กุมภาพันธ์ 2562
3 ก.พ. วัดป่ ากตัญญุตาราม ไปกราบพบท่านรองเจ้ าคณะจังหวัดและท่านเจ้ าคณะจังหวัดและเรี ยน
ปรึกษาเรื่ องการขอวิสงุ คามสีมาเป็ นที่เรี ยบร้ อยครับ กลับมาวัดก็ได้ วางแผนเขียนแบบแปลนทารัว้ กันกับคุณต้ อและ
ท่านนิคมจนเป็ นที่ตกลงกันแล้ ว กลางคืนนัง่ ภาวนาในวัดกันจนเช้ าก็ตามท่านไปบิณฑบาตกลับมาถวายจังหันและ
ปั จจัยทารัว้ งวดแรก100,000฿ เดินดูหลักเขตเดิมพบเพียงห้ าหลักจึงตกลงว่าจะไปขอรางวัดสอบเขตปั กหมุดใหม่
พรุ่งนี ้ครับ

3 ก.พ.หลวงปู่ บุญฤทธิ์ วัดป่ าภูริทัตฯ กลับจากสระแก้ วก็มาปทุมธานีต่อ คณะมูลนิธิดวงแก้ วร่ วม
เป็ นเจ้ าภาพสวดอภิธรรม วันนี ้มีเจ้ าภาพ16คณะ เราเป็ นคณะที่4ครับ ทางมูลนิธิฯนอกจากจะร่ วมปั จจัยแล้ ว ยังได้
นาปฏิทินพกพา350เล่มไปร่วมถวายพระสงฆ์และหนังสือธรรมของหลวงปู่ จากน้ องฟ้าไปแจกในงานอีก1100เล่มโดย
คุณแซมกัลยาณมิตรของเราเป็ นผู้ดาเนินการให้ ครับ กราบอนุโมทนาบุญกับคณะพวกเราทุกๆท่านที่ไปร่วมบาเพ็ญ
กุศลถวายองค์หลวงปู่ ครับ องค์แสดงธรรมวันนี ้ได้ แก่หลวงปู่ บญ
ุ ส่งจากจันทบุรี ท่านสอนให้ พวกเรารักษาศีลห้ าให้ ได้
เพราะสาคัญมากถ้ ารักษาไม่ได้ ก็ไม่สามารถเกิดเป็ นคนได้ อีก การเลือกคนมาปกครองประเทศให้ ดวู ่าใครรักษาศีล
ห้ าได้ จึงควรเลือก!!! ท่านว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรื่ องปกติเกิดมาต้ องหมัน่ ทาความดี รักษาศีลทาทานฟั งธรรม
ค่อยๆเก็บสะสมไปอย่าให้ ขาดทุนที่ได้ เกิดมาเป็ นคนแล้ วให้ มีเมตตาต่อกัน เวลาโกรธ อย่าพูดเสียหายแก่ไขไม่ได้
หายโกรธแล้ วเจริ ญเมตตาได้ จึงพูด เอาของไม่ดีนนมาท
ั้
าเป็ นสิ่งดีให้ เราเสียเลย เพราะนามาเจริ ญสติ สร้ างวิริยะ
ขันติ สมาธิ ปั ญญา ให้ ตวั เรา จงหมัน่ ทาบุญรักษาศีลมีหิริ โอตัปปะ ได้ เกิด บนสวรรค์ เจริ ญสมาธิได้ เป็ นพรหม ถ้ า

รักษาศีลไม่ได้ ก็ต้องตกนรกในอบายภูมิ คนเราหนีเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ อย่าประมาท ตังใจท
้ าความดีไว้ เก็บเล็กผสม
น้ อยสักวันก็เต็มได้

5 ก.พ. ทาบุญปี ใหม่-ตรุษจีน มอบของขวัญให้ รพ.ด่านมะขามเตี ้ย วันนี ้ไปบริษัท Blue Bear ขอทาชุด
เสื ้อผ้ าผู้ป่วย และผ้ าปูเตียงผู้ป่วย 200ชุด ตามที่ทางรพ.ด่านมะขามเตี ้ยต้ องการ ผ้ าปูเตียงแบบพิเศษป้องกันการติด
เชื ้อ!!! ทาบุญเป็ นของขวัญวันตรุ ษจีนให้ น้องหมอประวัติและทีมงาน น้ องๆทาดีพี่ๆก็มีหน้ าที่ส่งเสริ มให้ ดียิ่งขึ ้นไป
บริ ษัทนี ้สินค้ าคุณภาพดีมากและกาลังทาเสื ้อยูนิฟอร์ มเครื่ องแบบให้ รพ.ดังๆ เช่น ศิริราช บารุ งราษฏร์ สมิตติเวชฯ
คุณยุทธนากัลยาณมิตรเราเป็ นเจ้ าของครับ รับทาแต่ของดีๆแพงๆครับแต่ครัง้ นี ้เราจัดให้ รพ.อาเภอเล็กๆที่น่ารักด้ วย
ผู้คนและเจ้ าหน้ าที่ คงไม่วา่ กันนะครับ

8 ก.พ. วัดโพธิ์สิตาราม แม่ สาย กราบนมัสการพระอาจารย์ชยั วัฒน์(สุภาพ) ถวายผ้ าคลุมไหล่ ถุงเท้ า
ปั จจัยฯ ไม่ได้ พบกันนานทีเดียว ท่านถูกงูกดั เมื่อหลายปี ก่อนแล้ วมีอาการชักเป็ นระยะๆ เรานิมนต์ไปตรวจMRI/CT
ไม่พบที่ ผิดปกติ ต่อมารั ก ษาด้ ว ยการฝั ง เข็มดีเป็ น ระยะไม่ห ายขาด จนต้ องทานยากัน ชักซึ่ง ท่ านก็ มีอาก ารกด
ประสาทไม่ดีนักเลยมาเรี ยนปรึ กษาว่าจะลองยาตัวใหม่กัน และจะนาถวายท่านประมาณเดือนหน้ าครั บ วัดก็
เรี ยบร้ อยสวยงามดีครับ

กราบพระบรมสารี ริกธาตุ ณ พระเจดีย์แก้ ว วัดท่าตอน

วัดป่ าดอยธรรมประทีป สาขาวัดหนองป่ าพง กราบนมัสการพระอจ.บัณฑิต ท่านเจ้ าอาวาสถวาย ผ้ า
คลุมไหล่ ถุงเท้ า ปั จจัยไทยธรรม วันนี ้เรามากราบทาบุญถวายจังหันทุกปี ตงแต่
ั ้ 2531จน2552 และยังได้ ทอดกฐิ น
สร้ างโรงครัวให้ ทางวัดเมื่อปี 2537อีกด้ วย หลายปี ทีเดียวที่ทีมงานเราไม่ได้ มาเยี่ยมเยียนวัดเปลี่ยนไปบ้ างแต่ไม่มาก
นัก แต่ท่านเจ้ าอาวาสกาลังต่อเติมโรงครัวเดิมให้ ขยายออกไปเป็ นที่พกั ของฆราวาสอีกด้ วยครับ

กราบถวายปั จจัยไทยธรรม ผ้ าไตรและผ้ าขาวร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสวดอภิธรรมสรี ระสังขารของหลวงปู่
เปลี่ยน ณ วัดอรั ญญวิเวก เพราะอาจมิได้ มีโอกาสมางานพระราชทานเพลิงสรี ระสังขารของท่านครับ มีคณ
ุ ดวงใจ
และคุณกุ้ง กัลยาณมิตรเราที่ชม. มาร่วมกับเราด้ วย กราบอนุโมทนาบุญด้ วยครับ

9 ก.พ. ถวายกุฎี ห ลวงปู่ แสง หลวงปู่ แสงอายุ 94ปี ลูก ศิ ษ ย์ ห ลวงปู่ มั่น สมัย หนองผื อ ท่ า นออกจาก
อานาจเจริญมาภาคเหนือ เพราะท่านเจตนาจะมาโปรดญาติโยมและสรรพสัตว์ที่ลาบากในภพภูมิตา่ งๆทางนี ้ ตอนนี ้
ท่านมาตังวั
้ ดใหม่ที่เชียงดาว ให้ ชื่อว่า วัดพุทธรัตนวนาราม. มีพระตามท่านมา16รูป ชีและแม่ออกอีกหลายท่าน เรา
จึงมาถวายจังหัน ถวายปั จจัย15000฿ และถวายกุฎีอีกหนึง่ หลัง170,000บาท ให้ หลานชายท่านจัดการสัง่ ช่างมาทา
ให้ จากจ. อุดร หลังท่านฉันเสร็ จเราก็ถวายผ้ าคลุมไหล่และถุงเท้ า นาฬิกา ท่านเมตตาใส่ให้ พวกเราด้ วยครับ กราบ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้ วยนะครับ

เยี่ยมรร.บ้ านถา้ ที่เรามาสร้ างอาคารที่พกั ให้ นักเรี ยนชายหญิงที่บ้านอยู่ห่างไกลจากรร. มากๆเดินทาง
ลาบาก เมื่อหลายปี ก่อน มาคราวนี ้จึงแวะมาเยี่ยมดูหน่อย. เมื่อถามว่าอยากให้ ช่วยเหลืออะไรไหม คุณครูว่าอยาก
ให้ เราช่วยทาเรื่ องปรับปรุงห้ องน ้าให้ สงสัยเราคงต้ องกลับมาดูอีกทีครับ เพราะรร. บ้ านถ ้ากาลังทาที่พกั ให้ คนมาพัก
แบบโฮมสเตย์ด้วย เพื่อเป็ นรายได้ ให้ กบั ทางรร. อีกส่วนหนึง่ ครับ

กราบที่บาเพ็ญภาวนาพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ มนั่ ที่ถา้ เชียง
ดาว ถึงแม่จะเปลี่ยนไปเป็ นวัดบ้ านแล้ ว แต่เราก็ยงั ระลึกถึงพระคุณอัน
ยิ่งใหญ่และพระธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์เสมอครับ

วัดถา้ ปากเปี ยง แวะมากราบหลวงปู่ เจริญที่วดั ถ ้าปากเปี ยงแต่ท่านมีกิจนิมนต์ที่เชียงใหม่เลยไม่ได้ พบกัน
เข้ าไปกราบนมัสการพระในถ ้าที่สมัยก่อนเรามาปฏิบตั ิภาวนาอยู่บ่อยๆ มีอาคารและสิ่งก่อสร้ างเพิ่มขึ ้นดูเปลี่ยนไป
จากวัดเดิมที่สงบสับปายะเหมาะแก่การปฏิบตั ิภาวนา เข้ าไปภายในถ ้ามีแม่ชีน้อยดูแลอยูจ่ งึ สะอาดสะอ้ าน ขอกราบ
อนุโมทนาท่านด้ วย วัดนี ้เรามักจะมาแวะพักภาวนาเวลามาผ่าตัดที่รพ. ฝางเสมอปี ละครัง้ สองครัง้ ตังแต่
้ 2531 แต่ก็
ไม่ได้ มาสี่ห้าปี แล้ วครับ ครัง้ สุดท้ ายปี ที่แล้ วที่มากราบหลวงปู่ เปลี่ยน เรามาก็เดี๋ยวเดียวท่านอจ. เจริญไม่อยูต่ ามเคย

วัดถา้ ผาปล่ อง แวะมากราบพระอาจารย์เมธาแต่ท่านไม่อยู่ครับ วัดถ ้าผาปล่องนี ้เราแวะมากราบกลวงปู่
สิม ทุกครัง้ ที่เรามาผ่าตัดที่รพ. ฝางตังแต่
้ ปี 2531 - 2549 เมื่อท่านละขันธ์ เรายังมาเป็ นเจ้ าภาพสวดอภิธรรมท่านอยู่
หลายครัง้ ระลึกพระคุณท่านเสมอ ที่นี่มกั มีชาวต่างชาติมาศึกษาปฏิบตั ิภาวนาอยู่เสมอเพราะท่านอจ. เมธาท่าน
เมตตาสอนอบรมให้ พวกเขาเป็ นอย่างดีครับ

กราบหลวงปู่ โส วัดป่ าลัน มาเมืองฝางมีโอกาสก็มากราบพ่อแม่ครู อาจารย์โส วัดป่ าลัน ครัง้ นี ้มาเอา
ตอนบ่าย ปกติจะพบท่านได้ ก็ตอนเช้ าเลยได้ แต่ขอพบท่านในใจว่าขอหลวงปู่ เมตตาพวกเราด้ วยเพราะกิจธุระรัดตัว
จริ งๆ มาถึงวัดประตูปิดจึงขอเปิ ดเข้ าไปเอง ทุกอย่างเงียบสนิท จึงเดินไปที่ศาลา พบท่านนัง่ อยู่ ท่านว่ารออยู่ตงแต่
ั้
บ่ายแล้ วจะออกไปดูงานเขาทาถนนแต่เห็นเราจะมากันเลยมานัง่ รออยู่ จึงได้ กราบขอถวายปั จจัยไทยธรรมและรับฟั ง
ธรรมท่านอยู่เกือบสองชัว่ โมง ท่านสอนเรื่ องพรหมวิหารธรรม และเรื่ องแผ่เมตตาให้ กบั สรรพสัตว์บอ่ ยๆแต่ต้องหมัน่

ทาบุญกุศลด้ วย เอาแต่แผ่เมตตาจะให้ เขาแต่ไม่มีบญ
ุ จะให้ เขาจะได้ อะไร? ท่านว่าเรื่ องที่เราอยากทาเรื่ องพระธรรม
วินยั ให้ ทาไปเท่าที่ทาได้ มีผลมีประโยชน์มีอานิสงส์ให้ ทาไป กราบลาท่านด้ วยความปิ ติ

บ่าย ร่ วมงานผูกพัทธสีมาฝั งลูกนิมิต ณ วัดป่ าดอยแสงธรรมฯ. บ่ายมีพิธีสวดถอน ในพื ้นที่พทั ธสีมา เสร็ จ
ประมาณสี่โมงครึ่ง ต่อด้ วยตอนเย็นทาวัตรสวดมนต์ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุปล่อยโคมลอยพระอาจารย์ อินทร์ เล่า
เรื่ องท่านตอนเด็กๆที่เชียงใหม่ ต่อด้ วยพระอาจารย์สธุ รรมแสดงธรรม พอจบก็ตอ่ ด้ วยพระอาจารย์สมหมายและพระ
อาจารย์ บุญมีถ ้าเต่า สาหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ มาร่วมงานขอสรุปข้ ออรรถธรรมของพระอาจารย์ สุธรรมสันๆดั
้ งนี ้นะครับ
เริ่ มท่านว่าการสร้ างเป็ นวัดให้ สมบูรณ์ ก็ต้องมีอุโบสถ มีขอบเขตพัทธสีมา วัดที่ท่านอาจารย์วิทยาสร้ างก็เรี ยกว่า
สมบูรณ์สวยงามแล้ ว พวกเราทุกคนแสวงหาความสุข แต่ที่เราวิ่งหาความสุขนันเหมื
้ อนวิ่งไล่เงาตัวเอง ไม่มี วนั ได้ พบ
เจอเพราะเราหลงติดยึดกับขันธ์ทงห้
ั ้ าว่าเป็ นตัวเราของเรา พระพุทธองค์ทรงชี ้ทางออกให้ ด้วยพระธรรมทรงแสดงให้
เราทราบว่าความสาคัญนันมิ
้ ได้ อยู่กบั ขันธ์ทงห้
ั ้ าและกายนี ้ ท่านให้ มองไปที่จิตใจ ให้ ปลดปล่อยกิเลสตัณหาอุปทาน
ที่ทาให้ เรายึดมัน่ ว่าเป็ นตัวเราของเราเสี ย การปฏิบตั ิภาวนาทาให้ ใจเราสงบ สามารถมองเห็นความเป็ นจริ งตามคา
สอนของพระพุทธองค์ได้ เราจึงควรให้ ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิภาวนากัน

รูปหล่อท่านเจ้ า
พระคุณสมเด็จญาณฯ
ที่เราหล่อร่วมกันที่
นครชัยศรี
10 ก.พ. วัดป่ าดอยแสงธรรมญาณสัมปั นโน จ.เชียงใหม่ เช้ าไปตลาดจัดหาอาหารไปถวายจังหัน
พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดป่ าดอยแสงธรรมฯ ที่มาร่วมในพิธีผกู พัทธสีมาฝังลูกนิมิต เป็ นข้ าวหมกไก่ปาริชาติจากตลาดฝาง
ขนมและโยเกิร์ต ก่อนใส่บาตรได้ ปล่อยปลาปล่อยชีวิตในสระน ้าที่วดั ด้ วย แสงอาทิตย์ยามเช้ าหน้ าวัดสวยงามมาก

จึงหายสงสัยว่าท่านอาจารย์วิทยาเราทาไมยอมมาอยู่ไกลจากหมู่ขนาดนี ้ ผู้คนชาวบ้ านใกล้ ไกลมาร่ วมงานท่าน
มากมายดูแล้ วน่าชื่นใจจริงๆครับ

13 ก.พ. เดินไฟฟ้ าเข้ าวัดป่ าดงไม้ แดง จ.อุบลราชธานี งวดสุดท้ ายเดินสายไฟภายในวัดเรี ยบร้ อยแล้ ว
ครับ ตอนแรกกะไว้ ประมาณ6หมื่น แต่ทาเสร็ จแล้ วเหลือ 45000บาทครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ได้ มีส่วนใน
บุญครัง้ นี ้นะครับ

15-16 ก.พ. สมโภชพระเจดีย์ ณ วัดบุญญาวาส เย็นวันศุกร์ เราสามคนมีผมน้ องกาญและน้ องอู๋ไปถึง
วัดบุญญาวาสที่จดั สถานที่ไว้ อย่างเรี ยบร้ อยสวยงามยิ่ง หกโมงเราก็รวมตัวกันที่ลานพระเจดีย์ สวดมนต์ทาวัตรเย็น
เสร็ จก็ฟังพระธรรมเทศนาอีกสามกัณฑ์ จากท่านอาจารย์เปี ย้ ก ท่านอาจารย์รักษ์ ศกั ดิ์และพระอาจารย์นเรศ กว่าจะ
เสร็ จก็สี่ท่มุ กว่าได้ ครับ ท่านอาจารย์เปี ย้ กเราไม่ได้ พบท่านมาเกือบสิบปี ตงแต่
ั ้ ช่วยกันดูแลพระอาจารย์เลี่ยมเมื่อท่าน
อาพาธ ท่านเล่าเรื่ องท่านกับพระอาจารย์ ตนั๋ ให้ เราฟั งกัน เหมือนกับท่านรักษ์ ศกั ดิ์ที่เคยอยู่กับท่านอาจารย์ ตนั๋ มา
ตังแต่
้ ท่านบวชเมื่อ27-28 ท่านนเรศก็เคยมาภาวนากับท่านอาจารย์ ก่อนจะกลับไปอยู่ที่น่านถาวร ธรรมะที่เข้ ามา
กระทบใจเราจากทังสามกั
้
ณฑ์ก็ได้ แก่การอยู่กบั พ่อแม่ครู อาจารย์เป็ นสิ่งสาคัญ เพราะมีผ้ ชู ี ้แนะและเป็ นแบบอย่าง
ในการภาวนา การภาวนาเองอาจได้ สมาธิแต่ก็อาจเสื่อมไปได้ ง่ายได้ ถ้าไม่มีปัญญาประกอบ อยู่กบั ครูจารย์ปัญญา
จากการชี แ้ นะของท่านจึงสาคัญมากๆ ความทุก จากการพอใจไม่พอใจในสิ่ งกระทบภายนอกนัน้ ถ้ าเรามีสติมี
ปั ญญาพิจารณาทันเราจะรู้ ได้ ว่าเราเปลี่ยนโลกภายนอกตัวเราไม่ได้ เพราะทุกอย่างเป็ นเช่นนันเองไม่
้
มีอะไรที่ทาให้

เราถูกใจพอใจได้ ทงหมด
ั้
ไม่มีถกู ผิดให้ เราตัดสิน มีแต่ ใจเราที่เราต้ องควบคุมปรับแต่งให้ เข้ าใจและอยู่ในโลกได้ โดย
ไม่ยดึ ติดกับโลก เราจึงจะหลุดจากความทุกข์ได้ ทาได้ แค่ไหนอย่างไรก็ควรกระทา **ทาตามธรรม ไม่ทาตามใจ** เช้ า
กลับมาถวายปั จจัยไทยธรรมแด่พ่อแม่ครู อาจารย์ตนั๋ ที่เคารพรักเสมอ แผลผ่าตัดหายดีแล้ วเราก็ดีใจไปกับท่านด้ วย
กราบพ่อแม่ครูอาจารย์ครับ

วัดป่ าโพธิญาณรังสี ออกจากบุญญาวาสมาก็ขอเข้ าพักที่วดั พระอจ.สุนยั วัดป่ าโพธิญาณรังสี ที่ท่าน
กาลังสร้ างโบสถ์อยู่ ถึงวัดประมาณ 5 ทุ่มพอดีท่านรออยูจ่ งึ คุยกับยาวถึงตีหนึง่ ครึ่ง กว่าจะได้ เข้ าที่พกั แล้ วนัง่ ภาวนา
จนตีสองครึ่งพักนอนหน่อยแล้ วตื่นมานัง่ ภาวนาต่อตอนตีห้า หกโมงก็จดั ของถวายจังหัน แล้ วเดินชมโบสถ์ใหม่ แปด
โมงถวายจังหัน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ร่วมปั จจัยสร้ างโบสถ์ 100000 บาท แล้ วจึงกลับไปถวายปั จจัยไทยธรรมพ่อ
แม่ครูอาจารย์ตนั๋ ที่วดั บุญญาวาส

16 ก . พ . วั ด ป่ า อั ม พ โ ร ปั ญ ญ า ว น า ร า ม กราบเยี่ ย มพร ะอจ.แดง ที่ ท่ า นมี อ าการเข่ า ขวาบวมอั ก เสบ

17 ก.พ.62 ธรรมะจากพระโอษฐ์ พระพุ ท ธองค์ ท รงสอนการภาวนาเสมอด้ วยธาตุ ทั ง้ ห้ า
เจริ ญภาวนา 6 เมตตา กรุ ณามุทิตาอุเบกขา อสุภะ และอนิจสัญญา (พระพุทธองค์สอนภาวนาสามเณรราหุล )
สามเณร ราหุล ได้ รับการอบรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้ า ในเรื่ องการภาวนา เริ่ มต้ นให้ เข้ าใจในขันธ์ทงห้
ั ้ า ให้ ท่องจา
และพิจารณาไปแม้ ในขณะเดินบิณฑบาตร ในเวลาปกติพระสารี บุตรเป็ นอุปัชฌาย์เป็ นผู้ดแู ล โดยท่านเริ่ มให้ ด้วย
อาณาปานสติ สามเณรราหุลได้ รับการอบรมภาวนาในเรื่ องธาตุทงหก
ั ้ ดิน น ้า ลม ไฟ อากาศ และภาวนาหกเช่น
เมตตา- แก้ -พยาบาท, กรุ ณา-แก้ -การเบียดเบียน, มุทิตา แก้ ริ ษยา,อุเบกขา แก้ ฟุ้งซ่าน, อสุภะ แก้ ราคะ, อนิจ
สัญญา แก้ ความถือตัว เป็ นต้ น...ส่วนอานาปานสติ ที่พระสารี บุตรสอนทัง16ขั
้ นแบ่
้ งเป็ น การพิจารณากาย4ขัน้ รู้
กองลมเข้ า/ออก ระงับซึง่ กายสังขาร, พิจารณาเวทนาไปด้ วย คือรู้ ปิ ติ สุข จิตสังขาร, พิจารณาจิต-ดูจิต ว่ามีอยูใ่ นอา
รมภ์ใดเช่นราคะ โทษะ,พิจารณาธรรม เช่นดูความเกิดดับไม่เที่ยง ละวางอารมภ์ได้ ...เมื่อตอนที่พระราหุลได้ บรรลุ
เป็ นพระอรหัน พระพุทธองค์ได้ ทรงแสดงจูฬราหุโลวาทสูตรแก่พระราหุล ให้ พิจารณา กาย/วาจา/ใจ พิจารณาขันธ์
ว่าไม่เที่ยงเป็ นทุกข์ไม่มีแก่นสาร จึงควรแก่การเบื่อหน่ายคลายกาหนัด ไม่ยดึ ถือว่าเป็ นตัวเป็ นตนของเราอีกต่อไป จิต
ของท่านจึงหลุดพ้ นจากอาสวะทังปวง
้
เมื่อจบเรื่ องพระราหุล ท่านแถม เรื่ องธัมมวิหารรี -การอยู่ด้วยธรรม ซึง่ ได้ แก่
สมณะสามกลุม่ แรกที่ไม่อยูด่ ้ วยธรรมคือ 1.ผู้ที่ได้ แต่ท่องจาพระธรรมวินยั 2.ผู้ที่ชอบแสดงธรรมแต่ไม่ปฏิบตั ิ3.ผู้ที่ชอบ
แต่สาธยายธรรมแต่ไม่ปฏิบตั ิ 4.ผู้ที่ชอบพิจารณาธรรมแต่ไม่ปฏิบตั ิ ***ผู้ที่ศึกษาพระธรรมวินยั แล้ วไตร่ ตรอง และ
นาไปประพฤติปฏิบตั ิ พระธรรมวินยั ในพระสูตรนี ้ท่านใช้ คาว่า นวัคสัตถุ ผู้ที่ได้ ชื่อว่าอยู่ด้ วยธรรมได้ แก่ พระสูตร/
คาถา/อุทาน/ชาดก/เวทัลละ...จาได้ ไม่หมดครับขอจบแค่นี ้นะครับกราบขออภัยด้ วยครับ

หัวลาโพง จัดซื ้อตัว๋ รถไฟสาหรับคณะที่จะเดินทางไปปฏิบตั ิธรรมสัญจร ณ
สปป.ลาว แขวงจาปาศักดิ์ ที่บริ เวณภูมะโรงและดอนโขง ที่ซงึ่ พ่อแม่ครู บาอาจารย์ หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ บญ
ุ มาก ลป.กินรี ลป.ทองรัตน์ ใช้ เป็ นที่ปฏิบตั ิภาวนาในอดีต ที่มาจากการที่ฝัน
เห็นท่านตลอดห้ าคืนติดๆกันเมื่อเราไปช่วยพี่น้องชาวลาวสมัยเขื่อนแตก จึงขอเข้ าไปกราบ
ท่านอีกครัง้ ในนิมิตท่านอยากให้ ช่วยบูรณะวัดที่ท่านเคยพักปฏิบตั ิภาวนาให้ ครับ เหมือน
สมัยปี 2537ที่เราฝั นเห็นหลวงปู่ มัน่ ท่านให้ ไปบูรณะวัดภูหล่น พอเราไปถึงห้ าโมงเย็นท่ าน
อาจารย์สีทนท่านนัง่ รออยู่ บอกว่าหลวงปู่ ให้ รอหมอ หมอจะมาช่วยสร้ างวัด เราไม่เคยพบ
กับท่านเลย แต่ท่านก็ยงั เรี ยกเราว่าหมอ? เราจึงตกลงร่ วมสร้ างวัดภูหล่นกับท่านตังแต่
้ นนมา
ั ้ จนท่านมาทาวัดภู
พร้ าวและเป็ นมะเร็ งตับ ท่านโทรมาว่ารักษาได้ ไหม พอเราดูรายละเอียดว่าไม่น่าจะไหว ท่านกลับวัดไปภาวนาและ

สิ ้นที่วดั นันเลยไม่
้
ขอรับการรักษาต่อ คิดถึงท่านพระครู กมล-หลวงพ่อสีทน ระลึกพระคุณที่ท่านอบรมสัง่ สอนเรามา
นานหลายปี ทีเดียว
25 ก.พ. วัชรธรรมสถาน ออกจากธรรมวิภาวันตังแต่
้ ตีห้าครึ่งมาวัชรธรรมจ่ายค่าของค่าแรงคนงาน
ถวายจังหันพระอาจารย์ฐา งานกุฎีทางจงกรมเก็บเสียงก่อผนังยังไม่เสร็ จครับ งานสีกาลังทากุฎี งานหอธรรมเสร็ จ
แล้ วครับ งานศาลากาลังเริ่ มฉาบ และติดมุ้งลวดกันยุงและลอนกันนกพร้ อมกันไปครับ งานปิ ดซ่อมรอยแตกรอบ
อาคารทามาถึงสานักงานแล้ วครับ

