กุมภาพันธ์ 2564
6 ก.พ. เยีย่ มบ้านเพื่อวางแผนการซ่ อมแซมอีกครั้ง ครั้งนี้มีคุณหมอสพฤดีและคุณสมศักดิ์ไปด้วย ร่ างผังแบบโครงเหล็กที่จะมา
เสริ มโครงบ้านเดิมที่พุพงั เกือบหมด และคุณสมศักดิ์จะไปจัดทาเป็ นโครงร่ างก่อน และนามาประกอบให้ที่บา้ นอีกทีครับ

7 ก.พ. วัดป่ าสุ นนั ทวนาราม
กราบเยี่ยมท่านอาจารย์หนู พรหม วัดป่ าสุ นนั ฯ ยุคโควิดทุกวัดก็ลาบากกันหมดนะครับ หลักสู ตรอบรมก็ปิดไปตามๆกัน ท่าน
ปรึ กษาเรื่ องสระน้ าหน้าศาลาที่น้ าแห้งตลอด6-7เดือน เวลามีน้ าเต็มสวยงามมากๆครับ ใครมีวธิ ี อะไรบอกด้วยนะครับ

9 ก.พ. วัดป่ ากตัญญุตาราม สระแก้ว
วัดป่ ากตัญญุตารามที่สร้างเป็ นที่ระลึกและบูชาพระคุณของมารดาผูใ้ ห้กาเนิด คุณสิ นทรา ผ่านมา16ปี แล้ว ขณะนี้พระ
อาจารย์นิคม เป็ นเจ้าอาวาสดูแลวัดนี้ อยู่ เช้านี้ เรามากราบนมัสการ เพื่อเยี่ยมเยียนและถวายจังหันและสังฆทาน แต่เช้า ท่านยัง
เดินบาตรอยู่เลยครับ พอท่านกลับมาจากบิณฑยาตร ชาวบ้านก็ตามกันมาถวายจังหัน พอเสร็ จก็จดั กวาดทาความสะอาดทุก
อย่างเรี ยบร้อยแล้วก็กลับเข้าหมู่บา้ นไป เป็ นเช่นนี้ทุกวัน น่ารักและเรี ยบร้อยมากๆครับ วันพระก็มาถือศีลปฏิบตั ิธรรมกันที่วดั
เป็ นประจา สงบเรี ยบร้อยสะอาด ดีมากๆเลยครับ เป็ นวัดที่รักในใจวัดหนึ่งเลยครับ
ครั้งนี้ เรามีโอกาสได้เรี ยนปรึ กษาท่านอาจารย์นิคม เรื่ องขอพระราชทานวิสุงคามสี มา โดยจะได้จดั เตรี ยมเอกสารให้
เรี ยบร้อยและไปเข้าพบเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วด้วยกันในครั้งหน้าครับ

เรื อนรับรองพระเถระ วัดป่ ากตัญญุตาราม
เรื อนรั บรองพระเถระ เป็ นอาคารที่ ต่อเติ มจากศาลาอเนกประสงค์ที่ท่านเจ้าอาวาสดาริ ว่าจะจัดสร้ าง เพราะสามารถใช้ได้
อเนกประสงค์เช่นกัน คือเป็ นกุฎีรับรองพระเถระ ที่ฉนั ปานะ ที่ลา้ งบาตร และมีห้องน้ าสงฆ์อีกด้วย ปั ญหาที่พบคือหลังคายัง
ไม่ได้กนั ความร้อน ท่านเจ้าอาวาสท่านกาหนดวงเงินแจ้งมาแค่สามแสนบาท แต่ความจริ งท่านใช้ไปมากกว่านั้น ท่านใช้การ
ทอดผ้าป่ าหาทุนเพิ่ม ท่านจึงประหยัดไม่ได้ใช้หลังคาติดโฟมครับ เราจึงได้ปรึ กษาท่านว่าครั้งหน้าจะนาที่ฉีด PU foam มา
ถวายเพื่อไว้ฉีดโฟมป้ องกันความร้ อนตามอาคารต่างๆ โดยที่ท่านว่าจะค่อยๆเรี ยนรู ้ และจัดการฉี ดเอง เพราะถ้าจ้างเขาราคา

แพงกว่าทาเองประมาณ10เท่าได้ครับ กราบอนุ โมทนาครับ ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาประหยัดช่วยพวกเราในการลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆนะครับ สวยงาม แข็งแรง ประหยัด และเรี ยบง่าย น่าจะเป็ นคาตอบของเสนาสนะวัดป่ านะครับ...

10 ก.พ. รพ.สต.พุทธรักษา
วันนี้ได้เชิญผอ.กองช่างจากเทศบาลมาเรี ยนปรึ กษาจะขยายอาคารให้ทางรพ.เพื่อจะได้มี
พื้นที่ทาห้องกายภาพบาบัด ซึ่ งมีผป.ในพื้นที่จานวนมากต้องการรับการรักษาพยาบาล
หลัง ปรึ ก ษาหารื อกันสรุ ป ว่า พื้ นที่ ที่ มี อยู่ไ ม่ น่า จะเพี ย งพอส าหรั บ การต่ อ เติ ม อาคาร
สาหรับห้องกายภาพบาบัดครับ คงต้องลองหาวิธีอื่นต่อไปนะครับ
10 ก.พ. รพ.ทองผาภูมิ
คุณสมศักดิ์ส่งช่างไปแก้ไขบานหน้าต่างที่เปิ ดยากๆให้เรี ยบร้ อยแล้วครับ รอคุณพรชัย
ดาเนิ นการคงไม่ทราบจะได้เมื่อไรนะครับ แต่เรื่ องกลิ่นในห้องน้ า คุณตุ๋ยก็หาเอาที่ใส่ ที่
ปิ ดกันกลิ่นมาแล้วครับส่ วนที่ลูกบิดประตูกลับข้างอยูค่ งต้องรบกวนคุณเวโรจน์ครับ
14 ก.พ. ทาบุญปี ใหม่ ประจาปี มูลนิธิดวงแก้ วฯ
***ธรรมโอวาท ครู อาจารย์ มหาสามเรื อน***
ทาบุญปี ใหม่ปีนี้ ถูกเลื่อนมาเป็ นเดือนกว่าจะจัดได้นะครับ แต่ก็มีเพื่อนๆ มาร่ วมกิจกรรมกว่าสี่ สิบท่านเลยครับ มีท้ งั
หน้าใหม่หน้าเก่า กิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณของเพื่อนๆ ทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศลบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
มาร่ วมกันตลอดมาจนมูลนิธิดวงแก้วฯได้กา้ วขึ้นมาเป็ นปี ที่ 33 ในปี 2564 นี้นะครับ

ปล่ อยปูปล่ อยชี วติ ให้ พ้นพันธนาการ
ในวันทำบุญปี ใหม่ ซึ่ งตรงกับวันวำเลนไทน์น้ ี พวกเรำมำปล่อยปูกนั อีกครั้งหนึ่ ง อำจไม่มำกเหมือนปี ก่อนๆแต่ก็ได้
ปล่อยปูคืนอิสรภำพและพ้นพันธนำกำรที่ผกู มัดอยูจ่ นแขนขำขยับเขยื้อนไม่ได้เลย

ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่เราได้ ร่วมกันกระทามาโดยตลอดนี้
จะนาเราไปสู่ การปลดปล่ อยให้ เราทั้งหลายหลุดพ้ นจากพันธนาการ ทั้งหลายทั้งปวงด้ วยเถิด
*** สัพพะทุกขา ปะมุญจันตุ *** ด้วยรักและปรำรถนำดีจำกใจ ...ฐิตรโส

มูลนิธิสิริวฒ
ั นา เชสเชี ยร์ ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
เสร็ จจำกทำบุญที่วดั อโศกำรำม กิจกรรมทำทำนที่บำ้ นสิ ริวฒั นำก็เริ่ มขึ้น เรำได้นำของขวัญปี ใหม่ ปั จจัย เสื้ อผ้ำ
เครื่ องใช้ อำหำรฯ ไปมอบให้พี่นอ้ งผูพ้ ิกำรที่บำ้ นสิ ริวฒั นำ บำงปู โดยมีคุณพรรณพิมล เจนพจนำ และเพื่อนๆ มำช่วยทำบะหมี่
และขนมเลี้ยงพวกเขำอีกด้วยครับ

รพ.สต.พุทธรักษา มอบของระลึก อุปกรณ์ การแพทย์ มุ้งฯ ให้ อนามัยพุทธรักษา
เนื่องจำกเรำได้มำทำงำนร่ วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรพ.สต.และได้ไปเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วยตำมบ้ำนด้วยกัน ได้รับทรำบปั ญหำฯ
ของผูป้ ่ วยจนทำให้เรำได้มีโอกำสทำกิจกรรมดีๆ ร่ วมกันเพื่อพวกเขำเหล่ำนั้น จึงมำแสดงควำมขอบคุณในวันแห่งควำมรักนี้

เยีย่ มบ้ านผู้ป่วยติดเตียง
ท่านอาจารย์ฐาพาคณะเราไปมอบเตียงลม ผ้ารองซับ ผ้าอ้อมสาหรับผูป้ ่ วยติดเตียงมาหลายปี แล้ว ขณะนี้มีแผลกดทับ
แต่เตียงลมเดิมรั่ว เราจึงจัดซื้ อและนามามอบให้ในวัดแห่ งความรักนี้
ความรัก-ตัวแทนคู่รักในวันแห่ งความรักความรักที่คุณตามีให้แก่คุณยายที่นอนติดเตียงมาเป็ นเวลานานหลายปี โดยที่คุณตาไม่เคยทอดทิ้งคุณยายไปเลย ทุกวัน
เช้าจรดเย็นจนกลางคืนถึงเช้า คุณตาต้องคอยดูแลทุกอย่างให้คุณยาย รายได้ก็ไม่มี ได้แต่เบี้ยคนชรา และผูพ้ ิการ ที่พอยังชี วิต
อยูไ่ ด้เท่านั้น

กิจกรรมสุ ดท้ำยของกำรทำบุญปี ใหม่ในวันวำเลนไทน์ปีนี้ คือกำรไปทำควำมสะอำดบ้ำนให้ผพู ้ ิกำร กว่ำสำมชัว่ โมงที่
เรำมำทำควำมสะอำดให้บำ้ นคุณยำยท่ำนนี้ เธอไม่มีญำติพี่นอ้ งในเมืองไทยเลย อยูต่ วั คนเดียว พวกเรำมำทำควำมสะอำดบ้ำน
ให้คุณยำยสำมชม.กว่ำ เอำขยะออกไปทิ้งน่ำจะกว่ำยีส่ ิ บถุง เช็ดฝุ่ นที่คงไม่ได้ทำควำมสะอำดมำเป็ นสิ บๆ ปี ออกไปมำกทีเดียว
ทั้งเก็บขยะออก กวำดถูในห้องนอนและห้องน้ ำ ซื้ อตูเ้ ย็น กำต้มน้ ำ ชั้นวำงของสองอัน ตูอ้ ีกหนึ่ งตู ้ กะละมังสองใบ เสื้ อผ้ำชุ ด
ใหม่ ผ้ำเช็ดตัว อำหำรแห้งฯ ให้ใหม่หมดในวันแห่ งควำมรักและตรุ ษจีนนี้ เพื่อเป็ นกำรแบ่งปั นควำมรักควำมปรำรถนำดีของ
เรำให้คุณยำยในวันแห่งควำมรักนี้
ท่ำนอำจำรย์ฐำเขำมำคุยกับอำม่ำสอนธรรมะเล็กๆ น้อยๆ และมอบของขวัญให้ ก่อนกลับท่ำนบอกให้พวกเรำฟั งว่ำ
ให้ดูอำม่ำเป็ นตัวอย่ำง เป็ นใครอยูส่ ภำพอำม่ำก็คงต้องเป็ นทุกข์แน่ๆ แต่ดูอำม่ำยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นห่วงเป็ นใยผูอ้ ื่น ผิดกับพวก
เรำบำงคนสภำพควำมเป็ นอยูด่ ีกว่ำอำม่ำมำกๆแต่หน้ำยิม้ ไม่ออก อมทุกข์ไว้เต็มไปหมด หวังว่ำเมื่อเห็นอำม่ำแล้วทุกคนคงได้
คิด และรู ้จกั ใช้ชีวิตให้เป็ นสุ ข และสำมำรถแบ่งปั นควำมสุ ขนั้นให้ผอู ้ ื่นบ้ำงต่อๆไป ดังเช่นพวกเรำที่ได้มำทำในวันนี้ ท่ำนว่ำ
เป็ นสิ่ งที่ทำได้ยำก เป็ นสิ่ งที่กลั ยำณมิตรทำให้แก่กนั เป็ นญำติธรรมที่อำจดียิ่งกว่ำญำติแท้ๆ เพรำะเป็ นญำติทำงธรรม มำด้วย
ธรรม ทำด้วยธรรมในใจ
- ควำมรักจำกใจสู่ ใจ มีธรรมะประจำใจ จำก ญำติธรรมขอควำมสุ ขควำมเจริ ญยิง่ ในธรรมจงมีแด่พวกท่ำนทุกๆคนด้วยเถิด ด้วยควำมรัก ควำมปรำรถนำดีจำกใจ

18 ก.พ. อาคาร 72ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ อาคารส่ งเสริ มสุ ขภาพแห่ งนี้ เริ่ มทาบันไดแล้วครับ ส่ วน
งานฉาบก็เริ่ มแล้ว บันไดเสร็ จฉาบเสร็ จก็งวดที่สี่แล้วครับ

19 ก.พ. 64 งบดุลมูลนิธิดวงแก้วฯ ปี 2563
33 ปี ที่ผ่านมาพวกเราต่างอธิ ษฐานขอให้ได้สร้ างบุ ญบารมีสร้ างคุ ณความดี สร้ างสาธารณประโยชน์ให้แก่พี่น้องที่ตกทุ กข์
ทรมาน พิการและด้อยโอกาสทัว่ ไป ทุกๆ ปี ล้วนมีเพื่อนๆพี่นอ้ งช่วยเหลือเมตตาสนับสนุ นกิจกรรมของพวกเรามาโดยตลอด
เนื่องจากเราเป็ นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษี เพราะเป็ นองค์กรสาธารณกุศล เราจึงต้องทางบดุลให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีเสนอให้
ทางราชการและสรรพากรตรวจสอบทุกปี เพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเห็นงบดุลของเรามาบ้างแล้ว บางคนก็ยงั ไม่เคยรับทราบ
ปี นี้ เราจึงนามาให้รับทราบร่ วมกันนะครับ ปี ที่แล้วเราติดลบทางบัญชี 12 ล้านบาท ส่ วนปี นี้ หลังจากสร้างวัดป่ ามหาวันถวาย
พ่อแม่ครู อาจารย์ตนั๋ เราติดลบ 23.3 ล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตามปี นี้ ครบ33ปี ของมูลนิ ธิและเพื่อตอบแทนและบูชาคุณพ่อแม่ครู อาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัว 108
ปี ชาตกาลและ 72 ปี พระอาจารย์บุญมี เราจึงสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมีและอาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ถวาย
เป็ นอาจาริ ยบูชาถวายที่รพ.หนองวัวซอต่อไป ขอเพื่อนๆ ช่วยสนับสนุ นต่อไปด้วยนะครับ อาจจะดูเกินตัว แต่ชีวิตคนเราสั้น
นัก เมื่อมีโอกาสวันนี้ ถา้ ไม่ทาใช่ว่าพรุ่ งนี้ จะมีโอกาสทาได้ ขอบารมีพ่อแม่ครู อาจารย์คุม้ ครองให้คาอธิ ษฐานของพวกเราจง
สาเร็ จด้วยเทอญ

19 ก.พ. 64 อาคาร 108 ปี ฯ อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัวและอาคาร 108 ปี ญาณสังวรานุ สรณ์ ทาสี ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าเรี ยบร้อยครับ รอแต่ติดกระจกก็คงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วครับ

แผ่นแกรนิ ตคำถำรัตนมำลำถึ ง
วัดป่ ำบัวแก้วแล้วครับ

กุ ฎี รั บ รองพระ
เ ถ ร ะ เ ส ร็ จ
เรี ยบร้ อ ยครั บ
ระหว่ า งที่ ไ ม่ มี
พระเถระมาพัก
ครู บากี้ ก็ จ ะได้
เป็ นผูด้ ูแล
กุฏีพระอาจารย์ไก่
กุ ฎี ท่ า นไก่ ที่ ฝ นสาดเข้า มา
ทั้งด้านหน้าและด้านข้างมา
หลายปี ช่ า งเต้ อ แก้ ไ ขให้
เรี ยบร้ อ ยแล้ ว ครั บ ฝนไม่
สาดและยังมี ราวตากผ้าอี ก
ด้วยครับ

19 ก.พ.64 กุฎิครู บาทราย เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วครับ

ถ้ าบัวแก้ว
แก้ ไ ขเปลี่ ย นหลั ง คาที่ แ ตกหั ก
เสี ยหาย เพิ่มช่องแสง เปลี่ยนไม้พ้ืน
ในกุฎิที่แตกหักใหม่เสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้วครับ

20 ก.พ. วัดฉิมทายิกาวาส
กราบถวายภัตตาหารและสังฆทาน
ท่านอาจารย์มหาบู รณะเจ้าอาวาส
วัดฉิมทายิกาวาส เรี ยนปรึ กษาเรื่ อง
การเรี ยนธรรมะจากพระโอษฐ์ใน
ปี นี้ ท่ า นว่ า เราควรเรี ยนรู ้ เ รื่ อง
ปฏิ จจสมุ ปบาท หลัก เหตุ และผล
ในธรรมทั้งปวง
ถึงเราจะได้เรี ยนรู ้แล้วว่ากายและใจนี้ ไม่ควรยึดติดยึดมัน่ แต่พวกเราที่เรี ยนธรรมนั้น ก็ได้แต่รับรู ้ บางคนแสดงออกว่าเชื่ อ
ว่าไม่ยึดติด แต่ในใจยังยึดติดอยู.่ บางคนเข้าใจในเหตุและผลยอมเชื่ ออย่างแท้จริ งแต่ใจภายในลึกไก็ยงั ยึดติด เราจึงนอกจาก
เรี ยน ต้องปฏิบตั ิให้จิตมีพลังสงบนึ่งจนเห็นตามความเป็ นจริ งว่ากายนี้ใจนี้ไม่มีสาระแก่นสารเกิดขึ้นตามเหตุตามปั จจัยชัว่ ขณะ
เท่านั้น จึงจะละกายและใจได้ปล่อยวางลงได้ เมื่อนัน่ แม้จะให้บอกว่าให้ยึดกายใจนี้ อีกก็ไม่เอาแล้ว. เหตุและผลในธรรมที่ปรุ ง
แต่งในเกิดขึ้นนั้น คือธรรมที่เรี ยกว่า ปฏิจจสมุปบาทที่เราจะเริ่ มเรี ยนในปี นี้นนั่ เองครับ
22 ก.พ. มุง้ ให้คุณยาย จนท.รพ.สต.เป็ นตัวแทนนามุง้
และผ้าอ้อมไปมอบให้คุณยายอายุ 93 ปี จากการลงไปเยีย่ มคราว
ก่อน ลูกสาวคุณยายอยากได้มุง้ กันแมลงที่มกั จะเข้าไปในปาก
จมูก คุณยายบ่อยๆ ขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญร่ วมกันครับ

26 ก.พ. 64 มาฆบูชา ณ วัดป่ าบัวแก้วฯ คืนวันมาฆบูชา สวดมนต์ภาวนา ณ "พระบรมธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุสรณ์"
นัง่ คิดพิจารณา หลักธรรมสาคัญ "โอวาทปาฏิโมกข์" ซึ่ งเป็ นหลักสาคัญอันเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ ความหลุด
พ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้
หลักการ 3 คือหลักคาสอนที่ควรปฏิบตั ิ ได้แก่
1. การไม่ทาบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทาบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่ งเป็ นทางแห่งความชัว่
10 ประการที่เป็ นความชัว่ ทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่ อเสี ยด
การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผูอ้ ื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทานองคลองธรรม)
2. การทากุศลให้ถึงพร้ อม คือ การทาความดี ทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 -"ธรรมจิริยา"-ทั้งความดี ทางกาย
(ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่เอาสิ่ งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็ นของตน มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม)
ความดี ทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่ อเสี ยด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดี ทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผูอ้ ื่ น
มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทานองคลองธรรม)
3. การทาจิ ตใจให้ผ่องใส คื อ ทาจิ ตใจให้บริ สุทธิ์ หลุ ดจากนิ วรณ์ ที่คอยขัดขวางจิ ตใจไม่ให้เข้าถึ งความสงบ
ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ทอ้ แท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย
ซึ่ งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุ ปใจความสาคัญได้วา่ "ทาความดี ละเว้นความชัว่ ทาจิตใจให้บริ สุทธิ์ " นัน่ เอง
อุดมการณ์ 4 สู่ จุดประสงค์สุดท้ายในการประพฤติปฏิบตั ิธรรม ได้แก่
1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทาบาปทั้งกาย วาจา ใจ
2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทาร้าย หรื อเบียดเบียนผูอ้ ื่น
3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบตั ิตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในพระพุทธศาสนา
วิธีการ 6 ของผูป้ ระพฤติปฏิบตั ิตามพระธรรมคาสอน ได้แก่
1. ไม่วา่ ร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
2. ไม่ทาร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น
3. สารวมในปาฏิโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินยั กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของสังคม
4. รู ้จกั ประมาณ คือ รู ้จกั ความพอดีในการบริ โภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่ งต่าง ๆ
5. อยูใ่ นสถานที่สงัด คือ อยูใ่ นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6. ฝึ กหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึ กหัดชาระจิตใจให้สงบ มีประสิ ทธิภาพที่ดี
แสงจันทร์ ส่องสว่างสวยงามกลางนภา สว่างแต่สงบเย็น ส่ องถึงดวงใจ

