มีนาคม 2562
15-16 มี.ค.วัดป่ าบัวแก้ วญาณสัมปั นนุ สรณ์ บ่าย15 มี.ค.เดินทางจากธรรมวิภาวันไปวัดป่ าบัวแก้ วฯ รถติด
มากๆ กว่าจะถึงก็สี่ท่มุ ได้ ครับ เช้ า 16 มี.ค. ถวายจังหันเช้ า พระลงฉันองค์เดียวครับ คุณสุวิทย์และจอยพาช่างมาจาก
เชียงใหม่ไปดูเจดีย์บวั แก้ ว เพื่อติดครอบทองคาจังโก- ทองเหลืองที่ตีแผ่เป็ นแผ่นบาง นิยมใช้ ห้ มุ องค์พระเจดีย์ปอ้ งกันการ
ผุกร่ อน และสวยงามเรื องรอง วัดได้ ประมาณ 40 ตรม. ช่างคิดค่าใช้ จ่ายประมาณ 5.6 - 6 แสนบาทครับ คาดว่าอาจได้
เริ่มงานต้ นเดือนหน้ านี ้ ส่วนพระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหญ่กาลังหารื อกัน อาจทาแค่บริเวณส่วนปลายยอดองค์เจดีย์เท่านันครั
้ บ

17 มี . ค.ธรรมะจากพระโอษฐ์ ห้ องศิ ริ พั ฒ น์ สโมสรรพ.สมเด็ จ พระปิ่ นเกล้ า กรมแพทย์ ท หารเรื อ
เช้ านี ้เราเรี ยนเรื่ องธรรมของพระภิกษุสงฆ์ต่อครับ เริ่ มด้ ว ย 1.วิชยสูตร-ว่าด้ วยการเอาชนะความยึดมัน่ ในความสวยงาม
ของกายตน ท่านยกตัวอย่างสาวงามในพุทธกาลหลายท่านด้ วยกัน เช่นพระนางรูปนันทา นางชนบทกัลยาณี และนางสิริ
มาเป็ นตน ท่านทังสามเป็
้
นสตรี ที่สวยงามและหลงในรู ปอันงดงามนัน้ จนพระพุทธองค์ทรงอธิบายองค์ประกอบในกายนี ้
และชี ้ให้ เห็นว่าไม่ได้ เป็ นของสวยงามเลย เช่นอาการ 32 ที่เป็ นบทสวดคาสอนของพระพุทธองค์ ผู้ที่รับฟั งได้ เกิดปั ญญา
แล้ ว ย่ อ มหลุด พ้ นจากการยึ ด มั่น ในกายนี ้ พ้ นจากความทุ ก ข์ ใ นขัน ธ์ ทัง้ ห้ า ไม่ ต้ อ งกลับ มาในวัฏ ฏะนี อ้ ี ก ต่ อ ไป
2. อัชฌัตติกงั คสูตร-เกี่ยวกับโยนิโสมนสิการคือการ -ทาเหตุที่มีอยู่-ภายในตน-ให้ มีอปุ การะมากท่านแยกแยะตามหนังสือ
พุทธธรรมออกเป็ น10หัวข้ อ ในการพิจารณาจากภายใน แบบ-แสวงหาเหตุและผล,แยกแยะส่วนประกอบ,ดูลกั ษณะที่
ปรากฏอยู,่ การแก้ ปัญหาของการดับทุกข์ (สัจจทังสี
้ ่),พิจารณาจุดมุง่ หมาย/หลักการของการปฏิบตั ิ,พิจารณาคุณและโทษ
ของกริ ยาการกระทา,พิจารณาปั จจัยสี่คณ
ุ ค่าที่แท้ จริ งหรื อไม่,เร่งเร้ า
ใจด้ ว ยธรรมไม่ให้ เกี ยจคร้ าน,เจริ ญสติ ,คิด พิจ ารณาก่ อนพูด /ท า
3. ทุ ติ ย สู ต ร - ว่ า ด้ วยมิ ต ร ที่ ส าคัญ คื อ กั ล ยาณมิ ต ร เป็ น*เหตุ
ภายนอก*ที่มีความสาคัญในการประพฤติปฏิบตั ิ ธรรมเป็ นอย่างยิ่ง
ที่สุดของมิตรคือพระพุทธองค์ ภิกษุ ที่มีมิตรดีย่อมเคารพ ยาเกรง
ปฏิบตั ิตามคาชี ้แนะ มีสติสมั ปชัญยะ และพึงถึงซึ่งการ สิ ้นสังโยชน์
ทังปวงได้
้
4. ปิ ณฑิยาโลปสูตร-ว่าด้ วยผู้ไม่มีศีล ท่านว่าการบวชมา
เพื่อเดินทางไปสูก่ ารดับทุกข์ มีศีลเป็ นเครื่ องพยุงนาพาไป ภิกษุใดขาดการสารวมระวังในศีล ย่อมปิ ดกันทางดั
้
บทุกข์ ยอม
ทนทุกข์ทรมาณจากการทานเหล็กเผาไฟย่อมดีกว่าเป็ นผู้ทศุ ีลแล้ วทานภัตราหารที่ทายกมาถวาย เพราะทรมาณชาติเดียว
แต่ถ้ าทุศีลแล้ วทรมาณไม่มี ที่สิน้ สุด ท่ า นเล่า ถึ ง ภิ ก ษุ ประมาทท าให้ ตะไคร่ น า้ ขาดไม่ได้ แสดงอาบัติตายไปเกิ ดเป็ น
พญานาคไม่สามารถศึกษาธรรมได้ ...ท่านยังชี ้ให้ เห็นถึงการผิดพระธรรมวินยั ที่มีโทษอย่างยิ่งอีกแต่...อาจมาชี ้แสดงในที่นี่
ไม่สะดวกนักเพราะมีภิกษุปฏิบตั ิกนั มากอยูใ่ นปั จจุบนั ...

22-24 มี . ค. วั ช รธรรมสถาน พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เปิ ดอบรมครั ง้ แรกของปี 2562 ทัง้ ๆที่ การบูรณะ
ปรับปรุ งสถานที่ยังไม่เสร็ จเรี ยบร้ อยดี ครัง้ นีม้ ีผ้ ูสมัครเข้ าอบรม35คน แต่ไม่มา5คน มีคนที่ทาตัวผิดระเบียบเพราะไม่
ศึกษาระเบียบการอบรมก่อนจนมีปัญหาพูดจากับธรรมบริ กรไม่เรี ยบร้ อยไม่ยอมรับว่าผิดระเบียบ และขอยกเลิกการ
สมัครอบรมที่สมัครไว้ ทงหมด
ั้
ทางวัชรธรรมสถานต้ องกราบขออภัยเป็ นอย่างยิ่งสาหรับปั ญหาเช่นนี ้ เพราะพวกเราทุกคน
ได้ พยายามกระทาอย่างดีที่สดุ ที่เราสามารถแล้ ว เราไม่เคยได้ รับผลประโยชน์ใดๆกับสถานที่ขององค์หลวงตาแห่งนี ้เลย
ทุกคนเหนื่อยและเสียสละกาลังกายกาลังใจกันมาตลอด ถ้ าท่านไม่สามารถกระทาตามระเบียบได้ โปรดกรุณาอย่าสมัคร
มาเข้ าอบรมเลยเพราะระเบียบเหล่านันได้
้ จดั ทาขึ ้นจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐานที่ตงใจจะส่
ั้
งเสริมให้ ผ้ เู ข้ า
อบรมทุกท่านได้ ประโยชน์อย่างสูงสุด และมิได้ ทาเพื่อผู้หนึง่ ผู้ใดทังสิ
้ ้นจริงๆ การที่เราต้ องมีระเบียบที่เคร่งครัดเช่นนี ้เพราะ
ทุกๆท่านที่เขาตังใจมาปฏิ
้
บตั ิภาวนาจะได้ ไม่เดือดร้ อนไปกับการกระทาที่ไม่เหมาะสมและไปรบกวนการปฏิบตั ิภาวนา
ของท่านอื่นๆที่มาอบรมร่วมกับท่านครับ วันเสาร์ มีอาสาสมัครหลายท่านทราบว่าเรายังบูรณะวัชรธรรมไม่เสร็ จจึงรวมตัว
กันมาช่วย กันกว่าสิบท่าน ช่วยกันตัดต้ นไม้ แก้ ไขท่อนา้ ที่อุดตัน ทาความสะอาดห้ องเก็บหนั งสือธรรมะ และยังได้ จัด
หนังสือธรรมะให้ ผ้ อู บรม ได้ ช่วยกันเป็ นสะพานบุญนาไปมอบให้ แก่โรงพยาบาลในชนบทเป็ นจานวนมาก กระผมขอกราบ
ขอบพระคุณพ่อแม่ครู จารย์บญ
ุ มี ธรรมบริ กร และอาสาสมัครทุกุ ๆท่านที่ช่วยกันดูแลเสนาสนะขององค์หลวงตาพระมหา
บัวแห่งนี ้ตลอดการอบรมครัง้ แรกของปี นีแ้ ละทุกๆครัง้ ที่ผ่านมาตลอด 23 ปี แม้ เราจะไม่มีอะไรตอบแทนทุกๆท่าน แต่บญ
ุ
กุศลและความสุขใจที่ท่านได้ รับคงดูแลคุ้มครองท่านครอบครัวและบุคคลอันเป็ นที่รักของท่านตลอดไป

26 มี.ค.62 วัชรธรรมสถาน -ติดแอร์ กฏุ ีสงฆ์- ออกจากธรรมวิภาวันแต่เช้ าไปกราบถวายจังหันพระอาจารย์วะ.
อาจารย์ฐา อาจารย์กี ้ที่วชั รธรรมสถาน ตามงานบูรณะเสนาสนะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวฯที่รักและ
เคารพ แต่...วันนี ้ช่างยังไม่เข้ ากัน ได้ แต่วางแผนการปรับปรุงต่อกับ ท่านวะ ท่านฐา แต่มีช่างแอร์ มาติดตังแอร์
้ เพิ่มอีกเป็ น
ตัวที่สามที่กฎุ ีพระเถระ พรุ่งนี ้จึงจะติดตังที
้ ่ศาลา84ปี อีกหนึง่ ตัวครับ

29 มีนาคม มาดูงานทารั ว้ ณ วัดป่ ากตัญญุตาราม สระแก้ ว ท่านอาจารย์นิคม เริ่ มงานขุดหลุมและเทพื ้น ตัง้
เสา ด้ านหลังของวัดที่มีปัญหาบุกรุกไปบ้ างแล้ วครับ มีฝนตกมาบ้ างบางวันทาให้ ทางานไม่ได้ เราเลยต้ องเร่งงานกันครับ
คือต้ องพยายามทาคานด้ านล่างของรั ว้ ให้ เสร็ จก่อนที่จะฝนตกลง
มาจนทางานต่อไม่ได้ และต้ องสารองอิฐหินปูนทราย กระจายไป
ในพืน้ ที่ก่อสร้ างด้ านหลังไว้ ก่อนด้ วยเพราะถ้ าฝนตกรถบรรทุก
อาจเข้ าไปส่งในพืน้ ที่ไม่ได้ ครับ รถที่วดั เสียเลยต้ องช่วยกันดูให้
ด้ วยครับ ส่วนที่ดิน เขามารางวัดให้ แล้ วแต่ท่านนิคมทารัว้ เข้ ามา
ในที่วดั ประมาณ1-2เมตร เพื่อให้ แน่ใจว่าไม่ไปทับที่ของผู้อื่นเขา
ครับ คาดว่าต้ องใช้ งบประมาณ 3ล้ านแต่ก็จะพยายามประหยัด
ให้ ได้ มากที่สดุ ครับ แต่ก็ต้องแข็งแรงทนทานนะครับ ทาบุญ สร้ าง
ความสุขเข้ าสูใ่ จ สร้ างไว้ เพื่อดูแลปกป้องพระพุทธศาสนากันครับ
ขอเรี ยนเชิญร่ วมบุญสร้ างรัว้ กาแพงวัดป่ ากตัญญุตาราม
ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ ว ความยาวรัว้ กว่า 2000 ม.
ล้ อมรอบผืนป่ ากว่า 82 ไร่ + งบประมาณในการก่อสร้ างประมาณ
3 ล้ านบาท แบ่งทาทังรั้ ว้ กาแพงทึบในพื ้นที่จดุ เสี่ยงที่ถกู บุกรุกเข้ า
มาทาลายตัดไม้ ในวัด เพื่อนๆ ท่านใดสนใจร่ วมเป็ นเจ้ าภาพเรี ยน
เชิญร่วมบุญกันนะครับ กาแพงอิฐเมตรละ 3500 บาท ทาบุญเป็ น
ช่องๆละ 3 เมตร ร่ วมบุญช่องละ 10,000 บาทนะครั บ ทาแบบ
ง่ายๆราคาถูกหน่อยก่อนครับ ปั จจัยสองสามปี นี ้ใช้ ไปเยอะมากครับ ร่ วมบุญตามกาลังศรัทธาเพื่อรักษาพื ้นที่สงฆ์ รักษา
วัดเสนาสนะป่ าและผืนป่ า ไว้ ให้ ลกู หลานกันครับ

ร่ วมบุญ-สมโภชพระมหาเจดีย์ศรี แสงธรรมวิสุทธิมงคล กราบครู จารย์ โสภา ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ถวายปั จจัย ไทยธรรม ร่วมบุญ สมโภชพระมหาเจดีย์ฯที่ท่านสร้ างถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ท่านเมตตาเล่าเรื่ องการ
สร้ างพระเจดีย์ให้ เราฟั งกันว่าท่านตังใจท
้ าตอบแทนพระคุณองค์หลวงตา งบประมาณที่ใช้ ไปอย่างน้ อยก็ 500ล้ านบาทได้
แต่ท่านก็ไม่ได้ รับปั จจัยจากกิจนิมนต์ภายนอกเลย ใช้ แต่ที่มาร่ วมบุญที่วดั เท่านัน้ ท่านไม่อยากรบกวนใคร แต่พ่อแม่ครู
จารย์ท่านก็ส่งปั จจัยมาช่วยบ้ าง จึงไม่มีปัญหาใดๆท่านเองก็ไม่เคยต้ องลาบากจากการสร้ างพระเจดีย์นี ้เลย ท่านว่าเป็ น
บารมีองค์หลวงตา เราจึงได้ เล่าเรื่ องการก่อสร้ างต่างๆที่เราทาถวายท่านบ้ างเล็กน้ อย และแจ้ งว่าตอนนี ้กาลังบูรณะวัชร
ธรรมสถาน -ที่ปฏิบตั ิธรรมของพ่อแม่ครู จารย์ -องค์หลวงตาพระมหาบัวอยู่- ท่านว่าทานะดีแล้ วแต่การเอาบุญกับอิฐกับ
ปูนนะไม่ไม่ส้ ทู าบุญจากใจ การรักษาศีล เจริญภาวนาส่งเสริมการปฏิบตั ิภาวนานัน้ สาคัญกว่ามาก อย่างไรสุดท้ ายก็ต้อง
ลงมาที่เนกขัมมะกันทังนั
้ น้ การเปิ ดอบรมปฏิบตั ิธรรมก็เป็ นการบวชหรื อเป็ นทางสู่เนกขัมมะเช่นกัน ท่ านว่าตอนฉลอง
เจดีย์ท่านจัดบวชถวายด้ วยผู้หญิงท่านก็ยงั ให้ โกนผม มีคนถามท่านว่าบวชชีพราหมณ์ได้ ไหมท่านว่า เราเป็ นพุทธก็ต้อง
บวชชีพุทธสิ บวชพราหมณ์ ทาไม? ท่านว่าเขาจะได้ บุญเป็ น อุปนิสยั ปั จจัยในภายหน้ ากันต่อไป (กราบอนุโมทนาบุญ)
แม้ แต่เรื่ องขยายศาลาท่านก็วา่ คุณยิ ้มเขาอยากทาถวาย ท่านเลยให้ ทา ดูแล้ วก็สวยงามดี (กราบอนุโมทนาบุญ) เสร็จแล้ ว
ท่านก็พาชมวัดชมพระเจดีย์ อธิบายองค์ประกอบต่างๆภายใน พอไปถึงชันบน
้ เห็นรู ปพุทธประวัติและประวัติองค์หลวง
ตา เห็นแล้ วปิ ติมากๆ สวยงามเหมาะสมยิ่งจริ งๆ (กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน) ท่านว่าท่านตั ง้ ใจทาบูชาคุณพ่อแม่ครู
อาจารย์ ฟั งแล้ วก็เป็ นการสอนเราไปด้ วยในหลายๆเรื่ อง ความเมตตาขององค์ท่านสุดจะบรรยายให้ รับฟั งกันนะครับ ท่าน
ว่าลูกศิษย์ครู จารย์เดียวกัน อย่าทิ ้งธรรมนะ อย่าให้ เสียชื่อครู จารย์ ต่อไปคงต้ องตังใจท
้ าคุณงามความดีมากขึ ้นนะครับ
กราบอนุโมทนาบุญกับครู จารย์และทุกๆท่านที่มีส่วนร่ วมในมหากุศลครัง้ นี ้ครับ ก่อนกลับ กราบขอขมาท่านที่ไม่ได้ มา
ร่วมงานสมโภชพระเจดีย์ รายงานท่านให้ ทราบว่าด้ วยสุขภาพตอนนี ้เราไม่คอ่ ยไปร่วมงานที่มีผ้ คู นเยอะๆเพราะอาจเสี่ยง
กับการติดเชื ้อได้ ง่ายครับ พยายามประคองตัวเองอยูใ่ ห้ ได้ ไปอีกสักระยะครับ

กราบหลวงปู่ อุทัย วัดเขาใหญ่ เจริ ญธรรม กราบนมัสการครู จารย์อุทยั ถวายไทยธรรม และได้ รับฟั งธรรม
โอวาทจากท่านด้ วย ท่านว่าไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไปวัดโน้ นวัดนี ้มากมาย แต่ต้องหมัน่ รักษาศีล เจริญภาวนาให้ สม่าเสมอ
อย่าได้ ขาด บุญคือกรรมดีที่เรากระทาไว้ จะช่วยดูแลเราเอง ถึงร่ างกายจะเจ็บป่ วยก็เป็ นเรื่ องธรรมดา ร่ างกายนั น้ ต้ อง
เสื่อมไป แต่ใจเราต้ องรักษาไว้ ให้ ดี ถึงเวลาจะจากโลกนี ้ไปก็ไม่ต้องกังวลใดๆ ใจที่มีบญ
ุ มีภาวนารักษาไว้ จะไม่ตกไปภพ
ภูมิที่ตกต่าแน่นอน ท่านว่าท่านเองร่ างกายก็เสื่อมไปเช่นกัน แต่เดินเหิน การใช้ ชีวิตประจาวันยังไม่มีปัญหาใดๆ เสร็จจาก
ท่านก็ไปกราบหลวงตาที่เจดีย์ วัดเขาใหญ่แห่งนี ้มีความหลัง เพราะเรามาเริ่ มช่วยสร้ างกุฏี ห้ องน ้า โรงครัว ทางเดินในวัด
ให้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มแรก ช่วยกันปรับแต่งบ้ านเดิมทาเป็ นศาลาให้ พระได้ ล งอุโบสถเข้ าพรรษาแรกได้ กับคุณจี๋และคุณธนากร
หลังจากนันยั
้ งได้ มาทอดกฐิ น ผ้ าป่ าฯถวายอาสนะทังพระทั
้
งโยม
้ ไปครัง้ นี ้ก็ยงั เห็นว่ายังใช้ อยู่ ความรู้สกึ ดีๆตังแต่
้ เริ่มสร้ าง
วัดที่เรามาอยู่ร่วมสร้ างกับหมูส่ งฆ์ในวัดหลายๆครัง้ ๆละหลายวัน สระน ้าสระบัวท้ ายวัดที่งดงามยังอยู่ ในใจเสมอ วันเวลา
ผ่านไป พี่ๆที่ค้ นุ เคย เช่นพี่อบุ ล พี่นชุ ก็ไม่อยู่แล้ ว เราก็ไม่คอ่ ยได้ มีโอกาสมาแล้ ว คงเป็ นเช่นนี ้เองนะครับกับวันเวลาที่ผ่าน
ไป....จาได้ ที่เรากว่าจะขอโอกาสหลวงปู่ มาช่วยทาวัด ขออยู่หลายครัง้ มากจนวันสุดท้ ายหลวงปู่ ไปศิริราช ตังแต่
้ เช้ า จน
หลวงปู่ กลับห้ าโมงเย็น ก่อนขึ ้นรถท่านตบบ่าเราแล้ วบอกว่า จะทาก็จะให้ ทา ....กราบระลึกพระคุณท่านอยูเ่ สมอครั บ
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พ.ค.นี ้ มีพระอาจารย์วิทยา วัดป่ าดอยแสงธรรมญาณสัมปั นโน เป็ นครู จารย์ผ้ ดู แู ลอบรม
ปฏิบตั ิภาวนา รับผู้เข้ าอบรมประมาณ 20 ท่าน ระเบียบการอบรมเหมือนกับที่วชั รธรรม
สถานครับ เจ้ าของสถานที่ที่เป็ นเจ้ าภาพในการอบรมเป็ นน้ องของท่านอาจารย์ ซึง่ เคยมา
อบรมที่วัชรธรรมหลายครัง้ แล้ วและศรัทธาในการปฏิบตั ิภาวนาตามแนวพ่อแม่ครู บา
อาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐาน เราจึงกล้ ามารบกวนท่าน มาครัง้ นี ้ท่านกรุณาให้ พักที่นี่ด้วย
เป็ นที่พกั ที่เงียบสงบสวยงาม คงจะสับปายะสาหรับผู้เข้ าอบรมที่เดียวครับ กราบอนุโมทนาบุญในกุศลจิตครัง้ นี ้ด้ วยครับ
...(อาหารอร่อยด้ วยนะครับ)

