มิถุนายน 2561
9 มิ.ย.ทำบุญ ถวำยจังหัน ฟังธรรม (สวดธำตุ) ธำตุทั้งหกที่แปลเปลี่ยนไปจนเรำหลงยึดว่ำเป็น
ตัวเป็นตน จนทุกข์ทั้งกำยและใจอยู่เช่นทุกวันนี้ ท่ำนพ่อสวนไว้ตั้งแต่เด็กๆ ฟังสวดมนต์ทีใดก็คิดถึงท่ำน
คิดถึงคุณแม่ที่พำมำฟังธรรมเสมอ วันนี้เพื่อนๆพำเรำมำปล่อยชีวิตปล่อยปู สั่งไว้ห้ำกก. เขำเอำมำให้
ปล่อย11กก. รวมหกสิบตัวพอดี ตรงอำยุที่ผ่ำนไปเลย ปล่อยปูไม่ปล่อยใจ ปล่อยให้เขำได้มีโอกำสใช้
ชีวิตต่อไปอีก เพรำะใครๆไม่ว่ำคนหรือสัตว์ก็ย่อมรักชีวิต

ต่อจำกนั้นก็เอำเงินไปให้ที่เลี้ยงหมำจรจัดของเทศบำลเมืองสมุทรปรำกำร ที่หำดอมรำ ท้ำยบ้ำน น้อง
กำญฯเอำอำหำรหมำถุงใหญ่มำให้อีกด้วย สงสำรเขำ สงสำรเรำเพรำะต้องผจญอยู่ในวั ฏฏนี้ร่วมกัน
วันนี้เขำได้อัตภำพนี้ เรำโชคดีหน่อย จึงต้องช่วยเหลือกันไว้ สรรพสัตว์ทั้งมวลล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์
ทั้งสิน้ สัพพ ทุกขำ ประมุญจันตุ

ควำมคืบหน้ำกำรสร้ำงวัดป่ำแก้วบดินทร์ธร

16 มิ.ย. ฐำนวำงแท้งค์น้ำเสร็จแล้วครับ หลังจำกที่ต้องหยุดงำนไปนำนจำกฝนตก และช่ำงทิ้งงำน
ไป เหลือแต่กำรติดตั้งแท้งค์น้ำและวำงท่อจำกเครื่องปั้มน้ำบำดำลดูดน้ำขึ้นไปเก็บเพื่อทำระบบน้ำประปำ
กระจำยไปใช้ทั่ววัดครับ กำลังจัดซื้อแท้งค์น้ำส่งไปครับ

17 มิ . ย. 61 ธรรมะจำกพระโอษฐ์ เช้ ำ 06.30 น.เรำร่ ว มกั น ถวำยจั ง หั น พระอำจำรย์ ส มั ย
เจ้ำอำำสวัดภูหล่น อุบล แล้วนั่งสนทนำกันจนพอหำยคิดถึง ซึ่งท่ำนได้แจ้งว่ำหลังคำอำคำรปฏิบัติธรรมที่กำลัง
บูรณะใกล้เสร็จแล้วครับ 08.30 น.ส่งท่ำนไปวัดเขำสุกิม จันทบุรีด้วยรถtaxi ถวำยค่ำรถค่ำเดินทำงท่ำนอีก
5200 บ.
9.00 น. พระอำจำรย์มหำบูรณะมำสอนธรรมะจำกพระโอษฐ์ วันนี้เรื่อง กำมำทีณวกถำ-โทษ
ของกำม มีพระสูตรหลักห้ำสูตรด้วยกัน สรุปใจควำมว่ำ วัฏฏะสงสำรอันยำวไกล บำงครั้งเรำอำจจะมีควำมสุข
จำกกรรมดีที่ได้ทำไว้ ส่งผลไปสู่สวรรค์ชั้นต่ำงๆแต่เมื่อบุญหมดเรำก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์หรือแม้แต่ลง
นรก ซึ่งท่ำนก็ได้อธิบำยถึงนรกขุมต่ำงๆและระยะเวลำอั นยำวนำนในนรกนั้นๆ ควำมสุขในโลกมำจำกกำม เช่น
รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่ไม่ยืนยำวถำวรย่อมต้องแปรเปลี่ยนไปตลอดยึดมั่นเป็นตัวเป็นตนของเรำมิได้ ถ้ำเรำเอำ
กระดูกของเรำในชำติภพต่ำงๆมำรวมกันย่อมใหญ่โตเป็นภูเขำ กำรพอใจยินดีในกำมที่ทำให้เรำติดในวัฏฏะจึงไม่
ควรยึดไม่ควรติดอยู่ต่อไป ตัวอย่ำงสุดท้ำยในสุกรโปติกำสูตร คือพระพุทธเจ้ำทรงเห็นสุกรน้อยข้ำงทำง ท่ำนเล่ำ
ให้ฟังว่ำครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกไก่ได้ฟังธรรมเกิดมำอีกชำติเป็นเจ้ำหญิง เข้ำห้องน้ำเห็นหนอนได้อสุภะสัญญำได้
ปฐมญำณ เกิดเป็นพรหม พอหมดบุญจึงมำเป็นลูกสุกร ทำให้เห็นว่ำคติที่ไปของสัตว์ที่ยังวนเวียนในวั ฏฏะนั้นไม่
แน่นอน ทำงประเสริฐจึงละเว้นเลิกจำกกำมเสียมุ่งสูทำงอันเกษมคือพระนิพพำนด้วยกำรศึกษำปฏิบัติธรรมเถิด

22-23-24 มิ.ย. อบรมปฏิบัติกรรมฐำน ณ วัชรธรรมสถำน มีผู้สมัครเข้ำอบรม35ท่ำน แต่มีเข้ำ
อบรม26ท่ำนเองครับ ครูจำรย์บุญมีเมตตำมำจำกอุดรแต่เช้ำมำถึงวัชรธรรม 10 โมงกว่ำจึงได้ฉันจังหัน หลังจำก
นั้นท่ำนก็ได้เมตตำดูแลพวกเรำตลอดสำมวัน ท่ำนดูเหนื่อยที่เดียวครับ ขอสรุปธรรมที่ท่ำนสอนพวกเรำมำ
แบ่งปันกันนิดๆหน่อยๆนะครับ
เริ่มต้นท่ำนให้พวกเรำมีสัจจะที่จะตั้งใจปฏิบัติภำวนำไม่พูดคุยกัน รักษำศีล ควบคุมกำยและวำจำ
ให้ดี โดยท่ำนแสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของศีล โดยเฉพำะศีลแปดที่เรำสมำทำนตลอดกำรอบรม ว่ำมีอำนิสงค์
มำก ในสมัยพุทธกำลคนงำนของท่ำนอนำถบิณฑิกเศรษฐี เข้ำงำนใหม่ทำงำนตลอดวันในวั นพระแต่ไม่ได้ทำน
อำหำรหลังเที่ยงเพรำะทุกคนในบ้ำนท่ำนเศรษฐีถือศีลแปด เขำจึงสมำทำนศีลแปดด้วยแต่คืนนั้นก็ตำยไปเกิด
เป็นเทวดำ นอกจำกศีลแล้วทำนก็ยังสำคัญเพรำะเป็นจำคะสลัดออกซึ่งควำมตระหนี่ และควำมยึดในตัวตนของ
ตนออกไปเช่นในเรื่องเศรษฐีที่อยำกทำนขนมเบื้อง จนท่ำนโมคคัลลำนะไปทรมำณให้หำยตระหนี่และนำขนม
เบื้องไปถวำยพระพุทธเจ้ำและคณะสงฆ์จนได้โสดำบัน แต่เพียงทำนและศีลก็ยังไม่เพียงพอเพรำะผลของทำนศีลคือสวรรค์แต่ก็คติไม่แน่นอนยังไม่อำจออกจำกควำมทุกข์ได้จริงยังต้องวนเวียนอยู่ในวั ฏฏะสงสำรนี้อยู่
เช่ น เดิ ม ท่ ำ นจึ ง สอนให้ ป ฏิ บั ติ ภ ำวนำที่ เ ป็ น แนวทำงไปสู่ ก ำรพ้ น ทุ ก ข์ กำรตั ด ภพตั ด ชำติ ใ ห้ สั้ น ลง
ก ำ ร ภ ำ ว น ำ ท ำ ใ ห้ รู้ ส ภ ำ พ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง ก ำ ย แ ล ะ ใ จ ที่ ล้ ว น เ ป็ น ทุ ก ข์ จึ ง ต้ อ ง ศึ ก ษ ำ ไ ป ที่ เ ห ตุ . . .
"เย ธมฺมำ เหตุ ปัพฺพวำ เตส เหตุงฺ ตถำคโต เตสญฺจะ โย นิโรโธ จะ เอว วำที มหำสมฺโณ"
"ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ พระตถำคตเจ้ำทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่ำนั้น และควำมดับแห่งธรรมเหล่ำนั้น พระ
มหำสมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอย่ำงนี้"
อริยสัจจะทั้งสี่จึงสรุปลงที่เหตุและผลนั้นเอง สมุทัย/มรรค เป็นเหตุ ส่วน ทุกข์/นิโรจ เป็นผล
กำรปฏิบัติภำวนำเป็นกำรเดินตำมมรรค จึงต้องประกอบด้วย ศีล-สมำธิ และปัญญำ มีควำมรู้ เพรำะผู้อยำกได้สี
ขำว แต่เอำแปรงไปจุ่มสีดำไปฉำบทำ ก็มิอำจได้สีขำวได้ เพรำะขำดควำมรู้ในสีขำว/ดำนั้นเอง กำรฟังธรรมเป็น
กำรเข้ำสู่ควำมรู้ขั้นพื้นฐำนให้เข้ำใจถึงควำมเป็นจริงในโลก พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเบื้องตนมักใช้อนุปุพพิก
ถำ คือแสดงให้เห็นผลของทำน/ศีล คือสวรรค์ ต่อมำท่ำนก็ชี้ให้เห็นโทษของกำม และทำงออกจำกกำม คือกำร
บวช-เนกขัมมะ เมื่อผู้ฟังมีจิตที่อ่อนโยนลงและเปิดใจรับธรรมได้แล้ว ท่ำนก็จะอธิบำยให้เห็นอริยสัจจะสี่ต่อไป
ในกำรฟังธรรมนั้น อรรถธรรมที่เข้ำสู่ใจจะไปต่อยอดธรรมในใจของแต่ละคน ผลจึงออกมำแตกต่ำงกัน เช่นบำง
คนได้มรรคได้ผลเช่นโสดำบันหรือพระอรหันแต่บำงคนอำจไม่ได้อะไรเลยหรือแม้แต่ตกนรกก็เป็นไปได้ เพรำะ
ธรรมในใจของแต่ละคนแตกต่ำงกันนั้นเอง
ส่วนกำรปฏิบัติกรรมฐำนนั้น อย่ำมุ่งอยำกได้แต่ผลของกำรปฏิบัติ เพรำะผลย่อมสมควรกับเหตุ
เรำจึงควรมุ่งสร้ำงเหตุซึ่งได้แก่ ทำน-ศีล-ภำวนำ (หรือ ศีล-สมำธิ-ปัญญำ ) เป็นหลัก ท่ำนใช้คำว่ำชั่วโมงบิน เช่น
กำรนั่งกำรเดินภำวนำบ่อ ยๆมำกๆทำชม.บินไว้ให้ มำกๆผลย่อ มตำมมำ เพี ยงปฏิบั ตินิด ๆหน่ อยๆก็หวั งผล
มำกมำยย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นกำรนั่งภำวนำทุกคนย่อมรับรู้ถึงควำมเจ็บปวด แต่เมื่อภำวนำบ่อยๆก็จะสำมำรถ
แยกแยะควำมเจ็บปวดได้ จนหลุดออกจำกตัวตน ว่ำควำมเจ็บปวดนั้นมิใช่เรำ และไม่ใช่ของๆเรำ แต่เป็นเพียง

วิญญำณรับรู้สัมผัสภำยใน/ภำยนอกและปรุงแต่งด้วยสัญญำ เกิดเวทนำพอใจไม่พอใจขึ้น เมื่อเห็นควำมจริงที่
ปรำกฏขึ้นเบื้องหน้ำก็แยกกำยแยกใจนี้เห็นเป็นองค์ประกอบของขันธ์ทั้ งห้ำได้ จึงพ้นจำกกำรติดยึดในกำยและ
ใจนี้ได้ สุดท้ำยท่ำนยังชี้ให้เห็นว่ำหลังจำกแยกกำยใจออกจำกกัน กำรพิจำรณำต่อไปให้เห็นขันธ์ทั้งห้ำ และเห็น
จิตที่ถูกปกคลุมด้วยอวิชชำ ตัณหำและอุปำทำน จนเมื่อสำมำรถใช้ปัญญำพิจำรณำตัดอวิ ชชำออกจนได้จิตอัน
บริสุทธิ์หลุดพ้นจำกกิเลสเครือ่ งเศร้ำหมอง และพ้นจำกทุกข์ทั้งปวงต่อไป

24 มิ.ย. พิธีเททองหล่อพระประธำน ณ วัดป่ำแก้วบดินทร์ธ ร พระพุทธปรัตถกรนำคำพิทักษ์ พระพุทธเจ้ ำผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ต่ อมวลสรรสัตว์มีพญำนำคปกป้องรักษำ 15.39 น. เมื่อเสร็จ อบรมปฏิบั ติ
กรรมฐำน ณ วัชรธรรม 22-24 แล้ว พระอำจำรย์บุญมีท่ำนกรุณำพำพวกเรำมำเททองหล่อพระประธำน ณ โรง
หล่อประยงค์ นครชัยศรี ร่วมกับคณะศรัทธำที่มำรออยู่แล้วประมำณร้อยห้ำสิบถึงสองร้อยท่ำน มีคุณประจิตต์
อุดหนุนเป็นประธำนแทนครอบครัวอุดหนุน -คุณแม่จิตต์สมร-เป็นเจ้ำภำพเททองเพื่อ ไปประดิษฐำน ณ วัดป่ำ
แก้วบดินทร์ธร จ.สกลนคร ที่พวกเรำจัดสร้ำงถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและจะนำไป
ประดิษฐำนในวันเฉลิมพระชนม์พรรษำ 28 ก.ค.ศกนี้ ท่ำนอำจำรย์บุญมี แสดงธรรมสั้นๆว่ำพระพุทธรูปเป็น
เจดีย์ที่เป็นเครื่องระลึกถึงพระคุณของพระบรมศำสดำ ปำงนำคปรก เป็นช่วงที่ท่ำนเสวยวิมุตติสุขหลังบรรลุ
ธรรม ฝนตกลงมำ พญำนำคจึงมำแผ่พังพำนบังเม็ดฝนปกป้องพระองค์ด้วยควำมเคำรพศรัทธำ

25 มิ.ย. หลังดูงำนก่อสร้ำงที่วัดป่ำแก้วฯ พวกเรำก็เข้ำไปกรำบเรียนรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำร
ก่อสร้ำงต่ำงๆในวัด และกำหนดกำรต่ำงๆ เช่น ต้นเดือนหน้ำ พระภิกษุสำมำรถเข้ำจำพรรษำได้ทั้งหกรูป/ วันที่
28 ก.ค. เวลำ 9.39 น. วันเฉลิมพระชนมพรรษำ เรำจะนำพระประธำน พระพุทธปรัตถกรนำคำพิทักษ์ เข้ำ
ประดิษฐำน ณ พระอุโบสถ พร้อมนำผ้ำอำบน้ำฝน และเทียนพรรษำไปถวำยพระสงฆ์ที่จำพรรษำ ณ อำรำมนี้
ด้วย/ วันที่ 27 ตุลำคม เวลำ 11.00 น. ทำงมูลนิธิฯจะได้นำผ้ำพระกฐินไปมอบถวำยพระสงฆ์ในอำรำมนี้พร้อม
กรำบถวำยวัดป่ำแก้วบดินทร์ธรแก่สงฆ์ด้วย

