ทำบุญปี ใหม่ 2562
ทำบุญปี ใหม่ ณ วัดอโศกำรำม คณะเรำ 20 กว่ำคนนำโดยท่ำนอจ.ฐำจำกวัชรธรรม ร่ วมทำบุญบนชั้น
สองของพระวิหำร ถวำยจังหัน ฟั งพระสงฆ์เจริ ญทิพย์มนต์ หรื อที่เรำเรี ยกว่ำสวดธำตุหก ใจควำมของบท
สวดจะคล้ำยกับพระสู ตรคิริมำนนท์ ที่ให้พิจำรณำกำยนี้ ประกอบด้วยธำตุท้ งั หก มิใช่เป็ นตัวเป็ นตนของเรำ
กำรแยกธำตุแยกขันธ์ท้ งั ห้ำที่เป็ นองค์ประกอบมำรวมเป็ นกำยเป็ นใจจนเรำยึดติดเป็ นทุกข์ตำมเกิ ดตำมตำย
ด้วยภพที่เรำสร้ ำงขึ้นจำกกิเลสตัณหำและอุปำทำนในธำตุในขันธ์น้ ี เอง เมื่อเข้ำใจได้จริ ง จิตนี้ ก็จะวำงอัตตำ
ควำมยึดมัน่ ในกำยในใจนี้ ได้ควำมทุกข์จำกกำรยึดกำยยึดใจนี้ ก็จะเบำบำงลง ทุกข์จำกอำพำธ/เจ็บป่ วยก็จะ
เบำบำงลงด้วยเพรำะจริ งๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตวั เรำอยูแ่ ล้ว ถ้ำจะมองให้เข้ำใจง่ำยๆก็เช่น เวลำเรำมองคนที่ป่วย
คนเจ็บ ที่มิใช่ตวั เรำไม่ใช่ญำติสนิ ทมิตรสหำยแม้เรำอำจจะเศร้ำใจบ้ำงก็ไม่มำกนักแต่ถำ้ ใกล้เข้ำมำเป็ นเพื่อน
เป็ นญำติ เป็ นคนในครอบครัวก็จะทุกข์มำกขึ้น จนในที่สุดเรำเป็ นเองควำมทุกข์ก็จะติดตำมเรำไปตลอดอำ
ออกได้ยำกยิ่งครับ เรำจึงมำทำบุญปี ใหม่กนั เช่ นนี้ ขอบุญกุศลทั้งหลำยส่ งให้เพื่อๆ ทุกท่ำน สรรพสัตว์ท้ งั
มวลจงมีควำมสุ ข ไม่มีเวรกรรมต่อกัน เป็ นเพื่อนกัลยำณมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปนะครับ

ปล่ อยชี วิต ทำบุญปี ใหม่ หลังทำบุญถวำยจังหันพระสงฆ์มีหลวงตำปี เป็ นองค์ประธำน ฟังพระสงฆ์
เจริ ญพระพุทธมนต์เสร็ จก็ไปดูคุณแม่พระอำจำรย์ทำแผลแล้วไปปล่อยปูและหอยกันทั้งคณะ ปูทะเล 71 ตัว
และหอยอีก 2 กก. ทุ กคนทั้งสมำชิ กใหม่สมำชิ กเก่ ำดูจะสุ ขใจที่ได้ทำบุ ญในวำระปี ใหม่น้ ี แม้เรำจะไม่ได้
ปล่อยมำกมำยด้วยสำเหตุวำ่ ปล่อยมำกปูอำจตำยหมดเพรำะพื้นที่ไม่เหมำะสมนัก แต่แค่น้ ี ใจเรำก็มีควำมสุ ข
ล้นแล้ว สังเกตสี หน้ำดวงตำทุกๆ ท่ำนซิ ครับ ควำมสุ ขล้นออกมำจำกใจสู่ ทำงสำยกันทุกๆ คนเลยครับ แค่ได้
เห็นพวกเขำใจเรำก็เป็ นสุ ขแล้ว ยิง่ เห็นปูนอ้ ยได้เป็ นอิสระได้โอกำสมีชีวิตที่ปลอดภัยอีกครั้ง คุม้ แล้วครับกับ
เริ่ มปี ใหม่ปีนี้ ปั จจัยที่ใช้เลี้ยงพระทำบุญและปล่อยปูเช้ำนี้ 16,780 บำทครับ ร่ วมอนุโมทนำกันครับ

ทำบุญปี ใหม่ ณ บ้ ำนบำงปะกง หลังจำกเลี้ยงพระฟั งธรรมปล่อยชี วติ สัตว์ เรำก็มำเลี้ยงอำหรกลำงวัน
และมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภคพร้อมปัจจัยที่สถำนสงเครำะห์บำ้ นบำงปะกง มีผพู้ ิกำรทุพลภำพประมำณ350
คน ปกติมำถึงก็จะมีเจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับดูแล แต่ครั้งนี้ ไม่มีใครมำดูแลเลย ปล่อยให้พวกเรำงงอยูแ่ ล้วก็
ต้องนำอำหำรไปมอบให้ผพู ้ ิกำรตำมอำคำรต่ำงๆทั้งแปดอำคำรเอง เรำเคยติดต่อมำขอเลี้ยงอำหำรแต่บำงครั้ง
เขำจะบอกว่ำไม่ได้เพรำะมีเจ้ำภำพแล้ว แต่ครั้งนี้ เรำจองมำห้ำเดือน แต่มีหลำยคณะมำแจกอำหำรกันอย่ำงไม่
มีระเบี ยบและไม่มีเจ้ำหน้ำที่ ดูแลเลย น่ ำสงสำรคนเหล่ ำนี้ จริ งๆ(รวมทั้งเรำด้วย) ในขณะที่ เรำแจกอำหำร
เจ้ำหน้ำที่ก็มำลื้ อของบริ จำคที่เรำเอำมำตั้งวำงไว้ ว่ำมีอะไรบ้ำง โดยไม่ขออนุ ญำตเรำเลย เมื่อก่อนเรำจ่ำย
ค่ำอำหำรที่เลี้ยงกับเจ้ำหน้ำที่ที่มำต้อนรับ ครั้งนี้ ให้โอนมำก่อน1สัปดำห์ สงสัยจะลดงำนเจ้ำหน้ำที่ลง ครั้งนี้
คงเป็ นครั้งสุ ดท้ำยที่เรำจะมำที่นี่แล้วครับ

ที่เรำมำทำบุญกับคนพิกำรทุพลภำพนั้นเพื่อให้เขำได้มีโอกำสได้รับสิ่ งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยในช่วงปี
ใหม่ที่ทุกคนมุ่งหวังแต่ควำมสุ ขของตนเองและครอบครัวกันอยู่ แต่กำรที่ได้ให้ได้มอบสิ่ งดีๆให้กบั พวกเขำก็
ทำให้เรำเป็ นสุ ขได้เช่นกัน สิ่ งที่เรำได้พบเห็ นคงทำให้พวกเรำได้คิดถึ งกรรมและผลของกรรมได้บำ้ ง เพื่อ
เป็ นกำลังใจที่จะมุ่งหวังทำคุณงำมควำมดีให้ยงิ่ ขึ้นๆต่อไป บำงคนท้อแท้ผดิ หวังในชีวิตแต่กำรมำครั้งนี้ คงได้
เห็ น แล้ว ว่ ำ ยัง มี ผูค้ นอี ก จ ำนวนมำกที่ ต กอยู่ใ นควำมทุ ก ข์ท รมำน มำกยิ่ ง เสี ย กว่ ำ เรำ กำรที่ จ ะมุ่ ง หวัง

ควำมสำเร็ จในชีวติ ของเรำอำจเป็ นควำมหวังของพวกเรำเกือบทุกคน แต่กลับกันถ้ำ..เรำกลับมำย้อนเป็ นผูใ้ ห้
เป็ นผูแ้ บ่งปั นควำมรัก..ควำมปรำรถนำดี จำกใจของเรำออกไป ให้มำกที่สุดที่เรำทำได้วตั ถุ ที่เป็ นสื่ อจำกใจ
ของเรำอำจเป็ นของเพียงเล็กน้อยเช่ นอำหำรสักมื้อ ส้มสักหนึ่ งผล ฯ... แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ำนั้นคือใจของเรำ
นั้นเอง ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็ นที่รักและมีควำมสุ ขเสมอ ทรัพย์สินเงิ นทองแม้เป็ นของสำคัญอย่ำงหนึ่ งก็จริ งแต่มิอำจ
ซื้ อควำมสุ ขทำงใจได้เลยนะครับ ควำมสุ ขใดๆที่แสวงหำมำจำกภำยนอกมิอำจยัง่ ยืนได้ นอกเสี ยจำกควำมสุ ข
ในใจเรำ
ขอพระธรรมนำทำง นำพำพวกเรำทุกคนไปสู่ ควำมสุ ขอันแท้จริ งให้ได้ต่อไปและตลอดไป กรำบ
อนุโมทนำบุญกับทุกๆท่ำนครับ ค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ไปที่นี่คือ 38,500 บำทครับ ร่ วมอนุโมทนำกันครับ

