนจัดพิมพ์ครั้งละ ๓,๐๐๐ เล่ม (ราคาเล่มละ ๓๐-๔๐ บาท)   

งบประมาณและค่าใช้จ่าย      
เน่ืองจากการจดัพิมพ์วารสารในแตล่ะครัง้มีคา่ใช้จา่ยประมาณ ๙๐,๐๐๐-๑๒๐,๐๐๐ บาท 

(ราคาจดัพิมพ์แตล่ะฉบบัขึน้อยูก่บัจ�านวนหน้าและภาพสี)

ค�าปรารภ พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท

 “เน่ืองจากชมรมผู้ปฏิบตัธิรรม วดัป่าเจริญราช (ชมรมกระแสใจ) ได้จดัท�าวารสารขึน้มา เพ่ือ

เสนอเร่ืองราวกิจกรรมของวดั และความรู้หลายๆ รูปแบบ จงึได้ ตัง้ช่ือวา่  กระแสใจ   ซึง่เป็นแนวความ

คดิ ท่ีออกมาจากใจบริสทุธ์ิ และมุง่หวงัท่ีจะสร้างสรรค์ สงัคมให้ดีขึน้ เม่ือนกึถงึค�าวา่ กระแสใจ ยงัให้

ความหมายท่ีเข้าใจงา่ยและไพเราะจบัใจ เปรียบเสมือนการไหลไปในแนวทางเดียวกนัไมข่าดสายดัง่

การไหลของกระแสน�า้

 กระแสลม เป็นต้น มีความหมายใกล้เคียงกบักระแสจิต  คือกระแสความนกึคดิ หรือกระบวน

ความคดิท่ีเกิดดบัตอ่เน่ืองกนัไป  หรืออาการท่ีสง่ความนกึคิดตอ่กนัระหวา่งจิตของคนหนึง่ไปยงัอีกคน

หนึง่  โดยไมต้่องอาศยัประสาทสมัผสัทัง้ ๕ เพราะการสง่กระแสจิตสามารถเข้าใจกนัอยา่งอตัโนมตั ิ 

อีกทัง้เข้าใจในการท�าหน้าท่ีด้วยกนัอยา่งมีความสขุ ไมต้่องใช้อ�านาจสัง่งานกนั   แตส่มาชิกครอบครัว

กระแสใจทกุคนถือวา่มีหน้าท่ีท่ีจะต้องรับผิดชอบวารสารกระแสใจด้วยกนั แม้แตท่า่นผู้อา่นก็สามารถ

สมคัรเข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวกระแสใจ โดยการสง่ข้อคดิและเร่ืองราวท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เพ่ือน

มนษุย์ หรือสง่ข้อเสนอแนะเข้ามาทางคณะท�างานยินดีรับฟังข้อคดิเหน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม

 วารสารกระแสใจนี ้ จะให้ความรู้หลายแงม่มุทัง้ข้อคดิธรรมปฏิบตั ิ สขุภาพกาย สขุภาพจิต  

ประสบการณ์การปฏิบตัธิรรม ประสบการณ์การท�างานในหลากหลายอาชีพมาร่วมถ่ายทอด และ

แบง่ปันกนั  ในแงม่มุด้านบวกประกอบความสนกุเบาสมอง  ท่ีทกุคนสามารถสมัผสัได้ตลอดจนหลกั

จริยศาสตร์ในการด�าเนินชีวิตเพ่ือมุง่หวงัให้เป็นข้อคใินการประกอบกิจของตน  และด�ารงตนให้อยูใ่น

โลกโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมีความสุข

 ท้ายท่ีสุดนีห้วังว่าท่านทัง้หลายจะได้ความรู้จากวารสารกระแสใจไม่มากก็น้อยตามความ

เป็นจริงทัง้ทางกายและทางใจ และน�าประโยชน์ไปใช้อยา่งถกูต้องดีงามด้วยกนั ทกุเพศ ทกุวยั  ด้วย

เทอญ...”
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ใบสมทบปัจจัย ”การให้ธรรมทาน  ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”
ชมรมกระแสใจ  วัดป่าเจริญราช

๑๒/๑๙  คลอง ๑๑  ต.บึงทองหลาง  อ.ล�าลูกกา  จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐  

โทร. ๐-๒๙๙๕๒๑๑๒  www.watpacharoenrat.org  

๑.ช่ือ-นามสกลุผู้บริจาค.......................................................................................................................

๒.ท่ีอยูปั่จจบุนั   เลขท่ี............... .....หมูท่ี่........หมูบ้่าน................................ซอย..................................

  ถนน..................................ต�าบล/แขวง.......................................อ�าเภอ/เขต....................................

  จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์........................................โทรศพ์ั.......................................

๓.สมทบปัจจยัดงันี ้
วารสารกระแสใจ  วัดป่าเจริญราช

(  ) โดยประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือสินค้าบริการของบริษั    จ�านวนเงิน ๑๐,๐๐๐   บาท                                                                  

     เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร (หน้าสีครึ่งหน้า ๑๐,๐๐๐ บาท)    

(  ) สมทบปัจจัยเข้ากองทุนจัดพิมพ์วารสารกระแสใจ   กองทุนละ  ๒,๐๐๐   บาท  

(  ) สมทบปัจจัยเป็นจ�านวนเล่ม เล่มละ ๓๕ บาท หรือตามกุศลศรัทธา  จ�านวนเงิน..................บาท

     โดยโอนเงิน  ชื่อบัญชี  นายอณิระ  โพธินิล (เพื่อวารสารกระแสใจ)    

     ธนาคารกรุงไทย  สาขารังสิต-นครนายก คลอง ๔   ออมทรัพย์   เลขที่บัญชี ๑๔๘-๐๔๐๗๓๘-๐

โครงการค่ายพุทธบุตร  วัดป่าเจริญราช

(  ) ร่วมสมทบปัจจยัเป็นเจ้าภาพอปุถมัภ์โครงการคา่ยพทุธบตุร  จ�านวนเงิน.................บาท                                                 

     ตลอดทัง้โครงการตามแตก่�าลงัศรัทธา

(  ) ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโครงการคา่ยพทุธบตุร     มือ้ละ    ๕,๐๐๐   บาท

     โดยโอนเงิน  ช่ือบญัชี นางบษุรัตน์  มกรแก้วเกยรู  ธนาคารกสกิรไทย

     สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสติ ออมทรัพย์ เลขท่ีบญัชี ๔๗๕ ๒๐๒ ๗๕๙๒

                  ยอดร่วมบญุรวมเป็นเงิน..................................บาท

 หรือน�าปัจจยัใสซ่องในถวายพระครูปลดัวีรระนนท์  วีรนนฺโท  ในวนัท่ี ........./........./.............

 (กรุณาระบช่ืุอโครงการท่ีต้องการร่วมบญุ  ช่ือเจ้าภาพ  และจ�านวนปัจจยั หน้าซองด้วย)

๔.ออกใบอนโุมทนา ในนาม ช่ือ-นามสกลุ.......................................................................................... 

โอนเงินบริจาคแล้วสามารถตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีได้ดงันี ้

  ๑.e-mail: poo.busarat@yahoo.com สแกนหลกัฐานการโอน  ช่ือ-นามสกลุ ผู้บริจาค   

    และจ�านวนเงิน

  ๒.โทรศพัท์หรือสง่ข้อความ  แจ้งช่ือ-นามสกลุ  และจ�านวนเงิน มายงัเบอร์ ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕  

    ป ู(บษุรัตน์  มกรแก้วเกยรู) จะแจ้งรายละเอียดรายรับ-รายจา่ย  ในวารสารทกุฉบบั   

    พร้อมทัง้รายนามผู้ ร่วมอปุถมัภ์  การจดัพิมพ์ทกุทา่น   
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รายช่ือ ยอดเงิน

(บาท)

รายช่ือ ยอดเงิน

(บาท)

ตู้ ปัจจยัพิมพ์วารสารในวนัสงกรานต์ ๒,๔๗๐ ครอบครัวคุ้มแก้ว ๙๔๐

คณุจกัร์กิตติ์ อาวงศ์ ๕๐๐ คณุเฮือง-ทิพย์ สอ่งโสภา ๑,๐๐๐

คณุวิวรรธน์-กรรยาณฏัฐ์ เก่งถนอมศกัดิ์

และคณุเกษรา ศรีจนัทร์

๓๐๐ คณุยพิุน มจันาชาญ และครอบครัว ๒๐๐

คณุฐิตาพร เต๊ะอัน้ ๑๐๐ คณุพิชญา แสนเดช ๑๐๐

คณุประเทือง-พิกลุ ศรีบตุรดี ๒๐๐ พระมหารพีภทัร วชิรปญฺโญ ๑,๕๐๐

คณุอณิระ โพธินิล ๑,๐๐๐ คณุดวงกมล มณีกลุ ๒,๐๐๐

พระบีเวอร์ คเวสโก ๒,๐๐๐ คณุสริิกาญจน์ วีระเมธาพนัธ์ และครอบครัว ๒,๐๐๐

คณุชนนัท์ลดา วฒิุโชค ๑๐๐ บริษัท วาสนาดี บรรจภุณัฑ์ จ�ากดั ๑๐๐

คณุอภิรดี ภมิูจิตร ๕๐๐ คณุธนเดช พฒิุสริิภทัร และครอบครับ ๕๐๐

คณุพรทิพย์ วฒันสทุธิพงศ์ ๑,๐๐๐ คณุปฏิกาญจน์ หวู ๕๐๐

คณุศรัณย์วฒิุ-ฟา้ใส อนนัต์ศริิวงศ์ ๑,๐๐๐ คณุเฟ่ืองฟ ูยรรยงเกษมสขุ ๑,๐๐๐

คณุสดุสงวน เลาหวินิจ ๕๐๐ คณุสริินภา สนิตระการผล ๑,๐๐๐

ประสทิธ์ิ โหวตมงคล ๑,๐๐๐ คณุสกุญัญา ธปูพลี ๕๐๐

คณุสนีุย์ แววมณี ๑,๐๐๐ คณุปัญชลีย์ วชัรศริิวิทย์ ๑,๐๐๐

รวมยอดปัจจยัร่วมบญุทัง้สิน้ ๒๔,๐๑๐

คา่ใช้จา่ยจดัพิมพ์ฉบบันี ้๑,๕๐๐ เลม่

ยอดปัจจยัคงเหลือ

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคปัจจัยเป็นเจ้าภาพพิมพ์วารสารกระแสใจฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 

อกฺขรา เอก� เอกญฺจ  
พุทฺธรูปํ สม� สิยา

สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร  
เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์

ยอดปัจจัยติดลบจากฉบับที่แล้ว ๒๘,๖๑๙ บาท  

ได้ถอนเงินจากบัญชี โครงการปฏิบัติธรรญสัญจร มาช�าระค่าจัดพิมพ์แล้ว
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เจ้าหน้าที ่  “หลวงพอ่เจ้าคะ่  หลวงพอ่เมตตาศษิย์วดัอยา่ง

พวกเราได้ท�าโครงการปฏิบตัธิรรมสญัจรแดนพทุธภมิู ครัง้ท่ี ๒ 

เป็นโครงการสกัการะสงัเวชนียสถาน ๔ ต�าบล คราวท่ีแล้วเป็น

โครงการปฏิบตัธิรรม ณ พทุธคยา ๘ วนั สถานท่ีเดียว  ก็หนกั

หนาส�าหรับเราพอสมควร  เพราะแตล่ะคนก็ไมเ่คยท�าทวัร์ 

มีแตใ่จและก�าลงักายท่ีจะท�า ท่ีผา่นมาก็พอท�าได้แตค่งไม่

สมบรูณ์สกัเทา่ไหร่  แตค่รัง้นีน้�าญาตโิยมไปกราบสกัการะ

สงัเวชนียสถาน ๔ ต�าบล  เปลี่ยนสถานท่ี  เปลี่ยนโรงแรมทกุวนั 

หลวงพอ่เจ้าคะเกรงวา่จะไปได้ไมต่ลอดรอดฝ่ังเจ้าคะ”

เรียบเรียงโดย  สามา

๑๐๘ สารพันปัญหา

ธรรมบริกร

หลวงพ่อ “ท่ีให้พวกเราท�า  เพราะหลวงพอ่เหน็วา่การไป

ปฏิบตัธิรรมยงัแดนพทุธภมิู หรือไปกราบสกัการะน้อมร�าลกึ 

นึกถึงองค์พระศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้  

เป็นการแสดงความศรัทธา ความเคารพนอบน้อม และเป็นการ 

ไปประกาศพระศาสนาในนามพุทธบริษัทผู้ ปฏิบัติธรรมท่ี

เดนิตามรอยองค์พระศาสดา  การท�างานนีถื้อวา่ส�าคญัย่ิง 

หลวงพ่อปรารถนาให้ผู้ จัดท�าท�าเพ่ือพระพุทธศาสนาโดย

แท้จริง  ไมมี่เร่ืองผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง  เป็นโครงการฯ 

เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาแดอ่งค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  คา่เดนิ 

ทางทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมต้องยังประโยชน์สูงสุด  

ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละคนต่างเก็บหอมรอมริบมาทัง้

ชีวิต บางคนลกูหลานออกเงินให้ก็มาจากการท�างานท่ีเหน็ด 

เหน่ือยของลกูหลาน มาจากความเหน็ดเหน่ือยของตวัเอง 

เพ่ือครัง้หนึง่จะได้ไปกราบสกัการะแดนพทุธภมิูแหง่นี ้  ขอให้ 

พวกเราท�าประโยชน์จากปัจจยัของโยมตรงนีใ้ห้ได้คณุคา่มาก

ท่ีสดุ  และท่ีส�าคญัไปท�างานให้ผู้ อ่ืนรู้วา่ ..การท�างานเพ่ือ 

พระศาสนานัน้เป็นอยา่งไร... หลวงพอ่เช่ือเสมอวา่ การท�างาน 

ทกุอยา่งด้วยใจบริสทุธ์ิ เสียสละเพ่ือผู้ อ่ืน
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มีความอดทน  งานนัน้จะส�าเร็จลลุว่งไปได้ แตจ่ะดีหรือไมน่ัน้ก็ต้องฝึกต้องเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไขข้อ

บกพร่องให้ดีย่ิง ๆ ขึน้ไป ไมมี่ใครท�าอะไรถกูต้องหรือถกูใจผู้ อ่ืนไปหมด เพราะความพอใจ ความคาดหวงั

แตล่ะคนก็ไมเ่หมือนกนั แตเ่ราต้องท�างานให้เตม็ท่ีเทา่ท่ีเราสามารถท�าได้ ให้ดแูลทกุคนเหมือนเป็นพอ่แม่

เราเป็นครอบครัวเดียวกนั”

เจ้าหน้าที ่ “หลวงพอ่เจ้าคะ  น้อมรับความเมตตาของหลวงพอ่เจ้าคะ  แตจ่�านวน ๑๐๐ กวา่ จนเกือบถงึ 

๒๐๐ คน  พวกเราจะรับไหวหรือคะ  ขอความกรุณาตอ่รองลดเหลือไมถ่งึร้อย หรือ รถ ๒ คนั ได้ไหมเจ้าคะ”

หลวงพ่อ “ลาพกัร้อนกนัยากไมใ่ชห่รือ  พกัร้อนก็มีจ�ากดั  ลามาก็เสียรายได้ด้วย  หลวงพอ่เลยจะชดเชย

ให้ด้วยบญุจะได้คุ้มกนั  ท�าทีเดียว เหน่ือยทีเดียว ไมเ่อาเหรอ ในเม่ือหลวงพอ่ให้พวกเราท�าให้ญาตโิยม

คณุคา่ท่ีสดุ  หลวงพอ่ก็ท�าให้พวกเราเจ้าหน้าท่ีคุ้มท่ีสดุเชน่กนั  จะได้ไมว่า่หลวงพอ่ล�าเลียง  เหน็น้อยใจกนั

อยูเ่ร่ือยเลย  พอให้ใครท�าอะไรมากหนอ่ยก็มีเสียงมากระทบหหูลวงพอ่วา่ล�าเอียง  คราวนีเ้ลยให้รับบญุกนั

เตม็ ๆ เลย ปัจจบุนันีค้วามศรัทธาและความเข้าใจในหลกัธรรมค�าสอนขององค์พระศาสดาคลาดเคลื่อนไป 

จะด้วยเหตอุนัใดก็ตาม หลวงพอ่ปรารถนาให้ญาตโิยมพทุธบริษัทเข้าใจหลกัธรรมค�าสอน แนวประพฤติ

ปฏิบตัท่ีิถกูต้อง ศรัทธาท่ีถกูต้อง เป็นแนวทางเดียวกนั คือ แนวทางขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า  

จงึอยากให้พวกเราพาญาตโิยมไปให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ หลวงพอ่รู้วา่พวกเราเหน่ือย งานหนกัที

เดียว  แคค่นคนเดียวท่ีเราชว่ยให้เค้าสามารถเปลี่ยนชีวิตเดนิทางตามมรรคมีองค์ ๘ ได้ ก็ถือวา่คุ้มคา่แล้ว 

ถ้าได้มากกวา่นัน้เราย่ิงต้องสมควรท�าอยา่งย่ิง ท�างานให้สมควรแก่ฐานะเป็น “บตุรพระพทุธเจ้า” เป็นนกั

ปฏิบตัธิรรมแคนี่แ้พ้แล้วเหรอ แล้วจะหวงัมรรคหวงัผลอะไร”  

เจ้าหน้าที่ “เจ้าคะ... ก็ต้องน้อมรับอีกเจ้าคะ  แตญ่าตโิยมบางทา่นสงสยัวา่การไปสกัการะสงัเวชนียสถาน

นัน้ไปบญุตรงไหน  ในเม่ือในการประพฤตปิฏิบตัตินเป็นคนดีก็ได้บญุโดยไมต้่องเสียเงินทอง เสียเวลา 

เพ่ือจะเดนิทางไปประเทศอินเดียและเนปาล”

หลวงพ่อ “สงัเวชนียสถาน อา่นวา่ สงั-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน  แปลวา่ สถานท่ีอนัเป็นท่ีตัง้แหง่ความ

สงัเวช เป็นค�าท่ีใช้เรียกสถานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยเฉพาะ หมายถงึ สถาน

ท่ีท่ีท�าให้เกิดความรู้สกึระลกึถงึพระพทุธเจ้า เป็นสถานท่ีควรไปเคารพสกัการะ ควรไปแสวงบญุ เพ่ือให้เกิด

ความสงัเวชและเกิดพทุธานสุต ิอนัจะน�ามาซึง่บญุกศุลและความปลาบปลืม้แชม่ช่ืนใจ  จากพระไตรปิฎก 

ได้มีการกลา่วไว้วา่ ก่อนท่ีองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน พระอานนท์ผู้ เป็น

พทุธอปัุฏฐากได้กราบทลูถามว่า...
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พระอานนท ์  ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ แตก่าลก่อนมาหลงัจากออกพรรษาแล้ว มีภิกษุ ภิกษุณี อบุาสก 

อบุาสกิา หลัง่ไหลมากราบไหว้พระพทุธองค์อยา่งเนืองแนน่ บดันีพ้ระพทุธองค์จะปรินิพพานจากไปแล้ว 

จะให้ข้าพระองค์ทัง้หลายร�าลกึคิดถงึกราบไหว้บชูาอะไรเลา่ พระเจ้าข้า...

พระพุทธองค์ทรงตอบพระอานนท์ว่า ...ดกู่อนอานนท์ หลงัจากเราตถาคตปรินิพพานจากไปแล้ว 

หากพวกเธอมีความร�าลกึถงึเรา และเดนิตามรอยแหง่เรา จงพากนักราบไหว้บชูาสงัเวชนียสถานทัง้ ๔ ของ

เรา คือ ลมุพินีวนั สถานท่ีเราประสตูหินึง่ โพธิมณฑล สถานท่ีเราตรัสรู้หนึง่ ป่าอิสปิตนมฤคทายวนั สถานท่ี

เราแสดงปฐมเทศนาหนึง่ และกสุนิารานคร สถานท่ีเราจะปรินิพพาน น่ีแหละอานนท์ เป็นสถานท่ีสกัการะ

บชูา เป็นเนือ้นาบญุของพวกเธอทัง้หลายสืบตอ่ไป... ซึง่พทุธศาสนิกชนควรไปด ู เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนใจให้

เกิดความไมป่ระมาท จะได้เร่งขวนขวายประกอบกศุลกรรม และส�าหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชมเพ่ือเพ่ิม

พนูปสาทะ กระท�าการบชูาสกัการะอนัจะน�าให้เข้าถงึสคุตโิลกสวรรค์  เราไปสกัการะสถานท่ีประสตู ิตรัสรู้ 

ปฐมเทศนา และปรินิพพาน  ซึง่แตล่ะสถานท่ีท่ีพระองค์ทรงประทบัรอยพระบาทด้วยพระธรรมนัน้ เป็น

ธรรมะอนัวิเศษตอ่พทุธบริษัทได้เป็นอย่างดี

๑.ชาตสถาน ท่ีพระพทุธเจ้าประสตู ิ คือ อทุยานลมุพินี  เป็นท่ีนา่อศัจรรย์ย่ิงท่ีพระองค์ได้เสร็จออก

จากพระครรภ์แล้ว ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ก้าวพระบาทออกไปได้ ๗ ก้าว พร้อมกบักลา่ววาจา 

ประกาศความสงูสดุวา่ "เราเป็นผู้ เลศิแหง่โลก เราเป็นผู้ เจริญท่ีสดุแหง่โลก ชาตนีิเ้ป็นชาตสิดุท้าย ภพ

ใหมข่องเราจะไมมี่อีกแล้ว" เป็นบพุนิมิตหมายวา่ พระองค์จะประกาศรัศมีแหง่ธรรมของพระองค์ไป

ในเจ็ดชนบทน้อยใหญ่ ของอินเดียสมยันัน้ พระองค์ประสตูิบริสทุธ์ิ ไมเ่ปรอะเปือ้นพระองค์ ด้วยครรภ์

มลทิน มีหมูเ่ทพยดามาคอยรับ ก่อนท่ีพระวรกายจะถงึแผน่ดนิ มีธารน�า้ร้อนน�า้เยน็ พร้อมท่ีจะสรง

สนาน พระวรกาย

๒.อภิสัมพุทธสถาน ท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้อนตุตรสมัมาสมัโพธิญาณ คือ ควงโพธ์ิท่ีต�าบลพทุธ

คยา พระพทุธเจ้าตรัสรู้ อริยสจั ๔ อริยสจัเป็นหลกัธรรมระดบั “หวัใจของพทุธศาสนา” ธรรมทัง้ปวง

ท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงสามารถประมวลงลงในอริยสจัได้ทัง้สิน้ หากมองในแงท่ฤษฎีความรู้ อริยสจั

ก็เป็นองค์ความรู้ท่ีสมบรูณ์แบบด้วยเหตดุ้วยผล หากมองในแงข่องการปฏิบตัิเพ่ือบรรลมุรรคผล

นิพพาน อริยสจัก็ถงึพร้อมด้วยภาคปริยตั ิ (ความรู้) ภาคปฏิบตั ิ (ประสบการณ์) ภาคปฏิเวธ (ผลของ 

การปฏิบตัิ)

๓.ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน ท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธมัมจกักปัปวตัตนสตูร คือ ป่าอิส-ิ 

ปตนมฤคทายวนั แขวงเมืองพาราณสี เรียกปัจจบุนัวา่ สารนาถ ธมัมจกักปัปวตัตนสตูร มีเนือ้หาแสดง

ถงึการปฏิเสธสว่นท่ีสดุสองอยา่ง และเสนอแนวทางด�าเนินชีวิตโดยสายกลางอนัเป็นแนวทางใหมใ่ห้

มนษุย์ มีเนือ้หาแสดงถงึขัน้ตอนและแนวทางในการปฏิบตัเิพ่ือบรรลถุงึอริยสจัทัง้ ๔ คืออริยมรรคมี

องค์ ๘ โดยเร่ิมจากท�าความเหน็ให้ถกูทางสายกลางก่อน เพ่ือด�าเนินตามขัน้ตอนการปฏิบตัรู้ิเพ่ือละ

ทกุข์ทัง้ปวง เพ่ือความดบัทกุข์ อนัได้แก่ นิพพาน ซึง่เป็นจดุมุง่หมายสงูสดุของพระพทุธศาสนา
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๔.ปรินิพพุตสถาน ท่ีพระพทุธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน คือ สาลวโนทยาน เมืองกสุนิารา พระบรม

โลกนาถประทานปัจฉิมโอวาท เป็นพระพทุธด�ารัสสดุท้ายวา่  “ดกูรภิกษุทัง้หลาย บดันีเ้ป็นวาระสดุท้าย

แหง่เราแล้ว เราขอเตือนเธอทัง้หลายให้จ�ามัน่ไว้วา่ สิง่ทัง้ปวงมีความเสื่อมและสิน้ไปเป็นธรรมดา เธอ

ทัง้หลายจงอยูด้่วยความไมป่ระมาทเถิด”  

เจ้าหน้าที ่“หลวงพอ่เจ้าคะ  เน่ืองจากพวกเราเหน็วา่เราไปสถานท่ีประสตู ิลมุพินี ประเทศเนปาล เสียคา่

วีซา่แล้ว ไปวนัเดียวก็ต้องกลบัอินเดียมาขึน้เคร่ืองบนิกลบัประเทศไทยท่ีโกลกาตา  ถ้าตัว๋เคร่ืองบนิขากลบั 

เราเดนิทางจากสนามบนิกาฐมาณฑเุข้ากรุงเทพฯ ได้เลย โดยมิต้องเสียคา่ใช้จา่ยเพ่ิม เรานา่จะอยูเ่พ่ือ

ศกึษาวฒันธรรมการด�ารงชีวิตของประเทศเนปาล  ซึง่เป็นสถานท่ีประสตู ิ จะสง่ผลอะไรกบัโครงการปฏิบตัิ

ธรรมสญัจรไหมเจ้าคะ”

หลวงพ่อ “ดีทีเดียว อาณาจกัรท่ีเรียกวา่ ชมพทูวีป ในอดีตกาลซึง่รวมเขตประเทศเนปาล อินเดีย ภฏูาน 

อฟักานิสถาน ปากีสถาน บงัคลาเทศ พระไตรปิฎกยงักลา่วถงึท่ีมาของช่ือ ชมพทูวีป อีกวา่มีท่ีมาจากการ

ท่ีดนิแดนแหง่นีมี้ ต้นหว้า เป็นต้นไม้ประจ�าทวีป  เม่ือพิจารณาจากข้อมลูข้างต้นแล้ว ดนิแดนชมพทูวีป ก็

คือ เอเชียใต้ในปัจจบุนั โดยตีความจากท่ีตัง้ซึง่อยูท่างทิศเขาพระสเุมรุ โดยเขาพระสเุมรุนีก็้หมายถงึ เทือก

เขาหิมาลยั นัน่เอง ถงึแม้กาลเวลาจะเลยผา่นมาจากยคุพทุธกาลนานกวา่ ๒,๐๐๐ ปีแล้วก็ตาม แม้หลาย

สิง่จะเปลี่ยนแปลงไป แตเ่ทือกเขา แผน่ดนิ หรือแมน่�า้ก็คงจะไมเ่ปลี่ยนสณัฐานไปเสียทีเดียว เม่ือพิจารณา

ดแูล้วเขาหรือเทือกเขาในแถบนีก็้มีลกูเดียว คือ เทือกเขาหิมาลยั และชมพทูวีปท่ีวา่อยูท่างทิศใต้ของเขา

หิมาลยันัน้ ในปัจจบุนัก็คือ ดนิแดนเอเชียใต้ นัน่เองโดยอาณาเขตของชมพทูวีปหลายแหง่ล้วนเตม็ไปด้วย 

รอยพระพทุธบาทของพระผู้ มีพระภาคเจ้า  กรุงกบลิพสัดุ์ ในอดีตเจริญรุ่งเรืองมากอาณาเขตกว้างใหญ่

พอสมควร ท่ีเราจะไปกราบสกัการะสถานท่ีประสตู ิคือ ลมุพินี ประเทศเนปาล ปัจจบุนัลมุพินีวนัอยูใ่นเขต

ประเทศเนปาล ติดชายแดนประเทศอินเดียทางเหนือเมืองโคราฆปรุะ หา่งจากเมืองตเิลาราโกต หรือ นคร

กบลิพสัดุ์  ทางทิศตะวนัออก ๑๑ กิโลเมตร และหา่งจากสทิธารถนคร หรือ นครเทวทหะ ทางทิศตะวนัตก 

๑๑ กิโลเมตร เราเข้าประเทศเนปาลถงึวา่เข้าถงึสถานท่ีประสตูแิละสถานท่ีทรงเจริญพระชนม์อยา่งแท้จริง  

เราจะไปตามรอยพระบาทองค์พระศาสดาในเขตชมพทูวีป ไปดชีูวิต วฒันธรรม และพระพทุธศาสนาใน

ประเทศเนปาลว่าปัจจบุนัเป็นอย่างไร”

เจ้าหน้าที ่“เข้าใจแล้วเจ้าคะ  จะกลบัไปท�างาน ลยุงาน สู้กบังาน เป็นลกูศิษย์หลวงพอ่เหน่ือยไมไ่ด้ใชไ่หม

เจ้าคะ”

หลวงพ่อ “ใช ่ เป็นลกูศษิย์หลวงพอ่ต้องลืมเหน่ือย ห้ามเหน่ือย ห้ามลา ไมมี่พกัร้อน ไมมี่โอที มีแตค่�าวา่ 

“งาน” และ “เสียสละ”  หลวงพอ่ไมมี่ของดีจะให้มากไปกวา่ค�าวา่ “ธรรม” ท�าดีนัน่แหละ คือ “ธรรม”  

ถ้าไมไ่หวหลวงพอ่ให้พกั  แตแ่ป๊บเดียวนะ ต้องกลบัมากลบัมาชว่ยกนั วดัยงัต้องการธรรมบริกรอีก

เยอะ  ญาตโิยมคนไหนมีจิตศรัทธา เสียสละประโยชน์สว่นตน ออ่นน้อมถ่อมตนตอ่ผู้ อ่ืน  หลวงพอ่ยินดี  
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งานพระศาสนาต้องการก�าลงัจากญาตโิยมพทุธบริษัท  ชาวพทุธต้องเป็นหนึง่เดียวกนั ชว่ยกนัท�านบุ�ารุง

พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยูคู่ป่ระเทศไทย  ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ๓ สถาบนันีต้้องรักษาไว้ให้ดี  

ขอให้พวกเราไปท�างาน การท�างานร่วมกนัต้องรักษาใจตนเองและใจผู้ อ่ืนด้วย  การกระทบกระทัง่ความคดิ

เหน็ไมต่รงกนัเป็นเร่ืองธรรมดา  ให้มองวา่มนัธรรมดา เพราะถ้ามองวา่ไมธ่รรมดามนัก็จะมีแตเ่ร่ือง  เด๋ียว

เร่ืองนัน้ เด๋ียวเร่ืองนี ้  ตกลงมาท�างานหรือมาหาเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้  ท�างานกบัคนหมูม่ากต้องอาศยั “ความ

อดทน และ “ทนอด”  บญุอยูต่รงนี ้ “อยูท่ี่การชนะใจตวัเอง” ท่ีสามารถอดทนและทนอดได้โดยไมป่ะทะหรือ

ทะเลาะวิวาทกบัใคร  บญุอยูท่ี่การรักษาใจตวัเองให้บริสทุธ์ิปราศจากโทสะ ปราศจากความอิจจาริษยา 

มาท�างานพระศาสนาส�าคญัท่ี “เมตตา”  ถ้าเมตตาน้อยเราจะปฏิบตักิบัผู้ อ่ืนโดยเอาค�าวา่ “บญุ” เป็นท่ี

ตัง้ ไป ๆ มา ๆ ท�างานเพราะอยากได้บญุ แบกบญุไปมาสดุท้ายก็หนกั  ถ้าท�างานด้วยเมตตาเป็นท่ีตัง้จะ

ไมห่นกั จะเบา สบายกาย สบายใจ จะมีความสขุทกุเม่ือถงึแม้จะมีปัญหาสารพดัเกิดขึน้ให้แก้ไข  ระหวา่ง

การท�างานจะเหน็ตวัตนของตนเองและผู้ อ่ืนอยา่งชดัเจน  ปัญหาคือ เรามกัจะเหน็แตข้่อบกพร่องของผู้ อ่ืน 

ไมเ่หน็ข้อบกพร่องของตนเอง  ผู้ มีปัญหามีสตเิม่ือท�างานจะเหน็ตวัเอง  เม่ือเหน็แล้วอะไรท่ีผิดพลาดต้องรีบ

แก้ไข เม่ือนัน้เราถงึจะได้ประโยชน์จากการท�างานพระศาสนา  ถ้าท�างานแล้วเหน็ตวัตนตวัเองแล้วไมแ่ก้ไข  

หลวงพอ่ก็เสียดายแทนในโอกาสทองอนันี ้ เป็นโอกาสทองท่ีเราจะก�าจดักิเลสในตวัเราเอง  มีโอกาสได้มา

ท�างานพระศาสนาแล้วต้องให้เกิดประโยชน์สงูสดุด้วย  คือการขดัเกลาและก�าจดักิเลสตน  เพราะสดุท้าย

เราบอกวา่ท�าเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืนแตก่ลบัได้ประโยชน์ตนอยา่งล�า้คา่มาก ท่ีส�าคญัอีกเร่ือง คือ มิตรภาพ 

ท�างานต้องแสดงมิตรภาพท่ีดีตอ่กนั เป็นกลัยาณมิตรท่ีดีตอ่กนั  ผิดถกูต้องบอก ต้องจริงใจ รู้จกัขอโทษ 

รู้จกัให้อภยั แล้วเราจะท�างานร่วมกนัด้วยความสขุ ด้วยรอยยิม้ ด้วยมิตรภาพท่ีดี  เม่ือพวกเรามีความสขุ

ในการท�างาน  ความสขุของเราจะแผอ่อกไปถงึผู้ อ่ืนท่ีร่วมเดนิทางด้วย  ถ้าเราท�าตวัเองให้มีความสขุไมไ่ด้

แล้วจะท�าให้ผู้ อ่ืนมีความสขุได้อยา่งไร  ไปเร่ิมท�างานด้วยความสขุ เสียสละ และศรัทธา”

เจ้าหน้าที่ “กราบขอบพระคณุหลวงพอ่เจ้าคะ ท่ีคอยอบรมพวกเรามาตลอด  แตก่ารท�างานท่ีเร่งรีบบาง

ครัง้เราก็พลาดเผลอไป อาจจะใช้อารมณ์หรือค�าพดูท่ีไมน่า่ฟังหรือท�าให้ผู้ อ่ืนเสียใจ  ทัง้ท่ีเราก็ไมเ่จตนา

และก็ไมท่นัระวงัด้วย  ด้วยนิสยับคุลกิภาพแตล่ะคนก็ไมเ่หมือนกนั มีดีอยา่งมีด้อยอยา่งแตกตา่งกนัไป  

บางครัง้ก็มีปัญหาขุน่ค้องหมองใจกนั ซึง่พวกเราก็ไมอ่ยากจะให้เกิดขึน้เลย เราจะแก้ไขยงัไงดีเจ้าคะ”

หลวงพ่อ “หลวงพอ่บอกแล้ววา่ การท�างานทกุอยา่งต้องมีปัญหาทัง้นัน้  ถงึแม้วา่จะไมมี่ปัญหาภายนอก

แตก็่เป็นปัญหาภายในใจของคนท�างาน  บางคนขีโ้มโห บางคนชอบน้อยใจ บางคนเอาแตใ่จตวัเอง บาง

คนเป็นผู้ตามท่ีดี บางคนก็ชอบเป็นผู้น�าตลอดไมเ่คยเป็นผู้ตาม บางคนก็เลือกท่ีรักมนัท่ีชงั บางคนก็เลือก

ท่ีจะท�างานแบบให้ตวัเองสบายก่อน คนอ่ืนล�าบากไมส่นใจ บางคนท�างานเพ่ือประจบเอาหน้า มีหลาย

หลากหลายประเภท เพราะตราบใดท่ียงัเป็นมนษุย์ปถุชุนยงัละสงัโยชน์อะไรไมไ่ด้ ยอ่มผิดพลาดพลัง้

เผลอเป็นของธรรมดา  ท�างานพระศาสนาให้ผลอนนัต์ แตก็่ให้โทษมหนัต์ ต้องระวงักายใจให้มาก ๆ เอา

สตสิมัปชญัญะมาใช้ให้มาก ๆ อยา่อวดเก่ง เพราะคนอวดเก่งจะไมค่อ่ยเหน็ตวัเอง และจะไมย่อมรับผิด

ของตวัเอง  จะอวดแตค่วามเก่งปิดความออ่นด้อยของตนเอง หลวงพอ่บอกแล้ววา่อนัตราย
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นกัปฏิบตัธิรรมต้องถ่อมตวั ความเก่งอยูใ่นตวัเอาใช้เวลาท�างานและแก้ปัญหาเทา่นัน้ ซึง่เป็นคณุธรรมของ

นกัปฏิบตัธิรรม นกัปฏิบตัธิรรมเม่ือปฏิบตัธิรรมแล้ว “จะหายโง”่ แตถ้่าคดิวา่ตวัเองฉลาดแสดงวา่ยงัโงอ่ยู ่ 

ทกุคนท่ีมาท�างานตรงนีต้้องฝึกต้องขดัเกลา ท่ีหลวงพอ่ให้ท�างานเพ่ือจะได้เหน็ ได้รู้ และจะได้ละสิง่ท่ีไม่

ดีหมกัหมมในตวัเองออก ให้เอาออกนะไมใ่ชเ่อาเพ่ิม ใครเอาเพ่ิมจะอยูไ่ด้ไมน่านจะมีอนัต้องถอยออกไป 

“การท�างานพิสจูน์คน” วนันีห้ลวงพอ่อยากให้พวกเราพิสจูน์ตวัเอง เราต้องชนะกิเลสของตวัเองให้ได้ ไปสู้

กบัมนั ชนะอะไรก็ไมมี่คา่เทา่ชนะใจตวัเอง ให้การท�างานนีเ้ปลี่ยนพวกเราทกุคน”  

เพราะตราบใดที่คิดว่าตัวเองเก่ง 
“นัน่แสดงว่ายังโง่อยู่” 

เจ้าหน้าที่ “กราบขอบพระคณุหลวงพอ่เจ้าคะ  พวกเราดีใจท่ีชาตนีิไ้ด้มาเป็นลกูศษิย์หลวงพอ่  จะน้อมรับ

ทกุค�าสอนไปปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนเจ้าคะ ...สู้ โว้ย...” 
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สายธารบุญ

กองทุนค่าน�า้-ค่าไฟ
 เน่ืองจากวดัป่าเจริญราช  เป็นส�านกัปฏิบตัธิรรมประจ�าจงัหวดัปทมุธานีแหง่ท่ี ๑๓   มีสาธชุนผู้ใฝ่ธรรมมา

ร่วมเข้าโครงการปฏิบตัธิรรมของวดัป่าเจริญราชเพ่ิมขึน้เป็นจ�านวนมาก  ทัง้ในโครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ในวนัส�าคญั

ทางพระพทุธศาสนาตา่ง ๆ  โครงการปฏิบตัธิรรมของหนว่ยงานองค์กรตา่ง ๆ  และสาธชุนทัว่ไปท่ีสนใจเข้าปฏิบตัธิรรม

ตลอดทัง้ปี   จงึขอเรียนเชิญผู้ มีจิตศรัทธาทกุทา่นร่วมเป็นเจ้าภาพ คา่น�า้-คา่ไฟเพ่ือสง่เสริมและบ�ารุงศาสนสถานให้ได้ใช้

ประโยชน์สงูสดุ  และสปัปายะส�าหรับโยคี ผู้ประพฤตปิฏิบตัธิรรมทกุทา่น  

 โดยโอนปัจจยัผา่นบญัชี  วดัป่าเจริญราช  ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาเทสโก้ โลตสั รังสติ คลอง ๗

 เลขท่ีบญัชี ๒๙๑-๒๑๕-๐๑๘๙

 ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมไดที้ ่อาจารย์ดรุณี พวัพนัธ์สกลุ (แม่นอ้ง)  โทร. ๐๘๕-๖๖๖๔๘๙๘

เจ้าภาพอาหารประจ�าวัน
 ขอเชิญสาธชุนผู้ใฝ่บญุทกุทา่น  ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารส�าหรับพระภิกษุสงฆ์   แมชี่  และผู้ปฏิบตัธิรรมโดย

สามารถเลือกวนัเป็นเจ้าภาพได้ตามต้องการ  หรือจะเป็นวนัส�าคญัของทา่น เชน่ วนัเกิดของทา่น หรือคนในครอบครัว   

วนัละ ๕,๐๐๐ บาท  การเป็นเจ้าภาพอาหารถวายแดพ่ระภิกษุสงฆ์  แมชี่  และผู้ประพฤตปิฏิบตัิธรรมเพ่ืออปุถมัภ์ 

พระภิกษุสงฆ์  แมชี่  ให้มีก�าลงัในการบ�าเพญ็ศาสนากิจ   และสง่เสริม ให้ผู้ปฏิบตัธิรรมมีก�าลงัความเพียรในการขดัเกลา

ตนลดกิเลส  เพ่ือมรรค เพ่ือผล เพ่ือเพ่ิมความเป็นอริยชนของพระพทุธศาสนาสืบไป 

 ติดต่อ คณุศิริภรณ์  วิทยาศิริกลุ (เจ๊อิม) โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖  แจ้งชือ่-นามสกลุ  และวนัทีป่ระสงค์

ลานธรรม       
           บริเวณลานหลงัศาลายาวและแนวกฏิุพระภิกษุสงฆ์ (ตอ่จากศาลายาว)  เป็นท่ีดนิผืนใหมข่องวดัป่าเจริญราช  

ท่ีสาธชุนผู้ มีจิตศรัทธาร่วมปัจจยัเพ่ือซือ้ท่ีดนิให้ทางวดั  เพ่ือใช้ยงัประโยชน์ในงานพระพทุธศาสนา  โดยพระเดชพระคณุ

หลวงพอ่วีระนนท์  ปรารภจะใช้ประโยชน์ของท่ีดนิผืนนีเ้ป็นลานธรรม  เพ่ือเป็นสถานท่ีให้ผู้ปฏิบตัธิรรมได้อยูก่บัธรรมชาติ

มาเดนิจงกรม  นัง่สมาธิ  เป็นลานธรรม  ลานแหง่การสร้างความดี  และเพ่ือประโยชน์ใช้สอยอ่ืน ๆ ของงานพระศาสนา  

ซึง่ท่ีดนิผืนนีต้้องจ�าเป็นต้องใช้ดนิถมเป็นจ�านวนมาก  จงึขอเชิญผู้ มีจิตเมตตาทกุทา่นร่วมสร้างลานธรรมชาต ิ  ลานธรรม  

เป็นท่ีสปัปายะของการปฏิบตัธิรรม  โดยร่วมปัจจยัคา่ดนิพว่งละ ๖,๐๐๐ บาท  หรือตามกศุลศรัทธา 

 โดยโอนปัจจยัผา่นบญัชี  

 ช่ือบญัชี วดัป่าเจริญราช ธนาคารออมสนิ สาขาล�าไทร ประเภทออมทรัพย์

 เลขท่ี ๗๕๑-๒-๖๐๗๘๒๑๒๖  

 ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมไดที้ ่      

 คณุศิริภรณ์  วิทยาศิริกลุ (เจ๊อิม)  โทร. ๐๘๑-๖๖๗๖๖๓๖

 คณุสเุมตต์  เจริญราช (คณุเมตต์) โทร. ๐๘๔-๙๑๖๒๙๔๗   
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ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดียและเนปาล ครัง้ที่ ๒
ในวันที่ ๑๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

รายรับโครงการปฏบิตัธิรรมสัญจร จ�านวนเงนิ (บาท)

๑. ผู้ ร่วมเดนิทาง ๑๒๐ ทา่น ทา่นละ ๕๓,๐๐๐ บาท

๒. พระภิกษุสงฆ์ ๒ รูป รูปละ ุ๕๑,๐๐๐ บาท (คณุมลและครอบครัวเจ้าภาพ)

๓. ผู้ดแูลพระภิกษุสงฆ์ ๓ ทา่น ทา่นละ ๔๗,๕๐๐ บาท

๔. พระภิกษุสงฆ์ ๑๕ รูป ไมเ่สียคา่ใช้จา่ย (โควตาโครงการฯ)

๖,๓๖๐,๐๐๐

๑๐๒,๐๐๐

๑๔๒,๕๐๐

-

รวมรายรับทัง้หมด ๖,๖๐๔,๕๐๐

ค่าใช้จ่ายตลอดการเดนิทาง

๑. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ การบนิไทย กรุงเทพฯ-โกลกาตา และ กาฐมาณฑ-ุกรุงเทพฯ      

  ทา่นละ ๑๓,๓๐๕ บาท (คา่ตัว๋ ๑๓๙ ทา่น พระสงฆ์ท่ียกเลกิไมเ่สียคา่ใช้จา่ย)

๒. คา่visa เข้าประเทศอินเดีย-เนปาล และคา่จดัท�า  พระ ๑๗ รูป แมชี่และโยม ๑๒๓ ทา่น

๓. คา่เหมาจา่ยดงันี ้ คา่โรงแรม คา่รถ คา่น�า้ด่ืม คนดแูลตลอดการเดนิทาง  

   คา่ทิปเจ้าหน้าท่ีอินเดีย-เนปาล  คา่ทิปเจ้าหน้าท่ีโรงแรมและห้องอาหาร

   ราคาทา่นละ ๒๖,๒๕๖ บาท

๔. ปัจจยัถวายพระธรรมทตู

๕. คา่ประกนัอบุตัเิหตแุละประกนัชีวิต ทา่นละ ๓๙๔ บาท

๖. คา่อาหารกลอ่งส�าหรับวนัแรก ทานบนรถ

๗. คา่ผ้าแห ่ผ้าไตร ผ้าหม่ตา่ง ๆ 

๘. อาหารพระภิกษุสงฆ์ และน�า้ปานะ (รวมสัง่ถวายท่ีโรงแรม) 

๙. คา่ถ่ายเอกสาร และคา่สง่เอกสารทางไปรษณีย์

๑๐. คา่อปุกรณ์ตดิกระเป๋า คา่โบว์ตดิเสิอ้ อปุกรณ์เพ่ือการเดนิทางตา่ง ๆ

๑๑. คา่ล�าโพง เคร่ืองเสียง อปุกรณ์สื่อสารตา่ง ๆ 

๑๒. คา่รักษาพยาบาลพระภิกษุสงฆ์ท่ีอาพาธ (เรียกคณุหมอมารักษาท่ีโรงแรม)

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

รวมคา่ใช้จา่ยทัง้หมด ๖,๐๘๗,๐๐๓

หกัค่าใช้จ่ายมียอดปัจจยัคงเหลือจากการเดนิทางครัง้นี ้

ยอดเงินคงเหลือเป็นเงินกองกลางท่ีเก็บไว้กรณีฉกุเฉินส�าหรับการเดนิทาง (ไมไ่ด้ใช้)

น�าถวายหลวงพอ่วีระนนท์  วีรนนฺโท เพ่ือใช้ในงานพระพทุธศาสนาสืบไป

๕๑๗,๔๙๗

ยอดปัจจยัที่ผู้มีจติศรัทธาร่วมโครงการ

คณุพิทกัษ์ และคณุขนิษฐา อมัภวา

คณุชตุมิา ร่วมชาติ

คณุอ้อ การบนิไทย

คณุหนิง-อมัพร (คณุเจย์ ซงิ คืนท่ียกเลกิให้บางสว่นเพ่ือถวายหลวงพอ่วีระนนท์)

คณุสจิุตตรา เกษมสนัต์ (คณุเจย์ ซงิ คืนท่ียกเลกิให้บางสว่นเพ่ือถวายหลวงพอ่วีระนนท์)

๒๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

รวมยอดปัจจยัร่วมโครงการฯ ทัง้หมด ๖๕,๐๐๐
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รวมปัจจัยจากโครงการฯ
ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ วีรนนฺโท

ทั้งหมด ๕๘๒,๔๙๗ บาท

ปัจจยับอกบุญต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทาง จ�านวนเงนิ (บาท)

ปัจจยัร่วมบญุผ้าป่า ๖ กอง ณ พทุธคยา เพ่ือท�านบุ�ารุงพระศาสนา

กองท่ี ๑ ถวายวดัพทุธสกิขาลยั ประเทศอินเดีย (รวมเงินทกุสกลุ)

ยอดคงเหลือแล้วแต่หลวงพ่อพจิารณาจัดสรร

กองท่ี ๒ ถวายหลวงพอ่วีระนนท์ เพ่ือสร้างอโุบสถ

กองท่ี ๓ ถวายหลวงพอ่วีระนนท์ เพ่ือร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระประธานหินขาว

กองท่ี ๔ ถวายหลวงพอ่วีระนนท์ เพ่ือซือ้ดนิถมท่ี

กองท่ี ๕ ถวายหลวงพอ่วีระนนท์ เพ่ือซือ้ท่ีดีน

กองท่ี ๖ ถวายหลวงพอ่วีระนนท์ เพ่ือเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนงัสือธรรมะ

๒๓๔,๒๖๐

๓๘,๐๐๐

๑๙๖,๒๖๐

แล้วแต่พจิารณา

ปัจจยัถวายกณัฑ์เทศน์ ๕๐,๐๐๐

ยอดปัจจยัถวายพระเดชพระคณุหลวงพอ่วีระนนท์ทัง้หมด ๒๔๖,๒๖๐

ปัจจัยทั้งหมดน�าถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อวีระนนท์ เพื่อใช้ในงานพระศาสนาสืบไป  

ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมเดินทางทุกท่านมา ณ ที่นี้

หมายเหต-ุคา่ใช้จา่ยการเดนิทาง

ค�านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนวนัท่ี ๓ มค. ๕๗ อยูท่ี่ ๓๓.๒๐ บาท ตอ่ ๑ ยเูอสดอลลาร์ 

ช�าระคา่เดินทางทัง้หมดวนัท่ี ๒๕ พค. อตัราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ ๓๒.๖๐ บาท ตอ่ ๑ ยเูอสดอลลาร์ 

ท�าให้เรามีเงินกองกลางเพ่ิมขึน้เกือบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

เน่ืองจากเงินบาทแข็งคา่ขึน้ ซึง่ปัจจยัทกุบาทน�าถวายหลวงพอ่วีระนนท์
สาธุ สาธุ 

สาธุ อนุโ
มทามิ
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ค�าถามในคอลัมน์นี้เป็นค�าถามของผู้ปฏิบัติธรรม ที่ได้เข้ารับการอบรมกรรมฐานที่วัดป่า
เจริญราช โดยมีหลวงพ่อวีระนนท์ วีระนันโท เป็นผู้ให้ค�าสอนและเมตตาตอบปัญหา
คลายความสงสัยความกังวลของผู้ปฏิบัติธรรมระหว่างการเข้าฝึกฝนกรรมฐาน ค�าถาม
ค�าตอบนี้นับเป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปท่ีสนใจใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรม 
และมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดในการขัดเกลาตนเองให้เป็นผู้มีปัญญา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ตรงตามค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม
เรียบเรียงโดย สิริสวัสดิ์
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๑.จิตบางทีตั้งใจมากจดจ่อกับการเดินซ้ายขวา บางครั้งตอนเปลี่ยนอิริยาบถ เช่น เข้า
ห้องน�้า เข้าห้องปฏิบัติธรรม ตอนถอดรองเท้า แต่จิตยังซ้ายขวาอยู่ จิตจดจ่ออยู่

นัน่คือจิตจดจอ่อยู ่ มนัไมไ่ด้ปัจจบุนั ถ้าถอดรองเท้าก็ต้องบอกวา่ ถอดหนอ ถอดหนอ ถอดหนอ คือ 

บางครัง้จิตจดจอ่มนัตามมาไมท่นั ต้องปรับให้สมดลุ ให้ก�าหนดรู้ตลอดเวลา ก้าวก็ให้รู้วา่ก้าว ถอด

รองเท้าก็ให้รู้ว่าถอดรองเท้า

๒. การปฏิบัติธรรมจะช่วยตัดกรรมเก่าได้ไหม

ถามวา่กรรมอะไร กรรมมีอยูส่ามทาง ถ้ากรรมเลก็น้อยตดัได้ สมยัอาตมาเดก็ ๆ ยงัไมบ่วชเพ่ือนชวน

ไปดไูก่ชน มีไก่ตวัหนึง่ถกูแทงท่ีคอ เลยเอาไก่ไปรักษา ด้วยความหวงัดีก็เอาขนไก่แทงหมนุเข้าไปท่ีคอ

ไก่เพ่ือเอาน�า้เสลดน�า้เลือดออก พอมานัง่กรรมฐาน มนัเหมือนใครมาแทงคอหมนุ ๆ อยูท่ัง้วนั พอนัง่

ได้สกัพกัเหน็หน้าไก่ลอยมา มนับอกอโหสกิรรม ตัง้แตน่ัน้มากรรมจากการแทงคอไก่หายไปเลย ถ้าเหน็

หน้าโผลม่าบอกอโหสกิรรมนัน่จบเลย นกึถงึโยมท่ีเป็นเจ็บหลงั ถ้าเคยตีแมวก็ต้องยอมรับกรรมนัง่ไป

จนเหน็หน้าแมวบอกอโหสกิรรม มนัก็หยดุกรรม ถ้ากรรมหนกั คือกรรม ๕ อยา่ง ฆา่บดิา ฆา่มารดา ท�า

โลหิตพระพทุธเจ้าให้ห้อ ท�าสงฆ์ให้แตก เผาวดั ตดัคอพระพทุธรูป อยา่งนีต้้องใช้กรรมหลายกลัป์กวา่

จะหมด หลายคนท่ีมาท�ากรรมฐานท่ีวดั บางคนนัง่ร้องไห้ เขาบอกวา่เหน็ตวัเองในอดีตตดัคอพระพทุธ- 

รูปไปขาย ตวัเป็นจ�า้ ๆ เหน็แล้วก็ร้องไห้ ไมค่ดิวา่ตวัเองจะเป็นขนาดนัน้ ถ้าท�ากรรมฐานบอ่ย ๆ ก็พอ

ทเุลาได้ อีกคนนัง่ไปแล้วปวดท้องมวนท้อง เหมือนท้องจะระเบดิ มาสารภาพวา่เคยท�าแท้ง ให้พยายาม

ท�าตรงนีใ้ห้เจ้ากรรม ให้เขาอโหสกิรรม กรรมนัน้ก็หมดเป็นอโหสกิรรมให้กนัและกนั หรือไมเ่ป็น เราก็

ปฏิบตัใิห้มากขึน้ ให้จิตหลดุพ้น อยา่วา่แตพ่วกเราเลย พระอรหนัต์อยา่งพระโมคคลัลานะทบุตีบดิา

มารดา สดุท้ายก็ต้องโดนทบุตี  ก็ต้องรับกรรม แตรั่บกรรมน้อย ชว่งระยะเวลาสัน้ ๆ เทา่นัน้  ไมต้่อง

ไปรับกรรมไปนรกเหมือนพระเทวทตั หรือพระเจ้าสปุพทุธะท่ีเป็นกษัตริย์หย่ิงผยอง วา่พระพทุธเจ้า

เป็นลกูเขยต้องมาคารวะพอ่ตา ทัง้เทวทตัและพระเจ้าสปุพทุธะสดุท้ายก็โดนแผน่ดนิสบู ทกุวนันีย้งั

ไมห่ลดุ เพราะเป็นกรรมท่ีหนกั ท�าสงฆ์ให้แตกกนั กลิง้หินจากเขาคชิฌกฎูให้โดนพระพทุธเจ้า ท�าให้

พระพทุธเจ้าเลือดห้อ แผน่ดนิรับไมไ่หวเพราะกรรมมนัหนกัก็เลยโดนแผน่ดนิสบู เมืองไทยก็เร่ิมแล้ว 

กรรมหนกัมหาสมทุรรับไมไ่หวก็กลืนกินทัง้ชีวิต ตราบใดศีลธรรมเสื่อมจากจิตใจมนษุย์ กรรมนัน้ก็เกิด

ขึน้เป็นหมูเ่ป็นคณะ โยมหลายคนบอกวา่มีสิง่แปลก ๆ เกิดขึน้มีการตายเป็นหมู ่ ไมใ่ชสิง่แปลกหรอก 

สมยัพทุธกาล นางสามาวดีตายในพระราชวงัทีละห้าร้อยเพราะเป็นกรรมเก่า ให้เรารีบท�ากรรมฐาน ให้

ได้ ถ้าท�าเหยาะ ๆ แหยะ ๆ มนัไมห่ลดุ ท�าบอ่ย ๆ ศีล สมาธิ ปัญญา กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรม

สามอยา่งนีเ้ป็นกระบวนการแก้กรรม ไมใ่ห้คนอ่ืนแก้กรรม เราเป็นคนท�า เราแก้กรรมเอง กรรมในเบือ้ง

ต้น คือ จิต มโนกรรม คดิดี พดูดี ท�าดี ในหลวงทรงตรัสแล้วเม่ือ ๕ ธนัวาท่ีผา่นมา คดิดี พดูดี ท�าดี เพียง

พอแล้ว ตดักรรม ละกรรมได้ ถ้ากรรมจะเกิดก็เกิดได้สามทาง คือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เชน่ 

มีจิตคดิจะฆา่ รู้วา่เขามีชีวิต พยายามฆา่เขา  ตายโดยความตัง้ใจสมความปราถนา นัน่ครบองค์กรรม

ก็เกิด คราวนีต้้องรือ้กรรม กรรมเหมือน กบัการเปิดหวัหอม ข้างในมนัวนไปจนเหลือนิดเดียวนัน่แหละ
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ยางท่ีมนัจะเป็นเชือ้ท่ีจะท�าให้เกิดกรรม เราก็ตดัรากถอนโคนตรงนัน้เสียก็หมดกรรม ท�าโดยการ

ท�ากรรมฐาน มีศีล สมาธิ ปัญญา ไตรสกิขาเป็นตวัส�าคญั เป็นลายแทงขมุทรัพย์ท่ีจะละตดักรรมได้

๓. อานิสงส์แห่งการปฏิบัติเจริญสติ วิปัสสนากรรมฐานได้อะไรบ้าง

อานิสงส์ ค�าวา่ อา แปลวา่ ทัว่ ท่ีเราท�าให้เกิดศีล สมาธิ ปัญญา ท�าให้เกิดอานิสงส์ คือ ใจเราสงบเป็นสขุ 

แตถ้่ายงัท�าไมไ่ด้ก็ทกุข์กระวนกระวายใจ ถ้าท�าได้นอนก็เป็นสขุ นัง่ก็เป็นสขุ กินข้าวก็เป็นสขุ เป็นท่ีรัก

ของมนษุย์และเทวดา ยาพิษ อสรพิษไมท่�าร้าย สมยัก่อนอาตมาเดนิธดุงค์ท่ีภพูาน วนันัน้ชว่งเวลา

เท่ียงคืน นอนก�าหนดภาวนาพทุโธ ตอนนอนลงไปท่ีโคนไม้มนัเหมือนอะไรมาหนนุน่ิมท่ีสดุ ต่ืนขึน้มา

ดเูหน็งตูวัใหญ่ด�าเม่ียม ใจหายแวบ ดีท่ีไมโ่ดนกดัตาย พระธดุงค์ต้องรู้วา่ต้นไม้ไหนนอนได้ ถ้ามีลกูมีด

อกสกุ ลกูเลก็ๆ นอนไมไ่ด้ เพราะสตัว์จะมากดักินลกูไม้สกุท่ีร่วงลงมา เราจะเป็นอนัตราย ข้อธดุงค์ ๑๓ 

ข้อท่ีพระพทุธเจ้าวางไว้ละเอียดดีมาก เชน่ ข้อศีลท่ีวา่ไมน่อนเตียงท่ีสงู สมยัพทุธกาลมีพระภิกษุเป็น

ลกูคหบดีนอนฝันละเมอตกเตียง ขาหกั ทา่นเลยก�าหนดไว้ไมใ่ห้สงูเกินไป พระพทุธเจ้าละเอียดมาก 

ดงันัน้ถ้าตัง้ใจเวลาท่ีก�าหนดภาวนา ใจไมเ่บียดเบียนใคร ศีลเกิดขึน้โดยปรมตัถ์ เดนิซ้ายยา่งหนอ ขวา

ยา่งหนอ ไมไ่ด้ไปฆา่ใคร ไมไ่ด้คดิอิจฉาริษยาใคร ศีลเกิดขึน้โดยธรรมชาติ เป็นศีลท่ีบริสทุธ์ิ ไมต้่อง

สมาทานไมต้่องอาราธนา ศีลเกิดขึน้อตัโนมตั ิ พอเกิดแล้วจิตจะมีสมาธิมากขึน้ มนัจะเบา อานิสงส์

ท่ีได้ เรานอนหลบัสบาย ใจไมว่ิตกกงัวล มีภมิูต้านทานโรคดีขึน้ สดุท้ายเป็นวิชาหนีนรก ท�าบอ่ย ๆ 

โยมไมต่กนรก รับประกนัได้ เดนิตามหลกัวิธีการท่ีพระพทุธเจ้าวางไว้ ทา่นชีบ้อกทาง จดุไฟสอ่งทาง

ให้เราเดนิตาม ใครอยากได้ของจริงต้องท�าจริง เรามาหาใจตนเอง ดใูจตนเอง เข้าสูเ่ส้นทางเหน็พระ

ไตรลกัษณ์ เหน็ความเป็นจริง ชีวิตเรามีอะไร ถ้าถอดวิญญาณออกทีละอยา่งก็เหลือแตซ่าก   วิญญาณ

ของชาวพทุธไมใ่ชว่ิญญาณลอ่งลอย วิญญาณของชาวพทุธ คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ จกัขวุิญญาณ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ การสมัผสัรู้ทกุอยา่ง 

ตาเหน็รูป หฟัูงได้ยินเสียง จมกูรู้กลิน่ ลิน้ลิม้รส กายสมัผสั เยน็ร้อนออ่นแข็ง ใจรู้สกึนกึคดิ นีคื้อ 

วิญญาณของชาวพทุธท่ีเป็น ๆ อยู ่ไมใ่ชต่าย สงัขารท่ีมีวิญญาณครองตรงนัน้แหละท่ีจะท�าประโยชน์

ให้แก่ตวัเราเองได้ ส�าหรับโยมท่ีเดนินัง่ท�าไมไ่ด้ ศีรษะตือ้อดึอดั ให้ออกไปเดนิข้างนอกโลง่ ๆ บีบนวด

ท่ีคอท้ายทอย  ถ้าไมห่ายก็ให้ออกสรีระเลย ก้มลงยืนขึน้ บดิซ้ายขวา ถ้าไมไ่หวให้เหยียดสองขา ก้ม

หวัลง จะคอ่ย ๆ คลายความตงึเครียด เพราะบางทีมนัตงึไป แล้วหน้าท่ีเราแคด่เูทา่นัน้ เหน็พองยบุให้

ชดั แล้วต้องก�าหนด ถ้านัง่เฉย ๆ เรียก สมาธิหวัตอ
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๒. สถานะเดิม 
 ชื่อ  วีระนนท์   นามสกุล   เจริญราช     

 เกิด  วันอาทิตย์ที่  ๒๑  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕  แรม ๑๑  เดือน ๑๑  ปีขาล

 บิดาชื่อ  นายสอน  เจริญราช  มารดาชื่อ  นางวิมล  เจริญราช

 บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๖ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

๓. บรรพชาเป็นสามเณร 

 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕

 ณ วัดศรีอริยวงศ์  ต�าบลเมืองบัว   

 อ�าเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร วัดธาตุ  

 ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย  

 จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
 เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕

 ณ วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย  

 จังหวัดร้อยเอ็ด

 พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษตรธรรมวิจิตร 

 วัดธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย 

 จังหวัดร้อยเอ็ด

 พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดไพบูลย์ จนฺทสีโล 

 วัดธาตุ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย  

 จังหวัดร้อยเอ็ด

  พระอนุสาวนาจารย์  พระไชย อมโร 

 วัดศรีอริยวงศ์ ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย 

 จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ชื่อและสถานะปัจจุบัน

ชื่อ  พระครูปลัดวีระนนท์  ฉายา  วีรนนฺโท  นามสกุล  เจริญราช  อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙
 วิทยฐานะ น.ธ.เอก  

   ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง  

   อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประวัติ พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช

ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา

จังหวัดปทุมธานี
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๕. วิทยฐานะ 
 -  พ.ศ.๒๕๑๙  ส�าเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  โรงเรียนบ้านเมืองบัว (แก้วพิมลคุรุราษฎร์พัฒนา) ต�าบลเมืองบัว  อ�าเภอเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๒๕  ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ ต�าบลเกษตรวิสัย อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๒๗  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก  ส�านักเรียนวัดปทุมคงคา ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๔๗  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 -  พ.ศ.๒๕๕๐  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๖. การศึกษาอบรมภาควิปัสสนากรรมฐาน 
 -  พ.ศ.๒๕๒๖ – ๒๕๓๗  พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท ได้ออกธุดงค์ตามป่าเขา ล�าเนาไพรทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้าน คือ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่าและอินเดีย เพื่อศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ต่างๆ สลับกับการเข้ามาในเผยแผ่ธรรมะ และ
อบรมธรรมะให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ธุดงค์ศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์ คือ หลวงปู่พิมพา  โกวิโท วัดศรีอริยวงศ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ , พระโพธิญาณเถรหรือ หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี , หลวงปู่ศรี มหาวีโร  วัดป่ากุ้ง จังหวัด
ร้อยเอ็ด , หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
 หลวงปู่หงษ์  พรหมปัญโญ  วัดเพชรบุรี  จังหวัดสุรินทร์ , หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้�ากลองเพล จังหวัดหนองบัวล�าภู , พระ -อาจารย์
จันทร์เรียน วัดถ้�าสหาย จังหวัดอุดรธานี , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ , หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสม-พร จังหวัด
สกลนคร , พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)  สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี , หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงด�า) 
วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี , สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , พระธรรมธีรราชมหามุนี (เจ้า
คุณโชดก) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ , หลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน้�า ภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ , หลวงปู่ไพบูลย์ สมุทรสาร แห่งวัดสินวิเศษ
ศรัทธาราม จังหวัด สมุทรสงคราม , พระอาจารย์บุญเลิศ  เหมโก วัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ 
 นอกจากนั้นได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่ส�านักมหาสี จังหวัดย่างกุ้ง กับพระมหาสีสยาดอ (โสภณมหาเถระ) อดีตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนาธุระแห่งประเทศพม่า จ�านวน  ๒ ครั้งๆ ละ ๘ เดือน โดยการเดินธุดงค์ทั้งไป และกลับ
 -  ได้รับวุฒิบัตรเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานพระ
สังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” จังหวัดนครราชสีมา  ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

๗. งานปกครอง 
 -  พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๒๙  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๓๐  เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธาตุ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 -  พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๓  เป็นรองเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดธาตุ อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 -  พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นเจ้าส�านักสงฆ์วิมลธรรม ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี
 -  พ.ศ.๒๕๕๑  ด�ารงต�าแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

๘. เกียรติคุณที่ได้รับ
 -  ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์
ต่อ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 -  ได้รับโล่ห์เกียรติคุณ จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดบวรนิเวศวิหาร ในฐานะผู้ให้การส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาในสถานศึกษา และผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทววิทยา  จากสถาบัน (ULC) THE UNIVERSAL LIFE CHURCH   

๙. สมณศักดิ์  
 -  ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท  ในฐานานุกรมของพระราชธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด  
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
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แนะน�าสื่อธรรมะ MP3/CD/DCD ของวัดป่าเจริญราช

MP ๓ ชุดธรรมปฏิบัติชุดที่ ๑- ๙ แผ่น

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๐ อานุภาพแห่งจิต

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๑ ดอกไม้แห่งนิพพาน

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๒ ลานธรรมเทศนามหาบพิตร

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๓ อรหันตธรรม

รวมธรรมยาย ๙ เรื่อง

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

Mp ๓ ชุดที่ ๑๔ การแสวงหาชีวิตอันประเสริฐ

ธรรมเทศนา ๑๐ เรื่อง

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ท�าบุญ แผ่นละ ๕๙ บาท

เพลงธรรมะชุด ธรรมะอันปลั๊ก

เนื้อร้อง/ท�านอง/ร้องโดย สันเพชร อรรถมี

ธรรมะอันปลั๊ก เสียงเพลง สอนธรรม น�าส�านึก เป็นการ

ขับร้องเพื่ออบรมค่ายพุทธบุตร ค่ายจริยธรรม ศีลธรรม 

แก่เยาวชนนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปท�าบุญ แผ่น

ละ ๙๙ บาท

รวมธรรมบรรยาย ๑๑ เร่ืองในโครงการ

พัฒนาจิตเพ่ือพ่อ

โดยพระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท

รวมท�าบญุ แผน่ละ ๙๙ บาท

DVD ชุด ประมวลพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และ สืบชะตาหลวงแบบล้านนา

และสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓

วัดป่าเจริญราช ท�าบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท

DVD ธรรมบรรยาย ๑๐ ชุด

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ชุดที่ ๑ ธรรมบรรยาย เรื่องจริยธรรมใน

การท�างาน

ชุดที่ ๒ รวมถาม ตอบปัญหาธรรม

ชุดที่ ๓ โอวาทเปิดกรรมฐาน 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

ท�าบุญ แผ่นละ ๙๙ บาท
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แนะน�าหนังสือน่าอ่าน
ชุด ธรรมปฏิบัติ

อิสระแห่งจิต ๑

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

ชุด ธรรมปฏิบัติ

อิสระแห่งจิต ๒

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ร่วมบุญเล่มละ ๑๙๙ บาท

วิปัสสนาชีวิต

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

แจกเป็นธรรมทาน

พุทธท�านาย ๑๖ ประการ

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

แจกเป็นธรรมทาน

Alas! The dead can’t hear

A Dhammatalk given at Wat Janavan

By Venerable Phra Acharn 

      Veeranon Verananto

Translated by Mae Chee Daniela Weiser

หัวใจกรรมฐาน

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

คู่สร้าง-คู่สม

พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

แจกเป็นธรรมทาน

สิ่งดีๆจาก facebook
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การเข้าปฏิบตัธิรรม โครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ณ วดัป่าเจริญราช

ทกุวนัท่ี ๑ - ๘ ของเดือน ตลอดทัง้ปี

ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเข้าปฏิบตัธิรรม ต้องศกึษาและยอมรับกฎระเบียบของวดั ดงันี ้

คณุสมบตัิของผู้ เข้าปฏิบตัธิรรม 

๑. ต้องเป็นผู้ มีสตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ ไมว่ิกลจริต เป็นโรคลมชกั หรือลมบ้าหม ู

๒. ต้องเป็นผู้ มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงชว่ยเหลือตวัเองได้ ไมพิ่การอวยัวะ และไมเ่ป็นโรคร้ายแรงหรือโรคตดิตอ่ท่ีสงัคมรังเกียจ 

๓. ไมเ่ป็นผู้ตดิยาเสพตดิให้โทษทกุชนิด เชน่ ยานตัถุ์ บหุร่ี สรุา ยาบ้า หรือยาเสพตดิอ่ืนๆ 

๔. ต้องไมเ่ป็นผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถชว่ยเหลือตวัเอง 

๕. รับผู้ปฏิบตัธิรรมอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป 

๖. ทางวดัไมอ่นญุาตให้มาปฏิบตัธิรรมเพ่ือแก้บน

สิง่ท่ีต้องเตรียมมา 

๑. ส�าเนา บตัรประจ�าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ หนงัสือเดนิทาง อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

๒. ของใช้สว่นตวั เชน่ ยาประจ�าตวั แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู ่ ผ้าเช็ดตวั รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกบัสถานท่ี งดเว้นการสวมใส ่

เคร่ืองประดบัการใช้เคร่ืองปะทินผิวทกุชนิด ชดุชัน้ในควรเป็นสีท่ีใกล้เคียงกบัชดุปฏิบตัธิรรม 

๓. ชดุปฏิบตัธิรรม ผู้ปฏิบตัธิรรม ควรน�าชดุปฏิบตัธิรรมของตนเองมาให้ครบตามจ�านวนวนัท่ีปฏิบตั ิงดการซกัผ้า หากไมจ่�าเป็น 

ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสือ้แขนสัน้สีขาว 

หญิง เสือ้แขนยาวสีขาว ผ้าถงุสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสือ้ซบัใน รวบผม ให้เรียบร้อย 

๔. ผ้าหม่

กฎระเบียบส�าหรับผู้ปฏิบตัธิรรม 

ผู้ปฏิบตัธิรรม ต้องปฏิบตัิตามระเบียบ ดงันี ้

ต้องอยูป่ฏิบตัธิรรมครบ ๘ วนั ตลอดโครงการ 

รักษาศีล ๘ อยา่งเคร่งครัด 

ส�ารวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกตติลอดเวลา โดยใช้หลกัสตปัิฏฐานสี่ ให้ความเคารพและเช่ือฟังค�าแนะน�าของพระอาจารย์ 

หากมีความสงสยัในการปฏิบตัธิรรม ให้สอบถามสภาวธรรมกบัพระวิปัสสนาจารย์เทา่นัน้ 

งดพดู - คยุโทรศพัท์ ตลอดระยะเวลาในโครงการ หากจ�าเป็นให้ขออนญุาตพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีไป 

ห้ามก่อเหตทุะเลาะวิวาท ดา่ทอ พดูจาเสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอ่ืนใดท่ีไมเ่หมาะสม หากมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ ทัง้คูก่รณีต้อง

ออกจากวดัไปโดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้ 

ผู้ปฏิบตัธิรรมต้องลงท�าวตัรและปฏิบตัธิรรมพร้อมกนัท่ีศาลาปฏิบตัธิรรม ตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ หากมีเหตจุ�าเป็นสดุวิสยั ไม่

สามารถปฏิบตัไิด้ ให้แจ้งพระอาจารย์หรือเจ้าหน้าท่ีทราบทกุครัง้ 

ไมอ่นญุาตให้ผู้ปฏิบตัธิรรม เข้าพบหลวงพอ่ท่ีห้องรับแขกโดยเดด็ขาด
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การลงทะเบียน 

    ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะเข้าปฏิบตัธิรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบตัธิรรมได้ ในวนัท่ี ๑ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศาลาปฏิบตัธิรรม ทัง้นี ้

การลงทะเบียนเข้าปฏิบตัิธรรม จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือเจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือในใบลงทะเบียน แล้ว เม่ือลงทะเบียนเสร็จแล้ว ให้น�าสมัภาระเข้าไป

เก็บยงัท่ีพกัท่ีเจ้าหน้าท่ีจดัไว้ให้ โดยจะแยกท่ีพกัระหวา่งหญิงและชาย ซึง่ไมส่ามารถเลือกท่ีพกัเองได้ และไมมี่การจองท่ีพกัลว่งหน้า

ก�าหนดเวลาการปฏิบตัธิรรม (ผู้ปฏิบตัิธรรมต้องมาท�าวตัรและปฏิบตัธิรรมพร้อมกนัท่ีศาลาปฏิบตัธิรรม ตามเวลาท่ีก�าหนดไว้) 

วนัท่ี ๑ 

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าท่ีพกัและรับประทานอาหารกลางวนั 

 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ปฐมนิเทศชีแ้จงระเบียบปฏิบตั ิ

 เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. พิธีสมาทานศีล ๘ สมาทานพระกมัมฏัฐาน และวิธีปฏิบตัพิระกรรมฐาน 

 เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�าวตัรเยน็ ปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน 

 เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิโดย พระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท

วนัท่ี ๒ 

 เวลา ๐๔.๐๐ น. สญัญาณระฆงั สรีระกิจ 

 เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. สวดมนต์ท�าวตัรเช้า ปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน 

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน 

 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน 

 เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๔๐ น. สวดมนต์ท�าวตัรเยน็ ปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน 

 เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย ภาคปฏิบตั ิโดย พระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท พิธีสมาทานปิดวาจา

วนัท่ี ๓ ถงึ วนัท่ี ๗ 

ไมมี่การสวดมนต์ท�าวตัรเช้า - เยน็ โดยให้ปฏิบตัิธรรมอยา่งเดียว และฟังธรรมบรรยาย ในเวลา ๒๐.๐๐น.

วนัท่ี ๘ (วนัปิดโครงการ) 

 เวลา ๐๔.๐๐ น. สญัญาณระฆงั สรีระกิจ 

 เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๓๐ น. ปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน 

 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีให้โอวาท ผู้ปฏิบตัธิรรมแสดงความรู้สกึ พิธีลาศีล ๘ สมาทานศีล ๕ ขอขมาศีล ขอขมา  

ธรรม ขอขมาพระกรรมฐาน พิธีมาลาบชูาครู พิธีถวายพระพร

การรับประทานอาหาร 

 ผู้ปฏิบตัธิรรม พร้อมกนัท่ีศาลา อาหารเช้า เวลา ๐๖.๓๐ น. อาหารกลางวนั เวลา ๑๐.๓๐ น. ด่ืมน�า้ปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

- ก่อนถงึเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตัธิรรมควรชว่ยกนัจดัท่ีนัง่และน�า้ด่ืมส�าหรับผู้ปฏิบตัธิรรมด้วยกนั ต้องเดนิตกัอาหารด้วยความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ห้ามพดูคยุกนั ขณะนัง่รอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตัธิรรมห้ามพดูคยุกนัหรือแสดงอาการใดๆ ท่ีไมส่�ารวมเม่ือเสร็จจาก

การรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบตัธิรรมชว่ยกนัเก็บกวาดสถานท่ีและท�าความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อยา่ให้เป็นภาระของบคุคลอ่ืน

ข้อปฏิบตัใินวนักลบับ้าน 

    เม่ือครบก�าหนดการปฏิบตัธิรรม ต้องเก็บของใช้สว่นตวักลบัให้หมด ห้ามทิง้ไว้ให้เป็นภาระผู้ อ่ืน หากทิง้ไว้ทางวดัจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้

และควรท�าความสะอาดท่ีพกั ศาลาปฏิบตัธิรรม ห้องน�า้ เป็นต้น 

หมายเหต ุการเข้าปฏิบตัธิรรม หากจะช�าระหนีส้งฆ์ คา่น�า้ คา่ไฟฟา้ ถวายภตัตาหาร น�า้ปานะ หรือร่วมสร้างถาวรวตัถตุา่งๆ สามารถท�าบญุได้

ตามตู้ รับบริจาคตา่งๆ ท่ีทางวดัได้จดัไว้ 

 ถ้าผู้ปฏิบตัธิรรมผู้ใด ไมท่�าตามระเบียบของวดัท่ีก�าหนดไว้ ทางวดัจะกลา่วตกัเตือนให้ทราบก่อน หากยงัไมส่ามารถปฏิบตัติาม

เง่ือนไขดงักลา่ว ทางวดัขออนญุาตให้ทา่นกลบัไปปฏิบตัท่ีิบ้าน ทัง้นี ้เพ่ือความผาสกุของทกุคนท่ีมาตัง้ใจมาปฏิบตัธิรรมและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของวดั

วดัป่าเจริญราช โทร.๐๒-๙๙๕-๒๑๑๒ , ๐๘๕-๖๖๖-๔๘๙๘ โทรสาร.๐๒-๙๙๕-๒๔๗๗

www.watpacharoenrat.org
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การเข้าปฏิบตัธิรรม แบบบคุคลทัว่ไป ณ วดัป่าเจริญราช

(นอกโครงการพฒันาจิตเพ่ือพอ่ ตัง้แตว่นัท่ี ๙ ถงึสิน้เดือน ของทกุเดือน)

ก่อนท่ีจะลงทะเบียนเข้าปฏิบตัธิรรม ต้องศกึษาและยอมรับกฎระเบียบของวดั ดงันี ้

คณุสมบตัิของผู้ ท่ีจะเข้ามาปฏิบตัธิรรม 

๑. ต้องเป็นผู้ มีสตสิมัปชญัญะสมบรูณ์ ไมว่ิกลจริต เป็นโรคลมชกั หรือลมบ้าหม ู

๒. ต้องเป็นผู้ มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงชว่ยเหลือตวัเองได้ ไมพิ่การอวยัวะ และไมเ่ป็นโรคร้ายแรงหรือโรคตดิตอ่ท่ีสงัคมรังเกียจ 

๓. ไมเ่ป็นผู้ตดิยาเสพตดิให้โทษทกุชนิด เชน่ ยานตัถุ์ บหุร่ี สรุา ยาบ้า หรือยาเสพตดิอ่ืนๆ 

๔. ต้องไมเ่ป็นผู้สงูอายท่ีุไมส่ามารถชว่ยเหลือตวัเอง 

๕. รับผู้ปฏิบตัธิรรมอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป 

๖. ทางวดัไมอ่นญุาตให้มาปฏิบตัธิรรมเพ่ือแก้บน

สิง่ท่ีต้องเตรียมมาเพ่ือปฏิบตัธิรรม 

๑. ส�าเนา บตัรประจ�าตวัประชาชน บตัรข้าราชการ หนงัสือเดนิทาง อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

๒. ของใช้สว่นตวั เชน่ ยาประจ�าตวั แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู ่ผ้าเช็ดตวั รองเท้าควรเรียบร้อยเหมาะกบัสถานท่ี งดเว้นการสวมใส ่

เคร่ืองประดบัการใช้เคร่ืองปะทินผิวทกุชนิด ชดุชัน้ในควรเป็นสีท่ีใกล้เคียงกบัชดุปฏิบตัธิรรม 

๓. ดอกไม้ ธปู เทียน เพ่ือสมาทานศีล 

๔. ชดุปฏิบตัธิรรม ผู้ปฏิบตัธิรรม ควรน�าชดุปฏิบตัธิรรมของตนเองมาให้ครบตามจ�านวนวนัท่ีปฏิบตั ิงดการซกัผ้า หากไมจ่�าเป็น 

   ชาย กางเกงขายาวสีขาว เสือ้แขนสัน้สีขาว 

   หญิง เสือ้แขนยาวสีขาว ผ้าถงุสีขาว กางเกงขายาวสีขาว สไบสีขาว ควรสวมเสือ้ซบัใน รวบผม ให้เรียบร้อย 

๕. ผ้าหม่

กฎระเบียบส�าหรับผู้ปฏิบตัธิรรม 

ผู้ ท่ีเข้ามาปฏิบตัธิรรม ต้องปฏิบตัติามระเบียบ ดงันี ้

รักษาศีล ๘ อยา่งเคร่งครัด 

ส�ารวมกาย วาจา ใจให้เป็นปกตติลอดเวลา ส�ารวมตนอยูใ่นเขตวดั ใช้หลกัสตปัิฏฐานสี่ในการฝึกปฏิบตัธิรรม ก�าหนดสตติลอด

เวลา 

ให้ความเคารพและเช่ือฟังค�าแนะน�าของพระอาจารย์ เม่ือสอบอารมณ์กบัพระอาจารย์ทา่นใด ขอให้สอบอารมณ์กบั พระอาจารย์

ทา่นนัน้จนจบการปฏิบตัธิรรม โดยสอบอารมณ์วนัละ ๑ รอบเทา่นัน้ 

ห้ามคยุ บอก หรือสอบถามสภาวธรรมกบัพระภิกษุ แมชี่ หรือผู้ปฏิบตัธิรรมทา่นอ่ืนเป็นอนัขาด หากมีความสงสยัในการปฏิบตั ิให้

สอบถามพระอาจารย์ผู้สอน ผู้ ท่ีสอบอารมณ์แตเ่พียงทา่นเดียว 

งดพดู - คยุโทรศพัท์ ในชว่งเวลาปฏิบตัธิรรม ห้ามพดูคยุกนั หรือสง่เสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน ห้ามก่อเหตทุะเลาะวิวาท ดา่ทอ พดูจา

เสียดสี หรือแสดงกิริยาอาการอ่ืนใดท่ีไมเ่หมาะสม หากมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ คูก่รณีต้องออกจากวดัไปโดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆทัง้สิน้

ห้ามน�าขวดน�า้เข้าห้องปฏิบตัธิรรม

ผู้ปฏิบตัธิรรมต้องลงท�าวตัรและปฏิบตัธิรรมพร้อมกนัท่ีศาลาปฏิบตัธิรรม ตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ หากมีเหตจุ�าเป็นสดุวิสยั ไม ่

สามารถปฏิบตัไิด้ ให้แจ้งพระอาจารย์ผู้ดแูลทราบทกุครัง้ 

ในวนักลบับ้าน ให้ผู้ปฏิบตัธิรรมตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือสง่คืน ปา้ยช่ือ กญุแจห้องพกั เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ตา่งๆ เจ้าหน้าท่ีจะตรวจดู

ความถกูต้อง 

ชว่งระหวา่งการเข้าปฏิบตัธิรรม ไมอ่นญุาตให้ผู้ปฏิบตัธิรรม เข้าพบหลวงพอ่ท่ีห้องรับแขกโดยเดด็ขาด
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การลงทะเบียน

   ผู้ ท่ีมีความประสงค์จะเข้าปฏิบตัธิรรมให้ลงทะเบียนเข้าปฏิบตัธิรรมได้ทกุวนั ณ ศาลาปฏิบตัธิรรม (ไมต้่องจองหรือโทรมาแจ้งลว่ง

หน้า) โดยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบก่อนวา่ จะอยูป่ฏิบตัก่ีิวนั ทัง้นี ้การลงทะเบียนเข้าปฏิบตัธิรรม จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือพระอาจารย์ผู้

ดแูลหรือเจ้าหน้าท่ีลงลายมือช่ือในใบลงทะเบียน

ขัน้ตอนการปฏิบตัธิรรมและระยะเวลาในการปฏิบตั ิ

ทางวดั อนญุาตให้อยูป่ฏิบตัธิรรมได้ครัง้ละไมเ่กิน ๗ วนั หากประสงค์จะอยูต่อ่ ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบลว่งหน้า ก่อนครบ ก�าหนด 

๒ วนั และจะอนญุาตให้อยูป่ฏิบตัธิรรมตอ่เป็นรายๆ ไป โดยความเหน็ชอบของพระอาจารย์ผู้ดแูล

หากผู้ ท่ีมาปฏิบตัธิรรมพิจารณาสภาวธรรมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัขณะได้อยา่งตอ่เน่ือง แจม่แจ้ง ชดัเจน และต้องการมา ปฏิบตัเิพ่ือยก

ระดบัจิตให้สงูขึน้ ทางวดัอนญุาตให้อยูป่ฏิบตัธิรรมได้ไมเ่กิน ๑๕ วนั โดยได้รับการอนญุาตจากหลวงพอ่ และขอลายเซน็ต์การอนุ

ญาตจิากหลวงพอ่ลงในใบสมคัร 

พระอาจารย์จะท�าพิธีสมาทานศีล ๘  รับศีล-ลาศีล  และสอนกรรมฐานให้ ๓ รอบตอ่วนั คือ เวลา ๐๖.๐๐ น. เวลา ๑๐.๐๐ น. และ

เวลา ๑๘.๓๐ น. 

เม่ือลงทะเบียนเสร็จแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะจดัเคร่ืองนอนให้ และให้น�าสมัภาระเข้าไปเก็บยงัท่ีพกัท่ีเจ้าหน้าท่ีจดัไว้ให้ตามความ เหมาะสม 

ห้องละ ๑-๒ คน โดยจะแยกท่ีพกัระหวา่งหญิงและชาย ซึง่ไมส่ามารถเลือกท่ีพกัเองได้ และไมมี่การจองท่ีพกัลว่งหน้า

ก�าหนดเวลาการปฏิบตัธิรรม 

๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สวดมนต์ท�าวตัรเช้า ปฏิบตัธิรรมวิปัสสนากรรมฐาน

๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ปฏิบตัธิรรมวิปัสสนากรรมฐาน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปฏิบตัธิรรมวิปัสสนากรรมฐาน

๑๗.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์ท�าวตัรเช้า ปฏิบตัธิรรมวิปัสสนากรรมฐาน

ผู้ปฏิบตัธิรรมต้องมาท�าวตัรและปฏิบตัธิรรมพร้อมกนัท่ีศาลาปฏิบตัธิรรม ตามเวลาท่ีก�าหนดไว้ โดยฟังสญัญาณระฆงั

การรับประทานอาหาร 

ผู้ปฏิบตัธิรรม ต้องมารับประทาน พร้อมกนัท่ีศาลา ควรมาก่อนเวลา ๑๕ นาที

อาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. อาหารกลางวนั เวลา ๑๐.๓๐ น. ด่ืมน�า้ปานะ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

ก่อนถงึเวลารับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตัธิรรมควรชว่ยกนัจดัท่ีนัง่และน�า้ด่ืมส�าหรับผู้ปฏิบตัธิรรมด้วยกนั 

ต้องเดนิตกัอาหารด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ห้ามพดูคยุกนั 

ขณะนัง่รอและรับประทานอาหาร ผู้ปฏิบตัธิรรมห้ามพดูคยุกนัหรือแสดงอาการใดๆ ท่ีไมส่�ารวม 

เม่ือรับประทานอาหารเสร็จ ให้นัง่รออยูท่ี่เดมิ จนทกุคนรับประทานอาหารเสร็จ 

เม่ือเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู้ปฏิบตัธิรรมชว่ยกนัเก็บกวาดสถานท่ีและท�าความสะอาดภาชนะ ให้เรียบร้อย อยา่ให้เป็น

ภาระของบคุคลอ่ืน

ข้อปฏิบตัใินวนักลบับ้าน 

   เม่ือครบก�าหนดการปฏิบตัธิรรมตามท่ีแสดงความจ�านงแล้ว ต้องเก็บของใช้สว่นตวักลบัให้หมด ห้ามทิง้ไว้ให้เป็นภาระผู้ อ่ืน หากทิง้ 

ไว้ทางวดัจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และควรท�าความสะอาดท่ีพกั ศาลาปฏิบตัธิรรม ห้องน�า้ และตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือสง่คืน กญุแจ 

ห้องพกั เคร่ืองนอน เคร่ืองใช้ตา่งๆ ห้ามน�ากญุแจไปฝากกบัผู้ปฏิบตัธิรรม พระภิกษุ แมชี่ หรือบคุคลอ่ืน ต้องน�ามาคืนกบัเจ้าหน้าท่ี

เทา่นัน้ 
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โครงการปฏบิตัธิรรมสัญจร “ท�าดเีพื่อพ่อ” ครัง้ที่ ๘

โดยพระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท (วัดป่าเจริญราช)

ณ ศูนย์พฒันาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันก�าแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ ๙ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์    
๑. เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูาแด ่             “องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า”           

๒. เพ่ือถวายแดพ่อ่ของแผน่ดนิ    “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช”      

๓. เพ่ือตอบแทนพระคณุ พอ่-แม ่      “บดิา-มารดาของผู้ปฏิบตัธิรรมทกุทา่น”

สถานท่ี  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา 
 ๑๒๑/๓ หมู ่๓ ต�าบลแมป่คูา  อ�าเภอสนัก�าแพง  จงัหวดัเชียงใหม ่ โทรศพัท์  ๐๕๓ ๙๖๕๑๙๗

จ�านวนผู้ปฏิบตัธิรรม ประมาณ  ๙๐ ท่าน
เจ้าหน้าท่ีผู้จดั              คณุบษุรัตน์(ป)ู        ๐๘๕-๑๒๐๒๐๐๕

   คณุอณิระ  (ระ)        ๐๘๑-๖๒๒๓๒๐๔

                                        คณุดวงกลม (ออย)   ๐๘๙-๒๐๕๓๓๘๕

ร่วมสนับสนุนโครงการ   ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท

เจ้าหน้าท่ีได้เตรียมรถรับ-สง่ ไว้บริการผู้ปฏิบตัธิรรม วนัเปิด-ปิดโครงการ ดงันี ้

วนัท่ี  ๙ ธนัวาคม  ๒๕๕๗    สนามบนิเชียงใหม-่ศนูย์       เวลา ๐๙.๓๐ น.     และ  ๑๒.๐๐ น.

วนัท่ี  ๑๖ ธนัวาคม  ๒๕๕๗  ศนูย์-สนามบนิเชียงใหม ่      เวลา  ๑๒.๓๐ น.    และ  ๑๔.๐๐ น.

ก�าหนดการวันเปิดโครงการ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ผู้ปฏิบตัธิรรมทกุทา่นพร้อมกนัท่ีศนูย์ฯ ลงทะเบียน

                                          เข้าพ่ีพกั  และรับประทานอาหารกลางวนัท่ีจดัไว้ให้                                                                                                            

  ๑๓.๔๐ น.                        พร้อมกนัท่ี ศาลาห้องประชมุ  

  ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.           ต้อนรับเข้าสูโ่ครงการ

  ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.           ปฐมนิเทศโดย รศ.ดร.สจิุตรา  ออ่นค้อม 

  ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.            พิธีสมาทานกรรมฐาน

                                          โอวาทโดย  พระครูปลดัวีระนนท์ วีรนนฺโท

                                           และพระอาจารย์ 

  ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.            พกัด่ืมน�า้ปานะ และพกัผอ่น

  ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.            เร่ิมปฏิบตัธิรรม (ผู้ปฏิบตัธิรรมใหมข่ึน้ชัน้ ๒)

  ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.           ธรรมบรรยาย โดยพระครูปลดัวีระนนท์  วีรนนฺโท

  ๒๑.๐๐ น.                        พกัผอ่น

ทางโครงการขอรับเฉพาะ 

ผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่ครบ  

๘ วัน ๗ คืน เท่านั้น
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ก�าหนดการวันปิดโครงการ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
๐๔.๐๐ น.                     ต่ืนนอน  สรีระกิจ

๐๔.๓๐ น.                    ท�าวตัรเช้า และปฏิบตัธิรรม

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.        รับประทานอาหารเช้า เตรียมเก็บของ

๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น.        พร้อมกนัท่ีห้องประชมุ พระอาจารย์ให้พร และสมาทานศีล ๕

๑๑.๐๐ น.  รับประทานอาหารร่วมกนั และเดนิทางกลบัได้

ก�าหนดเวลาประจ�าวัน
๐๔.๐๐ น.  ต่ืนนอน สรีระกิจ        

๐๔.๓๐-๐๗.๐๐ น.            สวดมนต์ท�าวตัรเช้า ปฏิบตัธิรรม

๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น.            รับประทานอาหารเช้า  พกัผอ่น

๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.             เดนิจงกรม นัง่สมาธิ

๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น .             รับประทานอาหารกลางวนั  พกัผอ่น

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.              เดนิจงกรม นัง่สมาธิ

๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น .             ดื่มน�า้ปานะ  อาบน�า้ พกัผอ่น

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.             สวดมนต์ท�าวตัรเยน็ นัง่สมาธิ

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.             ฟังพระธรรมเทศนา 

๒๑.๐๐ น.                          พกัผอ่น

สิ่งที่ต้องน�ามาด้วย
๑. ชดุขาวปฏิบตัธิรรม ควรน�ามาให้พอดีกบัจ�านวนวนัท่ีปฏิบตัิ

 ชาย   หญิง

 - เสือ้แขนสัน้สีขาว           - เสือ้แขนยาวปิดข้อศอก สีขาว ไมรั่ดรูป ไมส่ัน้

               เพ่ือความสภุาพควรใสเ่สือ้ทบัสีขาว หรือหม่สไบ

 - กางเกงขายาวสีขาว        - กางเกงขายาวสีขาว หรือผ้าถงุขาว

๒. ของใช้สว่นตวั เชน่ ผ้าขนหน ูสบู ่ยาสระผม แปรงสีฟัน ฯลฯ

            - ถ้ามีโรคประจ�าตวัให้น�ายาตดิตวัมาด้วย 

            - ไฟฉายขนาดพกพาเวลาเข้าห้องน�า้ตอนกลางคืนไมค่วรเปิดไฟห้องรบกวนผู้ อ่ืน  

            - เสือ้หนาวสีออ่น หมวกใสก่นัหนาว และถงุเท้า เพราะอากาศหนาวมากในชว่งเช้า

๓. ควรมีกระเป๋าสะพายสีสภุาพใสข่องมีคา่ตดิตวัอยูเ่สมอ เชน่ โทรศพัท์มือถือ กระเป๋าเงิน และไมค่วรน�าของมีคา่อ่ืน ๆ 

ตดิตวัมาด้วย เพ่ือความปลอดภยัและตดัความกงัวลในการปฏิบตัิ

หมายเหตุ  สถานท่ีปฏิบตัธิรรมครัง้นีเ้ป็นบ้านพกัทรงไทยล้านนา มีห้องอาหาร ห้องประชมุ สิง่อ�านวยความ และมีน�า้

ด่ืมในห้องพกัให้ทกุวนัเพ่ือความสะดวกสบาย

หมายเหตุ  ถ้าไม่สามารถมาร่วมโครงการได้  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า  เพราะเมื่อทางโครงการ

แจ้งจ�านวนผู้ปฏิบัติธรรมกับทางศูนย์ฯ แล้ว  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสัญญานั้นทันที  ท�าให้ต้องช�าระ

ค่าที่พักส�าหรับผู้ที่ไม่ได้แจ้งยกเลิก  และเสียโอกาสส�าหรับท่านอื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่

คุณดวงกมล  มณีกุล

(โครงการปฏิบตัิธรรมสญัจร) 

๑๒๕/๒๔๑ ม.สายลม  ซอย ๑๑

ถ.แจ้งวฒันะ  ปากเกร็ด                                 

จ.นนทบรีุ  ๑๑๑๒๐



วารสารกระแสใจ  โดยชมรมกระแสใจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๗ 95

ใบลงทะเบียนโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร“ท�าดีเพื่อพ่อ”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/ต�าบล................................

เขต/อ�าเภอ................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์.......................

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................................

E-MAIL ADDRESS..........................................................................................................................

๓.อาชีพ......................................................................ต�าแหน่ง........................................................

สถานที่ท�างาน..................................................................................................................................

๔.สุขภาพร่างกาย         [  ] แข็งแรง                     [  ] มีโรคประจ�าตัว คือ..........................................

ถ้ามีโรคประจ�าตัวกรุณาระบุอาการของโรค......................................................................................

๕.กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อบุคคลดังนี้  ชื่อ.....................................นามสกุล.................................

ที่อยู่.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

เบอร์โทรศัทพ์.......................................................เกี่ยวข้องเป็น......................................................

๖.ข้อมูลการเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม(ใช้ค�าบริกรรมหรือองค์ภาวนา พองหนอ-ยุบหนอ) 

                   ...........ไม่เคย             ...........เคยเข้ารับการอบรม/ปฏิบัติธรรม  จ�านวน........ครั้ง  

อนึ่ง ข้าพเจ้าผู้สมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุและวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้
และปฏิบัติตามนัยแห่งหลักธรรมค�าสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพื้นฐาน 

และยินยอมที่จะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
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ระเบียบปฏิบัติส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม

๑. ขณะท่ีอยูใ่นระหวา่งปฏิบตั ิห้ามอา่นหนงัสือ เขียนหนงัสือ สบูบหุร่ี หรือท�ากิจกรรมอ่ืน ๆ

๒. นกัปฏิบตัต้ิองระลกึเสมอวา่ เรามาปฏิบตัเิพ่ือยกระดบัจิตใจ ขดัเกลากิเลสตณัหาให้เบาบางลง  จงึต้อง

ใช้ความอดทนเป็นพิเศษตอ่ความสิง่ท่ีกระทบกระทัง่ ซึง่สิง่เหลา่นี ้ล้วนเป็นเคร่ืองทดสอบความอดทน และ

คณุธรรมของนกัปฏิบตัวิา่มีอยูม่ากน้อยเพียงใด  รวมทัง้ขอความกรุณาปิดโทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์

สื่อสารทกุชนิด  เพ่ือตดัความกงัวล  และสร้างความสงบให้ตนเองในการปฏิบตัธิรรม

๓. เพ่ือการส�ารวมกาย วาจา ใจ วนัท่ี ๒ ของการปฏิบตัธิรรม ผู้ปฏิบตัธิรรมทกุทา่นต้อง “ปิดวาจา” ห้ามพดู

คยุกนัยกเว้นกบัพระอาจารย์ผู้สอนในเร่ืองจ�าเป็นเทา่นัน้ 

๔. หากผู้ปฏิบตัมีิข้อสงสยัหรือมีค�าถามใด ๆ กบัสภาวธรรมท่ีเกิดขึน้ สามารถเขียนใสก่ระดาษสง่ให้เจ้า

หน้าท่ี โดยพระอาจารย์จะตอบข้อสงสยัและเทศน์หลงัจากปฏิบตัธิรรมชว่งเย็นทกุวนั

๕. ผู้ปฏิบตัธิรรมทกุทา่นต้องตรงตอ่เวลา ควรเข้าปฏิบตัธิรรมก่อนเวลาอยา่งน้อย ๕ นาที เพ่ือความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย และต้องมาปฏิบตัทิกุรอบเพ่ือประโยชน์ของทา่นเอง

๖. เน่ืองจากสถานท่ีปฏิบตัิธรรมครัง้นี ้ เป็นบ้านพกัทรงไทย มีท่ีจดัประชมุ ห้องอาหาร มีสิง่อ�านวยความ

สะดวกครบ ผู้จดัจงึปรารถนาให้ผู้ปฏิบตัธิรรมตัง้ใจอยูใ่ห้ครบ ๘ วนั ๗ คืน ไมอ่นญุาตให้กลบัก่อนถ้าไมมี่

ความจ�าเป็น และไมรั่บผู้ปฏิบตัท่ีิมาไมต่รงตามจ�านวนวนัท่ีระบ ุ

๗. หากผู้ปฏิบตัเิจ็บไข้ได้ป่วยขึน้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีโดยเร็ว เพ่ือหาทางชว่ยเหลือตามสมควรแก่กรณี ไม่

ควรละการปฏิบตัิในเม่ือไม่มีความจ�าเป็น

๘. ขอความร่วมมือชว่ยกนัรักษาความสะอาดในห้อง  ห้องน�า้ ห้องส้วม และขอให้ใช้ไฟอยา่งประหยดั ไม่

ควรเปิดน�า้ ไฟฟา้ แอร์ และพดัลมทิง้ไว้เม่ือไมอ่ยูใ่นห้องพกั

๙. ไมค่วรน�าของท่ีมีคา่ตดิตวัมาด้วย หากสญูหายทางเจ้าหน้าท่ีผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบไมว่า่กรณีใด ๆ

หมายเหต ุ ถ้าไมส่ามารถมาร่วมโครงการได้  กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบลว่งหน้า  เพราะเม่ือทางโครงการ

แจ้งจ�านวนผู้ปฏิบตัธิรรมกบัทางศนูย์ฯ แล้ว  จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยตามสญัญานัน้ทนัที  ท�าให้ต้องช�าระคา่ท่ี

พกัส�าหรับผู้ ท่ีไมไ่ด้แจ้งยกเลกิ  และเสียโอกาสส�าหรับทา่นอ่ืนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ

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


