มกราคม 2562
6 มกราคม พิธีบูชาคุณแผ่นดิน ปีที่ 19 แล้วที่เราจัดพิธีบูชาคุณแผ่นดินตามแนวทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์
หลวงตาพระมหาบัวท่านพาทามาตั้งแต่โครงการช่วยชาติ แม้จะผ่านมาหลายปีแต่เราก็ยังดาเนินตามทางที่ครู
จารย์นาพา ช่วงเช้ามีทาบุญตักบาตรพ่อแม่ครูจารย์ เป็นข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนาไปมอบให้ผู้เดือดร้อนและ
ขาดแคลนในชนบทต่อไป เสร็จแล้วเราก็พร้อมใจกันถวายจังหันแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ พอท่านเสร็จกิจ เราก็เข้ า
หอธรรม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลฟังธรรมด้วยกัน จบการเจริญพระพุทธมนต์พวกเราก็น้อมถวาย
ผ้าป่าร่วมบูรณะวัชรธรรมสถานขององค์หลวงตาได้ยอดประมาณ5หมื่นห้าพันบาท (งบประมาณที่ต้องใช้บูรณะ
วัชรธรรมครั้งนี้ประมาณ 2ล้านบาท) ตามด้วยกราบถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ก่อนเสร็จพิธี ครูจารย์บุญมีเมตตา
ให้ธรรมโอวาทพวกเราว่าพิธีบูชาคุณที่หลวงตาพาดาเนินนั้นมีความหมายมากมายทั้งภายนอกและภายใน
ภายนอกคือกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ให้กาเนิด ต่อบุรพกษัตริย์ไทย ทาคุณความดีทดแทนแผ่นดิน บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นต้น ส่วนภายในให้กตัญญูต่ อบุพการี พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ด้วยการระลึกพระคุณ
และกระทาแต่คุณงามความดี ทาทานรักษาศีลเจริญภาวนา ฯ ช่วงแรกท่านว่าวัชรธรรมนั้นแข็งแกร่งดังเพชร
การที่เรากราบถวายครูจารย์นั้นถูกแล้ว การสอนอบรมภาวนานั้นสาคัญเพราะคนเรามักปล่อยตัวเองไปตาม
ความต้องการ ชอบก็ดึงเข้ามาไม่ชอบก็พลักออกไป ตราบจนเราได้รับการอบรมสั่งสอน ธรรมะจะชี้ให้เราเข้าใจ
และตัดอุปทานความหลงออกไปได้จนเข้าใจถึงความจริง และหลุดออกจากทุกข์ได้ต่อไป งานนี้จัดได้เพราะพี่
น้องธรรมบริกรและสมาชิกผู้ที่เคยได้อบรมปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้ รวมทั้งผู้ที่ศรัทธาในองค์หลวงตาพระมหา
บัว ที่ได้มองเห็นประโยชน์ในการดาเนินตามทางที่พ่อแม่ครูจารย์พาดาเนิน กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์
ทุกๆท่านที่เมตตา และพวกเราทุกคนที่เสียสละแรงกายแรงใจและปัจจัยสืบสานประเพณีขององค์หลวงตาไว้นะ
ครับ กราบขอบพระคุณ

เททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ลี ผาแดง เสร็จจากงานที่วัชรธรรมสถานบ่ายเราก็มาเททองหล่อรูปพ่อแม่ครู
จารย์หลวงปูลีผาแดงที่โรงหล่อวินุ นครชัยศรี ครูจารย์บุญมีถ้าเต่าเมตตามาเป็นองค์ประธานและให้ครูจารย์
วิทยา มอบธรรมโอวาทในพิธีเททอง ครับ ถ้าไม่สร้างสมบารมีไว้ก็มีแต่ทุกข์ตาย เกิดภพหน้าก็เห็นกันอยู่อย่าง
นั่นแหละ แต่ขนาดคลอดออกจากพ่อจากแม่เดียวกัน การทาอยู่ทากินเราสังเกตสังกาดูซิ ต่างกันสุดๆ ท่านจึง
ว่า อกุศล กับ กุศล หลวงปู่ลี กุสลธโร

ครูจารย์บุญมีเมตตาจัดพระคันธาราฐ ปางประทานพร มอบให้แก่รพ.ด่านมะขามเตี้ย และยังบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ ให้ไว้บริเวณพระเศียร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มาสักการะบูชาด้วยเมื่อคืนวันที่ 6มค.62 แล้วจึงให้
ท่านวะไปมอบแก่นพ.ประวัติ ผอ.รพ. เพื่อเป็นพระประธานในห้องประชุม"ดวงแก้ ว"ห้องประชุมใหญ่ของรพ.
สืบไป

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ศิลปะทวารวดี ประทับนั่งบนบัลลังก์ห้อยพระบาททั้งสอง (ปรลัมพปาทาสนะ) ลงบน
ฐานทาเป็นกลีบบัวบานรองรับ ซึ่งมีศัพท์เฉพาะเรียกว่า “ภัทรอาสน์” หรือ “ภัทราสนะ” พระหัตถ์ซ้ายของ
พระพุทธรูปวางหงายอยู่เหนือพระเพลาซ้าย จับปลายชายจีวรไว้ ส่วนพระหัตถ์ขวายกอยู่ในระดับพระอุระ หัน
ฝ่าพระหัตถ์ออกปลาย พระอังคุฐ (นิ้วหัวแม่มือ) กับพระดัชนี (นิ้วชี้) งอโค้งจรดกันเป็นวงกลม ส่วนอีกสามนิ้ว
พระหัตถ์กางออก พระพุทธรูปในรูปท่าแบบนี้ เรียกว่า "ปางประทานพร" หรือ เรียกว่า “ปางประทานปฐม
เทศนา” หรือ “ปางประทานเอหิภิกขุ” ก็ได้เช่นกัน ความเชื่อแต่โบราณ คือความสมบูรณ์พูลสุขร่มเย็น ฝนฟ้า

ตกต้องตามฤดูกาล เป็นที่พึ่งให้ศรัทธาสาธุชนมากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองครอบครัวและ
บุคคลอันเป็นที่รักต่อไป

7 มกราคม 2562 ได้ฤกษ์ดีเปิดอาคาร 70ปี พระอจ.บุญมีฯ ที่พวกเราศิษยนุศิษย์ของพ่อแม่ครู
บาอาจารย์บุญมีร่วมกันสร้างขึ้นถวายเป็นการระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ได้กรุณาให้ธรรมะสั่งสอนพวกเรามา
ตลอดเวลายาวนาน ในส่วนของมูลนิธิดวงแก้ว ท่านได้ส่งพระอจ.ฐามาดูแลวัชรธรรมสถานขององค์หลวงตา
พระมหาบัวและพระอาจารย์วะไปดูแลวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ และพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรา
นุสรณ์" ที่ทองผาภูมิ กาญจนบุรี และได้เมตตาเป็นองค์บรรยายในโครงการ Dharma Tour Dharma Talk ที่
เราจัดขึ้นเพื่อให้พุทธบริษัทในต่างแดนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมและเข้าใจในคาสอนของพระบรม
ศาสดาได้ดียิ่งขึ้น อาคารหลังนี้เป็นหนึ่งในห้าอาคารที่เราสร้างมอบให้กับรพ.ที่ขาดแคลนในชนบท เพราะได้
เห็นความตั้งใจของน้องๆแพทย์พยาบาลที่ตั้งใจทางานกันและยังรับทราบจากคุณเวโรจน์และผญ.หนุ่ยคนใน
พื้นที่ที่แจ้งให้ทราบถึงความต้องการที่จะร่วมพัฒนารพ.เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนด่านมะขามเตี้ย
นี้ เราจึงได้จัดสร้างอาคารสองชั้นขนาด27*18ม.ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ของรพ.ที่ยังไม่เคยได้มี และชั้นล่าง
เป็นแผนกทันตกรรมและแผนกกายภาพบาบัด ที่พร้อมเปิดให้บริการเร็วๆนี้ ในงบประมาณ9.6ล้านบาท
พิธีเ ปิดครั้งนี้ ได้รั บเกี ยรติจากท่า นรองปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ศุภกิจ มาเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขรับมอบอาคารนี้จากมูลนิธิ
ดวงแก้วฯโดยมรพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโตเป็นผู้มอบให้ท่านศุภกิจ
เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์สืบต่อไป และยังมีท่านผู้หญิงอังกาบ มา
เป็ น ประธานทอดผ้ า ป่ า หาเงิ น สบทบให้ ร พ.เพี่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
เวชภัณฑ์ที่จาเป็นอีกด้วย หลังพิธีเปิดอาคาร ทางมูลนิธิฯได้จัดถวาย
ปัจจัยไทยธรรมและสลากภัตแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่กรุณามาร่วมใน
พิ ธี ด้ ว ย โดยมี ส ลากโชค-รางวั ล ใหญ่ ส องรางวั ล ได้ แ ก่ รถสามล้ อ ไฟฟ้ า เพื่ อ ไปใช้ ง านในวั ด ได้ อ ย่ า งดี มี
ประสิทธิภาพ สรุปปัจจัยในการก่อสร้าง9.6ล้านบาท ปัจจัยสลากภัต 2แสนบาท ปัจจัยไทยธรรมถวายสงฆ์ 2
แสนบาท รวม10ล้านบาท สาหรับ หนึ่ งในโครงการการฉลองการทางานครบ30ปีของมูล นิธิดวงแก้วฯเพื่อ
สาธารณประโยชน์ เพื่อตอบแทนพระคุณแผ่นดินที่ให้กาเนิดเรามา กราบขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วน
ในบุญกุศลอันเป็นประโยชน์นี้

12 มกราคม เปิดอาคารนิติเวช รพ.สุโขทัย
รพ.ที่ห้าแล้วนะครับที่เราร่วมกันสร้างอาคารมอบให้ในวาระ 30ปี
มูลนิธิดวงแก้ วฯ รพ.สุโขทัยเราจัดสร้างอาคารนิติเวชให้ใหม่ตั้งแต่
เดือนกันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้บริการได้
แล้วครับ วันนี้คณะมูลนิธิฯได้ไปเยี่ยมชมอาคารพร้อมมอบปัจจัยงวด
สุดท้ายจานวน 5แสนบาท ให้กับทางคุณหมอจุ๋ม -ภาวิณี ท่านผอ.
รพ.สุโขทัยเรียบร้อยแล้วครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่
มีส่วนร่วมในบุญกุศลครั้งนี้นะครับ

13 มกราคม ธรรมะจากพระโอษฐ์ ครั้งแรกของ
ปี ใ หม่ 2562 หั ว ข้ อ ที่ ท่ า นสอนในวั น นี้ คื อ การสอน
ธรรมให้ พ ระที่ บ วชใหม่ โดยแยกให้ เ ห็ น ระหว่ า ง
ธรรมะที่จะสอนให้สามเณรและพระภิกษุ ตลอดสอง
ชม.เต็มเปี่ยมเลยครับ ธรรมที่ ท่านให้ ส อนพระบวช
ใหม่ 1-ปาติโมกข์สังวร คือสังวรระวังมิให้ผิ ดต่อศีล
ภิกษุปาฏิโมกข์ 2-อินทรีย์สังวร คือสารวมอินทรีย์ ๖
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลา
เห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้อง โผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ, ความระวังไม่ให้กิเลสครอบงาใจใน
เวลารับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๖ 3-การพูดจา ให้ควบคุมการพูดให้น้อย ไม่จาเป็นไม่พูด ให้ใช้เวลาในการ
พากเพียรปฏิบัติภาวนา 4-ให้อยู่ในเสนาสนะที่สุขสงบสงัด 5-สัมมาทัสสนะ-กรรม,ญาณ,วิปัสสนา,มรรค,ผล
ธรรมที่ท่านให้สอนสามเณร
1.พิจารณารูป/นามให้เห็นตามความจริงคืออนัตตา 2. อานาปานสติ 3.ภาวนาเสมอๆด้วยการพิจาร
นาธาตุทั้งห้า 4.ภาวนาหก 4.1เมตตาเพื่อแก้พยาบาท 4.2 กรุณาเพื่อแก้การเบียดเบียน 4.3 มุทิตาแก้ริษยา
4.4 อุเบกขาแก้ความหุดหงิด 4.5 อสุภะแก้ราคะ 4.6 อนิจสัญญา แก้ความถือตัวตน 5ไม่พูดเท็จ คนที่พูดเท็จ

ทั้งที่รู้ ได้ย่อสามารถทาผิ ดได้ทุกอย่ าง 6.ให้ พิจารณากาย/วาจา/ใจ ก่อนจะทากิริยาใดๆ 7.ให้ ละกามคุณ 5
8.คบกัลยาณมิตร 9.รู้ประมาณในการรับและการฉัน/การใช้ 10.ไม่ให้หลงในปัจจัย4
ในการพิจารณารูป/นามท่านขยายไว้ในราหุลสังยุตคือ 1-จักษุ 2.รูป 3-วิญญาณ 4-สัมผัส 5-เวทนา 6สัญญา 7-สัญเจตนา 8-ตัญหา 9-ธาตุ6 10-ขันธ์5 พิจารณาเรียกไป
ในขั้นตอนการเกิดอุปทานในขันธ์ทั้งห้า จนเป็นที่มาของทุกข์ ด้วย
กิเลส-ตัณหา-อุปทานครับ จะเห็ นถึงความละเอียดในการสั่งสอน
พระธรรมให้แก้เด็กๆหรือสามเณรที่เป็นขั้นเป็นตอน ละลงไปใน
หัวใจของการปฏิบัติภาวนาโดยตรง มีส่วนเหมือนและส่วนต่างใน
การสอนธรรมให้กับพระภิกษุ ที่น่าสนใจมากติดตามรายละเอียดได้
ที่ https://youtu.be/1B298u-QwhY

17 ม.ค. ทาเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสีม า ให้วัดป่า
บัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ เพื่อเป็นวัดอย่างสมบูรณ์สมความตั้งใจ
ที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจสร้างถวายองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระ
มหาบัว ญาณสัมปันโน ที่รักและเคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาทุกๆท่านที่ได้มี
ส่วนในการสร้างในการดูแลวัดวาอารามที่สับปายะยิ่งแห่งนี้ทุกคนนะครับ
ขอกราบอนุโมทนาจากใจ

20 มกราคม ทาบุญปีใหม่
ณ วัดป่ากตัญญุตาราม คณะเราออกเดินทาง
จากกทม.ตีห้าไปถึงเจ็ดโมงครึ่ง กราบถวายจังหัน
เสร็ จ ก็ ม อบของขั ญ ให้ ช าวบ้ า น พร้ อ มถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรม และจัดแบ่งของขวัญและไทย
ธรรมอี ก ส่ ว นส าหรั บ วั ด ป่ า โนนน้ าผึ้ ง ด้ ว ยครั บ
รวมปัจจัยที่ใช้ไป 69,685 บาท ครับ

21 มกราคม ทาบุญปีใหม่ ณ วัดอโศการาม คณะเรา 20
กว่าคนนาโดยท่านอจ.ฐาจากวัชรธรรม ร่วมทาบุญบนชั้นสอง
ของพระวิหาร ถวายจังหัน ฟังพระสงฆ์เจริญทิพย์มนต์ หรือที่
เราเรียกว่าสวดธาตุหก ใจความของบทสวดจะคล้ายกับพระ
สู ตรคิ ริมานนท์ ที่ ให้ พิจ ารณากายนี้ ประกอบด้ว ยธาตุ ทั้งหก
มิใช่เป็นตัวเป็นตนของเรา การแยกธาตุแยกขันธ์ทั้งห้าที่เป็น
องค์ประกอบมารวมเป็นกายเป็นใจจนเรายึดติดเป็นทุกข์ตาม
เกิดตามตายด้วยภพที่เราสร้างขึ้นจากกิเลสตัณหาและอุปาทาน
ในธาตุในขันธ์นี้เอง เมื่อเข้าใจได้จริง จิตนี้ก็จะวางอัตตาความ
ยึดมั่นในกายในใจนี้ได้ความทุกข์จากการยึดกายยึดใจนี้ก็จะเบา
บางลง ทุกข์จากอาพาธ/เจ็บป่ว ยก็จะเบาบางลงด้ว ยเพราะ
จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้ว ถ้าจะมองให้เข้าใจง่ายๆก็เช่น
เวลาเรามองคนที่ป่วยคนเจ็บ ที่มิใช่ตัวเราไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายแม้เราอาจจะเศร้าใจบ้างก็ไม่มากนักแต่ถ้า
ใกล้เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นญาติ เป็นคนในครอบครัวก็จะทุกข์มากขึ้น จน
ในที่สุดเราเป็นเองความทุกข์ก็จะติดตามเราไปตลอดอาออกได้ยากยิ่ง
ครับ เราจึงมาทาบุญปีใหม่กันเช่นนี้ ขอบุญกุศลทั้งหลายส่งให้เพื่อๆทุก
ท่า น สรรพสั ต ว์ทั้ ง มวลจงมีค วามสุ ข ไม่ มีเ วรกรรมต่อ กั น เป็ นเพื่ อ น
กัลยาณมิตรช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดไปนะครับ

ปล่อยชีวิต ทาบุญปีใหม่ หลังทาบุญถวายจังหันพระสงฆ์มีหลวงตาปีเป็นองค์ประธาน ฟังพระสงฆ์เจริญพระ
พุทธมนต์เสร็จก็ไปดูคุณแม่พระอาจารย์ทาแผลแล้วไปปล่อยปูและหอยกันทั้งคณะ ปูทะเล 71 ตัว และหอยอีก
2กก. ทุกคนทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าดูจะสุขใจที่ได้ทาบุญในวาระปีใหม่ 2562นี้ แม้เราจะไม่ได้ปล่อยมากมาย
ด้วยสาเหตุว่าปล่อยมากปูอาจตายหมดเพราะพื้นที่ไม่เหมาะสมนัก แต่แค่นี้ ใจเราก็มีความสุขล้นแล้ว สังเกตสี
หน้าดวงตาทุกๆ ท่านซิครับ ความสุขล้นออกมาจากใจสู่ทางสายกันทุกๆคนเลยครับ แค่ได้เห็นพวกเขาใจเราก็
เป็นสุขแล้ว ยิ่งเห็นปูน้อยได้เป็นอิสระได้โอกาสมีชีวิตที่ปลอดภัยอีกครั้ง คุ้มแล้วครับกับเริ่มปีใหม่ปีนี้ ปัจจัยที่ใช้
เลี้ยงพระทาบุญและปล่อยปูเช้านี้ 16,780 บาทครับ ร่วมอนุโมทนากันครับ

ทาบุญปีใหม่ ณ บ้านบางปะกง

หลังจากเลี้ยงพระฟังธรรมปล่อยชีวิตสัตว์ เราก็มาเลี้ยงอาหรกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัย
ที่ส ถานสงเคราะห์บ้ านบางปะกง มีผู้ พิการทุพลภาพประมาณ 350 คน ปกติมาถึงก็จะมี เจ้าหน้าที่ ให้ การ
ต้อนรับดูแล แต่ครั้งนี้ ไม่มีใครมาดูแลเลย ปล่อยให้พวกเรางงอยู่แล้วก็ต้องนาอาหารไปมอบให้ผู้พิการตาม
อาคารต่างๆ ทั้งแปดอาคารเอง เราเคยติดต่อมาขอเลี้ยงอาหารแต่บางครั้งเขาจะบอกว่าไม่ได้เพราะมีเจ้าภาพ
แล้ว แต่ครั้งนี้เราจองมาห้าเดือน แต่มีหลายคณะมาแจกอาหารกันอย่างไม่มีระเบีียบและไม่มเี จ้าหน้าที่ดูแลเลย
น่าสงสารคนเหล่านี้จริงๆ (รวมทั้งเราด้วย) ในขณะที่เราแจกอาหาร เจ้าหน้าที่ก็มาลื้อของบริจาคที่เราเอามาตั้ง
วางไว้ ว่ามีอะไรบ้าง โดยไม่ขออนุญาตเราเลย เมื่อก่อนเราจ่ายค่าอาหารที่เลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ที่มาต้อนรับ ครั้งนี้
ให้โอนมาก่อน1สัปดาห์ สงสัยจะลดงานเจ้าหน้าทีล่ ง ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมาที่นี่แล้วครับ
ที่เรามาทาบุญกับคนพิการทุพลภาพนั้นเพื่อให้เขาได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยในช่วงปีใหม่
ที่ทุกคนมุ่งหวังแต่ความสุขของตนเองและครอบครัวกันอยู่ แต่การที่ได้ให้ได้มอบสิ่งดีๆให้กับพวกเขาก็ทาให้เรา

เป็นสุขได้เช่นกัน สิ่งที่เราได้พบเห็นคงทาให้พวกเราได้คิดถึงกรรมและ
ผลของกรรมได้บ้าง เพื่อเป็นกาลังใจที่จะมุ่งหวังทาคุณงามความดีให้
ยิ่งขึ้นๆต่อไป บางคนท้อแท้ผิดหวังในชีวิตแต่การมาครั้งนี้คงได้เห็น
แล้วว่ายังมีผู้คนอีกจานวนมากที่ตกอยู่ในความทุกข์ทรมาน มากยิ่ง
เสี ย กว่ า เรา การที่ จ ะมุ่ ง หวั ง ความส าเร็ จ ในชี วิ ต ของเราอาจเป็ น
ความหวังของพวกเราเกือบทุกคน แต่กลับกันถ้า..เรากลับมาย้อนเป็น
ผู้ให้ เป็นผู้แบ่งปันความรัก..ความปรารถนาดีจากใจของเราออกไป ให้
มากที่สุ ดที่เราทาได้วัตถุที่เป็นสื่ อจากใจของเราอาจเป็นของเพียง
เล็กน้อยเช่นอาหารสักมื้อ ส้มสักหนึ่งผล ฯ... แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น
คือใจของเรานั้นเอง ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและมีความสุขเสมอ ทรัพย์สิน
เงินทองแม้เป็นของสาคัญอย่างหนึ่งก็จริงแต่มิอาจซื้อความสุขทางใจ
ได้เลยนะครับ ความสุขใดๆที่แสวงหามาจากภายนอกมิอาจยั่งยืนได้
นอกเสียจากความสุขในใจเรา

ขอพระธรรมนาทาง นาพาพวกเราทุกคนไปสู่ความสุขอันแท้จริงให้ได้ต่อไปและตลอดไป กราบอนุโมทนาบุญ
กับทุกๆท่านครับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปที่นี่คือ 38,500 บาทครับ ร่วมอนุโมทนากันครับ

25 มกราคม ปรับปรุงซ่อมแซมบูรณะวัชรธรรมสถาน เริ่มงานมาตั้งแต่ต้นปี กุฎีทางเดินจงกรมเริ่มทา
คานชั่นสองแต่ยังไม่ได้ก่อฉาบ งานโรงอาหารและรั้วแบ่งเขต
ยั ง ไม่ เ ริ่ ม งานซ่ อ มแซมรอบอาคารที่ ร้ า วแตกหั ก ก าลั ง
ด าเนิ น การ คุ ย เรื่ อ งเวลาการท างานกั น แล้ ว คุ ณ ต้ อ จึ ง ท า
แผนงานออกมาดูกันเฉพาะงานหลักสามอย่าง ส่วนงานทาสี
ละซ่ อ มแซมอาคารต่ า งๆยั ง ไม่ ไ ด้ ค านวนออกมา สรุ ป
เฉพาะงานหลักสามอย่างใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าเดือน รวม
งานอื่ น ด้ ว ยคงครึ่ ง ปี แ น่ เ ลย ที่ เ ขาว่ า ซ่ อ มสร้ า งยากกว่ า
สร้างใหม่คงจะเห็ นจริงตามเขาด้ว ยตนเองก็ตอนนี้เองครับ
ช่างสีและช่างเหล็กน่าจะเริ่มงานได้ต้นเดือนหน้าครับ

26 มกราคม กราบพระอาจารย์ตั๋น วัดบุญญาวาส หลังจังหัน
ฟังธรรมจากครูจารย์ตั๋น เรื่องการทานอาหารท่านให้คุมตนเองอย่า
ตามใจกิเลส ทานอาหารพอควรอาหารสะอาดจาเป็นต่อร่างกาย
มิใช่เพื่อความเอร็ดอร่อย ตามความอยากของเรา ท่านยกตัวอย่าง
ท่านเมื่อบวชใหม่ๆท่านไม่ยอมฉันอาหารถ้ายังอยากทานอยู่ และ
เรื่องความส ารวมระวังใจตลอด แม้แต่จะพูดจะคุย ท่านว่าบวช
ใหม่ๆมีโอกาสไปพบเพื่อนที่บ้านเขาถวายจังหันก็ไม่ไปเพื่อนมาตัด
บาตรเห็นอยู่ก็ไม่ทักทายเป็นต้น ท่านว่าตอนเข้าวัดเป็นผ้าขาว ท่าน
ทานวุ้นกระทิในกะละมังรวมกับอาหาร มีรสหวานแล้วมันและยังมีเผ็ดจากน้าแกงในกะละมังอีก ท่านบ้วนทิ้ง
เอาน้าล้างปากแต่พอนึกได้ก็เอามาพิจารณาว่ารสอยู่แค่ลิ้นเข้าไปแล้วก็เหมือนกัน ต่อมาก็เอามาพิจารณาอยู่
เสมอๆ สรุป ท่านว่าถ้าหิวร่างกายต้องการก็ทานได้ แต่ถ้าอยากทาน ก็ลดเลิกเสีย ถึงเวลาที่ควรทานก็ทาน แต่
ถ้าอยากทานก็พิจารณาอาหารก่อน

ปล่อยปู
คุ้งกระเบน

กราบครู จ ารย์ สุ นั ย วั ด ป่ า โพธิ ญ าณรั ง สี กราบถวาย
สังฆทานและดูความคืบหน้าของโบสถ์ใหม่ที่เราร่วมเป็นเจ้าภาพ
ฐานราก ครั้ ง นี้ ม าดู ก ระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คาจากSCGค่ า ใช้ จ่ า ย
ประมาณสองล้านบาท เราคงร่วมด้วยอีกครั้งครับ

สนส.เขาสิงห์ ที่พักภาวนาคืนนี้ วัดนี้ตั้งอยู่บนเขาสิงห์ ท่าใหม่.
จันทบุรี ใกล้บ้านน้องสุวิทย์ที่เป็นมัคคุเทศก์พาเรามาทาบุญในครั้ง
นี้ ท่ า นเจ้ า อาวาสพระอาจารย์ ป ระสิ ท ธิ์ ม าอยู่ ที่ นี่ ไ ด้ ป ระมาณ
สามสิบปีแล้ว ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่สามและหลวงปู่ดุลย์เป็น
อุปัชฌาย์ให้ ท่านใจดีมากคุยถามปัญหาต่างๆกันอยู่เป็นนานเลย
ครั บ คื น นี้ เ ราพั ก ภาวนาบนยอดเขา(วิ ห ารพระองค์ ด า)
สะดวกสบายมากๆ ท่านสร้างบันไดขึ้นยอดเขากันเองแค่พระสอง
รูป ขนอิฐขนทรายกันเองด้วยงานหนักมากๆครับ กราบอนุโมทนา
ท่านด้วยครับ ท่านว่าให้ภาวนาดีๆวั นนี้ไม่ได้ผลก็ยังส่งผลถึงภพ
หน้าได้ ท่านยกตัวอย่างศิษย์หลวงปู่ท่านหนึ่งที่สุรินทร์ชื่อหลวงตา
พวง ท่านพบหลวงปู่ ตอนภาวนาที่ป่าช้าใกล้ปราสาทหินพนมรุ้ง
และขอบวชกับหลวงปู่ ติดตามเป็นผ้าขาวอยู่กับ หลวงปู่ จนท่าน
ให้บวช พอเริ่มภาวนาก็ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นสุนัขในวัดตามพระ
ไปฟังสวดมนต์ทาวัตรเช้าเย็นทุกวันจนวันหนึ่งก่อนตายไม่นาน
ขณะที่ฟังพระสวดมนตร์จิตรวมเห็นสภาพตัวเองเป็นสุนัข สะทก
สะท้อนมากและคิดพิจารณาได้ว่าจะต้องรักษาศีลห้าให้ได้จนตาย พอตายมาก็มาเกิดเป็นคนขอบวชกับ หลวงปู่
เป็นประวัติของหลวงตาพวงศิษย์หลวงปู่ ที่ท่านให้ไปดูแลอยู่ที่เขาพนมรุ้งจนจบชีวิต ณ ที่นั่น ท่านจึงสอนเราให้
ตั้งใจภาวนา เพราะมีผลแน่มีอานิสงส์แน่นอน
27 มกราคม เช้ากราบลาท่านอาจารย์ประสิทธิ์ สนส.เขาสิงห์ ท่านสอบถาม
เรื่องการภาวนา เรานั่งภาวนาทั้งคืนเนสั ชชิกได้เกือบตลอดคืนแอบพักไปครึ่งชม.
ตอนสี่ทุ่มเพราะค่อนข้างเหนื่อยและเป็นเวลานอนประจา เลยนั่งตลอดตั้งแต่ห้าทุ่ม
จนตีห้าองค์ภาวนาพิจารณาตามสิ่งที่มากระทบใจตลอดทั้งคืน ท่านจึงอบรมเพิ่มว่า
ให้ ดูสิ่ งที่มากระทบทางตาหู จมูกลิ้นกายใจ ว่ามีองค์ประกอบอย่างไรทาไมเราจึง
ยึดถือมาเป็นตัวตนของเรา ด้วยความพยายามมีสติตั้งมั่นจึงจะรู้ได้ตามรู้ความเป็น
จริงจากสิ่งที่มากระทบ ว่าใจเราหลุดไปตามหลงชอบใจพอใจไม่พอใจกับสิ่งนั้นๆตาม
กิเลสไป สติตัวนี้จึงสาคัญมาก ที่เรามาภาวนากันก็ต้องฝึกสติตัวนี้เอง ท่านว่าหลังจากออกมาฝึกปฏิบัติเองไป

ตามป่าดงป่าช้าต่างๆเป็นไข้ติดเชื้อเกือบตายหลายครั้งเป็นมาเลเลียจนตัวเหลืองแทบตายหลายครั้งหลายหน
ให้เราเอาท่านเป็นตัวอย่าง ทาจริงได้จริง ทาไม่จริงจะได้อย่างไร
สนส.สิริ จัน โท พระอาจารย์ส มเดช สายพระอาจารย์
แบน เช้ากราบลาคุณแม่น้ องสุวิทย์ออกมาถวายจังหัน และไทย
ธรรม พระอจ. สมเดช ท่านเมตตาสอนเรื่องการภาวนาว่า สิ่งใดๆ
ในโลกล้วนเป็นไฟ ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวลาเราร้อน
เราก็ไม่ชอบไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ความร้อนจากกิเลส ตัญหา
จากความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้ น ร้อ นกว่ า อากาสร้ อ น
เพราะทาให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็น เป็นทุกข์ยิ่งนัก ให้หมั่น
พิจารณาความจริงไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆที่มากระทบกายใจได้ ความ
ทุกข์ก็จะน้อยลงเบาลงสนส.สิริจันโท พระอาจารย์สมเดช สายพระ
อาจารย์แบน เช้ากราบลาคุณแม่น้องสุ วิทย์ออกมาถวายจังหั น
และไทยธรรม พระอจ. สมเดช ท่านเมตตาสอนเรื่องการภาวนาว่า
สิ่งใดๆในโลกล้วนเป็นไฟ ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวลา
เราร้อนเราก็ไม่ช อบไม่ส บายกายไม่ส บายใจ แต่ความร้อนจาก
กิเลส ตัญหา จากความโลภ ความโกรธ ความหลง นั้นร้อนกว่าอา
กาสร้อน เพราะทาให้เราอยากได้อยากมีอยากเป็น เป็นทุกข์ยิ่งนัก
ให้หมั่นพิจารณาความจริงไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆที่มากระทบกายใจได้ ความทุกข์ก็จะน้อยลงเบาลง

30 มกราคม กราบถวายงานพ่อแม่ครูอาจารย์ เช้าออกจากธรรม
วิภาวันตีห้าไปถวายจังหันครูจารย์ตั๋น เสร็จก็ฟังธรรมจากท่าน-ท่านว่า
มีคนจานวนมากที่ไม่มีโอกาสได้รับฟังคาสอนของพระพุทธองค์ เรา
เป็นส่วนที่โชคดีที่มีโอกาส ได้ทาบุญทาทาน รักษาศีล ซึ่งก็ทาให้เรา
เป็นคนดี แต่ศีล-ทานเป็นแค่บาทฐาน ไม่อาจให้เราพ้นทุกข์ได้ เราจึง
ต้องปฏิบัติภาวนาโดยมีองค์ประกอบของปัญญาที่ทาให้เราตัดกิเลส
ตัณหา อุปาทานได้ การทาสมาธิทาให้เราสงบ จิตใจตั้งมั่น สามารถ
มองเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับเรา สิ่ งที่มากระทบ เวทนา สัญญา อารมณ์เหล่านั้น เรายึดมาเป็นตัวเราเกิด
พอใจไม่พอใจ ทาให้เรายึดว่าเป็นเราเป็นของๆ เราทาให้เกิดทุกข์กายทุกข์ใจ เราจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณา
ให้เห็นความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ให้เราไว้ตระหนักรู้ ปฏิบัติตามพระธรรมและหลุดพ้นจาก
ทุกข์ในวัฏฏะนี้-เสร็จจากฟังธรรมเราก็ขอโอกาสตรวจรักษาครูจารย์ เสร็จก็ไปชมโบสถ์และพระเจดีย์ ช่างกาลัง
ทางานกันอย่างรีบเร่งให้ทันงานสมโภชกลางเดือนหน้าครับระหว่าง 12-19 ก.พ.นี้ครับ เพื่อนๆใครว่างเรียน
เชิญครับ วันนี้ท่านยังได้เล่าให้ฟังถึงการเริ่มสร้างเจดีย์และพระอุโบสถด้วยครับ เป็นนิมิตที่ท่านเห็นก่อนที่จะ
สร้างเลย

31 มกราคม บูรณะวัชรธรรมสถาน ขององค์หลวงตา
พระมหาบัวฯ เช้าออกจากธรรมวิภาวันตั้งแต่ตีห้า ไปวัชรธรรม
ถวายจังหันท่านวะและท่านฐาแต่เช้า ถวายเป็นบุญกุศลอุทิศ
แก่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ครบ 8 ปีที่ท่าน
จากไป หลังอาหารเช้าก็เริ่มงานปรึกษาวางแผนการดาเนินงาน
บูรณะอาคารต่างๆร่วมกันครับ วัชรธรรมสถาน ปัจจุบันได้เ ริ่ม
บูรณะโรงอาหารเดิมแล้วครับ ส่วนห้องเดินจงกรมป้องกันเสียง
รบกวนเริ่ ม วางแผ่ น พื้ น ชั้ น สองแล้ ว ครั บ ส่ ว นอาคารที่ พั ก ผู้
ปฏิบัติหญิงก็เริ่มซ่อมแซมพื้นที่แตกร้าวรอบๆ อาคารที่ทรุดตัวลงจากการที่ พื้นดินยุบตัวลงหลังจากน้าในสระ
แห้งหายไปเลยเมื่อหลายปีก่อนครับ

