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3 ก.พ. วัดป่ากตัญญุตาราม ไปกราบพบท่านรองเจ้าคณะจงัหวดัและท่านเจ้าคณะจังหวดัและเรียน
ปรึกษาเร่ืองการขอวิสงุคามสีมาเป็นท่ีเรียบร้อยครับ กลบัมาวดัก็ได้วางแผนเขียนแบบแปลนท ารัว้กนักบัคณุต้อและ
ท่านนิคมจนเป็นท่ีตกลงกนัแล้ว กลางคืนนัง่ภาวนาในวดักนัจนเช้าก็ตามท่านไปบิณฑบาตกลบัมาถวายจงัหนัและ
ปัจจยัท ารัว้งวดแรก100,000฿ เดินดหูลกัเขตเดิมพบเพียงห้าหลกัจึงตกลงว่าจะไปขอรางวดัสอบเขตปักหมดุใหม่
พรุ่งนีค้รับ 

 
3 ก.พ.หลวงปู่บุญฤทธ์ิ วัดป่าภูริทัตฯ กลบัจากสระแก้วก็มาปทุมธานีต่อ คณะมลูนิธิดวงแก้วร่วม

เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม วนันีมี้เจ้าภาพ16คณะ เราเป็นคณะท่ี4ครับ ทางมลูนิธิฯนอกจากจะร่วมปัจจยัแล้ว ยงัได้
น าปฏิทินพกพา350เลม่ไปร่วมถวายพระสงฆ์และหนงัสือธรรมของหลวงปู่ จากน้องฟา้ไปแจกในงานอีก1100เลม่โดย
คณุแซมกลัยาณมิตรของเราเป็นผู้ด าเนินการให้ครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัคณะพวกเราทกุๆท่านท่ีไปร่วมบ าเพ็ญ
กศุลถวายองค์หลวงปู่ ครับ องค์แสดงธรรมวนันีไ้ด้แก่หลวงปู่ บญุสง่จากจนัทบรีุ ท่านสอนให้พวกเรารักษาศีลห้าให้ได้
เพราะส าคญัมากถ้ารักษาไม่ได้ก็ไม่สามารถเกิดเป็นคนได้อีก การเลือกคนมาปกครองประเทศให้ดวู่าใครรักษาศีล
ห้าได้จึงควรเลือก!!! ท่านวา่คนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเร่ืองปกติเกิดมาต้องหมัน่ท าความดี รักษาศีลท าทานฟังธรรม
ค่อยๆเก็บสะสมไปอย่าให้ขาดทุนท่ีได้เกิดมาเป็นคนแล้วให้มีเมตตาต่อกัน เวลาโกรธ อย่าพูดเสียหายแก่ไขไม่ได้ 
หายโกรธแล้วเจริญเมตตาได้จึงพดู เอาของไม่ดีนัน้มาท าเป็นสิ่งดีให้เราเสียเลย เพราะน ามาเจริญสติ สร้างวิริยะ 
ขนัติ สมาธิ ปัญญา ให้ตวัเรา จงหมัน่ท าบญุรักษาศีลมีหิริ โอตปัปะ ได้เกิดบนสวรรค์ เจริญสมาธิได้เป็นพรหม ถ้า



รักษาศีลไม่ได้ก็ต้องตกนรกในอบายภมูิ คนเราหนีเกิดแก่เจ็บตายไมไ่ด้ อย่าประมาท ตัง้ใจท าความดีไว้เก็บเลก็ผสม
น้อยสกัวนัก็เต็มได้ 

 
5 ก.พ. ท าบญุปีใหม่-ตรุษจีน มอบของขวญัให้ รพ.ดา่นมะขามเตีย้ วนันีไ้ปบริษัท Blue Bear ขอท าชดุ

เสือ้ผ้าผู้ ป่วย และผ้าปเูตียงผู้ ป่วย 200ชดุ ตามท่ีทางรพ.ดา่นมะขามเตีย้ต้องการ ผ้าปเูตียงแบบพิเศษปอ้งกนัการติด
เชือ้!!! ท าบุญเป็นของขวญัวนัตรุษจีนให้น้องหมอประวตัิและทีมงาน น้องๆท าดีพี่ๆก็มีหน้าท่ีส่งเสริมให้ดียิ่งขึน้ไป 
บริษัทนีส้ินค้าคณุภาพดีมากและก าลงัท าเสือ้ยนูิฟอร์มเคร่ืองแบบให้รพ.ดงัๆ เช่น ศิริราช บ ารุงราษฏร์ สมิตติเวชฯ 
คณุยทุธนากลัยาณมิตรเราเป็นเจ้าของครับ รับท าแตข่องดีๆแพงๆครับแตค่รัง้นีเ้ราจดัให้รพ.อ าเภอเล็กๆท่ีน่ารักด้วย
ผู้คนและเจ้าหน้าท่ี คงไมว่า่กนันะครับ 

 

 
 



8 ก.พ. วัดโพธ์ิสิตาราม แม่สาย กราบนมสัการพระอาจารย์ชยัวฒัน์(สภุาพ) ถวายผ้าคลมุไหล ่ถงุเท้า 
ปัจจยัฯ ไม่ได้พบกนันานทีเดียว ท่านถกูงกูดัเม่ือหลายปีก่อนแล้วมีอาการชกัเป็นระยะๆ เรานิมนต์ไปตรวจMRI/CT 
ไม่พบท่ีผิดปกติ ต่อมารักษาด้วยการฝังเข็มดีเป็นระยะไม่หายขาด จนต้องทานยากันชักซึ่งท่านก็มีอาก ารกด
ประสาทไม่ดีนักเลยมาเรียนปรึกษาว่าจะลองยาตัวใหม่กัน และจะน าถวายท่านประมาณเดือนหน้าครับ วัดก็
เรียบร้อยสวยงามดีครับ 

 
กราบพระบรมสารีริกธาต ุณ พระเจดีย์แก้ว วดัท่าตอน 

 

 

วัดป่าดอยธรรมประทีป สาขาวัดหนองป่าพง กราบนมสัการพระอจ.บณัฑิต ท่านเจ้าอาวาสถวาย ผ้า

คลมุไหล่ ถุงเท้า ปัจจยัไทยธรรม วนันีเ้รามากราบท าบุญถวายจงัหนัทุกปีตัง้แต่2531จน2552 และยงัได้ทอดกฐิน

สร้างโรงครัวให้ทางวดัเม่ือปี2537อีกด้วย หลายปีทีเดียวท่ีทีมงานเราไม่ได้มาเยี่ยมเยียนวดัเปลี่ยนไปบ้างแตไ่ม่มาก

นกั แตท่่านเจ้าอาวาสก าลงัตอ่เติมโรงครัวเดมิให้ขยายออกไปเป็นท่ีพกัของฆราวาสอีกด้วยครับ 

 

กราบถวายปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตรและผ้าขาวร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมสรีระสังขารของหลวงปู่

เปล่ียน ณ วัดอรัญญวิเวก เพราะอาจมิได้มีโอกาสมางานพระราชทานเพลิงสรีระสงัขารของท่านครับ มีคณุดวงใจ

และคณุกุ้ง กลัยาณมิตรเราท่ีชม. มาร่วมกบัเราด้วย กราบอนโุมทนาบญุด้วยครับ 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215479330090599&set=pcb.10215479355971246&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgkpoLPmfwgvoszVp-0hvJcBSRQgiMf_fDPVS8TQdXnTOL4pgD_UTTBIvMQwzGmPDUTFtA5shQOBlm
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215479330090599&set=pcb.10215479355971246&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAgkpoLPmfwgvoszVp-0hvJcBSRQgiMf_fDPVS8TQdXnTOL4pgD_UTTBIvMQwzGmPDUTFtA5shQOBlm


 

9 ก.พ. ถวายกุฎีหลวงปู่ แสง  หลวงปู่ แสงอายุ94ปีลูกศิษย์หลวงปู่ มั่นสมัยหนองผือ ท่านออกจาก
อ านาจเจริญมาภาคเหนือ เพราะท่านเจตนาจะมาโปรดญาติโยมและสรรพสตัว์ท่ีล าบากในภพภมูิตา่งๆทางนี ้ตอนนี ้
ท่านมาตัง้วดัใหมท่ี่เชียงดาว ให้ช่ือว่า วดัพทุธรัตนวนาราม. มีพระตามท่านมา16รูป ชีและแมอ่อกอีกหลายท่าน เรา
จงึมาถวายจงัหนั ถวายปัจจยั15000฿ และถวายกฎีุอีกหนึง่หลงั170,000บาท ให้หลานชายท่านจดัการสัง่ช่างมาท า
ให้จากจ. อดุร หลงัท่านฉนัเสร็จเราก็ถวายผ้าคลมุไหล่และถงุเท้า นาฬิกา ท่านเมตตาใส่ให้พวกเราด้วยครับ กราบ
อนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านด้วยนะครับ 

 

เยี่ยมรร.บ้านถ า้ท่ีเรามาสร้างอาคารท่ีพกัให้นักเรียนชายหญิงท่ีบ้านอยู่ห่างไกลจากรร. มากๆเดินทาง

ล าบาก เม่ือหลายปีก่อน มาคราวนีจ้ึงแวะมาเยี่ยมดหูน่อย. เม่ือถามว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรไหม คณุครูว่าอยาก

ให้เราช่วยท าเร่ืองปรับปรุงห้องน า้ให้ สงสยัเราคงต้องกลบัมาดอีูกทีครับ เพราะรร. บ้านถ า้ก าลงัท าท่ีพกัให้คนมาพกั

แบบโฮมสเตย์ด้วย เพื่อเป็นรายได้ให้กบัทางรร. อีกสว่นหนึง่ครับ 

 



 
กราบท่ีบ าเพญ็ภาวนาพอ่แมค่รูอาจารย์หลวงปู่ มัน่ท่ีถ า้เชียง

ดาว ถึงแมจ่ะเปลี่ยนไปเป็นวดับ้านแล้ว แตเ่ราก็ยงัระลกึถึงพระคณุอนั
ยิ่งใหญ่และพระธรรมค าสอนของพอ่แม่ครูอาจารย์เสมอครับ 

 

 

วัดถ า้ปากเปียง แวะมากราบหลวงปู่ เจริญท่ีวดัถ า้ปากเปียงแตท่่านมีกิจนิมนต์ท่ีเชียงใหมเ่ลยไม่ได้พบกนั 

เข้าไปกราบนมสัการพระในถ า้ท่ีสมยัก่อนเรามาปฏิบตัิภาวนาอยู่บ่อยๆ มีอาคารและสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึน้ดเูปลี่ยนไป

จากวดัเดิมท่ีสงบสบัปายะเหมาะแก่การปฏิบตัิภาวนา เข้าไปภายในถ า้มีแมชี่น้อยดแูลอยูจ่งึสะอาดสะอ้าน ขอกราบ

อนโุมทนาท่านด้วย วดันีเ้รามกัจะมาแวะพกัภาวนาเวลามาผ่าตดัท่ีรพ. ฝางเสมอปีละครัง้สองครัง้ตัง้แต่2531 แต่ก็

ไม่ได้มาสี่ห้าปีแล้วครับ ครัง้สดุท้ายปีท่ีแล้วท่ีมากราบหลวงปู่ เปลี่ยน เรามาก็เดี๋ยวเดียวท่านอจ. เจริญไม่อยูต่ามเคย 

 

วัดถ า้ผาปล่อง แวะมากราบพระอาจารย์เมธาแต่ท่านไม่อยู่ครับ วดัถ า้ผาปล่องนีเ้ราแวะมากราบกลวงปู่

สิม ทกุครัง้ท่ีเรามาผ่าตดัท่ีรพ. ฝางตัง้แตปี่ 2531 - 2549 เม่ือท่านละขนัธ์เรายงัมาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมท่านอยู่

หลายครัง้ ระลึกพระคณุท่านเสมอ ท่ีน่ีมกัมีชาวต่างชาติมาศึกษาปฏิบตัิภาวนาอยู่เสมอเพราะท่านอจ. เมธาท่าน

เมตตาสอนอบรมให้พวกเขาเป็นอยา่งดีครับ 

 

กราบหลวงปู่โส วัดป่าลัน มาเมืองฝางมีโอกาสก็มากราบพ่อแม่ครูอาจารย์โส วดัป่าลนั ครัง้นีม้าเอา

ตอนบา่ย ปกติจะพบท่านได้ก็ตอนเช้าเลยได้แตข่อพบท่านในใจว่าขอหลวงปู่ เมตตาพวกเราด้วยเพราะกิจธุระรัดตวั

จริงๆ มาถึงวดัประตปิูดจึงขอเปิดเข้าไปเอง ทกุอย่างเงียบสนิท จึงเดินไปท่ีศาลา พบท่านนัง่อยู่ ท่านว่ารออยู่ตัง้แต่

บา่ยแล้วจะออกไปดงูานเขาท าถนนแตเ่ห็นเราจะมากนัเลยมานัง่รออยู ่จงึได้กราบขอถวายปัจจยัไทยธรรมและรับฟัง

ธรรมท่านอยู่เกือบสองชัว่โมง ท่านสอนเร่ืองพรหมวิหารธรรม และเร่ืองแผ่เมตตาให้กบัสรรพสตัว์บอ่ยๆแตต้่องหมัน่

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215483288909567&set=pcb.10215483306350003&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDyrKn2D6ek2dO1575r2M6wZKvxlcN1q5jVL1asre1RUtaMQ8haUu65neT167RMyfjOpOi1WjzmoV2
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215483288909567&set=pcb.10215483306350003&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDDyrKn2D6ek2dO1575r2M6wZKvxlcN1q5jVL1asre1RUtaMQ8haUu65neT167RMyfjOpOi1WjzmoV2


ท าบญุกศุลด้วย เอาแตแ่ผ่เมตตาจะให้เขาแตไ่ม่มีบญุจะให้เขาจะได้อะไร? ท่านว่าเร่ืองท่ีเราอยากท าเร่ืองพระธรรม

วินยัให้ท าไปเท่าท่ีท าได้มีผลมีประโยชน์มีอานิสงส์ให้ท าไป กราบลาท่านด้วยความปิติ 

 

บา่ย ร่วมงานผกูพทัธสีมาฝังลกูนิมิต ณ วดัป่าดอยแสงธรรมฯ. บา่ยมีพิธีสวดถอน ในพืน้ท่ีพทัธสีมา เสร็จ
ประมาณสี่โมงคร่ึง ตอ่ด้วยตอนเย็นท าวตัรสวดมนต์ บรรจพุระบรมสารีริกธาตปุลอ่ยโคมลอยพระอาจารย์ อินทร์เลา่
เร่ืองท่านตอนเด็กๆท่ีเชียงใหม ่ตอ่ด้วยพระอาจารย์สธุรรมแสดงธรรม พอจบก็ตอ่ด้วยพระอาจารย์สมหมายและพระ
อาจารย์ บญุมีถ า้เตา่ ส าหรับเพื่อนๆท่ีไมไ่ด้มาร่วมงานขอสรุปข้ออรรถธรรมของพระอาจารย์ สธุรรมสัน้ๆดงันีน้ะครับ 
เร่ิมท่านว่าการสร้างเป็นวดัให้สมบูรณ์ก็ต้องมีอุโบสถ มีขอบเขตพทัธสีมา วดัท่ีท่านอาจารย์วิทยาสร้างก็เรียกว่า
สมบรูณ์สวยงามแล้ว พวกเราทกุคนแสวงหาความสขุ แตท่ี่เราวิ่งหาความสขุนัน้เหมือนวิ่งไลเ่งาตวัเอง ไมมี่วนัได้พบ
เจอเพราะเราหลงติดยดึกบัขนัธ์ทัง้ห้าว่าเป็นตวัเราของเรา พระพทุธองค์ทรงชีท้างออกให้ด้วยพระธรรมทรงแสดงให้
เราทราบวา่ความส าคญันัน้มิได้อยู่กบัขนัธ์ทัง้ห้าและกายนี ้ท่านให้มองไปท่ีจิตใจ ให้ปลดปลอ่ยกิเลสตณัหาอปุทาน
ท่ีท าให้เรายดึมัน่ว่าเป็นตวัเราของเราเสีย การปฏิบตัิภาวนาท าให้ใจเราสงบ สามารถมองเห็นความเป็นจริงตามค า
สอนของพระพทุธองค์ได้ เราจงึควรให้ความส าคญัตอ่การปฏิบตัิภาวนากนั 

 

10 ก.พ. วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ เช้าไปตลาดจัดหาอาหารไปถวายจงัหัน
พระภิกษุสงฆ์ ณ วดัป่าดอยแสงธรรมฯ ท่ีมาร่วมในพิธีผกูพทัธสีมาฝังลกูนิมิต เป็นข้าวหมกไก่ปาริชาตจิากตลาดฝาง 
ขนมและโยเกิร์ต ก่อนใส่บาตรได้ปล่อยปลาปล่อยชีวิตในสระน า้ท่ีวดัด้วย แสงอาทิตย์ยามเช้าหน้าวดัสวยงามมาก 

รูปหลอ่ท่านเจ้า

พระคณุสมเดจ็ญาณฯ

ท่ีเราหลอ่ร่วมกนัท่ี

นครชยัศรี 



จึงหายสงสยัว่าท่านอาจารย์วิทยาเราท าไมยอมมาอยู่ไกลจากหมู่ขนาดนี ้ผู้คนชาวบ้านใกล้ไกลมาร่วมงานท่าน
มากมายดแูล้วน่าช่ืนใจจริงๆครับ 

 

13 ก.พ. เดนิไฟฟ้าเข้าวัดป่าดงไม้แดง จ.อุบลราชธานี งวดสดุท้ายเดนิสายไฟภายในวดัเรียบร้อยแล้ว
ครับ ตอนแรกกะไว้ประมาณ6หม่ืน แต่ท าเสร็จแล้วเหลือ45000บาทครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านท่ีได้มีส่วนใน
บญุครัง้นีน้ะครับ 

 

15-16 ก.พ. สมโภชพระเจดีย์ ณ วัดบุญญาวาส เย็นวนัศกุร์เราสามคนมีผมน้องกาญและน้องอู๋ไปถึง
วดับญุญาวาสท่ีจดัสถานท่ีไว้อย่างเรียบร้อยสวยงามยิ่ง หกโมงเราก็รวมตวักนัท่ีลานพระเจดีย์ สวดมนต์ท าวตัรเย็น 
เสร็จก็ฟังพระธรรมเทศนาอีกสามกณัฑ์ จากท่านอาจารย์เปีย้ก ท่านอาจารย์รักษ์ศกัดิ์และพระอาจารย์นเรศ กว่าจะ
เสร็จก็สี่ทุ่มกวา่ได้ครับ ท่านอาจารย์เปีย้กเราไม่ได้พบท่านมาเกือบสิบปีตัง้แตช่่วยกนัดแูลพระอาจารย์เลี่ยมเม่ือท่าน
อาพาธ ท่านเล่าเร่ืองท่านกับพระอาจารย์ตัน๋ให้เราฟังกัน เหมือนกบัท่านรักษ์ศกัดิ์ท่ีเคยอยู่กับท่านอาจารย์ตัน๋มา
ตัง้แต่ท่านบวชเม่ือ27-28 ท่านนเรศก็เคยมาภาวนากับท่านอาจารย์ก่อนจะกลบัไปอยู่ท่ีน่านถาวร ธรรมะท่ีเข้ามา
กระทบใจเราจากทัง้สามกณัฑ์ก็ได้แก่การอยู่กบัพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งส าคญั เพราะมีผู้ ชีแ้นะและเป็นแบบอย่าง
ในการภาวนา การภาวนาเองอาจได้สมาธิแตก็่อาจเสื่อมไปได้ง่ายได้ถ้าไม่มีปัญญาประกอบ อยู่กบัครูจารย์ปัญญา
จากการชีแ้นะของท่านจึงส าคญัมากๆ ความทุกจากการพอใจไม่พอใจในสิ่งกระทบภายนอกนัน้ ถ้าเรามีสติมี
ปัญญาพิจารณาทนัเราจะรู้ได้ว่าเราเปลี่ยนโลกภายนอกตวัเราไม่ได้เพราะทกุอย่างเป็นเช่นนัน้เองไม่มีอะไรท่ีท าให้



เราถกูใจพอใจได้ทัง้หมด ไม่มีถกูผิดให้เราตดัสิน มีแต่ใจเราท่ีเราต้องควบคมุปรับแตง่ให้เข้าใจและอยู่ในโลกได้โดย
ไม่ยดึติดกบัโลก เราจงึจะหลดุจากความทกุข์ได้ ท าได้แคไ่หนอยา่งไรก็ควรกระท า **ท าตามธรรม ไม่ท าตามใจ** เช้า
กลบัมาถวายปัจจยัไทยธรรมแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ตัน๋ท่ีเคารพรักเสมอ แผลผ่าตดัหายดีแล้วเราก็ดีใจไปกบัท่านด้วย 
กราบพอ่แม่ครูอาจารย์ครับ 

 

วดัป่าโพธิญาณรังสี ออกจากบุญญาวาสมาก็ขอเข้าพกัท่ีวดัพระอจ.สนุยั วดัป่าโพธิญาณรังสี  ท่ีท่าน
ก าลงัสร้างโบสถ์อยู ่ถึงวดัประมาณ 5 ทุ่มพอดีท่านรออยูจ่งึคยุกบัยาวถึงตีหนึง่คร่ึง กวา่จะได้เข้าท่ีพกั แล้วนัง่ภาวนา
จนตีสองคร่ึงพกันอนหน่อยแล้วตื่นมานัง่ภาวนาตอ่ตอนตีห้า หกโมงก็จดัของถวายจงัหนั แล้วเดินชมโบสถ์ใหม ่แปด
โมงถวายจงัหนั ถวายจตปัุจจยัไทยธรรม ร่วมปัจจยัสร้างโบสถ์ 100000 บาท แล้วจงึกลบัไปถวายปัจจยัไทยธรรมพอ่
แม่ครูอาจารย์ตัน๋ท่ีวดับญุญาวาส 

16 ก . พ . วั ด ป่ า อั มพ โ ร ปัญญาวนา ร าม  กราบ เยี่ ยมพระอจ .แดง  ท่ีท่ าน มีอาการ เข่ า ขวาบวมอัก เสบ      

 



 

17 ก.พ.62 ธรรมะจากพระโอษฐ์  พระพุทธองค์ทรงสอนการภาวนาเสมอด้วยธาตุทัง้ ห้ า 
เจริญภาวนา 6 เมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขา อสุภะ และอนิจสญัญา (พระพุทธองค์สอนภาวนาสามเณรราหุล ) 
สามเณร ราหลุ ได้รับการอบรมโดยตรงจากพระพทุธเจ้า ในเร่ืองการภาวนา เร่ิมต้นให้เข้าใจในขนัธ์ทัง้ห้า ให้ท่องจ า
และพิจารณาไปแม้ในขณะเดินบิณฑบาตร ในเวลาปกติพระสารีบุตรเป็นอปัุชฌาย์เป็นผู้ดแูล โดยท่านเร่ิมให้ด้วย
อาณาปานสติ สามเณรราหุลได้รับการอบรมภาวนาในเร่ืองธาตทุัง้หก ดิน น า้ ลม ไฟ อากาศ และภาวนาหกเช่น
เมตตา- แก้-พยาบาท, กรุณา-แก้-การเบียดเบียน, มุทิตา แก้ ริษยา,อุเบกขา แก้ ฟุ้งซ่าน, อสุภะ แก้ ราคะ, อนิจ
สญัญา แก้ ความถือตวั เป็นต้น...ส่วนอานาปานสติ ท่ีพระสารีบุตรสอนทัง้16ขัน้แบ่งเป็น การพิจารณากาย4ขัน้ รู้
กองลมเข้า/ออก ระงบัซึง่กายสงัขาร, พิจารณาเวทนาไปด้วย คือรู้ ปิติ สขุ จิตสงัขาร, พิจารณาจิต-ดจิูต วา่มีอยูใ่นอา
รมภ์ใดเช่นราคะ โทษะ,พิจารณาธรรม เช่นดคูวามเกิดดบัไม่เท่ียง ละวางอารมภ์ได้ ...เม่ือตอนท่ีพระราหลุได้บรรลุ
เป็นพระอรหนั พระพทุธองค์ได้ทรงแสดงจฬูราหโุลวาทสตูรแก่พระราหุล ให้พิจารณา กาย/วาจา/ใจ พิจารณาขนัธ์ 
วา่ไมเ่ท่ียงเป็นทกุข์ไม่มีแก่นสาร จงึควรแก่การเบื่อหน่ายคลายก าหนดั ไม่ยดึถือวา่เป็นตวัเป็นตนของเราอีกตอ่ไป จิต
ของท่านจึงหลดุพ้นจากอาสวะทัง้ปวง  เม่ือจบเร่ืองพระราหลุ ท่านแถม เร่ืองธมัมวิหารรี -การอยู่ด้วยธรรม ซึง่ได้แก่ 
สมณะสามกลุม่แรกท่ีไม่อยูด้่วยธรรมคือ 1.ผู้ ท่ีได้แตท่่องจ าพระธรรมวินยั2.ผู้ ท่ีชอบแสดงธรรมแตไ่ม่ปฏิบตัิ3.ผู้ ท่ีชอบ
แต่สาธยายธรรมแต่ไม่ปฏิบตัิ 4.ผู้ ท่ีชอบพิจารณาธรรมแต่ไม่ปฏิบตัิ ***ผู้ ท่ีศึกษาพระธรรมวินยัแล้วไตร่ตรอง และ
น าไปประพฤติปฏิบตัิ พระธรรมวินยัในพระสตูรนีท้่านใช้ค าว่า นวคัสตัถุ ผู้ ท่ีได้ช่ือว่าอยู่ด้ วยธรรมได้แก่ พระสตูร/
คาถา/อทุาน/ชาดก/เวทลัละ...จ าได้ไม่หมดครับขอจบแคนี่น้ะครับกราบขออภยัด้วยครับ 

 

หัวล าโพง จัดซือ้ตัว๋รถไฟส าหรับคณะท่ีจะเดินทางไปปฏิบตัิธรรมสญัจร ณ 
สปป.ลาว แขวงจ าปาศกัดิ์ ท่ีบริเวณภมูะโรงและดอนโขง ท่ีซึง่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่
เสาร์ หลวงปู่ บญุมาก ลป.กินรี ลป.ทองรัตน์ ใช้เป็นท่ีปฏิบตัิภาวนาในอดีต ท่ีมาจากการท่ีฝัน
เห็นท่านตลอดห้าคืนติดๆกนัเม่ือเราไปช่วยพี่น้องชาวลาวสมยัเข่ือนแตก จึงขอเข้าไปกราบ
ท่านอีกครัง้ในนิมิตท่านอยากให้ช่วยบูรณะวดัท่ีท่านเคยพกัปฏิบตัิภาวนาให้ครับ เหมือน
สมยัปี2537ท่ีเราฝันเห็นหลวงปู่ มัน่ ท่านให้ไปบูรณะวดัภูหล่น พอเราไปถึงห้าโมงเย็นท่าน
อาจารย์สีทนท่านนัง่รออยู่ บอกว่าหลวงปู่ ให้รอหมอ หมอจะมาช่วยสร้างวดั เราไม่เคยพบ

กับท่านเลย แต่ท่านก็ยงัเรียกเราว่าหมอ? เราจึงตกลงร่วมสร้างวดัภูหล่นกับท่านตัง้แต่นัน้มา จนท่านมาท าวดัภู
พร้าวและเป็นมะเร็งตบั ท่านโทรมาว่ารักษาได้ไหม พอเราดรูายละเอียดว่าไม่น่าจะไหว ท่านกลบัวดัไปภาวนาและ



สิน้ท่ีวดันัน้เลยไม่ขอรับการรักษาต่อ คิดถึงท่านพระครูกมล-หลวงพ่อสีทน ระลกึพระคณุท่ีท่านอบรมสัง่สอนเรามา
นานหลายปีทีเดียว 

25 ก.พ. วัชรธรรมสถาน ออกจากธรรมวิภาวนัตัง้แต่ตีห้าคร่ึงมาวชัรธรรมจ่ายค่าของค่าแรงคนงาน 
ถวายจงัหนัพระอาจารย์ฐา งานกฎีุทางจงกรมเก็บเสียงก่อผนงัยงัไม่เสร็จครับ งานสีก าลงัท ากุฎี งานหอธรรมเสร็จ
แล้วครับ งานศาลาก าลงัเร่ิมฉาบ และติดมุ้ งลวดกันยุงและลอนกันนกพร้อมกันไปครับ งานปิดซ่อมรอยแตกรอบ
อาคารท ามาถึงส านกังานแล้วครับ 

 

 


