
ธันวาคม 2564 

4 ธค. ถวายจงัหนัครูอาจารยท์ว ี
เชา้ถวายจงัหนั ไทยธรรม สังฆทาน ผา้ห่มและเส้ือผา้ส าหรับชาวบา้น แด่ครูจารยท์ว ีเสร็จแลว้มี

โอกาสสนทนาธรรมกบัท่านจนสิบโมงกวา่จึงไดล้ากลบั มีอาจารยป์ระดิษฐพ์ามาส่งบา้นครูนอ้ยท่ีโปงกระทิง 
ท่ีเราฝากรถไว ้ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ 

 

 
ของฝากจากบางกะม่า 

1. ครูจารยท์่านว่าการท่ีจะบรรลุธรรมนั้นมีหลายระดบัตามเจตนาท่ีตั้งไว ้ตั้งแต่ สาวกภูมิ พระอคัร
สาวก พระปัจเจก พระพุทธะ ฯ เวลาแม้ยาวนานแตกต่างกันมากแต่บารมีก็แตกต่างกันด้วย การจะเป็น
พระพุทธเจา้เองก็มีเวลาตอ้งสร้างบารมี ตั้งแต่ 4, 8หรือถึงแม1้6อสงไขย ให้เราเลือกเอาเองว่าจะสร้างบารมี
ต่อไป โดยตอ้งอดทนต่อเร่ืองต่างๆมากมายเช่นทุกวนัน้ี ..หรือจะจบเสียโดยเร็ว เพราะต่างก็ทราบแลว้วา่...ชีวิต
ลว้นมีแต่ทุกขเ์ท่านั้น 

2. ส าหรับเร่ืองหาผูส้อนภาวนานั้น การท่ีจะเป็นครูผูส้อนธรรมะแก่ผูอ่ื้น  ตนเองควรรู้จริงและปฏิบติั
ไดเ้องแลว้..ก่อนสอนผูอ่ื้น ธรรมะแมก้ล่าวไดถู้กตอ้งแต่ถา้สอนจากผูไ้ม่บริสุทธ์ิก็อาจมวัหมองไดเ้ช่นกนั  แต่
ธรรมะใดๆท่ีออกจากผูบ้ริสุทธ์ิแลว้ลว้นบริสุทธ์ิทั้งส้ิน ดงัอาหารท่ีสะอาด  เม่ือน ามาใส่ในภาชนะท่ีสะอาด
ยอ่มสมควรแก่การรับทาน แต่ถา้น าอาหารนั้นมาใส่ในภาชนะท่ีสกปรก ยอ่มไม่สมควรต่อการรับทานเพราะ
ยอ่มสกปรกไปตามภาชนะนั้นๆเป็นตน้ 

3. พอ่แม่ครูจารยบ์า้นตาดเคยสอนท่านอาจารยท์วีท่ีวดัป่าหนองกองวา่... ธรรมะลว้นอยูร่อบกายเรา....
เพียงมองเห็น สัมผสัได.้.และน ามาพิจารณาก็ลว้นเป็นธรรมะทั้งส้ิน เช่นพิจารณารูป  พิจารณากายนอกกายใน 
ของส่ิงมีวิญญาณเช่นสัตว ์หรือไม่มีวิญญาณเช่นตน้ไมภู้เขา กอ้นหิน  น ามาพิจารณาเทียบกบักายของเราเป็น
ตน้ เราอาจสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดวนัเวลาโดยไม่รู้เบ่ือเลย จะตอ้งรอฟังธรรมะจากผูใ้ดไปท าไม? 



4. ส าหรับเร่ืองการส่งเสริมการปฏิบติัภาวนาของมูลนิธิฯนั้นดีแลว้ ทั้งท่ีวชัรธรรมและท่ีสุสาน แต่การจะ
หาครูอาจารยม์าสอนนั้นยากมาก ไม่รู้จะมีใครท่ีจะเสียสละมาสอนให้ ท่านวา่ให้เรานั้นแหละสอนเอง แต่สอนใน
ส่ิงท่ีตนรู้และท าไดก่้อน อยา่สอนเกินไปในส่ิงท่ีไม่รู้จริง อยา่เป็นคนตาบอดจูงคนตาบอด จะหลงทางได ้

5. ทางปฏิบติัแบบลดัสั้นนั้นมีหรือไม่?  ท่านวา่ท่ีสั้นสุดก็ตอ้งทิ้งอวชิาใหไ้ดม้นัยากนะ   แลว้จะท าเช่น
ไรครับ?    ท่านว่า......สักแต่ว่ารู้......สั้ นสุดแลว้ (สัมผสัใดจากส่ิงรับรู้ทั้งหก สัมผสัแลว้ให้รู้ รู้แลว้ก็วางดว้ย
ปัญญาเสีย) 
กราบครูอาจารย์ประกอบ 

กลบัจากบางกะม่า แวะกราบท่านอาจารยป์ระกอบ วดัป่ามหาไชย น าไทยธรรมมาถวายท่านเล็กน้อย 
สนทนาธรรมและเร่ืองต่างๆกนัพอสมควร เร่ืองวดัใหม่สาขาท่าน4แห่งเสร็จไปสามแห่งเหลือท่ีเชียงใหม่อีก
หน่ึงแห่งครับก าลงัด าเนินการครับ วนัน้ีท่านก าลงัสร้างก าแพงวดัด้านหน้าใหม่ครับตอกเสาเข็มแลว้ก าลงั
เตรียมท าตอม่อครับ  คุยกนัเร่ืองการปฏิบติั ท่านว่าท่ีวดัท่านให้ทุกคนปฏิบติัตามขอ้วตัรประจ าวนั และให้มี
เวลาให้ปฏิบติัเองดว้ย  อุโบสถใหม่เกือบเสร็จแลว้ เหลือแต่กระเบ้ืองภายในท่ีก าลงัท าอยูค่รับ ก่อนลากลบัเรา
ยงัไดก้ราบขอโอกาสจะขอมาท ากิจกรรมของมูลนิธิร่วมกบัท่าน  ท่านอนุญาติ แต่ใหติ้ดต่อไปก่อนจะไดมี้เวลา
ปรึกษาเตรียมงานครับ 

 
5 ธค.64    ผ้าห่ม ทีถ่วายครูจารย์มานะ สู่ ศาสนทายาท 

ครูจารย์ มานะ ฉันทสาโร เจ้าอาวาสวดัป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร อ.นาแห้ว มาเป็นเจ้าภาพถวาย
ภตัตาหารเชา้-เพล และน าผา้ห่มคลายหนาว จากมูลนิธิดวงแกว้ฯ มามอบใหแ้ก่สามเณร ศาสนทายาท ถวายเป็น
พระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 
โรงเรียนนานาชาติสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ในพระสังฆราชูปถมัถ์เจ้ า
พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ต.โพนสูง อ.ด่านซา้ย จ.เลย 

 



 
ครูจารย์เสถียร มอบผ้าห่มและเคร่ืองกนัหนาว 
               ครูจารยเ์สถียรมอบผา้ห่ม-เคร่ืองกนัหนาวท่ีมูลนิธิดวงแกว้น าไปถวาย แก่ชาวบา้นวดัถ ้าพระภูววั และ
วดัป่าคุณวนาราม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญกุศลน้ีนะครับ 

 
6 ธ.ค.64    มอบผ้าห่มเคร่ืองกนัหนาวแก่ชาวบ้านดงหลวง 

ครูจารยแ์มวกรุณาช่วยประสานจดัการให้พวกเราไดม้อบผา้ห่มเคร่ืองกนัหนาวให้แก่ชาวบา้นเขตดง
หลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร  

อากาศเร่ิมหนาวแลว้ครับกลางคืนประมาณ 12 องศาได ้แมแ้ต่พวกเรายงัหนาวกนัเลยครับ รู้สึกดีๆนะ
ครับท่ีพวกเราไดมี้โอกาสช่วยแบ่งเบาความทุกข์จากภยัหนาวของพวกเขาไดบ้า้ง แมไ้ม่มากแต่ก็ดว้ยความรัก
ความปรารถนาดีจากพวกเราทุกคนครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านครับ  

 



 
ธรรมะจากดงหลวง 
            กราบถวายผา้ห่มเคร่ืองกันหนาว ไทยธรรมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านแมว ท่านสอาด ท่านวินัย ฯ 
รวมทั้งเตรียมถวายครูจารยท่ี์อาศยัในพื้นท่ีป่าเขาบริเวณดงหลวงอีกประมาณ40รูป พระสงฆ์เหล่าน้ีมุ่งการ
ปฏิบติัภาวนา ไม่มุ่งหาลาภสักการะใดๆ เราจึงปวารนาขออุปัฏฐากท่านในเร่ืองต่างๆ แบ่งเบาท่านบ้าง
เล็กๆนอ้ยๆก็ยงัดีครับ  เยน็5ธค.เรามาถึงวดั สวดมนตท์ าวตัรท่ีบริเวณรอยพระพุทธบาท ครูจารยแ์มวท่านให้
ธรรมโอวาท และพานัง่สมาธิภาวนาจนส่ีทุ่มก่อนท่ีเราจะไปนัง่ภาวนาต่อท่ีศาลาจนเชา้ครับ อากาศยามค ่าคืน 
ค่อยๆหนาวข้ึนๆ จนผา้ห่มเอาไม่อยู่ การภาวนาเฝ้าดูความหนาวท่ีปรากฏจากกายเรานั้น ท าให้เขา้ใจค าสอน
ท่านแมวไดดี้ยิง่ข้ึน พิจารณาไปมาจนลืมความหนาวไปไดจ้นเชา้จึงออกไปช่วยเตรียมอาหารท่ีครัวและช่วยกนั
จดัของเตรียมมอบใหก้บัชาวบา้นทั้งหลายต่อไป 

💓ของฝากจากลานพระพุทธบาท 
   ทาน-การท าบุญให้ทาน ช่วยสละความยึดมัน่ในตวัในตนเราออกไป ขจดัความตระหน่ีจากใจ ช่วย
พฒันา-เมตตาภาวนา เพิ่มความรักความปรารถนาดีจากใจของตนไปสู่สรรพสัตวโ์ดยรอบ ท าใหใ้จมีความสุข สงบ 

การรักษาศีล ท าใหเ้ราสามารถขดัเกลากิเลศหยาบๆออกจากใจ มีการระมดัระวงัในกายและวาจาไม่ให้
กระท าในส่ิงไม่ดี ส ารวมระวงัในกายและวาจาไม่ใหเ้กิดโทษกบัตนเองและผูอ่ื้น น ามาสู่ใจท่ีสงบ ไม่กงัวล 

การท าสมาธิ ช่วยควบคุมจิตใจ ไม่ให้คิดฟุ้งซ่าน โดยเฉพาะความคิดในทางท่ีผิดต่างๆ และท าให้ใจสงบ 
มีความสุข เป็นพื้นฐานของการปฏิบติัภาวนา เพื่อสามารถพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนกบักายและใจน้ี 

การภาวนา แมจ้ะเป็นของท่ีดูเหมือนยากล าบาก (ครูจารยแ์บนท่านวา่เหมือนเข็นครกข้ึนภูเขา) แต่เม่ือ
เราปฏิบติัอยูใ่นกรอบของ ศีล สมาธิ ปัญญา ตามท่ีพ่อแม่ครูอาจารยส์ั่งสอนแลว้ การภาวนาของเราย่อมเจริญ
ข้ึนแน่นอน เหมือนเด็กๆท่ีค่อยๆเจริญข้ึนโตข้ึนในทุกๆวนั เห็นทุกๆวนัอาจไม่รู้  แต่กลบัมามองดูจะเห็นว่า
พฒันาข้ึนไดจ้ริงๆ    จงอยา่ทอ้ถอย อยา่ท าผดิไปจากแนวทาง ศีล สมาธิ ปัญญาน้ี 

การปฏิบติันั้น พ่อแม่ครูอาจารยส์ าคญัมากๆ ท่านยกตวัอยา่งท่านอาจารยแ์บน ท่ีอดทน เค่ียวเข็ญ ศิษย์
ของท่าน ทั้งท าตวัให้เป็นแบบอย่าง ทั้งอบรบสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว แมว้าระสุดทา้ยท่ีท่านอาพาธ ยงัอดทนมา
สอนศิษยท่ี์ศาลาใหญ่ทุกๆวนัจนวาระสุดทา้ย  ท่านใหค้วามรู้ทั้งทางโลก ทางธรรม การใหท้าน รักษาศีล ภาวนา 
งานก่อสร้าง ทั้งวดัเจดีย ์รพ.ฯลฯ ก่อเกิดสาธารณประโยชน์ อยา่งมากมาย นบัเป็นแบบอยา่งท่ีดียิง่ จริงๆ 

การอบรมปฏิบติัภาวนา ตอ้งการความสงบ ทั้งภายนอกและภายใน ความเงียบภายนอก มกัก่อให้เกิด
ความสงบภายใน ครูจารยท์่านจึงแนะน าให้ศิษยข์องท่าน หลีกเร้น หาท่ีสงบเงียบเพื่อปฏิบติัภาวนา ไม่ให้ยุง่
เก่ียวกบัเร่ืองโลกภายนอกมากเกินไป เพราะจะท าใหจิ้ตใจไม่สงบ 



การภาวนาเร่ิมท่ีตนเอง ให้พิจารณาให้เข้าใจ กายน้ีใจน้ี แก้ไข ปรับปรุงพฒันาใจน้ี ไม่ใช่ให้ไป
เปล่ียนแปลงแกไ้ขใครหรือส่ิงใดภายนอก ธรรมเกิดไดใ้นใจน้ีมิใช่ภายนอก ดูส่ิงท่ีมากระทบภายนอก ยอ้นเขา้
มาศึกษา กายใจน้ี 

 
วดัป่าภูไม้ฮาว 
กราบท่านอาจารยค์รรชิต ท่ีวดัภูไมฮ้าว พอดีรถรางเสียเลยไดโ้อกาสดีไดเ้ดินข้ึนเขาระยะทาง300เมตร ไดอ้ากา
สบริสุทธ์ิเต็มปอดกนัทุกคนครับ คริสรับอาสาแบกน ้ ายาลงัใหญ่ข้ึนเขาเอง...เก่งมาก   ส่วนของอ่ืนก็ไม่หนกั
แลว้ครับ วดัเปล่ียนแปลงไปมากจากตอนท่ีเราบวชท่ีภูผาผึ้ง ท่านยงัคงใจดีเหมือนเดิม คุยกนัเร่ืองการสอน
อบรมปฏิบติัภาวนา ท่านเคยมาสอนท่ีวชัรธรรม เลยเรียนท่านวา่ตอนน้ีตอ้งปิดไปจากโควิด มีผูค้นมาอยูป่ฏิบติั
กบัท่านหลายคนทั้งหญิงชาย ท่ีวดัสงบเงียบดีมากครับ พื้นท่ีเป็นส่วนตวัมาก คณะเรากราบถวายปัจจยัไทย
ธรรมท่านก่อนลากลบัครับ 

 

 
ร่วมสร้างเจดีย์หลวงปู่แสน 
ก่อนกลบักทม.คณะเราแวะกราบหลวงปู่แสน-ณ วดัป่าภูกะโลน้และร่วมปัจจยั1แสนบาทเพื่อร่วมสร้างเจดีย์
ถวายหลวงปู่ครับ ขณะน้ีฐานรากท ามาไดม้ากแลว้ครับ ใชจ่้ายไป2ลา้นบาทแลว้ครับ ครูจารยจ์ากวดัสาขาหลวง
ปู่แบบ จากสวนป่า จากภูผาผึ้งและวดัใกลเ้คียง ลว้นมาร่วมแรงกายแรงใจสร้างถวายหลวงปู่ครับ คนงานนอ้ย
มาก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพระสงฆท์ั้งนั้นครับ เพื่อนๆท่านใดมีศรัทธาเรียนเชิญโอนปัจจยัไปร่วมท่านสร้าง
เจดียก์นันะครับ  กราบอนุโมทนาบุญดว้ยครับ  แวะมากไปหน่อยกวา่จะกลบัถึงบา้นส่ีทุมคร่ึงไดค้รับ เพื่อนๆ
ในคณะล าบากกนัเลย กราบขออภยัดว้ยครับ วนัน้ีวนัเกิดนอ้งกาญฯเลยไดโ้อกาสท าบุญใหญ่เลยนะครับ รวม
ค่าใชจ่้ายทริปน้ี 273,956 บาทครับ 



 

 
 
8 ธค.64  ส่งเคร่ืองกนัหนาวสู่วดัป่าเซปะหละ พระอจ.ซง้ 
              ท่านอจ.ซ้องเมตตามารับเส้ือผา้กนัหนาว ของเล่นเด็ก ตุก๊ตาฯ ส าหรับเด็กๆชายดน ท่ีอุง้ผาง โดยท่าน
จะมอบในวนัเด็กอีกหน่ึงเดือนขา้งหนา้ครับ 

 
10 ธค. 64  กราบครูจารย ์พญ.อมรา 
                        กราบสวสัดีปีใหม่พี่แป้น -อาจารยแ์พทยห์ญิงอมรา มลิลา ครูอาจารยท่ี์เราพยายามยดึท่านเป็น
แบบอยา่งตั้งแต่เขา้มาภาวนาท่ีวดัป่าบา้นตาด ทุกคร้ังท่ีไดส้นทนากบัพี่แป้น จะไดฟั้งเร่ืองดีๆ สมยัอยูก่บัพอ่แม่
ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวัและครูจารยสิ์งห์ทอง รวมทั้งยกตวัอยา่งใหก้ าลงัใจในการท างาน ในการด าเนิน
ชีวติท่ีมีคุณค่าอยา่งมากทุกคร้ังเสมอ วนัน้ีพานอ้งกาญฯ ท่านประธานคนใหม่มาฝากตวักบัพี่แป้นดว้ย ปีหนา้พี่
แป้นใหเ้วลาเรามาสอนภาวนาท่ีวชัรธรรมสถานสองคร้ังดว้ยกนัครับ ดีใจจงั   คุยกนัเร่ืองการปฏิบติัภาวนา 
ท่านวา่ปัจจุบนัเปล่ียนไป คนรุ่นใหม่สนใจการปฏิบติัท่ีสามารถใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั หนา้ท่ีการงาน ซ่ึง
แตกต่างจากสมยัท่ีเราถูกอบรมสั่งสอนกนัมาในสายวดัป่าเม่ือก่อน รู้แบบจึงอาจตอ้งเปล่ียนแปลงบา้ง แต่เน้ือ
ใน หรือหลกัการปฏิบติัภาวนาก็ไม่หลุดห่างไปจากสติ ไม่ออกไปจาก ศีล-สมาธิ-ปัญญา ซ่ึงผูส้อนผูใ้หค้วามรู้  
จึงอาจตอ้งปรับแต่งวธีิการไปบา้ง เราเองก็เรียนใหท้่านทราบวา่ ไม่อยากจะละทิ้งการส่งเสริมการปฏิบติัภาวนา 
ส าหรับผูส้นใจ โดยน าเอาส่ิงท่ีพอ่แม่ครูอาจารยถ่์ายทอดมาส่งต่อไป โดยหวงัวา่สักวนัคงจะเกิดประโยชน์กบั
ผูอ่ื้นบา้ง ปีหนา้เราจึงเอาหลกัสูตร ภาวนา ณ สุสาน มาสืบต่อการปฏิบติัภาวนาท่ีวชัรธรรม ซ่ึงกวา่จะเปิดไดอี้ก
คร้ังคงกลางเดือนหนา้ครับ 



 
บริษัทจ้ัมเวย์ 
                   จากการท่ีคุณคริส ลูกชายท่านประธานลู่ จาก บริษทัจั้มเวยท่ี์เคยช่วยท าขาตั้งโซล่าเซลใหพ้ี่นอ้งเรา
ท่ีดอยแม่ต่ืนเม่ือกลางปีท่ีผา่นมา เธออยากไปร่วมงานกบัพวกเราอีก  จนเม่ือสัปดาห์ก่อน เธอไปมอบเคร่ืองกนั
หนาวท่ีดงหลวงร่วมกบัพวกเราดว้ยครับ กลบัมาเธอก็คุยกบัท่ีบา้น ช่วยกนัเตรียมท่ีนอนหมอนมุง้และผา้ห่ม 
อยากมอบใหพ้ี่นอ้งเราทางชนบทดว้ย วนัน้ีเธอจึงชวนพวกเราไปดูของกนัท่ีบริษทั และวางแผนจดัส่งใหพ้ี่นอ้ง
ชนบทเราตามจุดต่างๆท่ีเหมาะสมต่อไป ภายในเดือนน้ีครับ  กราบอนุโมทนาบุญกบัครอบครัวคริสดว้ยนะ
ครับ ทั้งน้ียงัไดท้ราบข่าวจากท่านประธานลู่ วา่ ท่านธรรมาจารยส์ร้างเหยนิจะวดิิโอคอลมาคุยกบัพวกเราช่วงปี
ใหม่น้ี ส าหรับโครงการใหม่ๆท่ีมูลนิธิดวงแกว้จะไดเ้ร่ิมงานในปีหนา้น้ีดว้ยครับ กราบระลึกในความเมตตา
ของครูอาจารย ์ท่านธรรมาจารยส์ร้างเหยนินะครับ 

 
11-12 ธ.ค. 64 ภาวนา ณ สุสาน 

คณะเรา 10 คนกบัท่านอจ.ฐาอีก1 รวม11คน ไปปฏิบติัภาวนาร่วมกนัท่ีสุสาน เจริญมรณานุสติกัน  
ถึงแมจ้ะเป็นเวลาไม่นานนักแต่ก็เป็นการภาวนาท่ีใช้เวลาได้อย่างคุม้ค่าครับ เร่ิมจากพูดคุยสนทนาพอรู้จกั
ทกัทายกนัก่อนไปสุสาน ท่ีวชัรธรรมสถาน ก่อนเดินทางไปสุสานกนั หลงัจดัท่ีพกัเรียบร้อยก็เร่ิมเดินจงกรม 
(ทกัทายเจา้ของบา้นท่ีเรามาพกัร่วมกบัพวกเขา 1 คืน) ตกเยน็ก็ท  าวตัรเยน็ร่วมกนัเสร็จก็นัง่ภาวนาแบบไม่ตอ้ง
ออกมาจากเตน็ทใ์ครเตน็ทเ์ขาเลย ครบส่ีชม.ก็ไปพกัเขา้หอ้งน ้า และพกัผอ่นอริยบทหน่ึงชม. ก่อนไปต่อภาวนา
กันอีกหน่ึงรอบส่ีชม.เต็มๆ รอบแรกอากาศก าลังสบายๆ แสงจนัทร์วนัโกน7ค ่าสว่างพอมองเห็นบริเวณ
โดยรอบไดอ้ย่างชดัเจน แต่พอรอบหลงัแสงจนัทร์อบัแสง อากาศเร่ิมเยน็ลง บรรยากาศอยูใ่นความเงียบสงบ
และมืดมิด เหมาะต่อการภาวนาดูกายดูใจน้ีเป็นอย่างยิ่ง เช้าตีส่ีคร่ึงพวกเราก็มาท าวตัรเช้ากนัก่อนจะลาจาก
สุสานกลบัมาใส่บาตรท่านอาจารยฐ์ากนัท่ีวชัรธรรมสถาน   
            การนัง่ภาวนาหนา้หลุมศพ ก็เป็นการเจริญมรณสติไดเ้ป็นอยา่งดี อยา่งท่ีเคยบอกไวก่้อนเขา้อบรมวา่..."
ถา้พรุ่งน้ีเราจะตอ้งตาย  วนัน้ีเราอยากจะท าอะไร? "   ชีวิตท่ีมีความตอ้งการอยา่งไม่รู้จบ สุดทา้ยไม่วา่ไดห้รือ
ไม่ไดอ้ยา่งไร ก็จบลงท่ีการตายน่ีเอง   ถา้ไดคิ้ด พิจารณาถึงความตายบ่อยๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 



ของเราก็คงจะลดลงไดอ้ยา่งมากนะครับ ส่ิงท่ีจะติดตามเราไปหลงัความตาย ก็คงมีแต่ กรรมท่ีเราท า ทั้งดีและ
ไม่ดี   อาจไม่ใช่ส่ิงท่ีเราตอ้งการ แต่กรรมและผลของกรรม ยติุธรรมเสมอ...... 
            เพื่อนๆหลายคนไม่เคยตอ้งนัง่คร้ังละ4ชม.  ทั้งกลวัทั้งกงัวล  แต่ก็เห็นผา่นมาไดอ้ยา่งยิม้แยม้แจ่มใส่กนั
ทุกคน  คงจะไม่ยากดงัท่ีคาดหวงัไวน้ะครับ....  นัง่ภาวนาเฉยๆ ไม่ตอ้งคิดอะไร  เพียงดูให้รู้ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข่ึน
ในกายในใจน้ีแลว้ก็ปล่อยผา่นไป....( เจบ็ปวดเวทนาก็เช่นกนั  วนัน้ีปล่อยไปไม่ไดย้งัมีวนัต่อๆไปนะครับ..)  
             ปฏิบติัภาวนาท่ีสุสานคร้ังหนา้ เดือน กุมภาพนัธ์ นะครับ  เรียนเชิญเพื่อนร่วมทางสมคัรเขา้มาภาวนา
ดว้ยกนัครับ  ปีหนา้คงจะมีเดือนเวน้เดือนนะครับ " ภาวนา แค่ชัว่คืน กบัการรู้ต่ืน....ตลอดไป "   กราบ
อนุโมทนาบุญกบัทุกๆทา่นครับ 

 
ของฝาก จากสุสาน 

ในการปฏิบติัภาวนานั้น ความคิดและความรู้สึกใดๆก็ตามท่ีเกิดข้ึนมา  เราควรจะสามารถปล่อยมนัไว้
ตรงนั้น  ไม่มีการรับรู้ใดๆท่ีจะเขา้มาแทรกในกระแสของความรู้ตวันั้น ไม่ตอ้งสร้าง-ปรุงแต่ง-สรุป หรือให้ค  า
จ  ากดัความใดๆ  เพียงแค่ปล่อยใหทุ้กอยา่งเกิดข้ึน และใหส้ังเกตเห็นวา่ ความรู้ตวัของเราก็อยูต่รงนั้นดว้ยเสมอ 
ถา้เราจะสามารถรับรู้ถึงสติ ความรู้ตวัของเราขณะนั้นๆ  นัน่ก็เพียงพอแลว้    น่ีเป็นส่ิงท่ีเรา มกัจะไม่คุน้เคยใน
ตอนเร่ิมตน้ของการภาวนา  เพราะเรามกัหลงไปกบัมนัมาตลอดชีวิตแลว้  มนัอาจท าใหเ้รารู้สึกไม่สบายใจก็ได ้
และอาจจะรู้สึกถึงแรงกระตุน้ท่ีอยากจะท าอะไรสักอย่างต่อส่ิงท่ีมากระทบทางกายทางใจเราอยู่นัน่เอง ซ่ึงก็
เป็นเร่ืองปกติ เม่ือเราเร่ิมคุน้เคยกบัการภาวนาน้ี รู้จกัคุณลกัษณะของการตระหนกัถึงส่ิงท่ีตวัเองเป็นอยูแ่ละสติ
ความรู้สึกตวัของเราแลว้ เราก็จะเร่ิมเห็น -ความเมตตา กรุณาและปัญญาญาณ ในตวัเรา วา่จะอยูต่รงนั้นนัน่เอง 
เราจะตระหนกัรู้วา่ ความสุขในใจและทุกส่ิงทุกอยา่งรอบกายเรานั้ น่ม่ไอาจจะสมบูรณ์ไปกวา่ท่ีเราเป็นอยูแ่ลว้ 
ณ ตอนน้ี ในปัจจุบนัขณะน้ีเลย  สุขจากการภาวนา  เกิดข้ึน เวทนาทั้งหมดทั้งส้ินหายไป  ความเมตตาสุด

ประมาณปรากฏชดัเบ้ืองหนา้ใจเรา..........ส าหรับผูท่ี้ไม่มีโอกาสร่วมภาวนาในคร้ังน้ีนะครับ 💕 

 
11-12 ธค.64 วชัรธรรมสถาน 

หลงัจากสองปีท่ีเราเผชิญ โควดิมาดว้ยกนั วชัรธรรมสถานก็ตอ้งหยดุบริการไป ทั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีเคยดูแล
ก็ลาออกไปแลว้ มีท่านอาจารยฐ์าอยูภ่าวนาแต่ผูเ้ดียว เชา้ๆมีพี่เขียวมาคอยดูแลอุปัฏฐากท่านทุกวนั การจะรีบมา



เปิดอบรมปฏิบติัภาวนาอีกคร้ัง คงเป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับเราจริงๆ แต่.... พวกเราตระหนกัเสมอถึงความส าคญั
ของการอบรมภาวนา โดยเฉพาะท่ีมีพอ่แม่ครูอาจารยท่ี์เมตตามาใหก้ารสั่งสอน เราไดป้รารภกนัวา่จะกลบัมา
เปิดอีกคร้ังในปีหนา้ เดือน เมษายน ซ่ึงท าใหเ้รามีเวลาท่ีจะเตรียมตวับา้ง  

แต่ ณ เวลาน้ี ภยัจากโควิดลดลง เราจึงน าหลกัสูตร " การภาวนา ณ สุสาน " กลบัมาปัดฝุ่ นอีกคร้ัง 
โดยจะพยายามจดัใหไ้ดเ้ดือนเวน้เดือน ส าหรับเพื่อนๆท่ีรักการภาวนาทุกๆท่านครับ เพื่อนๆท่ีมีใจอยากจะช่วย
ประคบัประคองวชัรธรรมสถานขององคห์ลวงตาร่วมกนั ขอเรียนเชิญนะครับ เพราะต่อไปเราจะดูแลกนัโดย
อาสาสมคัรครับ ตั้งแต่ ปัดกวาด ท าความสะอาด ก่อน-หลงัการอบรม ธรรมบริกร-ช่วยสงเสริมการภาวนา ดูแล
การอบรม อาหาร ปานะ ฯลฯ เดือนเมษาช่วงสงกรานตค์งเป็น BIG CLEANING DAY ของวชัรธรรมสถานนะ
ครับ ขอเรียนเชิญล่วงหนา้เลยครับ นดักนัไวก่้อน... 

คร้ังแรกของกลบัมาอีกคร้ังในการภาวนาท่ีสุสาน ก็คือคืน11ธค64น่ีเองครับ ก่อนไปสุสาน เรามา
แนะน าตวักนัท่ีวชัรธรรม และหลงัการภาวนาเราก็กลบัมาถวายจงัหนัท่านอาจารยฐ์าท่ีวชัรธรรม ก่อนท่ีจะแยก
ยา้ยกนัไปต่อสู้ในโลกน้ีต่อไปดว้ยก าลงัใจ สติ ปัญญา จากการภาวนาท่ีพฒันาข้ึนๆ ทุกๆคร้ังท่ีเรามาร่วมกนั
ครับ คร้ังต่อไป เดือน กุมภาพนัธ์นะครับ เรานดัมาเจอกนั......... 

 
12 ธค.64   สรงน า้สรีระสังขาร ‘สมเด็จวดัปากน า้’  
                 นอ้มกราบถวายความอาลยั และน าขนมเป๊ียะ จากบริษทั รัน ย ีฟู้ด ไปร่วมเปิดโรงทาน และถวาย
พระสงฆท่ี์มาร่วมรับภตัราหาร ณ วดัปากน ้า 

 
น าขนมเป๊ียะ จากบริษัท รัน ยี ฟู้ด มอบให้ผู้สูงอายุ 

ออกจากวชัรธรรม เราไปมอบขนมเป๊ียะในท่ีสถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิมราชกุมารี ท่ีนครชยัศรี เป็นของขวญัปีใหม่ ปกติเราจะมามอบ
หลงังานบูชาคุณแผน่ดินตน้เดือนมกราคม ท่ีวชัรธรรมสถาน แต่ปีน้ี
เวลายงัไม่แน่นอน จึงขอมอบของขวญัปีใหม่เร็วหน่อยครับ ท่ีน่ียงัไม่
เปิดนะครับ มอบไดแ้ค่ดา้นนอก ยงัมีมาตราการป้องกนัโควดิอยูค่รับ 

 



 น าขนมเป๊ียะ จากบริษัท รัน ย ีฟู้ด มอบให้ผู้พกิาร  
                ออกจากวดัปากน ้ าบ่าย น้องกาญฯพาไปมอบขนมเป๊ียะในท่ีสถานสงเคราะห์คนพิการ ท่ีพระ
ประแดง เป็นของขวญัปีใหม่  ท่ีน่ีก็ยงัไม่เปิดนะครับ มอบไดแ้ค่ดา้นนอก ยงัมีมาตราการป้องกนัโควดิอยูค่รับ 

 
14 ธ.ค.64   ขนมปันรัก ณ รพ.ป่ินเกล้า 

                  เชา้น้ีน าขนมเป้ียลาวาไส้ไข่เค็มจาก THE CAKE WORLD 💖ไปมอบให้กบัผูป่้วยท่ีมารอพบแพทย์
ท่ีโอพีดี-ผูป่้วยนอกศลัยกรรม และตึกผูป่้วย ศลัยกรรม หญิง/ชาย ณ รพ.สมเด็จพระป่ินเกลา้ พร. เป็นของขวญัปี
ใหม่เล็กๆนอ้ยๆ แบ่งปันความรัก ความปรารถนาดี จากพวกเราถึง เพื่อนทุกๆคน วนัน้ีและตลอดไป ขอให้ส่ิงดีๆ
เหล่าน้ีจงขจดัความทุกขก์ายทุกขใ์จของสรรพชีวิตให้หมดไปโดยเร็ว...สักวนั  กราบอนุโมทนาบุญครับ 

          
17 ธ.ค.64    ถวายภัตตาหารพระวดัอโศ 
              เชา้ออกจากธรรมวิภาวนัไปถวายจงัหนัสงฆว์ดัอโศการาม เร่ิมจากถวายพระทุกรูปท่ีหอฉนัใตพ้ระวิหาร 
แลว้ไปถวายท่านอาจารยบุ์ญกู ้ท่านอจ.พรชยั หลวงตาปีและท่านธนาชยัไม่อยู ่เสร็จก็ไปนัง่สนทนากบัท่านพรชยั
อยูน่านเป็นชม.ครับไม่ไดคุ้ยกนันานจากโควิด รวมทั้งเร่ืองนอ้งชายจะมาขอบวชท่ีวดัอโศดว้ย บอกเขาไปแลว้วา่
ตอ้งซ้อมขานนาคให้ได้ก่อนมาสมคัร (ขนาดน้องท่านเจา้อาวาสอยู่มาส่ีเดือนแล้วยงัไม่ได้บวชเลย-ตอนน้ีมี
ระเบียบเรียบร้อยกวา่สมยัก่อนครับ)  ตอนน้ีส่วนใหญ่มาฟังธรรมท่ีวดัอโศไม่ค่อยไดม้าถวายจงัหนั ไดม้าแลว้สุข
ใจดีนะครับ สมกบัท่ีครูจารยห์ลวงตาบา้นตาดบอกวา่ วดัอโศเป็นเป็นฐานท่ีตั้งของวดัป่ากรรมฐาน เสียดายไม่ได้
พบท่านสามเรือนนะครับ ปีใหม่คงจะไดม้าถวายจงัหนัพร้อมกนัพร้อมเพื่อนๆญาติมิตรสหายกนันะครับ 

 



มอบขนมให้ผู้สูงวยั 
 เชา้น้ีหลงัถวายจงัหนัพระท่ีวดัอโศแลว้ เราไดน้ าขนมเป้ียะลาวาไส้ไข่

เค็มจาก THE CAKE WORLD 💖ไปมอบให้กับบ้านพักคนชรา
ปากน ้ า มูลนิธิวยัวฒันานิวาส ท่ีปกติเราจะมาเล้ียงอาหารและมอบ
ของขวญัปีใหม่ให้ทุกปี ปีน้ีคาดว่าหมดโควิด คงจะไปมอบของขวญั
ใหต้น้ปีหนา้ครับ(15มค.)?   ...สักวนัเราก็ตอ้งแก่ชราลงเช่นกนั 
 
มอบขนมให้บ้านพกัผู้พกิาร 
หลงัจากเยี่ยมเยียนผูช้ราสูงวยัแลว้ เรามาต่อกนัท่ีบา้นพกัผู ้
พิการ  เราไดน้ าขนมเป้ียะลาวาไส้ไข่เค็มจาก THE CAKE 

WORLD 💖ไปมอบให้กบัมูลนิธิสิริวฒันาเชสเชียร์ ท่ี
เรามกัจะมาเล้ียงอาหารและมอบของขวญัปีใหม่พร้อมกบั
เพื่อนๆทุกๆปี วนัน้ีมาสอบถามไดรั้บค าตอบวา่สามารถมา
เล้ียงอาหารไดแ้ลว้ ขณะท่ีเราไปก็ยงัมีผูใ้จบุญมาตดัผมให้
ผูพ้ิการท่ีน่ีดว้ย อนุโมทนาบุญดว้ยครับ 
 
19 ธ.ค..64   ธรรมะครูจารย์ ณ วดัอโศ 
                   วนัน้ีมีโอกาสมาฟังธรรมบรรยายจาก ครูจารย ์สุบรรณ์ สิริธโร วดัถ ้ าผาเก้ิง จ.ขอนแก่น ท่ี ศาลา
ทรงธรรม วดัอโศการาม เน่ืองจากไม่เคยไดฟั้งธรรมจากท่าน จึงขอสรุปธรรมะมาฝากเพื่อนๆดว้ยนะครับ  

1. คจ.ท่านเน้นการปฏิบติัใน สติปัฏฐานส่ี ให้มีสติ มีปัญญาพิจารณาส่ิงท่ีเขา้มากระทบ ทั้งกุศลและ
อกุศล ไม่ให้หลงไปในอารมณ์ ต่างๆ และเน้นว่าการปฏิบติัธรรมนั้นตอ้งไม่มีเวลาสถานท่ีเพราะกิเลส ก็ไม่
ไดม้าตามเวลาหรือสถานท่ีเช่นกนั จึงตอ้งมีสติรู้ตวัตลอดเวลา การปฏิบติัธรรมตอ้งบูรณาการ ทาน/ศีล/ภาวนา 
ทุกวนัเวลาทุกขณะจิต เป็นอกาลิโก จึงสู้กิเลสได ้

2. การเขา้วดั วดัท่ีท่านสอนส าหรับพวกเราคือขอ้วตัร ไม่ใช่วดัวาอาราม  ตอ้งมีขอ้วตัรท่ีดี 3 ขอ้หลกั 
คือ (1) ทานวตัร-ฝึกใจให้เสียสละ ช่วยเหลือ บ าเพญ็ประโยชน์ อนุเคราะห์ สงเคราะห์ผูอ่ื้นสัตวอ่ื์นทั้งวตัถุและ
อภยัทาน(ใจ)  (2) ศีลวตัร  ใหต้ั้งเจตนารักษากาย วาจาไม่ท ากรรมท่ีไม่ดี ตั้งใจรักษาศีลดว้ยการควบคุมจากใจท่ี
มีสติตามรู้กาย/การกระท าทุกเม่ือ   (3) ภาวนาวตัร  มุ่งสู่ใจ บุญท าท่ีใจ ไม่ใช่ซ้ือไดด้ว้ยเงินร้อยลา้นพนัลา้น ให้
รักษาใจ  วดั(วตัร) ทั้งสามน้ี ตอ้งหมัน่เขา้ คือหมัน่ประพฤติปฏิบติั ใชส้ติ ปัญญา ความเพียร เป็นเดือนเป็นปี 
จนจิตใจค่อยๆมัง่คงข้ึนๆ 

3. การปฏิบติัธรรม ไม่ใช่แค่แต่งชุดขาวเขา้วดั ฟังธรรม ตอ้งตั้งใจ อย่าสักแต่ว่า💖  บางคนแต่ชุด
ขาวมาถ่ายรูปอวดคนอ่ืนว่าเขา้วดัปฏิบติัธรรม!!!บางคนฟังธรรมไปก็เล่นมือถือไป เล่นไลน์ไป หรือเอาแต่

พูดคุยกนั!!! นัง่สมาธิเดินจงกรมก็เอาเวลามาแข่งกนัอวดกนั!!! ท าเพียงสักแต่วา่ท า 💖 ถา้เป็นเช่นน้ีไม่ทนั
ถอดชุดขาวก็ไม่เหลืออะไรแลว้ เราไม่ตอ้งท าอวดใคร ใหป้ฏิบติัภาวนาเพื่อฝึกใจเจา้ของคนเดียว พอแลว้ 



4.  การปฏิบติัธรรมตอ้งต่อเน่ืองท่ีจิตท่ีใจ เพราะการกระท าทุกอยา่งไม่วา่ดีหรือไม่ก็จะติดอยูท่ี่ใจ เช่น
การนัง่ภาวนาหรือการท าบุญ คนหน่ึงอาจก าลงัสร้างภพสร้างชาติ เช่นอยากได-้อยากมี-อยากเป็นต่างๆ  อยาก
รวย อยากรู้อยากเห็นฯ  แต่บางคนก าลังตดัภพตดัชาติอยู่  เช่นท าทานเพื่อสละออก ท าบุญสร้างกุศลเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม นัง่สมาธิมีสติไม่หลงอารมณ์ไม่ติดนิมิต ปล่อยวางได ้ ท่านวา่ส่ิงเหล่าน้ี ทุกการกระท าลว้น 
ติดอยู่ในจิตใจตามไปทุกภพภูมิ ท าให้มนุษย์ใน
โลกแตกต่างกนัเช่นถึงแมก้ายเป็นมนุษยแ์ต่ใจอาจ
เป็น-เทวดา-เปรต-สัตว-์มนุษยฯ์ได้เพราะส่ิงท่ีท า
กรรมติดไวใ้นจิตใจน้ี  

5. การปฏิบติัภาวนาจึงส าคญัมากในชีวิต
การเป็นมนุษยน้ี์ เพราะเป็นเหตุให้เราเกิดภพต่อไป
เป็นไปได้ต่างๆ ถ้าเราสนใจแต่ผลของทานศีล
ภาวนาเพื่อไปสวรรค์หรือพรหมโลก หมดบุญก็
ตอ้งกลบัมาหรืออาจตกลงไปต ่ากวา่มนุษยไ์ด ้ท่าน
สอนให้ภาวนาพิจารนาขนัธ์  รู้จกัเหตุและผลของ
กรรม มีสติตามรู้ในกายและใจ มุ่งพฒันาใจ อยา่ไป
สนใจกับวตัถุช่ือเสียงเงินทองฯ  มากนัก   ทาน-
ไม่ ใ ช่ท า ให้ตนเอง ! ! !แ ต่ เพื่ อบ า เพ็ญให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น สัตวอ่ื์น   ศีล-ไม่ท าผิดทางกาย
ทางวาจา คุมด้วยใจ พัฒนาใจ (ใจเป็นใหญ่)     
ภาวนา-ให้รักษาใจ มีสติอยา่ท าไปแลว้สร้างอตัตา ให้ท าสัมมาทิฐิอยา่สร้างมิจฉาทิฐิ เวลานัง่ภาวนาพบเวทนา
ให้ใชข้นัติ อยา่เอาแต่สวดเก่ง (ขนัติ ในบารมี10ทศัน์)ให้เอามาใชสู้้เวทนา พิจารนากองขนัธ์ให้ได ้ผา่นเวทนา
ไดก้็จะมีปิติ เม่ือมีปิติ ใจก็จะมีก าลงั ปฏิบติัภาวนาไดดี้ยิ่งข้ึน ท าทานรักษาศีล ภาวนาดียิ่งข้ึน ผลของก าลงัใจ
จากการพิจารณาขนัธ์น้ี ยงัเอาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ท าการงานไดดี้ข้ึนดว้ย น่ีแค่เบ้ืองตน้ของสมาธิเท่านั้น 

6. เม่ือเราปฏิบติัดี ผลของการปฏิบติัจะน าสุขมาให้ตนเองครอบครัวและสังคมท่ีอยูด่ว้ย คนดีเขาก็อยากมา
เกิดในครอบครัวท่ีมีศีล จึงท าใหว้งคต์ระกูลดีไปอีก7ชัว่คน เราดีเป็นแบบอยา่ง ลูกหลานก็จะเป็นคนดีต่อๆไป 

7. สุดทา้ย ท่านวา่การปฏิบติัไม่จ  ากดัท่ีผา้ขาวผา้เหลืองไม่มีกาลไม่มีเวลาท าไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตอ้งฝึก -
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา-ต่อเน่ืองในสติปัฏฐานส่ี เพราะผลของการภาวนาซ้ือไม่ไดด้ว้ยเงินทอง ตอ้งมี
สัมมาทิฐิในการปฏิบติั อยา่ให้เกิดมิจฉาทิฐิอยา่งท่ีท ากนั ชีวิตน้ีร่างกายน้ีเปราะบางนกั แต่ส าคญัยิ่งนกั ให้ท า
ประโยชน์กบัเวลาท่ีเหลือในชีวิตน้ีให้คุม้ค่า การปฏิบติัไม่ใช่กระท าเฉพาะในรูปแบบ หรือในวดั การปฏิบติั
ภาวนาตอ้ง   อกาลิโก  ตอ้งไม่มีรูปแบบ  ท าไดทุ้กกาลทุกเวลาทุกสถานท่ีจึงจะทนักบักิเลสได ้

💓กราบอนุโมทนากบัทุกๆท่านท่ีไดจ้ดัการสร้างกิจกรรมดีๆเช่นน้ี กราบอนุโมทนากบัทุกๆท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมน้ี สุดทา้ยน้ีขอกราบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย ์สุบรรณ์ สิริธโร วดัถ ้ าผาเก้ิง  ดว้ยความเคารพ
อยา่งสูงท่ีท าใหจิ้ตน้ีสวา่งไสวไปในธรรมท่ีท่านแสดง 
 



23 ธ.ค. 64   ส่งของไปวดัป่ากตัญญุตารามฯ 
จดัของผา้ห่ม เคร่ืองกนัหนาว จากรง.จัม๊เวย ์ส่งไปวดัป่ากตญัญุตาราม สระแกว้ จ  านวน 50ชุด ส าหรับชาวบา้น
ท่ีขาดแคลน รอบๆบริเวณวดั หนา้หนาวปีน้ี 

 
25 ธ.ค. 64 Merry Christmas  
บ้านพกัคนชรา สุพรรณฯ 

เช้าน้องกาญมารับท่ีธรรมวิภาวนัแต่เช้าไปบา้นพกัคนชราสุพรรณบุรี น าเส้ือผา้ ผา้ห่มและหน้ากาก
อนามยัมามอบเป็นของขวญัปีใหม่ใหคุ้ณลุงคุณป้าท่ีน่ี อายมุากสุดก็92ไดค้รับ มีหลายคนท่ีลูกหลานไม่มาเยี่ยม
แล้ว พวกเรามาเยี่ยมท าเอาได้เห็นน ้ าตาจากความปิติของพวกท่านหลายคนเลย มาแล้วก็รู้สึกดีๆนะครับ 
สมยัก่อนเรามาออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีผา่ตดัผูพ้ิการท่ีรพ.บางปลามา้บ่อยๆ รู้สึกผกูพนักบัผูค้นท่ีน่ีเหมือนกนั 
ก่อนกลบั เราตั้งใจท่ีจะน าอาหารและของขวญัมาเยีย่มท่านบ่อยๆเท่าท่ีท าไดน้ะครับ ขอบอกวา่เจา้หนา้ท่ีพี่เล้ียง
ดูแลท่ีน่ีน่ารักทุกคน ดูแลว้เหมือนบา้นท่ีมีครอบครัวใหญ่ๆมากกวา่บา้นพกัคนชราครับ อากาศก็ดีมีบริเวณออก
ก าลงัได ้ทุกคนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีครับ กราบอนุโมทนากบัทุกๆท่านท่ีไดส้ร้างความสุขใหก้บัท่านเหล่าน้ี
นะครับ 

 

 

 



บ้านหมาแมวจร 
ร่วมกนัมอบความสุขเล็กๆ อาหารหมาแลว้ขา้วสารสองกระสอบกบัของขวญัเล็กๆนอ้ยๆใหพ้ี่เล้ียงคุณ

หมาคุณแมว เธอน่ารักกนัมากๆเลยทั้งมากอดมาเล่นดว้ยทุกตวั แรกๆก็เห่าเรา พอเขา้ไปบา้นเขากลบัไม่ยอมให้
ออกมา ลูกหมาเล็กๆน่ารักมากๆ มีแม่นมดูแลตวัเดียวเล้ียงลูกเป็นสิบๆได ้เจา้แมวนอนกนัหมอยกเวน้จ่าฝูง
นอนเฝ้าหน้าประตูอยู่ มาร่วมแบ่งปันความรัก แมเ้พียงเล็กน้อยก็ยงัดีนะครับ พวกเขารอคุณอยู่ทุกวนัครับ 
เสียดายไม่ไดแ้ต่งชุดขาวแดงมาเยีย่มเธอ มีความสุขมากๆนะ แลว้จะกลบัมาเยีย่มบ่อยๆ 

 

25 ธ.ค. 64 วดัส าปะซิว สุพรรณบุรี 

กราบพ่อแม่ครูอาจารยว์ิทยา ท่ีวดัส าปะซิว ท่านมาบรรยายธรรม

ในการอบรมปฏิบติัภาวนาท่ีวดัแห่งน้ี แต่หลงัจากได้รับวคัซีน

เข็มท่ีสามเม่ือวาน วนัน้ีเท้าบวมและปวดจนเดินไม่ถนัด ต้อง

จดัหาเภสัชทั้งยาทานและยาทาให้รวมทั้งปานะท่ีคุณหมอแบ๊ว

ช่วยจดัมาถวาย ตอนแรกโทรไปรบกวนคุณพริกหลานท่านเจา้

คุณเทพฯวา่จะขอไปพกัดูแลท่ีพกัสงฆข์องท่านแต่คจ.วิทยาท่าน

ดีข้ึนและทางคณะจดังานไดจ้ดัหากุฏีท่ีพกัติดกบัวิหารจดัอบรม

ถวาย จึงไม่ได้ไปรบกวนเธอ มีคุณพี่วีระคอยดูแลท่านอยู่คง

วางใจไดแ้ลว้ หกโมงกวา่เราจึงลากลบั พร้อมกบัถวายฏีกานิมนต์

สอนท่ีวชัรธรรมสถานปีหน้าเดือนพฤษภาคม 27-29 ด้วยครับ 

เพื่อนๆท่านใดเขา้อบรมภาวนากบัท่านเรียนเชิญนะครับ 

25 ธ.ค. 64 ฟังธรรม ลป.เสงี่ยม 

บ่ายสองโมง ฟังธรรมจากลป.เสง่ียมฯ ท่านตั้งอกตั้งใจสอนธรรมะใหพ้วกเราในวหิารกวา่สองชม.ฟังแลว้ติดใจ 

อดสะทกสะทอ้นกับการปฏิบติัภาวนาของเราไม่ได้ จึงกราบขออนุญาตท่านน ามาแบ่งปันเป็นธรรมทาน

เล็กๆนอ้ยๆส าหรับผูท่ี้ไม่มีโอกาสไดม้าฟังนะครับ  “บางส่วนจากการแสดงธรรมของพอ่แม่ครูอาจารย”์ 

คจ. ท่านสอนเร่ืองการปฏิบติัภาวนา ใหมุ้่งเนน้ไปท่ีการฝึกใจของตน อยา่ไปเท่ียวเปรียบเทียบกบัผูอ่ื้น 

การฟังธรรม การเล่าเรียนธรรม นั้นผา่มมามากแลว้ ท่ีตอ้งท าต่อไปน้ีคือการปฏิบติัดว้ยตวัเจา้ของเอง ฟังเขามา-

อ่านมาวา่จะเป็นเช่นนั้นเช่นน้ี จะจริงไหมจริงก็ตอ้งเจอเองจึงจะจริง นัง่ภาวนาไปชัว่โมงสองชัว่โมง เห็นเอง

ความเจ็บความปวด อยูก่บัมนัอยา่งไร พิจารณาอยา่งไร ภาวนาอยา่งไรให้ผา่นได…้   ตอ้งฝึกตอ้งทน ฟังอ่าน



อยา่งเดียวไม่ได ้หนงัสืออ่านมาเป็นตั้งๆฟังมาเป็น

เดือนเป็นปี  ไม่ปฏิบติัก็จะไม่ได ้ผลอะไร  ตอ้งฝึก 

ตอ้งหัด  รักษาศีล ภาวนา ให้จิตมนัสงบ สงบลง 

ก่อนจึงจะรู้จึงจะเห็น ไม่ตอ้งถามว่าเม่ือไร ท าไป 

เป็นเดือนเป็นปี ให้จิตสงบก่อนจึงจะเร่ิมรู้เร่ิมเห็น 

เร่ิมจะภาวนาเป็น เร่ิมพิจารณาได้ ท าก็ไม่ท า แต่

หวงัจะเอาแต่ผล!   ฝึกต่ืนมานัง่ภาวนา ตีหน่ึงถึงตี

ส่ีน่ีสงบดี ท าไปท าบ่อยๆ ส าคญัท่ีสุดก็ใจน้ี ภาวนา

ใหใ้จสงบ  หยดุความคิดหยดุการปรุงแต่งได ้ก็เร่ิม

ภาวนาได ้พวกเรามีแต่คิด ปรุงแต่ง ยดึในตวัในตน

ตลอดเวลา เม่ือใดจะสงบ  ตอ้งฝึกตอ้งทน พยายาม

เร่ิมฝึกให้ใจสงบ เลิกการปรุงแต่ง ก็จะลดการยึด

ในตวัในตนลงไป เพราะเห็นความเป็นจริงมากข้ึน 

ใจสงบไดก้พ็ิจารณาได ้เร่ิมเขา้ใจเร่ิมภาวนา ท่านอยูก่บัพอ่แม่ครูอาจารย ์ท่านวา่ภาวนาท่ีเดิมๆมนัเบ่ือจิตมนัเคย

ชิน ครูอาจารยท์่านให้เปล่ียนสถานท่ี เช่นไปป่าช้า ไปป่าไปเขา เขา้หาเสือหาช้าง จิตมนัจะได้กลวั จิตต่ืน 

ภาวนาดี เพราะมนักลวัมนัระมดัระวงั เราก็เหมือนกนัตอ้งปรับแต่งการภาวนา เปล่ียนสถานท่ีบา้ง ภาวนาไม่

คืบหน้าก็ตอ้งเขา้หาครูอาจารยบ์า้งให้ท่านแกไ้ขให้ท่านสอน ครูอาจารยจ์ริงๆท่านฟังแลว้แกไ้ดเ้ลย เราก็จะ

พฒันาไดภ้าวนาต่อไปได ้ใหพ้ากนัภาวนานะ ใจน่ีส าคญัสุด ภาวนาลงท่ีใจ 

         ❤️ นัง่อยูด่า้นหลงัฟังไม่ค่อยชดัครับ ผดิพลาดประการใดโปรดอภยัดว้ยครับ  กราบอนุโมทนากบัคณะ

ผูจ้ดัการอบรมคร้ังน้ีดว้ยครับ เป็นประโยชน์อยา่งมากจริงๆ 

26 ธ.ค. 64  ห้องความดันลบ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี 

               บ่ายหลงัมอบขา้วสารให้นอ้งๆหมาแมวจรแลว้ นอ้งกาญพามาตรวจความเรียบร้อยของห้องความดนั

ลบท่ีรพ.มะการักษ ์ปรากฏวา่ยงัไม่เรียบร้อย พรุ่งน้ีทางบริษทัจะมาตรวจสอบแกไ้ขอีกคร้ังครับ คงตอ้งมาตรวจ

มอบหอ้งความดนัลบอีกทีเดือนหนา้แลว้ครับ ช่วงน้ีงานเขา้เยอะมากๆเลย 

 



27 ธ.ค. 64  ชุดเคร่ืองกนัหนาว ถึงวดัป่าดอยแสงธรรมฯ 

เคร่ืองกนัหนาว ผา้ห่ม เต็นท ์เส้ือผา้ ส่งไปเพิ่มอีกห้าสิบชุดรวมสอง

ร้อยชุดเตรียมมอบให้ชาวบา้นรอบๆบริเวณวดั และพดัลมอีกห้าสิบ

ตวัเตรียมส่งมอบไปตามวดัใกล้ๆ ดว้ย  กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ

ท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญน้ีนะครับ เพื่อนๆท่านใดว่างเรียนเชิญนะ

ครับ 1-2มกราคมน้ีท่ีวดัป่าดอยแสงธรรมฯ อ.ฝาง เชียงใหม่ ร่วมกนั

มอบความรัก ความปรารถนาดีใหพ้ี่นอ้งเราในชนบทกนัครับ 

27 ธ.ค.64  กราบอวยพรปีใหม่ท่านธรรมาจารย์สร้างเหยนิ 

                ปลายปีแลว้ มีโอกาสไดพู้ดคุยกบัท่านธรรมาจารย ์รายงานเร่ืองการท างานของมูลนิธิฯให้ท่านทราบ 

ท่านจะไดป้ล้ืมใจ ท่ีเห็นการกระท าดีๆท่ีพวกเราตั้งใจกระท า   เน่ืองจากโควิดสองปีน้ีจึงไม่มีโอกาสไปเยี่ยม

เยียนท่าน ไวห้มดโควิดปีหนา้ค่อยไปกราบท่านกนัครับ แต่ละเดือนตอนน้ีไดอ่้านธรรมะจากท่าน พร้อมๆกบั

เพื่อนๆอีกทัว่โลกเกือบร้อยสามสิบประเทศ ไดอ้ะไรมากมายทีเดียวครับ เปิดใจใหก้วา้งรอรับส่ิงดีๆ 

              💖ธรรมะบางส่วนท่ีท่านส่งมาให ้แบ่งปันกนัครับ 💖  

💕"ไม่ตอ้งรอฟังธรรมท่ีสูงส่ง แมเ้พียงธรรมะพื้นฐาน ถา้ฟังแลว้เขา้ใจน าไปปฏิบติัได้ ไยจะมิใช่ธรรมะท่ี

สูงส่ง  การเรียนรู้ธรรมะ แต่ไม่น ามาปฏิบติั จะเรียนไปเพื่ออะไร?"💕 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 ธ.ค.64  พระอาจารยสุ์นยัเยีย่ม Jumpway.Co.,LTD / ซีวกีา้ โรง 2 

หกปีก่อนท่านอาจารยสุ์นยั ไดม้าเป็นประธานท าบุญเปิดโรงงานแห่งน้ี     (27 Apr17)  วนัน้ีท่านไดก้ลบัมา

เยีย่มชมโรงงานน้ีอีกคร้ัง ทุกอยา่งเปล่ียนไปจากเดิมมากมายจริงๆครับ เจริญข้ึนๆ อนุโมทนาบุญดว้ยครับ 

 



 
27 ธ.ค.64     ส่งเคร่ืองกนัหนาวไปวดัโพธิญาณรังสี 

                  เคร่ืองกนัหนาว ผา้ห่ม พดัลม เตน็ทมุ์ง้นอน จ านวน เพียง50ชุด แต่ตอ้งถูกจดัใส่รถกระบะตูทึ้บสอง

คนั ขนจากบริษทัจัม๊เวย ์ส่งไปยงั วดัโพธิญาณรังสี   (พระอาจารยสุ์นยั สุธมัโม)  พอไกบัท่ีส่งไปฝางคร้ังล่าสุด

ครับ เพื่อมอบให้กบัเด็กๆและชาวบา้นบริเวณวดัในวนัอาทิตยท่ี์ 9 มค65น้ี เวลาประมาณ13.00น. เพื่อนๆท่าน

ใดวา่งเรียนเชิญเอาของไปมอบใหเ้ด็กๆและชาวบา้นกนันะครับ 

 
31 ธ.ค.64  มอบเคร่ืองกนัหนาว ส่งท้ายปีเก่า 2564 

ทางวดัป่าดอยแสงธรรม เร่ิมเอาเคร่ืองกนัหนาวท่ีเราส่งไป มอบให้แก่ชาวบา้นท่ีขาดแคลนในชนบทแล้ว 

อากาศก าลงัเยน็ลงพวกเขาคงไดใ้ชก้นัไดอ้ย่างอบอุ่นนะครับ แบ่งปันความรักความห่วงใยให้แก่กนัครับ ขอ

ความสุข จงส่งผา่นจากใจของพวกเราทุกคนสู่ผูค้นท่ียงัขาดแคลนตลอดไป 

 

 


