พฤศจิกายน 2563
1 พ.ย. 63 เดอะแกรนด์ พระราม2....+แบ่งปั นธรรม
นาไทยธรรมมาร่ วมถวายด้ วย พอมีเวลาเล็กน้ องได้ กราบเรี ยนท่านอาจารย์สธุ รรม เรื่ องทาโครงการ 108 ปี
ชาตกาล พ่อแม่ครู อาจารย์หลวงตาพระมหาบัว เทิดพระเกียรติท่าน เล่าให้ คจ.สุธรรมฟั งทังโครงการ
้
ท่านว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ ทาได้ เราก็เรี ยนปรึ กษาว่าอาจจะดูเล็กน้ อยเกินไแป เช่นพระบรมธาตุเจดีย์ ขนาด
้ สบายใจแล้ ว ช่วงปลาย
25*25 ม.อาจไม่สมฐานะครูจารย์องค์หลวงตา ท่านว่าอยู่ที่เจตนา ให้ ทาได้ แค่นี่เราก็
ของชีวิตนี ้ต้ องทาทดแทนพระคุณพ่อแม่ครูอาจาร์ ให้ สมใจหน่อ ย หนักก็ส้ คู รับ เพื่อนๆ ท่านใดยังคงศรัทธาใน
องค์พอ่ แม่ครูอาจารย์บ้านตาดเรี ยนเชิญร่วมบุญกันนะครับ
ร่ างโครงการ
1. จัดสร้ างพระบรมธาตุเจดีย์ “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน” งบประมาณเบื ้องต้ น 16 ลบ.
2. จัดสร้ างอาคารสงฆ์อาพาธ “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน” ให้ รพ.หนองวัวซอ งบประมาณ
เบื ้องต้ น 30 ลบ.
3. จัดสร้ างเสนาสนะป่ า “วัดป่ าหลวงตาพระมหาบัว” จ.หนองบัวลาภู งบประมาณเบื ้องต้ น 15 ลบ.
4. จัดสร้ างศาลา “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน” ณ วัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
งบประมาณเบื ้องต้ น 2 ลบ.
5. บูรณะเสนาสนะวัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
งบประมาณเบื ้องต้ น 9 ลบ.
6. จัดทาระบบไฟฟ้าให้ หมูบ่ ้ านถ ้าผาดา ต.แม่ตื่น จ.ตาก ประมาณ 70 หลังคาเรื อน ภายใต้ การดูแลของพระ
อาจารย์มหาสมควร วัดถ ้าผาดางบประมาณเบื ้องต้ น 1 ลบ.
7. จัดสร้ างอาคารเรี ยนให้ รร.บ้ านนามกุย งบประมาณเบื ้องต้ น 2 ลบ.
8. จัดบรรพชา อุปสมบท พระสงฆ์
เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาและรักษาพระธรรมวินยั
ธรรมโอวาทจากพระอาจารย์สธุ รรม
ท่านกล่าวถึงเจดีย์องค์หลวงตาที่บ้านตาดกาหนดฉลอง4-5มีค 64 นี ้ ถึงแม้ จะมีปัญหามากมายแต่ก็
คงจะเสร็ จได้ ตามกาหนด ใช้ งบประมาณ2พันล้ านบาท ท่านว่าองค์หลวงตาเป็ นบุคคลตัวอย่างที่เป็ นต้ นฉบับ
ได้ ทงทางโลกและทางธรรม
ั้
สอนให้ พวกเรารู้ จักว่าการทางานใดๆต้ องทาจริ งและมีขนั ติอดทน การปฏิบตั ิ
ภาวนาก็เหมือนกัน ต้ องอดทนเพราะงานทุกงานย่อมมีอปุ สรรคความยากลาบาก แต่ความสาเร็จย่อมมาจาก
ความยากลาบากมาก่อนนันเอง
้ การภาวนาเริ่มต้ นต้ องให้ เกิดความสงบ เหมือนเอาสารส้ มทาให้ น ้าขุน่ ตกตระ
กอนนอนก้ นจนเป็ นน ้าใส ต่อมาค่อยใช้ ปัญญาพิจารณาทาลายตระกอนหรื อกิเลศนันออกไป
้
จิตใจจึงเป็ นสิ่ง
สาคัญที่สดุ การภาวนาก็ม่งุ มาที่จิตนี่เอง เมื่อจิตสงบ มีสมาธิเป็ นเครื่ องอยู่ ทาอะไรก็สาเร็ จได้ ง่ายพิจารณา
ธรรมด้ วยปั ญญาก็ ง่ายขึ ้น จิตใจเจ้ าของก็สงบร่ มเย็นแตกต่างจากผู้ที่ควบคุมจิตตนเองไม่ได้ เพราะจะมีแต่
ความทุกข์ความกังวลในใจต่างๆ การทาบุญ ทาทาน รักษาศีล ก็มงุ่ ผลมาที่จิตนี่เอง ไม่วา่ จะมีเงินทองชื่อเสียง

เกียรติยศมากมายแต่ถ้าคุมจิตใจตนเองไม่ได้ ไม่มีธรรมในใจ ความสุขจะหามาได้ อย่ างไร การปฏิบตั ิภาวนา
ใดๆไม่มีคาว่าไร้ ผล ไม่เห็นตอนนี ้ก็จะเห็นผลในเวลาต่อๆไป สร้ างเหตุที่ดีไว้ ผลดีย่อมเกิดแน่นอน
กราบธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ

1 พ.ย.63 วัดอโศการาม บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครูจารย์บญ
ุ มีท่านเมตตาแสดงธรรมที่ศาลาทรงธรรม วัดอ
โศการาม มีผ้ คู น ศรัทธามาฟั งธรรมเป็ นจานวนมากดูแล้ วชื่นใจจังครับ
บางส่วนของธรรมโอวาท
เริ่ มต้ นท่านสอนถึงอารมภ์ สิ่งใดๆที่จิตเอามารับรู้ เป็ นอารมภ์ อารมภ์นี ้อยู่นอกกายนอกใจ แต่ที่เรา
ทุกข์กนั มักมาจากที่เราไม่ร้ ู เราจึงยึดเอาอารมภ์นนมาเป็
ั้
นตัวเป็ นตนของเรา เรายึดเอาอารมภ์นนั ้ เราหลงว่า
ชอบหรื อไม่ชอบ เราจึงเกิดตัญหา ผู้ร้ ูหรื อจิตเราจึงถูกหลอก ทาให้ เกิดกิเลศตัญหาอุปาทานครอบงาผู้ร้ ูหรื อจิต
นี ้ไว้ เราต้ องใช้ ปัญญาพิจารณาความจริ งที่เกิดขึ ้นให้ ได้ ให้ เห็นจริงๆว่าสิง่ นันเป็
้ นจริงแต่ไม่ใช่เรา ผู้ร้ ูร้ ูจริงแต่ไม่
ยึด เป็ นหลักของสัจจธรรม ต่อมาท่านสอนจริ ยธรรม การปฏิบตั ิ คือหลัก ศีล สมาธิ ปั ญญา ให้ ควบคุมกาย
วาจา และใจให้ ได้ เมื่อควบคุมใจให้ ได้ เป็ นสมาธิ การที่กิเลศตัญหาจะมาแทรก จะทาให้ เราหลงเกิดอุปทานว่า
เป็ นของเราๆก็ทาได้ ยาก ครูจารย์จงึ สอนให้ บริกรรม พุทโธๆๆๆ เมื่อธรรมบทนี ้ยึดใจไว้ การที่จิตจะตกในอกุศล
ก็ยากขึ ้นๆ ใจที่สงบแล้ วก็จะเอาหลักธรรมที่ได้ ยินได้ ฟังมาพิจารณาได้ ง่ายขึ ้นๆ จนสามารถตัดกิเลศตัญหาไป
ได้ ท่านให้ ใช้ สติปัฏฐาน เอาสติเขามาพิจารณาในกาย ในใจ ให้ เห็นความเป็ นจริ งของกายนี ้ ของใจนี ้ ละวาง
การติดยึดกายใจนี ้ได้ เกิดสัมมาทิฐิ มีศีลสมบูรณ์ขึ ้น สมาธิ สมบูรณ์ขึ ้น ทุกข์ ก็จะเบาบางลงๆ และท่านยังให้
โยนิโสมนัสกิ ารอยูเ่ นื่องๆอีกด้ วย จนให้ เห็นความเป็ นจริง นัน...เป็
้
นเช่นนี ้เอง เราก็จะได้ หลุด จากการยึดมัน่ ได้
ในที่สดุ ผัสสะที่เข้ ามากระทบ เราก็จะมีสติพิจารณาเท่าทันได้ ตัญหาก็ดบั ไปหรื อไม่ทนั ที่จะเกิดเลย......จน
เห็นตัณหาเกิด/ดับๆในใจเรา ความทุกข์จะเกิดมาจากไหนอีก...

7 พ.ย. 63 เยี่ยม รร.ที่จันทบุรี เพราะทางรร. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์อาคารเรี ยนของเด็กๆไป แต่เด็ก
ในรร. มีจานวนไม่มากแล้ ว พิจารณาแล้ ว ทางรร. น่าจะบริ หารจัดการอาคารที่มีอยู่ใช้ ไปได้ ทางกรรมการ
มูลนิธิฯเห็นว่าปั จจุบนั อาคารสถานที่ของรพ. มีความจาเป็ นที่ต้องช่วยเหลือมากกว่า ส่วนอาคารเรี ยนของ
เด็กๆ เราจะพิจารณาร่วมกับจานวนของเด็กนักเรี ยนในรร. นันๆ
้ และแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นต่อไปด้ วยครับ

8 พ.ย. 63 วัดธรรมสถิตย์ ระยอง ใส่บาตร ถวายจังหันพ่อแม่ครูอาจารย์ กราบคจ.สุชิน ท่านจัดงานให้ คณ
ุ
แม่ได้ ยิ่งใหญ่จากใจจริงๆครับ เห็นแล้ วปลื ้มปิ ติใจ กราบอนุโมทนาครับ

14 พ.ย. 63 วัชรธรรมสถาน จัดของเตรี ยมมอบของขวัญและเครื่ องกันหนาวให้ กบั น้ องๆชายแดนประจาปี
ปี นีส้ ี่ครัง้ มอบให้ ที่บ้านหินแหลม ที่ทองผาภูมิไปแล้ วหนึ่งครัง้ ครัง้ ที่สองที่ปิล๊อก ต้ นเดือนหน้ า ส่วนปลาย
เดือนไปดอยสันจุ๊ อ.ฝาง. ต้ นเดือนมกราคมไปดอยแม่ตื่น จ. ตาก เป็ นอันว่าครบประจาปี นี ้ครับ เรี ยนเชิญร่วม
บุญกันครับ

16 พ.ย.63 พระอาจารย์สมบัติและพระอาจารย์ฐา ร่วมพิธีรับพระราชทานวิสงุ คามสีมาวัดป่ าบัวแก้ วฯ

19 พ.ย. 63 พระธาตุมหาวัน น่ าน
ตรวจงานปิ ดทองจังโก้ ส่วนบนขององค์พระธาตุ ที่ช่างส่งงานให้ ตรวจงวดสุดท้ ายอีกสองแสนบาท งานแผ่นจัง
โก้ ปิดเสร็ จเรี ยบร้ อย แต่คงต้ องคุยกับช่างเรื่ องการโป้วปิ ดรอยเชื่อม ว่าจะทาตอนนี ้เลยได้ ไหมหรื อค้ องทาก่อน
ปิ ดทองคาหลัง คุณขาวติดตังหิ
้ นอ่อนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว หลังจากนี ้แผ่นทองเหลืองที่ปิดรอบองค์พระธาตุจะ
ค่อยๆดาคล ้าลงๆ จนคล้ ายกับองค์พระธาตุลาปางหลวง ที่ปิดทองเฉพาะส่วนยอดองค์พระธาตุครับ

20 พ.ย. 63 กราบลาพระอาจารย์ นเรศ
กลับไปวัดป่ าคอวัง วันที่เรารักเหมือนบ้ านอีกหลังหนึง่ เรามาร่วมบุญร่วมสร้ างวัดนี ้ตังแต่
้ 2531ตังแต่
้ วดั ยังอยู่
ที่เขตป่ าช้ า พื ้นที่เพียงแปดไร่ จนปั จจุบนั ขยายมาเป็ นร้ อยกว่าไร่ แล้ ว สวยงาม เต็มไปด้ วยคุณค่า พระเณร
อุบาสกอุบาสิกาสมัครสมานสามัคคี ร่วมส่งเสริ มและดูแลพระธรรมวินยั ไว้ อย่างน่าชื่นชม ทุกคนเสียสละเพื่อ
พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ วัดวาอารามสะอาดเรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบ มากี่ครัง้ กี่ครัง้ ก็เป็ นสุขใจ ที่มาสร้ างวัด
ป่ ามหาวันครัง้ นี ้ก็ได้ อาศัยบ้ านแห่ึนี ้เป็ นฐานเป็ นเวลาหนึ่งปี เต็มๆกว่าจะจบงานนี ้ลงได้ กราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์นเรศ ครูอาจารย์ทกุ ๆรูป พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาในวัดทุกๆท่านที่เมตตาดูแลเรามาเป็ นอย่างดียิ่ง
ขอกราบลาแล้ วครับ คงต้ องย้ ายฐานไปทางานที่อื่นแล้ วครับ คิดถึงทุกคนเสมอครับ

พระปางประทานพร พระประธานวัดป่ าเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้ วยโก๋ น จ.น่ านถึงวัดเรี ยบร้ อยแล้ ว
สวยงามเหมือนเดิม เหมือน 24 ปี ก่อนเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญ กับทุกๆ ท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลนี ้ครับ

วัดป่ ามหาวัน จ.น่ าน สาขาท่ านอาจารย์ ต๋ นั
เตรี ยมงานลาดยางถนน วัดป่ ามหาวัน
เราช่วยกันสร้ างวัดแห่งนี ้ถวายพ่อแม่ครู จารย์ตนั๋ ครับ งานที่เหลือตอนนี ้ก็เป็ นงานทาถนนภายในวัดครับ ซึ่ง
ปรับผิวถนนเสร็ จก็จะลาดยางครับ ในส่วนของงานลาดยาง ที่ต้องทาก่อนลาดยาง สองสามงานที่สาคัญคือ
การขยายถนนทางขึ ้นให้ รถสวนทางกันได้ จะได้ ปลอดภัยขึ ้น วันนี ้คุณวิชาญให้ น้องๆมาช่วยขยายให้ แล้ วครับ
อีกเรื่ องก็จะเป็ นขยายถนนวงเวียนรอบองค์พระนางมหาปชาบดีโคตมี เพราะถนนเดิมด้ านอาคารโรงครัวแคบ
ไปหน่อยกลัวจะเป็ นอันตรายสาหรับผู้สญ
ั จรขึ ้นลงครับและยังสะดวกในการกลับรถรอบอาคารแปดเหลี่ยมนี ้
ด้ วยครับ อีกเรื่ องสาคัญเช่นกันก็จะต้ องเตรี ยมทางระบายน ้า ไม่ว่าจะเป็ นร่ องน ้าข้ างถนน มุมลาดเอียง หรื อ
อาจต้ องใส่ท่อระบายน ้าใต้ ถนนเป็ นบางแห่งด้ วยเช่นบริเวณใกล้ ปัม้ โยคบาดาลเป็ นต้ นครับ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องอาศัย
การสังเกตุจากผู้อยู่อาศัยตอนฝนตกหนักๆ จะได้ เห็นทางเดินของน ้าว่าไปทางไหน เราควรแก้ ไข หรื อหาทาง
ระบายน ้าอย่างไรเป็ นต้ นครับ บริ เวณพื ้นที่ในวัดเป็ นพื ้นที่บนเนินเขา เรื่ องทางจัดการระบายน ้าจึงสาคัญมาก
การทาสิง่ ก่อสร้ างขวางทางน ้าหรื อทาที่ให้ น ้าขังก็อนั ตรายเช่นกันครับ คูณดุสติ กรุณาให้ ช่างวิชาญมาช่วยปรับ
พื ้นที่ถนนก่อนลาดยางครับ และแจ้ งว่าตอนนี ้ท่านรอยางจาก บ. ทิปโก้ แอสฟั ลต์ ที่จะร่วมทาบุญครับ ก็คงจะ
เตรี ยมปรับผิวถนนเสร็ จพอดีได้ ยางนะครับ

จากวันที่ครูจารย์ตนั๋ เมตตาให้ พวกเราสร้ างเสนาสนะป่ าแห่งนี ้ถวายท่าน พวกเราได้ ใช้ เวลาเกือบหนึง่ ปี ร่วมกัน
พลิกผืนป่ าแห่งนี ้กลายมาเป็ นเสนาสนะป่ าเล็กๆที่เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบตั ิภาวนา ถึงแม้ จะไม่ได้ ดีเลิศ

อย่างที่ตงใจไว้
ั้
แต่ทกุ อย่างก็มีครบสาหรับวัดป่ าเล็กๆ มีกฏุ ีเจ็ดหลัง กุฏีรับรองครูจารย์หนึง่ หลัง มีที่พกั อุบาสก
อุบาสิกา มีครัว ห้ องน ้าสงฆ์ ห้ องน ้าฆราวาส ที่ล้างบาตร โรงน ้าร้ อน อาคารเก็บของ ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลทัว่
ทังวั
้ ด ระบบปั ม้ น ้าบาดาลด้ วยโซล่าเซล ถึงแม้ จะได้ น ้าเพียง 2000 ลิตรต่อวันแต่ก็มีถงั เก็ยกักน ้ากว่าแสนสี่
หมื่นลิตรเตรี ยมไว้ วันนี ้น ้าที่สบู ขึ ้นจากบ่อบาดาลก็เต็มแท็งค์จนล้ น สระน ้าและระบบฝายดินก็มีไว้ พร้ อมรอบ
วัด ถนนก็จดั ทาเรี ยบร้ อยรอเพียงลาดยางเท่านัน้ เมื่อเสร็ จวัดคงสวยงามขึ ้นอีกมากครับฝุ่ นก็จะน้ อยลง ดูแล
ความสะอาดบริเวณวัดคงสะดวกขึ ้นมากๆครับ ส่วนพระธาตุมหาวันก็ห้ มุ ทองเสร็ จแล้ ว รอเพียงติดตังแผ่
้ นหิน
อ่อน งานสีภายในท่านมหาอยากจะทาสีทารู ปให้ สวยงามเอง สีเราก็เตรี ยมไว้ ให้ เรี ยบร้ อยพอใช้ อยู่แล้ วจึง
กราบเรี ยนให้ ท่านทาตามประสงค์ เพราะช่างของเราก็ต้องกลับไปทางานที่ทองผาภูมิแล้ วเพื่อเต รี ยมงาน
บูรณะวัดป่ าบัวแก้ วฯ
วันนี ้คงเป็ นวันสุดท้ ายที่เราจะได้ ร่วมก่อสร้ างวัดแห่งนี ้ถวาย พ่อแม่ครู อาจารย์ ตัน๋ ต่อจากนี ้ก็คงจะ
เป็ นความรับผิดชอบดูแลของศิษย์ท่านแล้ วครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่เมตตามาร่ วมกับพวกเรา
สร้ างเสนาสนะแห่งนี ้ถวายครู จารย์ท่านนะครับ เรามีงบประมาณปั จจัยช่วยเหลือจากเพื่อนๆมาประมาณ 15
ล้ านบาทครับ แต่ ณ วันนี ้เราใช้ จ่ายไปเกินกาหนดไปหน่อย ปั จจุบนั เราจ่ายไปแล้ ว 30.8 ลบ.ครับ แต่ทกุ อย่าง
ก็เสร็จสิ ้นลงแล้ วครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกครัง้ ความปรารถนาใดๆที่ตงอยู
ั ้ ่ในธรรม ขอบุญกุศล
ที่ทกุ ๆท่านร่วมกันรกษาพระธรรมวินยั สร้ างเสนาสนะถวายพระบวรพุทธศาสนา โปรดดลบันดาลให้ ทกุ ๆท่าน
สมปรารถนาทุกประการครับ

กราบลาครูบา
ก่อนกลับเราได้ มีโอกาสสนทนากับท่านชินทาโร พระญี่ ปนที
ุ่ ่ครู จารย์ท่านส่งให้ มาอยู่ที่วดั ป่ ามหาวันแห่งนี ้
ท่านเลือกอยู่กุฎิที่ลาบากที่สดุ ห้ องน ้าไม่อยู่ในตัวกุฎิ ทางเดินจงกรมไม่มีหลังคา กุฎิไม่ได้ ติดตังโฟมป้
้
องกัน
ความร้ อน ท่านว่าครูอาจารย์ตนั๋ บอกว่าพระใหม่ต้องหัดลาบากเสียก่อน อย่าตามใจกิเลส ทางเดินจงกรมท่าน
มีรอยเท้ าปรากฏให้ เห็นชัดเจน เสนาสนะก็ปักกวาดเป็ นระเบีย บเรี ยบร้ อย คุยกันเรื่ องการปฏิบตั ิอยู่พอควร
ท่านตังใจจะปฏิ
้
บตั ิภาวนาให้ เต็มที่ อยู่จนมีหลักใจหลักปฏิบตั ิให้ ได้ ฟั งแล้ วก็ชื่นใจ หายเหนื่อยไปเลยครับ
สาหรับหนึ่งปี ที่ผ่านมา แค่นี ้ก็สขุ ใจแล้ วครับ เราเองก็ได้ อะไรดีๆจากประเทศญี่ปนมาตั
ุ่
งแต่
้ สมัยเรี ยนที่นนั ้ ได้
ตอบแทนท่านบ้ างนับว่าเป็ นโอกาสอันดียิ่งจริงๆ จึงได้ ปวารณาตนไว้ ว่ามีอะไรที่เราทาให้ ท่านได้ ก็จะยินดีเป็ น
อย่างยิ่งที่จะทาให้ ครับ จากมาแล้ วก็ยงั นึกถึงท่านอยูเ่ ลยครับ สักวันเมื่อมีเวลาเราคงกลับไปหาท่านครับ

21 พ.ย. 63 รพ.หนองวัวซอ เตรี ยมขึ ้นคานชันสองแล้
้
วครับ

22 พ.ย. 63 ธรรมจากพระโอษฐ์ -ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ธัมมานุปัสสนาฯ คือการพิจารณาธรรมทังหลาย
้
อันได้ แก่ นิวรณ์ ๕ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ อริยสัจ
๔ เบื ้องต้ นท่านอาจารย์อธิบายเราถึงรายละเอียดในแต่ละหมวด
นิวรณ์ -ธรรมที่เป็ นเครื่ องปิ ดกันหรื
้ อขัดขวางไม่ให้ บรรลุความดี เครื่องกันความดี
้
ไว้ ไม่ให้ เข้ าถึงจิต (จากน้ อย
ไปมากสุด) *กามฉันทะ ความพอใจ ติดใจ ในกามโลกีย์ทงปวง
ั ้ ดุจน ้าเจือสี
*พยาบาท ความไม่พอใจ ดุจน ้าต้ มเดือด
*ถีนมิทธะ ความขี ้เกียจ ง่วงซึม ดุจน ้ามีจอกแหนปกคลุม
*อุทธัจจะกุกกุจจะ ความคิดซัดส่าย ไม่สงบนิ่ง เหมือนน ้ามีคลื่นลม
*วิจิกิจฉา ความลังเลใจ สงสัย กังวล ดุจน ้าผสมโคลน *ลาบากสุด
ขันธ์ 5 ได้ แก่ รูปกับนามที่แยกออกเป็ น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อายตนะ 12 ได้ แก่อายตนะภายใน6ภายนอก6 จัดเป็ นคูก่ นั กระทบกันให้ เกิดการรับรู้จากภายนอกมายังใจ
เช่นตา-สี, หู-เสียง, จมูก-กลิน่ , ลิ ้น-รส, กาย-สัมผัส, ใจ-ธัมมารมภ์
โพชฌงค์ หรือ โพชฌงค์ 7 คือธรรมที่เป็ นองค์แห่งการตรัสรู้ มีเจ็ดอย่างคือ
สติ ความระลึกรู้อยูใ่ นกาย/ใจ
ธัมมวิจยะ พิจารณาในธรรม กาย/ใจนี ้
วิริยะ ความเพียรรู้สร้ างกุศล ละอกุศล
ปี ติ ความอิ่มใจ จากการเข้ าใจ เห็นในธรรม
ปั สสัทธิ ความสงบกายใจ ไม่วิตกในอกุศล
สมาธิ ความมีใจตังมั
้ น่ ในอารมภ์เดียว
อุเบกขา ความมีใจเป็ นกลาง ปล่อยวางได้
ธรรมทัง้ 7 นี ้เพิ่มพูนได้ ด้วย กัลยาณมิตร และโยนิโสมนสิการเป็ นหลัก
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
1) ทุกข์ คือ ความจริงที่วา่ ด้ วยความทุกข์
2) สมุทยั คือ ความจริงที่วา่ ด้ วยเหตุให้ เกิดทุกข์
3) นิโรธ คือ ความจริงที่วา่ ด้ วยความดับทุกข์
4) มรรค คือความจริงที่วา่ ด้ วยทางแห่งความดับทุกข์
ในระหว่างการบรรยายท่านยังยกตัวอย่างของท่านพาหิยะ -ผู้บรรลุธรรมอย่างรวดเร็ว-ด้ วยคาสอนเรื่ อง สักแต่
ว่าเป็ นเช่นนัน้ (เป็ นผู้บาเพ็ญอย่างอุกฤตในอดีต)และ สอนเรื่ องพระมหากัปปิ นเถระ -(คาอุทานว่าสุขหนอ)- ผู้

มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากอดีตชาติที่ทาไว้ นอกจากนี ้ยังสอนเรื่ องธรรมที่พระพุทธองค์พิจารณาว่าสอน
มนุษย์ได้ ยาก มีพระพรหมมาอาราธนา จนท่านเปรี ยบกับบัวสี่เหล่า และสอนปั จจวัคคีได้ เห็นผลเป็ นกลุม่ แรก
อีกด้ วย
ข้ อสังเกต: ในทางปฏิบตั ิ จากพ่อแม่ครูอาจารย์เราสอนไว้ ที่เราปฏิบตั ิภาวนา ท่านว่าให้ พิจารณาธรรมในใจ
โดยเฉพาะที่เกิดขึน้ ในขณะนันๆ เช่น นิวรณ์ที่พบเห็นได้ ง่าย และอารมภ์ต่างๆที่เข้ ามาแทรกในใจ พิารณาให้
เห็นว่าไม่ใช่ตวั ตนของเรา แยกจากกันชัดเจน สามารถละและปล่อยวางได้ ด้วยการพิจารณาธรรมเช่นเดียวกับ
ธรรมโพชฌงค์ เปนต้ น
แต่การเรี ยนในวันนี ้ทาให้ เห็นความละเอียดอ่อนของหัวข้ อนี ้ชัดเจนขึ ้นอย่างมาก เพราะพระพุทธองค์ ทรงชี ้ให้
เราพิจารณาธรรม เป็ นหมวดหมู่จากที่เห็นชัด คือนิวรณ์ ที่ทาให้ เราทราบถึงสิ่งที่มาปิ ดกัน้ ทางเดินเราอยู่
ตามมาด้ ว ยหลัก ใหญ่ ใ จความที่ ท าให้ เราเกิ ด ความหลงผิ ด ว่ า เป็ น ตั ว ตนของเราคื อ ขัน ธ์ ทัง้ ห้ า ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของกายและใจ ต่อจากนันท่
้ านก็ชี ้ให้ เห็นถึงการเชื่อมต่อของกายใจกับสิ่งภายนอก ตัวที่เรารับรู้
และนามาติดยึด เกิดตัญหา อุปาทาน ตามที่กิเลศหล่อหลอกเรา ตามมาด้ วยโพชฌงค์ เป็ นการใช้ สติปัญญา
พิจารณาให้ เห็นตามความจริ ง -ธรรม-ที่ เกิ ดขึน้ เห็นความยึดมั่นถื อมั่น ในตัวกิ เลศ ตัญหา และอุปาทาน
รวมทังขั
้ นธ์ทงห้
ั ้ าที่เรายึดมาเป็ นตัวตน จนสุดท้ าย ธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่ทาให้ เราหลุดพ้ นจาก วัฏฏสงสารนี ้ได้ ก็
คือ อริยสัจจสี่ เห็นทุกข์ รู้เหตุเกิดทุกข์ รู้ทางดับทุกข์ และ ดับทุกข์ได้ อย่างสมบูรณ์ตอ่ ไป กราบขอบพระคุณพ่อ
แม่ครูอาจารย์ที่แนะนา กราบขอบพระคุณครูจารญ์ที่แสดงแผนที่ที่พระพุทธองค์ทรงชี ้แนะไว้ อย่างละเอียดยิ่ง
นี ้ ขอสรรพสัตว์ทงมวลจงเป็
ั้
นสุข และพ้ นทุกข์เถิด

23 พ.ย. 63 ศาลา 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ศาลาที่ระลึกองค์หลวงตาเริ่มจะตังเสาแล้
้
วครับ

ศาลา 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์ อาคาร 108 ปี ท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ ก็เตรี ยมวางแผ่นพื ้นชันล่
้ างแล้ ว
ครับ ตามอาคารหลวงตามาติดๆครับ งานสองศาลานี ้ผ่านมาหนึง่ เดือนแล้ วครับ คานล่างพื ้นล่างเสร็จแล้ ว ขึ ้น
คานบนเตรี ยมเทพื ้นแล้ ว นับว่าเวลาพอใช้ ได้ ครับไม่น่าเป็ นห่วงเท่าไร แต่ถ้าปล่อยให้ ท่านวะรับไทาเราไม่แบ่ง

เบาภาระท่านมา งานที่ท่านตังใจจะบู
้
รณะทังวั
้ ดป่ าบัวแก้ ว ให้ ทนั พิธีผูกพัทธสีมา คงเป็ นไปได้ ยากนะครับ
ต้ องช่วยกันเต็มที่ครับ ท่านเจ้ าอาวาสท่านงานยุ่งมากๆ ดีที่คณ
ุ เวโรจน์มาช่วยดูแลให้ ทงสองอาคาร
ั้
สาหรับ
ศาลานี ้มีห้องน ้าในอาคารด้ วยครับ ใช้ สาหรับรองรับพระอาคันตุกะและพระนวกะด้ วยครับ

24 พ.ย. 63 ศาลาอุโบสถ วัดป่ าบัวแก้ วฯ ขึ ้นเหล็กเสาแล้ วครับ พระที่มาช่วยงานจากถ ้าเต่ากาลังวางแผน
เปลี่ยนพื ้นไม้ ศาลาครับ

25 พ.ย. 63 วัดถา้ ผาดา ดอยแม่ ต่ นื จ.ตาก
จากที่ท่านอาจารย์มหาสมควรท่านเจ้ าอาวาสวัดถ ้าผาดาได้ เมตตามาสร้ างถังน ้าสแตนเลสแสนกว่าลิตรให้
มูลนิธิฯทังที
้ ่วดั ป่ ามหาวันและวัดป่ าบัวแก้ วฯ ท่านเป็ นศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัวสมัยเดียวกับพระ
อาจารย์โสภา ท่านจึงเมตตามาช่วยเหลืองานของมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิเองก็ระลึกในพระคุณท่านเสมอ และได้
จัดทาภาพพุทธประหวัติของคุณครูเหม เวชกร จานวน32ภาพ เพื่อนาไปมอบให้ ท่านประดิษฐานที่ศาลาใหญ่

25 พ.ย. ประชุมหารื อเพื่อมอบไฟฟ้ าให้ หมู่บ้านห้ วยผาดา จากการที่เราได้ มามอบเครื่ องอุปโภคบริ โภค
เครื่ องกันหนาว สังฆทาน ให้ กบั ชาวบ้ านและวัดในพื ้นที่ดอยแม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตากแห่งนี ้มาหลายปี จาก
การช่วยเหลือของคุณหมอจิระพงศ์ และทีมงาน ท่านอาจารย์มหาสมควรท่านได้ นาพลังงานไฟฟ้าระบบโซล่า
เซลมาใช้ ที่วดั เพื่อการก่อสร้ างเสนาสนะฯ รวมทังท
้ าถนนคอนกรี ตยาวกว่าหกกม.ให้ ชาวบ้ านบริ เวณวัดคือ
หมู่บ้ า นห้ ว ยผาด าได้ ใ ช้ เ ดิ น ทาง เพิ่ ม ความปลอดภัย ได้ อ ย่า งมาก ท่ า นจึง เป็ น เสมื อ นผู้น าชุม ชนที่ ค อย
ช่วยเหลือชาวบ้ านให้ เขตทุรกันดารแห่งนี ้ พื ้นที่แห่งนี ้อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 1000ม. ไม่มีไฟฟ้า ใช้ ระบบ

น ้าประปาภูเขาที่น ้าน ้าลงๆทุกๆปี ท่านอาจารย์มหาท่านเป็ นห่วงชาวบ้ าน ท่านจึงให้ เราจัดหาพลังทดแทนให้
ชาวบ้ าน เพื่อช่วยเหลือเขาให้ สะดวกสบลายขึ ้น แม้ แต่เราเองจากตัวจังหวัดตากบ่ายโมง มาถึงที่วดั ยังใช้ เวลา
กว่าสี่ชั่วโมงเลยครับ ทัง้ ๆที่ระยะทางไม่กี่กม.ครับ วันนีเ้ ราจึงนัดหัวหน้ าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านฯ มาพูดคุยหา
แนวทางจะให้ ความช่วยเหลือพวกเขาโดยมีท่านอจ.มหาเป็ นประธาน มีคณ
ุ เวโรจน์ที่เราเชิญไปให้ วามรู้ และ
ดูแลเรื่ องระบบไฟฟ้าให้ สรุป ทางหมูบ่ ้ านจะสารวจความต้ องการของชาวบ้ านส่งมาให้ ทางมูลนิธิพิจารณาอีก
ครัง้ เพื่อตังโครงการให้
้
ความช่วยเหลือพวกเขาในปี หน้ านี ้ครับ โดยใช้ พลังงานทดแทนระบบโซล่าเซลครับ เรา
จะเข้ าไปมอบเสื ้อผ้ าเครื่ องกันหนาว เครื่ องอุปโภคบริ โภคให้ พี่น้องดอยแม่ตื่นอีกครัง้ ต้ นเดือนมกราคมครับ
คงจะได้ ข้อมูลเพื่อมาสรุ ปตังโครงการอี
้
กครัง้ ครับ เพื่อนๆสนใจช่วยกันนะครับ ใครพอหาอุ ปกรณ์ แผ่นโซล่า
เซล, เครื่ องชาร์ ต และคอนเวอเตอร์ ฯราคาถูก หรื อจะร่ วมเป็ นเจ้ าภาพ ก็จะเป็ นการดีมากๆเลยครับ มา
ช่วยกันนะครับ พวกเขารอเราอยูค่ รับ

26 พ.ย. 63 รพ.สต.คาหวัน ต.แม่ ต่ นื อ.แม่ ระมาด จ.ตาก
รพ.สต.คาหวันแห่งนา้ อยู่บนดอยแม่ตื่น ไฟฟ้าที่ใช้ มาจากอบต.แม่ตื่นตอนกลางวัน และโซล่าเซลในตอน
กลางคืน สัญญาณเนตมีบ้างไม่มีบ้าง โทรศัพท์ใช้ ได้ บ้างไม่ได้ บ้าง ส่วนใหญ่จะไม่ได้ ชาวบ้ านในพื ้นที่ทงหมด
ั้
ต้ องใช้ รพ.สต.แห่งนี ้ดูแลโดยรพ.แม่ระมาด มีคณ
ุ หมอจิระพงศ์ดแู ลช่วยเหลือชาวบ้ านดอยแม่ตื่นแห่งนี ้มากว่า
สามสิบปี คุณหมอแจ้ งให้ เราทราบว่าระบบไฟฟ้าจาเป็ นมากสาหรับเครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพราะ
กว่าจะส่งผป.ไปรพ.แม่ระมาดอาจใช้ เวลาสามสี่ชม ทังๆที
้ ่ระยะทางไม่กี่สิบกม. ผป.จึงจาเป็ นต้ อ งได้ รับการ
ดูแลเบื ้องต้ นที่รพ.สต.แห่งนี ้ และลูกข่ายอนามัยในพื ้นที่อีก 5-6แห่งซึง่ ไม่มีไฟฟ้าเช่นกัน วันนี ้เราได้ มาสารวจ
พื ้นที่พบว่าเครื่ องปั่ นไฟ พอใช้ ได้ ก็จริ งแต่มีผ้ ใู ช้ ไฟจานวนมาก จึงไม่เพียงพอ ระบบโซล่าเซลที่มีอยู่ก็สิบกว่าปี
แล้ ว อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยได้ มาตรฐานเท่าไร แบตเตอรี่ ก็สองปี กว่าเก็บไฟไม่ค่อยได้ แล้ ว ปรึ กษากับช่างเวโรจน์
คาดว่าต้ องเปลี่ยนเกือบทังระบบเพื
้
่อให้ ใช้ ได้ อย่างพอเพียงในการทางานทีทงกลางวั
ั้
นและกลางคืน รวมทัง้
ตู้เย็นเก็บยาและวัคซีนที่ปัจจุบนั ต้ องใช้ ต้ เู ย็นที่ทางานจากแก็สหุงต้ ม งานนี ้ดูจะไม่มีความสาคัญนักสาหรับ
พวกเราในเมืองอาจดูเป็ นเรื่ องเล็กๆน้ อยๆ แต่สาหรับพวกเขา เป็ นเรื่ องสาคัญถึงชีวิตได้ ทีเดียวครับ ตอนเราไป
สารวจเด็กๆ จานวนมากป่ วยมารับการตรวจรักษาที่รพ.แห่งนี ้ ชาวบ้ านที่เราพูดคุยด้ วยก็บอกว่ายินดีรับการ
รั กษาที่ นี่มากกว่า เดิน ทางไปรพ.ใหญ่ เพราะสิน้ เปลื องทัง้ เวลาและค่าใช้ จ่า ยด้ วย เราจากมาพร้ อมกับ
ความคิ ด ความเห็ น จากทุ ก ๆ คน อี ก ครั ง้ ที่ ค วามแตกต่ า งทางสั ง คมก่ อ เกิ ด เรื่ องราวมากมาย
หลังการประเมินข้ อมูลแล้ วเราจะสรุ ปให้ เพื่อนๆ ได้ ทราบว่าค่าใช้ จ่ายสาหรับระบบไฟฟ้าที่เราจะมอบให้ รพ.

แห่งนี ้จะประมาณเท่าใดนะครับ เพื่อนๆ ท่านใดที่มีจิตศรัทธาต้ องการช่วยเหลือ พี่น้องในชนบทที่ขาดแคลน
และด้ อยโอกาสเหล่านี ้ เรี ยนเชิญร่วมบุญกันนะครับ

29 พ.ย.63 อิฐมวลเบา
อิฐมวลเบาจาก Q-con บริจาคร่วมสร้ างอาคาร 72ปี พระอาจารย์บญ
ุ มีฯ ที่รพ.หนองวัวซอมาถึงหน้ างานแล้ ว
ครับเช้ านี ้ กราบอนุโมทนาบุญนะครับ เพื่อนๆใครที่ยงั มีศรัทธาร่วมทาบุญช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับครูจารย์บญ
ุ มี
วัดถ ้าเต่า เรี ยนเชิญนะครับ

