ธันวาคม 2564
4 ธค. ถวายจังหันครู อาจารย์ทวี
เช้าถวายจังหัน ไทยธรรม สังฆทาน ผ้าห่มและเสื้ อผ้าสาหรับชาวบ้าน แด่ครู จารย์ทวี เสร็ จแล้วมี
โอกาสสนทนาธรรมกับท่านจนสิ บโมงกว่าจึงได้ลากลับ มีอาจารย์ประดิษฐ์พามาส่ งบ้านครู นอ้ ยที่โปงกระทิง
ที่เราฝากรถไว้ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ

ของฝากจากบางกะม่า
1. ครู จารย์ท่านว่าการที่ จะบรรลุ ธรรมนั้นมีหลายระดับตามเจตนาที่ต้ งั ไว้ ตั้งแต่ สาวกภูมิ พระอัคร
สาวก พระปั จเจก พระพุ ท ธะ ฯ เวลาแม้ย าวนานแตกต่ า งกัน มากแต่ บ ารมี ก็ แ ตกต่ า งกัน ด้ว ย การจะเป็ น
พระพุทธเจ้าเองก็มีเวลาต้องสร้ างบารมี ตั้งแต่ 4, 8หรื อถึงแม้16อสงไขย ให้เราเลื อกเอาเองว่าจะสร้ างบารมี
ต่อไป โดยต้องอดทนต่อเรื่ องต่างๆมากมายเช่นทุกวันนี้ ..หรื อจะจบเสี ยโดยเร็ ว เพราะต่างก็ทราบแล้วว่า...ชี วิต
ล้วนมีแต่ทุกข์เท่านั้น
2. สาหรับเรื่ องหาผูส้ อนภาวนานั้น การที่จะเป็ นครู ผสู ้ อนธรรมะแก่ผอู ้ ื่น ตนเองควรรู ้จริ งและปฏิบตั ิ
ได้เองแล้ว..ก่อนสอนผูอ้ ื่น ธรรมะแม้กล่าวได้ถูกต้องแต่ถา้ สอนจากผูไ้ ม่บริ สุทธิ์ ก็อาจมัวหมองได้เช่นกัน แต่
ธรรมะใดๆที่ออกจากผูบ้ ริ สุทธิ์ แล้วล้วนบริ สุทธิ์ ทั้งสิ้ น ดังอาหารที่สะอาด เมื่อนามาใส่ ในภาชนะที่สะอาด
ย่อมสมควรแก่การรับทาน แต่ถา้ นาอาหารนั้นมาใส่ ในภาชนะที่สกปรก ย่อมไม่สมควรต่อการรับทานเพราะ
ย่อมสกปรกไปตามภาชนะนั้นๆเป็ นต้น
3. พ่อแม่ครู จารย์บา้ นตาดเคยสอนท่านอาจารย์ทวีที่วดั ป่ าหนองกองว่า... ธรรมะล้วนอยูร่ อบกายเรา....
เพียงมองเห็น สัมผัสได้..และนามาพิจารณาก็ลว้ นเป็ นธรรมะทั้งสิ้ น เช่นพิจารณารู ป พิจารณากายนอกกายใน
ของสิ่ งมีวิญญาณเช่ นสัตว์ หรื อไม่มีวิญญาณเช่ นต้นไม้ภูเขา ก้อนหิ น นามาพิจารณาเทียบกับกายของเราเป็ น
ต้น เราอาจสามารถเรี ยนรู ้ได้ตลอดวันเวลาโดยไม่รู้เบื่อเลย จะต้องรอฟังธรรมะจากผูใ้ ดไปทาไม?

4. สาหรับเรื่ องการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิภาวนาของมูลนิ ธิฯนั้นดี แล้ว ทั้งที่วชั รธรรมและที่สุสาน แต่การจะ
หาครู อาจารย์มาสอนนั้นยากมาก ไม่รู้จะมีใครที่จะเสี ยสละมาสอนให้ ท่านว่าให้เรานั้นแหละสอนเอง แต่สอนใน
สิ่ งที่ตนรู ้และทาได้ก่อน อย่าสอนเกินไปในสิ่ งที่ไม่รู้จริ ง อย่าเป็ นคนตาบอดจูงคนตาบอด จะหลงทางได้
5. ทางปฏิบตั ิแบบลัดสั้นนั้นมีหรื อไม่? ท่านว่าที่ส้ นั สุ ดก็ตอ้ งทิ้งอวิชาให้ได้มนั ยากนะ แล้วจะทาเช่น
ไรครับ? ท่านว่า......สักแต่ว่ารู ้ ......สั้นสุ ดแล้ว (สัมผัสใดจากสิ่ งรับรู ้ ท้ งั หก สัมผัสแล้วให้รู้ รู ้ แล้วก็วางด้วย
ปัญญาเสี ย)
กราบครู อาจารย์ ประกอบ
กลับจากบางกะม่า แวะกราบท่านอาจารย์ประกอบ วัดป่ ามหาไชย นาไทยธรรมมาถวายท่านเล็กน้อย
สนทนาธรรมและเรื่ องต่างๆกันพอสมควร เรื่ องวัดใหม่สาขาท่าน4แห่ งเสร็ จไปสามแห่ งเหลือที่เชี ยงใหม่อีก
หนึ่ งแห่ งครั บกาลังดาเนิ นการครั บ วันนี้ ท่านกาลังสร้ างกาแพงวัดด้านหน้าใหม่ครั บตอกเสาเข็มแล้วกาลัง
เตรี ยมทาตอม่อครับ คุ ยกันเรื่ องการปฏิ บตั ิ ท่านว่าที่วดั ท่านให้ทุกคนปฏิ บตั ิตามข้อวัตรประจาวัน และให้มี
เวลาให้ปฏิบตั ิเองด้วย อุโบสถใหม่เกือบเสร็ จแล้ว เหลือแต่กระเบื้องภายในที่กาลังทาอยูค่ รับ ก่อนลากลับเรา
ยังได้กราบขอโอกาสจะขอมาทากิจกรรมของมูลนิธิร่วมกับท่าน ท่านอนุญาติ แต่ให้ติดต่อไปก่อนจะได้มีเวลา
ปรึ กษาเตรี ยมงานครับ

5 ธค.64 ผ้ าห่ ม ทีถ่ วายครู จารย์ มานะ สู่ ศาสนทายาท
ครู จารย์ มานะ ฉันทสาโร เจ้า อาวาสวัดป่ าเทิ ดพระเกี ยรติ สิ รินธร อ.นาแห้ว มาเป็ นเจ้า ภาพถวาย
ภัตตาหารเช้า-เพล และนาผ้าห่มคลายหนาว จากมูลนิธิดวงแก้วฯ มามอบให้แก่สามเณร ศาสนทายาท ถวายเป็ น
พระราชกุ ศ ล แด่ พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พ ลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร ณ
โรงเรี ยนนานาชาติสาธิ ตมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมถ์เจ้ า
พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ณายก ต.โพนสู ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ครู จารย์ เสถียร มอบผ้ าห่ มและเครื่ องกันหนาว
ครู จารย์เสถียรมอบผ้าห่ม-เครื่ องกันหนาวที่มูลนิ ธิดวงแก้วนาไปถวาย แก่ชาวบ้านวัดถ้ าพระภูววั และ
วัดป่ าคุณวนาราม ถวายเป็ นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้นะครับ

6 ธ.ค.64 มอบผ้าห่ มเครื่ องกันหนาวแก่ชาวบ้ านดงหลวง
ครู จารย์แมวกรุ ณาช่ วยประสานจัดการให้พวกเราได้มอบผ้าห่ มเครื่ องกันหนาวให้แก่ชาวบ้านเขตดง
หลวง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
อากาศเริ่ มหนาวแล้วครับกลางคืนประมาณ 12 องศาได้ แม้แต่พวกเรายังหนาวกันเลยครับ รู ้สึกดีๆนะ
ครับที่พวกเราได้มีโอกาสช่ วยแบ่งเบาความทุกข์จากภัยหนาวของพวกเขาได้บา้ ง แม้ไม่มากแต่ก็ดว้ ยความรัก
ความปรารถนาดีจากพวกเราทุกคนครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

ธรรมะจากดงหลวง
กราบถวายผ้า ห่ ม เครื่ องกันหนาว ไทยธรรมแด่ พ่อแม่ ค รู อาจารย์ ท่ า นแมว ท่ า นสอาด ท่ า นวินัย ฯ
รวมทั้งเตรี ยมถวายครู จารย์ที่อาศัยในพื้นที่ ป่าเขาบริ เวณดงหลวงอี กประมาณ40รู ป พระสงฆ์เหล่ านี้ มุ่ง การ
ปฏิ บ ตั ิ ภาวนา ไม่ มุ่ ง หาลาภสั ก การะใดๆ เราจึ ง ปวารนาขออุ ปั ฏ ฐากท่ า นในเรื่ อ งต่ า งๆ แบ่ ง เบาท่ า นบ้า ง
เล็กๆน้อยๆก็ยงั ดีครับ เย็น5ธค.เรามาถึงวัด สวดมนต์ทาวัตรที่บริ เวณรอยพระพุทธบาท ครู จารย์แมวท่านให้
ธรรมโอวาท และพานัง่ สมาธิ ภาวนาจนสี่ ทุ่มก่อนที่เราจะไปนัง่ ภาวนาต่อที่ศาลาจนเช้าครับ อากาศยามค่าคืน
ค่อยๆหนาวขึ้นๆ จนผ้าห่ มเอาไม่อยู่ การภาวนาเฝ้ าดู ความหนาวที่ปรากฏจากกายเรานั้น ทาให้เข้าใจคาสอน
ท่านแมวได้ดียงิ่ ขึ้น พิจารณาไปมาจนลืมความหนาวไปได้จนเช้าจึงออกไปช่วยเตรี ยมอาหารที่ครัวและช่วยกัน
จัดของเตรี ยมมอบให้กบั ชาวบ้านทั้งหลายต่อไป
💓ของฝากจากลานพระพุทธบาท
ทาน-การท าบุ ญให้ทาน ช่ วยสละความยึดมัน่ ในตัวในตนเราออกไป ขจัดความตระหนี่ จากใจ ช่ วย
พัฒนา-เมตตาภาวนา เพิม่ ความรักความปรารถนาดีจากใจของตนไปสู่ สรรพสัตว์โดยรอบ ทาให้ใจมีความสุ ข สงบ
การรักษาศีล ทาให้เราสามารถขัดเกลากิเลศหยาบๆออกจากใจ มีการระมัดระวังในกายและวาจาไม่ให้
กระทาในสิ่ งไม่ดี สารวมระวังในกายและวาจาไม่ให้เกิดโทษกับตนเองและผูอ้ ื่น นามาสู่ ใจที่สงบ ไม่กงั วล
การทาสมาธิ ช่วยควบคุมจิตใจ ไม่ให้คิดฟุ้งซ่ าน โดยเฉพาะความคิดในทางที่ผิดต่างๆ และทาให้ใจสงบ
มีความสุ ข เป็ นพื้นฐานของการปฏิบตั ิภาวนา เพื่อสามารถพิจารณาให้เห็นความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นกับกายและใจนี้
การภาวนา แม้จะเป็ นของที่ดูเหมือนยากลาบาก (ครู จารย์แบนท่านว่าเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา) แต่เมื่อ
เราปฏิบตั ิอยูใ่ นกรอบของ ศีล สมาธิ ปั ญญา ตามที่พ่อแม่ครู อาจารย์สั่งสอนแล้ว การภาวนาของเราย่อมเจริ ญ
ขึ้นแน่ นอน เหมือนเด็กๆที่ค่อยๆเจริ ญขึ้นโตขึ้นในทุกๆวัน เห็ นทุกๆวันอาจไม่รู้ แต่กลับมามองดู จะเห็ นว่า
พัฒนาขึ้นได้จริ งๆ จงอย่าท้อถอย อย่าทาผิดไปจากแนวทาง ศีล สมาธิ ปั ญญานี้
การปฏิบตั ิน้ นั พ่อแม่ครู อาจารย์สาคัญมากๆ ท่านยกตัวอย่างท่านอาจารย์แบน ที่อดทน เคี่ยวเข็ญ ศิษย์
ของท่าน ทั้งทาตัวให้เป็ นแบบอย่าง ทั้งอบรบสั่งสอน ดุ ด่าว่ากล่าว แม้วาระสุ ดท้ายที่ท่านอาพาธ ยังอดทนมา
สอนศิษย์ที่ศาลาใหญ่ทุกๆวันจนวาระสุ ดท้าย ท่านให้ความรู ้ท้ งั ทางโลก ทางธรรม การให้ทาน รักษาศีล ภาวนา
งานก่อสร้าง ทั้งวัดเจดีย ์ รพ.ฯลฯ ก่อเกิดสาธารณประโยชน์ อย่างมากมาย นับเป็ นแบบอย่างที่ดียงิ่ จริ งๆ
การอบรมปฏิบตั ิภาวนา ต้องการความสงบ ทั้งภายนอกและภายใน ความเงียบภายนอก มักก่อให้เกิ ด
ความสงบภายใน ครู จารย์ท่านจึงแนะนาให้ศิษย์ของท่าน หลี กเร้ น หาที่สงบเงี ยบเพื่อปฏิ บตั ิภาวนา ไม่ให้ยงุ่
เกี่ยวกับเรื่ องโลกภายนอกมากเกินไป เพราะจะทาให้จิตใจไม่สงบ

การภาวนาเริ่ ม ที่ ตนเอง ให้พิ จารณาให้เข้า ใจ กายนี้ ใ จนี้ แก้ไ ข ปรั บ ปรุ ง พัฒนาใจนี้ ไม่ ใ ช่ ใ ห้ไ ป
เปลี่ยนแปลงแก้ไขใครหรื อสิ่ งใดภายนอก ธรรมเกิดได้ในใจนี้มิใช่ภายนอก ดูสิ่งที่มากระทบภายนอก ย้อนเข้า
มาศึกษา กายใจนี้

วัดป่ าภูไม้ ฮาว
กราบท่านอาจารย์ครรชิต ที่วดั ภูไม้ฮาว พอดีรถรางเสี ยเลยได้โอกาสดีได้เดินขึ้นเขาระยะทาง300เมตร ได้อากา
สบริ สุทธิ์ เต็มปอดกันทุกคนครับ คริ สรับอาสาแบกน้ ายาลังใหญ่ข้ ึนเขาเอง...เก่งมาก ส่ วนของอื่นก็ไม่หนัก
แล้วครับ วัดเปลี่ ยนแปลงไปมากจากตอนที่ เราบวชที่ ภูผาผึ้ง ท่านยังคงใจดี เหมื อนเดิ ม คุ ยกันเรื่ องการสอน
อบรมปฏิบตั ิภาวนา ท่านเคยมาสอนที่วชั รธรรม เลยเรี ยนท่านว่าตอนนี้ ตอ้ งปิ ดไปจากโควิด มีผคู ้ นมาอยูป่ ฏิบตั ิ
กับท่านหลายคนทั้งหญิงชาย ที่วดั สงบเงี ยบดี มากครับ พื้นที่เป็ นส่ วนตัวมาก คณะเรากราบถวายปั จจัย ไทย
ธรรมท่านก่อนลากลับครับ

ร่ วมสร้ างเจดีย์หลวงปู่ แสน
ก่อนกลับกทม.คณะเราแวะกราบหลวงปู่ แสน-ณ วัดป่ าภูกะโล้นและร่ วมปั จจัย1แสนบาทเพื่อร่ วมสร้ างเจดีย ์
ถวายหลวงปู่ ครับ ขณะนี้ฐานรากทามาได้มากแล้วครับ ใช้จ่ายไป2ล้านบาทแล้วครับ ครู จารย์จากวัดสาขาหลวง
ปู่ แบบ จากสวนป่ า จากภูผาผึ้งและวัดใกล้เคียง ล้วนมาร่ วมแรงกายแรงใจสร้างถวายหลวงปู่ ครับ คนงานน้อย
มาก ส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานพระสงฆ์ท้ งั นั้นครับ เพื่อนๆท่านใดมีศรัทธาเรี ยนเชิ ญโอนปั จจัยไปร่ วมท่านสร้ าง
เจดียก์ นั นะครับ กราบอนุ โมทนาบุญด้วยครับ แวะมากไปหน่อยกว่าจะกลับถึงบ้านสี่ ทุมครึ่ งได้ครับ เพื่อนๆ
ในคณะลาบากกันเลย กราบขออภัยด้วยครับ วันนี้ วนั เกิดน้องกาญฯเลยได้โอกาสทาบุญใหญ่เลยนะครับ รวม
ค่าใช้จ่ายทริ ปนี้ 273,956 บาทครับ

8 ธค.64 ส่ งเครื่ องกันหนาวสู่ วดั ป่ าเซปะหละ พระอจ.ซ้ง
ท่านอจ.ซ้องเมตตามารับเสื้ อผ้ากันหนาว ของเล่นเด็ก ตุก๊ ตาฯ สาหรับเด็กๆชายดน ที่อุง้ ผาง โดยท่าน
จะมอบในวันเด็กอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าครับ

10 ธค. 64 กราบครู จารย์ พญ.อมรา
กราบสวัสดีปีใหม่พี่แป้ น -อาจารย์แพทย์หญิงอมรา มลิลา ครู อาจารย์ที่เราพยายามยึดท่านเป็ น
แบบอย่างตั้งแต่เข้ามาภาวนาที่วดั ป่ าบ้านตาด ทุกครั้งที่ได้สนทนากับพี่แป้ น จะได้ฟังเรื่ องดีๆ สมัยอยูก่ บั พ่อแม่
ครู อาจารย์หลวงตาพระมหาบัวและครู จารย์สิงห์ทอง รวมทั้งยกตัวอย่างให้กาลังใจในการทางาน ในการดาเนิ น
ชีวติ ที่มีคุณค่าอย่างมากทุกครั้งเสมอ วันนี้พาน้องกาญฯ ท่านประธานคนใหม่มาฝากตัวกับพี่แป้ นด้วย ปี หน้าพี่
แป้ นให้เวลาเรามาสอนภาวนาที่วชั รธรรมสถานสองครั้งด้วยกันครับ ดีใจจัง คุยกันเรื่ องการปฏิบตั ิภาวนา
ท่านว่าปั จจุบนั เปลี่ยนไป คนรุ่ นใหม่สนใจการปฏิบตั ิที่สามารถใช้ได้จริ งในชี วติ ประจาวัน หน้าที่การงาน ซึ่ ง
แตกต่างจากสมัยที่เราถูกอบรมสั่งสอนกันมาในสายวัดป่ าเมื่อก่อน รู ้แบบจึงอาจต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่เนื้ อ
ใน หรื อหลักการปฏิบตั ิภาวนาก็ไม่หลุดห่างไปจากสติ ไม่ออกไปจาก ศีล-สมาธิ -ปัญญา ซึ่งผูส้ อนผูใ้ ห้ความรู ้
จึงอาจต้องปรับแต่งวิธีการไปบ้าง เราเองก็เรี ยนให้ท่านทราบว่า ไม่อยากจะละทิ้งการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิภาวนา
สาหรับผูส้ นใจ โดยนาเอาสิ่ งที่พอ่ แม่ครู อาจารย์ถ่ายทอดมาส่ งต่อไป โดยหวังว่าสักวันคงจะเกิดประโยชน์กบั
ผูอ้ ื่นบ้าง ปี หน้าเราจึงเอาหลักสู ตร ภาวนา ณ สุ สาน มาสื บต่อการปฏิบตั ิภาวนาที่วชั รธรรม ซึ่ งกว่าจะเปิ ดได้อีก
ครั้งคงกลางเดือนหน้าครับ

บริษัทจั้มเวย์
จากการที่คุณคริ ส ลูกชายท่านประธานลู่ จาก บริ ษทั จั้มเวย์ที่เคยช่วยทาขาตั้งโซล่าเซลให้พี่นอ้ งเรา
ที่ดอยแม่ตื่นเมื่อกลางปี ที่ผา่ นมา เธออยากไปร่ วมงานกับพวกเราอีก จนเมื่อสัปดาห์ก่อน เธอไปมอบเครื่ องกัน
หนาวที่ดงหลวงร่ วมกับพวกเราด้วยครับ กลับมาเธอก็คุยกับที่บา้ น ช่วยกันเตรี ยมที่นอนหมอนมุง้ และผ้าห่ม
อยากมอบให้พี่นอ้ งเราทางชนบทด้วย วันนี้ เธอจึงชวนพวกเราไปดูของกันที่บริ ษทั และวางแผนจัดส่ งให้พี่นอ้ ง
ชนบทเราตามจุดต่างๆที่เหมาะสมต่อไป ภายในเดือนนี้ครับ กราบอนุ โมทนาบุญกับครอบครัวคริ สด้วยนะ
ครับ ทั้งนี้ยงั ได้ทราบข่าวจากท่านประธานลู่ ว่า ท่านธรรมาจารย์สร้างเหยินจะวิดิโอคอลมาคุยกับพวกเราช่วงปี
ใหม่น้ ี สาหรับโครงการใหม่ๆที่มูลนิธิดวงแก้วจะได้เริ่ มงานในปี หน้านี้ ดว้ ยครับ กราบระลึกในความเมตตา
ของครู อาจารย์ ท่านธรรมาจารย์สร้างเหยินนะครับ

11-12 ธ.ค. 64 ภาวนา ณ สุ สาน
คณะเรา 10 คนกับท่านอจ.ฐาอีก1 รวม11คน ไปปฏิ บตั ิภาวนาร่ วมกันที่สุสาน เจริ ญมรณานุ ส ติ ก ัน
ถึ งแม้จะเป็ นเวลาไม่นานนักแต่ก็เป็ นการภาวนาที่ ใช้เวลาได้อย่างคุ ม้ ค่าครั บ เริ่ มจากพูดคุ ยสนทนาพอรู ้ จกั
ทักทายกันก่อนไปสุ สาน ที่วชั รธรรมสถาน ก่อนเดินทางไปสุ สานกัน หลังจัดที่พกั เรี ยบร้ อยก็เริ่ มเดิ นจงกรม
(ทักทายเจ้าของบ้านที่เรามาพักร่ วมกับพวกเขา 1 คืน) ตกเย็นก็ทาวัตรเย็นร่ วมกันเสร็ จก็นงั่ ภาวนาแบบไม่ตอ้ ง
ออกมาจากเต็นท์ใครเต็นท์เขาเลย ครบสี่ ชม.ก็ไปพักเข้าห้องน้ า และพักผ่อนอริ ยบทหนึ่งชม. ก่อนไปต่อภาวนา
กันอี ก หนึ่ ง รอบสี่ ช ม.เต็ม ๆ รอบแรกอากาศก าลัง สบายๆ แสงจันทร์ วนั โกน7ค่ า สว่า งพอมองเห็ นบริ เวณ
โดยรอบได้อย่างชัดเจน แต่พอรอบหลังแสงจันทร์ อบั แสง อากาศเริ่ มเย็นลง บรรยากาศอยูใ่ นความเงียบสงบ
และมืดมิด เหมาะต่อการภาวนาดู กายดู ใจนี้ เป็ นอย่างยิ่ง เช้าตีสี่ครึ่ งพวกเราก็มาทาวัตรเช้ากันก่ อนจะลาจาก
สุ สานกลับมาใส่ บาตรท่านอาจารย์ฐากันที่วชั รธรรมสถาน
การนัง่ ภาวนาหน้าหลุมศพ ก็เป็ นการเจริ ญมรณสติได้เป็ นอย่างดี อย่างที่เคยบอกไว้ก่อนเข้าอบรมว่า..."
ถ้าพรุ่ งนี้ เราจะต้องตาย วันนี้ เราอยากจะทาอะไร? " ชี วิตที่มีความต้องการอย่างไม่รู้จบ สุ ดท้ายไม่วา่ ได้หรื อ
ไม่ได้อย่างไร ก็จบลงที่การตายนี่ เอง ถ้าได้คิด พิจารณาถึงความตายบ่อยๆ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

ของเราก็คงจะลดลงได้อย่างมากนะครับ สิ่ งที่จะติดตามเราไปหลังความตาย ก็คงมีแต่ กรรมที่เราทา ทั้งดีและ
ไม่ดี อาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ แต่กรรมและผลของกรรม ยุติธรรมเสมอ......
เพื่อนๆหลายคนไม่เคยต้องนัง่ ครั้งละ4ชม. ทั้งกลัวทั้งกังวล แต่ก็เห็นผ่านมาได้อย่างยิม้ แย้มแจ่มใส่ กนั
ทุกคน คงจะไม่ยากดังที่คาดหวังไว้นะครับ.... นัง่ ภาวนาเฉยๆ ไม่ตอ้ งคิดอะไร เพียงดูให้รู้สิ่งต่างๆที่เกิ ดขึ่น
ในกายในใจนี้แล้วก็ปล่อยผ่านไป....( เจ็บปวดเวทนาก็เช่นกัน วันนี้ปล่อยไปไม่ได้ยงั มีวนั ต่อๆไปนะครับ..)
ปฏิบตั ิภาวนาที่สุสานครั้งหน้า เดือน กุมภาพันธ์ นะครับ เรี ยนเชิ ญเพื่อนร่ วมทางสมัครเข้ามาภาวนา
ด้วยกันครับ ปี หน้าคงจะมีเดือนเว้นเดือนนะครับ " ภาวนา แค่ชวั่ คืน กับการรู ้ตื่น....ตลอดไป " กราบ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

ของฝาก จากสุ สาน
ในการปฏิบตั ิภาวนานั้น ความคิดและความรู ้สึกใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมา เราควรจะสามารถปล่อยมันไว้
ตรงนั้น ไม่มีการรับรู ้ใดๆที่จะเข้ามาแทรกในกระแสของความรู ้ตวั นั้น ไม่ตอ้ งสร้าง-ปรุ งแต่ง-สรุ ป หรื อให้คา
จากัดความใดๆ เพียงแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้น และให้สังเกตเห็นว่า ความรู ้ตวั ของเราก็อยูต่ รงนั้นด้วยเสมอ
ถ้าเราจะสามารถรับรู ้ถึงสติ ความรู ้ตวั ของเราขณะนั้นๆ นัน่ ก็เพียงพอแล้ว นี่ เป็ นสิ่ งที่เรา มักจะไม่คุน้ เคยใน
ตอนเริ่ มต้นของการภาวนา เพราะเรามักหลงไปกับมันมาตลอดชีวิตแล้ว มันอาจทาให้เรารู ้สึกไม่สบายใจก็ได้
และอาจจะรู ้ สึกถึ งแรงกระตุน้ ที่อยากจะทาอะไรสักอย่างต่อสิ่ งที่มากระทบทางกายทางใจเราอยู่นนั่ เอง ซึ่ งก็
เป็ นเรื่ องปกติ เมื่อเราเริ่ มคุน้ เคยกับการภาวนานี้ รู ้จกั คุณลักษณะของการตระหนักถึงสิ่ งที่ตวั เองเป็ นอยูแ่ ละสติ
ความรู ้สึกตัวของเราแล้ว เราก็จะเริ่ มเห็น -ความเมตตา กรุ ณาและปั ญญาญาณ ในตัวเรา ว่าจะอยูต่ รงนั้นนัน่ เอง
เราจะตระหนักรู ้วา่ ความสุ ขในใจและทุกสิ่ งทุกอย่างรอบกายเรานั้น่ม่ไอาจจะสมบูรณ์ไปกว่าที่เราเป็ นอยูแ่ ล้ว
ณ ตอนนี้ ในปั จจุ บนั ขณะนี้ เลย สุ ขจากการภาวนา เกิ ดขึ้ น เวทนาทั้งหมดทั้งสิ้ นหายไป ความเมตตาสุ ด
ประมาณปรากฏชัดเบื้องหน้าใจเรา..........สาหรับผูท้ ี่ไม่มีโอกาสร่ วมภาวนาในครั้งนี้ นะครับ 💕

11-12 ธค.64 วัชรธรรมสถาน
หลังจากสองปี ที่เราเผชิญ โควิดมาด้วยกัน วัชรธรรมสถานก็ตอ้ งหยุดบริ การไป ทั้งเจ้าหน้าที่ที่เคยดูแล
ก็ลาออกไปแล้ว มีท่านอาจารย์ฐาอยูภ่ าวนาแต่ผเู ้ ดียว เช้าๆมีพี่เขียวมาคอยดูแลอุปัฏฐากท่านทุกวัน การจะรี บมา

เปิ ดอบรมปฏิบตั ิภาวนาอีกครั้ง คงเป็ นเรื่ องใหญ่สาหรับเราจริ งๆ แต่.... พวกเราตระหนักเสมอถึงความสาคัญ
ของการอบรมภาวนา โดยเฉพาะที่มีพอ่ แม่ครู อาจารย์ที่เมตตามาให้การสั่งสอน เราได้ปรารภกันว่าจะกลับมา
เปิ ดอีกครั้งในปี หน้า เดือน เมษายน ซึ่ งทาให้เรามีเวลาที่จะเตรี ยมตัวบ้าง
แต่ ณ เวลานี้ ภัยจากโควิดลดลง เราจึงนาหลักสู ตร " การภาวนา ณ สุ สาน " กลับมาปั ดฝุ่ นอีกครั้ง
โดยจะพยายามจัดให้ได้เดือนเว้นเดือน สาหรับเพื่อนๆที่รักการภาวนาทุกๆท่านครับ เพื่อนๆที่มีใจอยากจะช่วย
ประคับประคองวัชรธรรมสถานขององค์หลวงตาร่ วมกัน ขอเรี ยนเชิ ญนะครับ เพราะต่อไปเราจะดูแลกันโดย
อาสาสมัครครับ ตั้งแต่ ปั ดกวาด ทาความสะอาด ก่อน-หลังการอบรม ธรรมบริ กร-ช่วยสงเสริ มการภาวนา ดูแล
การอบรม อาหาร ปานะ ฯลฯ เดือนเมษาช่วงสงกรานต์คงเป็ น BIG CLEANING DAY ของวัชรธรรมสถานนะ
ครับ ขอเรี ยนเชิญล่วงหน้าเลยครับ นัดกันไว้ก่อน...
ครั้งแรกของกลับมาอีกครั้งในการภาวนาที่สุสาน ก็คือคืน11ธค64นี่เองครับ ก่อนไปสุ สาน เรามา
แนะนาตัวกันที่วชั รธรรม และหลังการภาวนาเราก็กลับมาถวายจังหันท่านอาจารย์ฐาที่วชั รธรรม ก่อนที่จะแยก
ย้ายกันไปต่อสู ้ในโลกนี้ต่อไปด้วยกาลังใจ สติ ปั ญญา จากการภาวนาที่พฒั นาขึ้นๆ ทุกๆครั้งที่เรามาร่ วมกัน
ครับ ครั้งต่อไป เดือน กุมภาพันธ์นะครับ เรานัดมาเจอกัน.........

12 ธค.64 สรงนา้ สรีระสั งขาร ‘สมเด็จวัดปากนา้ ’
น้อมกราบถวายความอาลัย และนาขนมเปี๊ ยะ จากบริ ษทั รัน ยี ฟู้ด ไปร่ วมเปิ ดโรงทาน และถวาย
พระสงฆ์ที่มาร่ วมรับภัตราหาร ณ วัดปากน้ า

นาขนมเปี๊ ยะ จากบริษัท รัน ยี ฟู้ด มอบให้ ผ้ สู ู งอายุ
ออกจากวัชรธรรม เราไปมอบขนมเปี๊ ยะในที่สถานสงเคราะห์คนชรา
เฉลิมราชกุมารี ที่นครชัยศรี เป็ นของขวัญปี ใหม่ ปกติเราจะมามอบ
หลังงานบูชาคุณแผ่นดินต้นเดือนมกราคม ที่วชั รธรรมสถาน แต่ปีนี้
เวลายังไม่แน่นอน จึงขอมอบของขวัญปี ใหม่เร็ วหน่อยครับ ที่นี่ยงั ไม่
เปิ ดนะครับ มอบได้แค่ดา้ นนอก ยังมีมาตราการป้ องกันโควิดอยูค่ รับ

นาขนมเปี๊ ยะ จากบริษัท รัน ยี ฟู้ด มอบให้ ผ้ พู กิ าร
ออกจากวัด ปากน้ า บ่ า ย น้อ งกาญฯพาไปมอบขนมเปี๊ ยะในที่ ส ถานสงเคราะห์ ค นพิ ก าร ที่ พ ระ
ประแดง เป็ นของขวัญปี ใหม่ ที่นี่ก็ยงั ไม่เปิ ดนะครับ มอบได้แค่ดา้ นนอก ยังมีมาตราการป้ องกันโควิดอยูค่ รับ

14 ธ.ค.64 ขนมปันรัก ณ รพ.ปิ่ นเกล้า
เช้านี้ นาขนมเปี้ ยลาวาไส้ไข่เค็มจาก THE CAKE WORLD 💖ไปมอบให้กบั ผูป้ ่ วยที่มารอพบแพทย์
ที่โอพีดี-ผูป้ ่ วยนอกศัลยกรรม และตึกผูป้ ่ วย ศัลยกรรม หญิง/ชาย ณ รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า พร. เป็ นของขวัญปี
ใหม่เล็กๆน้อยๆ แบ่งปั นความรัก ความปรารถนาดี จากพวกเราถึง เพื่อนทุกๆคน วันนี้ และตลอดไป ขอให้สิ่งดีๆ
เหล่านี้จงขจัดความทุกข์กายทุกข์ใจของสรรพชีวิตให้หมดไปโดยเร็ ว...สักวัน กราบอนุโมทนาบุญครับ

17 ธ.ค.64 ถวายภัตตาหารพระวัดอโศ
เช้าออกจากธรรมวิภาวันไปถวายจังหันสงฆ์วดั อโศการาม เริ่ มจากถวายพระทุกรู ปที่หอฉันใต้พระวิหาร
แล้วไปถวายท่านอาจารย์บุญกู้ ท่านอจ.พรชัย หลวงตาปี และท่านธนาชัยไม่อยู่ เสร็ จก็ไปนัง่ สนทนากับท่านพรชัย
อยูน่ านเป็ นชม.ครับไม่ได้คุยกันนานจากโควิด รวมทั้งเรื่ องน้องชายจะมาขอบวชที่วดั อโศด้วย บอกเขาไปแล้วว่า
ต้องซ้อมขานนาคให้ได้ก่ อนมาสมัคร (ขนาดน้องท่ านเจ้าอาวาสอยู่มาสี่ เดื อนแล้วยังไม่ ได้บวชเลย-ตอนนี้ มี
ระเบียบเรี ยบร้อยกว่าสมัยก่อนครับ) ตอนนี้ ส่วนใหญ่มาฟั งธรรมที่วดั อโศไม่ค่อยได้มาถวายจังหัน ได้มาแล้วสุ ข
ใจดีนะครับ สมกับที่ครู จารย์หลวงตาบ้านตาดบอกว่า วัดอโศเป็ นเป็ นฐานที่ต้ งั ของวัดป่ ากรรมฐาน เสี ยดายไม่ได้
พบท่านสามเรื อนนะครับ ปี ใหม่คงจะได้มาถวายจังหันพร้อมกันพร้อมเพื่อนๆญาติมิตรสหายกันนะครับ

มอบขนมให้ ผ้ สู ู งวัย
เช้านี้หลังถวายจังหันพระที่วดั อโศแล้ว เราได้นาขนมเปี้ ยะลาวาไส้ไข่
เค็ ม จาก THE CAKE WORLD 💖ไปมอบให้ ก ับ บ้า นพัก คนชรา
ปากน้ า มู ล นิ ธิ วยั วัฒนานิ วาส ที่ ป กติ เราจะมาเลี้ ยงอาหารและมอบ
ของขวัญปี ใหม่ให้ทุกปี ปี นี้ คาดว่าหมดโควิด คงจะไปมอบของขวัญ
ให้ตน้ ปี หน้าครับ(15มค.)? ...สักวันเราก็ตอ้ งแก่ชราลงเช่นกัน
มอบขนมให้ บ้านพักผู้พกิ าร
หลังจากเยี่ยมเยียนผูช้ ราสู งวัยแล้ว เรามาต่อกันที่บา้ นพักผู ้
พิการ เราได้นาขนมเปี้ ยะลาวาไส้ไข่เค็มจาก THE CAKE
WORLD 💖ไปมอบให้กบั มู ลนิ ธิสิริวฒั นาเชสเชี ย ร์ ที่
เรามักจะมาเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญปี ใหม่พร้ อมกับ
เพื่อนๆทุกๆปี วันนี้มาสอบถามได้รับคาตอบว่าสามารถมา
เลี้ยงอาหารได้แล้ว ขณะที่เราไปก็ยงั มีผใู ้ จบุญมาตัดผมให้
ผูพ้ ิการที่นี่ดว้ ย อนุโมทนาบุญด้วยครับ
19 ธ.ค..64 ธรรมะครู จารย์ ณ วัดอโศ
วันนี้ มีโอกาสมาฟั งธรรมบรรยายจาก ครู จารย์ สุ บรรณ์ สิ ริธโร วัดถ้ าผาเกิ้ง จ.ขอนแก่น ที่ ศาลา
ทรงธรรม วัดอโศการาม เนื่องจากไม่เคยได้ฟังธรรมจากท่าน จึงขอสรุ ปธรรมะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ
1. คจ.ท่านเน้นการปฏิ บตั ิใน สติปัฏฐานสี่ ให้มีสติ มีปัญญาพิจารณาสิ่ งที่เข้ามากระทบ ทั้งกุศลและ
อกุศล ไม่ให้หลงไปในอารมณ์ ต่างๆ และเน้นว่าการปฏิ บตั ิธรรมนั้นต้องไม่มีเวลาสถานที่เพราะกิ เลส ก็ไม่
ได้มาตามเวลาหรื อสถานที่เช่นกัน จึงต้องมีสติรู้ตวั ตลอดเวลา การปฏิบตั ิธรรมต้องบูรณาการ ทาน/ศีล/ภาวนา
ทุกวันเวลาทุกขณะจิต เป็ นอกาลิโก จึงสู ้กิเลสได้
2. การเข้าวัด วัดที่ท่านสอนสาหรับพวกเราคือข้อวัตร ไม่ใช่วดั วาอาราม ต้องมีขอ้ วัตรที่ดี 3 ข้อหลัก
คือ (1) ทานวัตร-ฝึ กใจให้เสี ยสละ ช่วยเหลือ บาเพ็ญประโยชน์ อนุเคราะห์ สงเคราะห์ผอู ้ ื่นสัตว์อื่นทั้งวัตถุ และ
อภัยทาน(ใจ) (2) ศีลวัตร ให้ต้ งั เจตนารักษากาย วาจาไม่ทากรรมที่ไม่ดี ตั้งใจรักษาศีลด้วยการควบคุมจากใจที่
มีสติตามรู ้กาย/การกระทาทุกเมื่อ (3) ภาวนาวัตร มุ่งสู่ ใจ บุญทาที่ใจ ไม่ใช่ซ้ื อได้ดว้ ยเงินร้อยล้านพันล้าน ให้
รักษาใจ วัด(วัตร) ทั้งสามนี้ ต้องหมัน่ เข้า คือหมัน่ ประพฤติปฏิ บตั ิ ใช้สติ ปั ญญา ความเพียร เป็ นเดือนเป็ นปี
จนจิตใจค่อยๆมัง่ คงขึ้นๆ
3. การปฏิ บตั ิธรรม ไม่ใช่ แค่แต่งชุ ดขาวเข้าวัด ฟั งธรรม ต้องตั้งใจ อย่าสักแต่ว่า💖 บางคนแต่ชุด
ขาวมาถ่ายรู ปอวดคนอื่ นว่าเข้าวัดปฏิ บตั ิธรรม!!!บางคนฟั งธรรมไปก็เล่ นมื อถื อไป เล่นไลน์ไป หรื อเอาแต่
พูดคุยกัน!!! นัง่ สมาธิ เดินจงกรมก็เอาเวลามาแข่งกันอวดกัน!!! ทาเพียงสักแต่วา่ ทา 💖 ถ้าเป็ นเช่นนี้ ไม่ทนั
ถอดชุดขาวก็ไม่เหลืออะไรแล้ว เราไม่ตอ้ งทาอวดใคร ให้ปฏิบตั ิภาวนาเพื่อฝึ กใจเจ้าของคนเดียว พอแล้ว

4. การปฏิบตั ิธรรมต้องต่อเนื่ องที่จิตที่ใจ เพราะการกระทาทุกอย่างไม่วา่ ดีหรื อไม่ก็จะติดอยูท่ ี่ใจ เช่น
การนัง่ ภาวนาหรื อการทาบุญ คนหนึ่ งอาจกาลังสร้างภพสร้างชาติ เช่นอยากได้-อยากมี-อยากเป็ นต่างๆ อยาก
รวย อยากรู ้ อยากเห็ นฯ แต่ บ างคนก าลัง ตัดภพตัดชาติ อยู่ เช่ นท าทานเพื่ อสละออก ท าบุ ญสร้ า งกุ ศ ลเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม นัง่ สมาธิ มีสติไม่หลงอารมณ์ไม่ติดนิมิต ปล่อยวางได้ ท่านว่าสิ่ งเหล่านี้ ทุกการกระทาล้วน
ติ ดอยู่ใ นจิ ตใจตามไปทุ ก ภพภู มิ ท าให้ม นุ ษ ย์ใ น
โลกแตกต่างกันเช่นถึ งแม้กายเป็ นมนุ ษย์แต่ใจอาจ
เป็ น-เทวดา-เปรต-สัตว์-มนุ ษย์ฯได้เพราะสิ่ งที่ ท า
กรรมติดไว้ในจิตใจนี้
5. การปฏิบตั ิภาวนาจึงสาคัญมากในชี วิต
การเป็ นมนุ ษย์น้ ี เพราะเป็ นเหตุให้เราเกิดภพต่อไป
เป็ นไปได้ต่ า งๆ ถ้า เราสนใจแต่ ผ ลของทานศี ล
ภาวนาเพื่ อไปสวรรค์หรื อพรหมโลก หมดบุ ญ ก็
ต้องกลับมาหรื ออาจตกลงไปต่ากว่ามนุ ษย์ได้ ท่าน
สอนให้ภาวนาพิจารนาขันธ์ รู ้จกั เหตุและผลของ
กรรม มีสติตามรู ้ในกายและใจ มุ่งพัฒนาใจ อย่าไป
สนใจกับ วัตถุ ชื่ อเสี ย งเงิ นทองฯ มากนัก ทานไม่ ใ ช่ ท าให้ ต นเอง!!!แต่ เ พื่ อ บ าเพ็ ญ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น สัตว์อื่น ศีล-ไม่ทาผิดทางกาย
ทางวาจา คุ ม ด้ ว ยใจ พัฒ นาใจ (ใจเป็ นใหญ่ )
ภาวนา-ให้รักษาใจ มีสติอย่าทาไปแล้วสร้างอัตตา ให้ทาสัมมาทิฐิอย่าสร้างมิจฉาทิฐิ เวลานัง่ ภาวนาพบเวทนา
ให้ใช้ขนั ติ อย่าเอาแต่สวดเก่ง (ขันติ ในบารมี10ทัศน์)ให้เอามาใช้สู้เวทนา พิจารนากองขันธ์ให้ได้ ผ่านเวทนา
ได้ก็จะมีปิติ เมื่อมีปิติ ใจก็จะมีกาลัง ปฏิบตั ิภาวนาได้ดียิ่งขึ้น ทาทานรักษาศีล ภาวนาดียิ่งขึ้น ผลของกาลังใจ
จากการพิจารณาขันธ์น้ ี ยังเอาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ทาการงานได้ดีข้ ึนด้วย นี่แค่เบื้องต้นของสมาธิ เท่านั้น
6. เมื่อเราปฏิบตั ิดี ผลของการปฏิบตั ิจะนาสุ ขมาให้ตนเองครอบครัวและสังคมที่อยูด่ ว้ ย คนดีเขาก็อยากมา
เกิดในครอบครัวที่มีศีล จึงทาให้วงค์ตระกูลดีไปอีก7ชัว่ คน เราดีเป็ นแบบอย่าง ลูกหลานก็จะเป็ นคนดีต่อๆไป
7. สุ ดท้าย ท่านว่าการปฏิบตั ิไม่จากัดที่ผา้ ขาวผ้าเหลืองไม่มีกาลไม่มีเวลาทาได้ทุกที่ทุกเวลา ต้องฝึ ก ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปั ญญา-ต่อเนื่ องในสติปัฏฐานสี่ เพราะผลของการภาวนาซื้ อไม่ได้ดว้ ยเงินทอง ต้องมี
สัมมาทิฐิในการปฏิบตั ิ อย่าให้เกิดมิจฉาทิฐิอย่างที่ทากัน ชี วิตนี้ ร่างกายนี้ เปราะบางนัก แต่สาคัญยิ่งนัก ให้ทา
ประโยชน์กบั เวลาที่เหลื อในชี วิตนี้ ให้คุม้ ค่า การปฏิ บตั ิไม่ใช่ กระทาเฉพาะในรู ปแบบ หรื อในวัด การปฏิ บตั ิ
ภาวนาต้อง อกาลิโก ต้องไม่มีรูปแบบ ทาได้ทุกกาลทุกเวลาทุกสถานที่จึงจะทันกับกิเลสได้
💓กราบอนุ โมทนากับทุกๆท่านที่ได้จดั การสร้ างกิ จกรรมดี ๆเช่ นนี้ กราบอนุ โมทนากับทุกๆท่านที่มีส่วน
ร่ วมในกิ จกรรมนี้ สุ ดท้ายนี้ ขอกราบพระคุ ณพ่อแม่ครู อาจารย์ สุ บรรณ์ สิ ริธโร วัดถ้ าผาเกิ้ง ด้วยความเคารพ
อย่างสู งที่ทาให้จิตนี้สว่างไสวไปในธรรมที่ท่านแสดง

23 ธ.ค. 64 ส่ งของไปวัดป่ ากตัญญุตารามฯ
จัดของผ้าห่ม เครื่ องกันหนาว จากรง.จัม๊ เวย์ ส่ งไปวัดป่ ากตัญญุตาราม สระแก้ว จานวน 50ชุด สาหรับชาวบ้าน
ที่ขาดแคลน รอบๆบริ เวณวัด หน้าหนาวปี นี้

25 ธ.ค. 64 Merry Christmas
บ้ านพักคนชรา สุ พรรณฯ
เช้าน้องกาญมารับที่ธรรมวิภาวันแต่เช้าไปบ้านพักคนชราสุ พรรณบุรี นาเสื้ อผ้า ผ้าห่ มและหน้ากาก
อนามัยมามอบเป็ นของขวัญปี ใหม่ให้คุณลุงคุณป้ าที่นี่ อายุมากสุ ดก็92ได้ครับ มีหลายคนที่ลูกหลานไม่มาเยี่ยม
แล้ว พวกเรามาเยี่ย มท าเอาได้เห็ นน้ า ตาจากความปิ ติ ข องพวกท่ า นหลายคนเลย มาแล้วก็ รู้สึ ก ดี ๆ นะครั บ
สมัยก่อนเรามาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผา่ ตัดผูพ้ ิการที่รพ.บางปลาม้าบ่อยๆ รู ้สึกผูกพันกับผูค้ นที่นี่เหมือนกัน
ก่อนกลับ เราตั้งใจที่จะนาอาหารและของขวัญมาเยีย่ มท่านบ่อยๆเท่าที่ทาได้นะครับ ขอบอกว่าเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง
ดูแลที่นี่น่ารักทุกคน ดูแล้วเหมือนบ้านที่มีครอบครัวใหญ่ๆมากกว่าบ้านพักคนชราครับ อากาศก็ดีมีบริ เวณออก
กาลังได้ ทุกคนอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดีครับ กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านที่ได้สร้างความสุ ขให้กบั ท่านเหล่านี้
นะครับ

บ้ านหมาแมวจร
ร่ วมกันมอบความสุ ขเล็กๆ อาหารหมาแล้วข้าวสารสองกระสอบกับของขวัญเล็กๆน้อยๆให้พี่เลี้ยงคุณ
หมาคุณแมว เธอน่ารักกันมากๆเลยทั้งมากอดมาเล่นด้วยทุกตัว แรกๆก็เห่าเรา พอเข้าไปบ้านเขากลับไม่ยอมให้
ออกมา ลู กหมาเล็กๆน่ ารักมากๆ มีแม่นมดู แลตัวเดี ยวเลี้ ยงลู กเป็ นสิ บๆได้ เจ้าแมวนอนกันหมอยกเว้นจ่าฝูง
นอนเฝ้ าหน้าประตู อยู่ มาร่ วมแบ่งปั นความรั ก แม้เพียงเล็กน้อยก็ยงั ดี นะครั บ พวกเขารอคุ ณอยู่ทุกวันครั บ
เสี ยดายไม่ได้แต่งชุดขาวแดงมาเยีย่ มเธอ มีความสุ ขมากๆนะ แล้วจะกลับมาเยีย่ มบ่อยๆ

25 ธ.ค. 64 วัดสาปะซิว สุ พรรณบุรี
กราบพ่อแม่ครู อาจารย์วิทยา ที่วดั สาปะซิ ว ท่านมาบรรยายธรรม
ในการอบรมปฏิ บตั ิ ภาวนาที่ วดั แห่ งนี้ แต่หลังจากได้รับวัคซี น
เข็ม ที่ ส ามเมื่ อวาน วันนี้ เท้า บวมและปวดจนเดิ นไม่ ถนัด ต้อง
จัดหาเภสัชทั้งยาทานและยาทาให้รวมทั้งปานะที่คุณหมอแบ๊ว
ช่ วยจัดมาถวาย ตอนแรกโทรไปรบกวนคุ ณพริ กหลานท่านเจ้า
คุณเทพฯว่าจะขอไปพักดูแลที่พกั สงฆ์ของท่านแต่คจ.วิทยาท่าน
ดีข้ ึนและทางคณะจัดงานได้จดั หากุฏีที่พกั ติดกับวิหารจัดอบรม
ถวาย จึ ง ไม่ ไ ด้ไ ปรบกวนเธอ มี คุ ณพี่ วีระคอยดู แลท่ า นอยู่ค ง
วางใจได้แล้ว หกโมงกว่าเราจึงลากลับ พร้อมกับถวายฏีกานิมนต์
สอนที่วชั รธรรมสถานปี หน้าเดื อนพฤษภาคม 27-29 ด้วยครับ
เพื่อนๆท่านใดเข้าอบรมภาวนากับท่านเรี ยนเชิ ญนะครับ
25 ธ.ค. 64 ฟังธรรม ลป.เสงี่ยม
บ่ายสองโมง ฟังธรรมจากลป.เสงี่ยมฯ ท่านตั้งอกตั้งใจสอนธรรมะให้พวกเราในวิหารกว่าสองชม.ฟังแล้วติดใจ
อดสะทกสะท้อนกับการปฏิ บตั ิ ภาวนาของเราไม่ไ ด้ จึ งกราบขออนุ ญาตท่า นนามาแบ่ง ปั นเป็ นธรรมทาน
เล็กๆน้อยๆสาหรับผูท้ ี่ไม่มีโอกาสได้มาฟังนะครับ “บางส่ วนจากการแสดงธรรมของพ่อแม่ครู อาจารย์”
คจ. ท่านสอนเรื่ องการปฏิบตั ิภาวนา ให้มุ่งเน้นไปที่การฝึ กใจของตน อย่าไปเที่ยวเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่น
การฟังธรรม การเล่าเรี ยนธรรม นั้นผ่ามมามากแล้ว ที่ตอ้ งทาต่อไปนี้คือการปฏิบตั ิดว้ ยตัวเจ้าของเอง ฟังเขามาอ่านมาว่าจะเป็ นเช่ นนั้นเช่นนี้ จะจริ งไหมจริ งก็ตอ้ งเจอเองจึงจะจริ ง นัง่ ภาวนาไปชัว่ โมงสองชัว่ โมง เห็นเอง
ความเจ็บความปวด อยูก่ บั มันอย่างไร พิจารณาอย่างไร ภาวนาอย่างไรให้ผา่ นได้… ต้องฝึ กต้องทน ฟั งอ่าน

อย่างเดียวไม่ได้ หนังสื ออ่านมาเป็ นตั้งๆฟังมาเป็ น
เดือนเป็ นปี ไม่ปฏิบตั ิก็จะไม่ได้ ผลอะไร ต้องฝึ ก
ต้องหัด รักษาศีล ภาวนา ให้จิตมันสงบ สงบลง
ก่อนจึงจะรู ้ จึงจะเห็ น ไม่ตอ้ งถามว่าเมื่อไร ทาไป
เป็ นเดือนเป็ นปี ให้จิตสงบก่อนจึงจะเริ่ มรู ้เริ่ มเห็ น
เริ่ มจะภาวนาเป็ น เริ่ มพิจารณาได้ ทาก็ไม่ทา แต่
หวังจะเอาแต่ผล! ฝึ กตื่นมานัง่ ภาวนา ตีหนึ่งถึงตี
สี่ นี่สงบดี ทาไปทาบ่อยๆ สาคัญที่สุดก็ใจนี้ ภาวนา
ให้ใจสงบ หยุดความคิดหยุดการปรุ งแต่งได้ ก็เริ่ ม
ภาวนาได้ พวกเรามีแต่คิด ปรุ งแต่ง ยึดในตัวในตน
ตลอดเวลา เมื่อใดจะสงบ ต้องฝึ กต้องทน พยายาม
เริ่ มฝึ กให้ใจสงบ เลิ กการปรุ งแต่ง ก็จะลดการยึด
ในตัวในตนลงไป เพราะเห็นความเป็ นจริ งมากขึ้น
ใจสงบได้กพ็ ิจารณาได้ เริ่ มเข้าใจเริ่ มภาวนา ท่านอยูก่ บั พ่อแม่ครู อาจารย์ ท่านว่าภาวนาที่เดิมๆมันเบื่อจิตมันเคย
ชิ น ครู อาจารย์ท่านให้เปลี่ ยนสถานที่ เช่ นไปป่ าช้า ไปป่ าไปเขา เข้าหาเสื อหาช้าง จิ ตมันจะได้กลัว จิ ตตื่ น
ภาวนาดี เพราะมันกลัวมันระมัดระวัง เราก็เหมือนกันต้องปรับแต่งการภาวนา เปลี่ยนสถานที่บา้ ง ภาวนาไม่
คืบหน้าก็ตอ้ งเข้าหาครู อาจารย์บา้ งให้ท่านแก้ไขให้ท่านสอน ครู อาจารย์จริ งๆท่านฟั งแล้วแก้ได้เลย เราก็จะ
พัฒนาได้ภาวนาต่อไปได้ ให้พากันภาวนานะ ใจนี่สาคัญสุ ด ภาวนาลงที่ใจ
❤️ นัง่ อยูด่ า้ นหลังฟังไม่ค่อยชัดครับ ผิดพลาดประการใดโปรดอภัยด้วยครับ กราบอนุโมทนากับคณะ
ผูจ้ ดั การอบรมครั้งนี้ดว้ ยครับ เป็ นประโยชน์อย่างมากจริ งๆ
26 ธ.ค. 64 ห้ องความดันลบ รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี
บ่ายหลังมอบข้าวสารให้นอ้ งๆหมาแมวจรแล้ว น้องกาญพามาตรวจความเรี ยบร้อยของห้องความดัน
ลบที่รพ.มะการักษ์ ปรากฏว่ายังไม่เรี ยบร้อย พรุ่ งนี้ทางบริ ษทั จะมาตรวจสอบแก้ไขอีกครั้งครับ คงต้องมาตรวจ
มอบห้องความดันลบอีกทีเดือนหน้าแล้วครับ ช่วงนี้งานเข้าเยอะมากๆเลย

27 ธ.ค. 64 ชุ ดเครื่ องกันหนาว ถึงวัดป่ าดอยแสงธรรมฯ
เครื่ องกันหนาว ผ้าห่ ม เต็นท์ เสื้ อผ้า ส่ งไปเพิ่มอีกห้าสิ บชุดรวมสอง
ร้อยชุดเตรี ยมมอบให้ชาวบ้านรอบๆบริ เวณวัด และพัดลมอีกห้าสิ บ
ตัวเตรี ยมส่ งมอบไปตามวัดใกล้ๆด้วย กราบอนุ โมทนาบุญกับทุ กๆ
ท่านที่ มีส่วนร่ วมในบุ ญนี้ นะครั บ เพื่อนๆท่านใดว่า งเรี ยนเชิ ญ นะ
ครับ 1-2มกราคมนี้ ที่วดั ป่ าดอยแสงธรรมฯ อ.ฝาง เชี ยงใหม่ ร่ วมกัน
มอบความรัก ความปรารถนาดีให้พี่นอ้ งเราในชนบทกันครับ
27 ธ.ค.64 กราบอวยพรปี ใหม่ ท่านธรรมาจารย์สร้ างเหยิน
ปลายปี แล้ว มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านธรรมาจารย์ รายงานเรื่ องการทางานของมูลนิ ธิฯให้ท่านทราบ
ท่านจะได้ปลื้ มใจ ที่เห็ นการกระทาดี ๆที่พวกเราตั้งใจกระทา เนื่ องจากโควิดสองปี นี้ จึงไม่มีโอกาสไปเยี่ยม
เยียนท่าน ไว้หมดโควิดปี หน้าค่อยไปกราบท่านกันครับ แต่ละเดือนตอนนี้ ได้อ่านธรรมะจากท่าน พร้อมๆกับ
เพื่อนๆอีกทัว่ โลกเกือบร้อยสามสิ บประเทศ ได้อะไรมากมายทีเดียวครับ เปิ ดใจให้กว้างรอรับสิ่ งดีๆ
💖ธรรมะบางส่ วนที่ท่านส่ งมาให้ แบ่งปั นกันครับ 💖
💕"ไม่ตอ้ งรอฟั งธรรมที่สูงส่ ง แม้เพียงธรรมะพื้นฐาน ถ้าฟั งแล้วเข้าใจนาไปปฏิบตั ิได้ ไยจะมิใช่ ธรรมะที่
สู งส่ ง การเรี ยนรู ้ธรรมะ แต่ไม่นามาปฏิบตั ิ จะเรี ยนไปเพื่ออะไร?"💕

27 ธ.ค.64 พระอาจารย์สุนยั เยีย่ ม Jumpway.Co.,LTD / ซี วกี า้ โรง 2
หกปี ก่อนท่านอาจารย์สุนยั ได้มาเป็ นประธานทาบุญเปิ ดโรงงานแห่ งนี้ (27 Apr17) วันนี้ ท่านได้กลับมา
เยีย่ มชมโรงงานนี้อีกครั้ง ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมมากมายจริ งๆครับ เจริ ญขึ้นๆ อนุโมทนาบุญด้วยครับ

27 ธ.ค.64 ส่ งเครื่ องกันหนาวไปวัดโพธิญาณรังสี
เครื่ องกันหนาว ผ้าห่ม พัดลม เต็นท์มุง้ นอน จานวน เพียง50ชุด แต่ตอ้ งถูกจัดใส่ รถกระบะตูท้ ึบสอง
คัน ขนจากบริ ษทั จัม๊ เวย์ ส่ งไปยัง วัดโพธิ ญาณรังสี (พระอาจารย์สุนยั สุ ธมั โม) พอไกับที่ส่งไปฝางครั้งล่าสุ ด
ครับ เพื่อมอบให้กบั เด็กๆและชาวบ้านบริ เวณวัดในวันอาทิตย์ที่ 9 มค65นี้ เวลาประมาณ13.00น. เพื่อนๆท่าน
ใดว่างเรี ยนเชิญเอาของไปมอบให้เด็กๆและชาวบ้านกันนะครับ

31 ธ.ค.64 มอบเครื่ องกันหนาว ส่ งท้ายปี เก่า 2564
ทางวัดป่ าดอยแสงธรรม เริ่ มเอาเครื่ องกันหนาวที่ เราส่ งไป มอบให้แก่ ชาวบ้านที่ ขาดแคลนในชนบทแล้ว
อากาศกาลังเย็นลงพวกเขาคงได้ใช้กนั ได้อย่างอบอุ่นนะครับ แบ่งปั นความรักความห่ วงใยให้แก่กนั ครับ ขอ
ความสุ ข จงส่ งผ่านจากใจของพวกเราทุกคนสู่ ผคู ้ นที่ยงั ขาดแคลนตลอดไป

