พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม ฉลอง 5 ปี แห่งการมอบวัดป่ าบัวแก้ วถวายสงฆ์ ปี นี ้การฉลองเริ่ มด้ วยการ
มอบอาคารเรี ยนใหม่ให้ รร.บ้ านหินแหลม และอาคารตรวจรักษาโรคให้ รพ.สต.ปรังกาสี หน้ าวัดป่ า
บัวแก้ ว เป็ นสิ่งดีๆ เล็กๆ น้ อยๆ ที่พวกเรามอบให้ กบั ประชาชน ชุมชนที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แห่งนี ้ ตอนบ่ายเรามี การห่มผ้ าทองถวายพระธาตุบัวแก้ ว และพระบรมธาตุเจดี ย์ "ญาณสังวรา
นุสรณ์ " ซึ่งผ่านไปด้ วยดีจากการร่ วมมือร่ วมใจกันของพวกเราทุกๆคน ถึงแม้ จะมีฝนตกลงมาทาให้
การทางานยากขึ ้นบ้ างและการผิดพลาดจากการใช้ เชื่อกในลอน ต่อไปคงต้ องใช้ แต่ เชือกผ้ าร่ มแทน
แล้ ว แต่ก็ดีที่ได้ มีแผนสองสารองอยู่ด้วยการต่อตัวกันให้ ท่านวะปี นตัวขึ ้นไปติดตังแทนครั
้
บ ตกเย็น
ครู จารย์บุญมีพาพวกเราสวดมนต์ภาวนา ชุดใหญ่ทงธรรมจั
ั้
กรฯ อาทิตตฯและอานัตตฯ แถมด้ วย
การนัง่ ภาวนายาวจนเที่ยงคืนหลังฟั งพระธรรมเทศนาแล้ ว จึงจะขอนาบทย่อมาให้ อ่านกันบ้ างดังนี ้
ในช่วงแรกนันท่
้ านใช้ เวลาเกือบหนึ่งชม.ในการกล่าวถึงคุณงามความดีและผลงานของพ่อแม่ครู บา
อาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ที่เราได้ สร้ างวัดแห่งนี ้ถวายเป็ นบุญกุศลแด่ท่าน พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่
องค์หลวงตาได้ กระทาให้ แก่บวรพระพุทธศาสนา ประเทศชาติ และพระมหากษัตริ ย์ เป็ นสิ่งล ้าค่าที่
หาผู้ใดจะกระทาได้ จริ งๆ หัวข้ อธรรม 1 การกระทาตามโบราญประเพณี ต่างๆนันมี
้ ที่มาที่ไปเป็ นการ
ส่วนกุศโลบายให้ เข้ าถึงพระธรรมในขันต่
้ างๆเช่นการสร้ างศรัทธา หรื อการใช้ ปริศนาธรรมเป็ นต้ น แม้
การถวายผ้ าทองห่มเจดีย์ก็ย่อมมีความหมายในใจของผู้ตงใจกระท
ั้
า ส่วนผู้ใดสบประมาทปรามาส
ในธรรมผมที่ได้ รับย่อมเลวร้ ายแล้ ว 2 ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงใช้ ในการปูทางให้ จิตของผู้ฟังอ่อนระ
เอี ยดพอรองรั บพระธรรมที่ สูงขึน้ ไปได่แก่ อนุบุปปิ กถา ที่ กล่าวถึง ทาน ศี ล ผลของทานและศี ล
สวรรค์ โทษของกาม วิธีทางการออกจากกาม เป็ นขันๆไปเช่
้
นนี ้ เมื่อหาทางออกจากกาม ธรรมในขั น้
โลกกุตระธรรม ย่อจาเป็ น ท่านให้ พิจารณา กฎไตรลักษณ์ และอริ ยสัจจะทังสี
้ ่เป็ นต้ น เมื่อฟั งก็จะ
เป็ นกาลังใจ ให้ ทาบุญกุศลให้ มากขึ ้นเจริ ญขึ ้นต่อไป ไม่ติดอยู่ในขันใดขั
้ นหนึ
้ ่งเพราะ วัฎฎสงสารนี ้
ยาวนานนัก เช้ าวันที่ 13 ก่อนท่านจะเดินทางกลับ ท่านได้ เมตตาให้ ธรรมโอวาท เรื่ อง การกระทา
ความดี ต้ องมีผ้ นู าที่ดี มีสมั มาทิฐิ จึงจะมุ่งทาความดีได้ ต่อๆไป หากหลงไปทาสิ่งไม่ดี เป็ นมิจฉาทิฐิ
แล้ วก็จะหมดประโยชน์ พบกับทุกข์ทรมานตลอดไป

12 พ ฤ ษ ภ า ค ม พิ ธี ม อ บ อ า ค า ร เ รี ย น ร ร . บ้ า น หิ น แ ห ล ม
เช้ า7.30น.ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์หน้ าอาคารใหม่เสร็จแล้ วประธาน พล.ร.ต.หญิงสพฤดี จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล / พระปริ ต เสร็ จแล้ วครู จารย์บุญมีเมตตาเจิมป้ายอาคารเรี ยนใหม่
"อาคารดวงแก้ วรวมใจ" ผู้ร่วมพิธีถวายจังหัน และจตุปัจจัยไทยธรรม ครู จารย์บญ
ุ มีเมตตาให้ ธรรม
โอวาท หลักธรรมอันอานวยประโยชน์ ที่คนทัว่ ไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็ นต้ น อันจะ
สาเร็ จด้ วยธรรม 4 ประการ คื อ อุ อา กะ สะ 1.อุ-อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้ อมด้ วยความหมั่น เช่น
ขยัน หมั่น เพี ย ร เลี ย้ งชี พด้ ว ยการหมั่น ประกอบการงาน เป็ นผู้ข ยันไม่ เกี ย จคร้ านในการงานนัน้
ประกอบด้ วยปั ญญาเครื่ อ งสอดส่ อ ง อั น เป็ นอุ บ ายในการงานนั น้ ให้ สามารถท าได้ ส าเร็ จ
2.อา-อารักขสัมปทา ถึงพร้ อมด้ วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดย
ชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านันไว้
้ ได้ พร้ อมมูล ไม่ให้ ถกู ลัก หรื อทาลายไปโดยภัยต่างๆ
3.กะ-กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชัว่ อยู่อาศัยในบ้ านหรื อนิคมใด ย่อมดารงตน เจรจา สนทนา
กับบุคคลในบ้ านหรื อนิคมนั ้น ซึง่ เป็ นผู้มีสมาจารบริสทุ ธิ์ ผู้ถึงพร้ อมด้ วยศรัทธา ศีล จาคะ ปั ญญา
4.สะ-สมชี วิ ต า อยู่อ ย่ า งพอเพี ย ง รู้ ทางเจริ ญ ทรั พย์ แ ละทางเสื่ อ มแห่ ง โภคทรั พย์ แล้ ว เลี ย้ งชี พ
พอเหมาะ ไม่ใ ห้ สุรุ่ย สุร่ ายฟูม ฟายนัก ไม่ ให้ ฝืดเคื องนัก ด้ วยคิด ว่า รายได้ ของเราจัก ต้ อ งเหนื อ
รายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้ องไม่เหนือรายได้
ธรรมที่เป็ นเหตุให้ เกิดความสาเร็ จในการงานทังหลายนั
้
บว่าเป็ นคติธรรมอันประเสริฐที่ครู จารย์ตงใจ
ั้
มอบ ใ ห้ กั บ ลู ก หล าน ชา วบ้ านหิ นแ หล ม เพื่ อค วา มสุ ข ค ว าม เจ ริ ญ ใ น อน าค ต ต่ อไ ป
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี ้นะครับ

12 พฤษภาคม เปิ ดอาคารตรวจรั กษาโรค ณ รพ.ปรั งกาสี ครู จารย์บญ
ุ มีเมตตามาเปิ ด
อาคารตรวจรั กษาโรค ณ รพ.ปรั งกาสี ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ที่ มูลนิธิดวงแก้ วฯ สร้ างขึน้ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์สาหรับประชาชน คนเจ็บไข้ ผู้ป่วยในพื ้นที่นี ้จะได้ มีอาคารไว้ รองรับเวลามาตรวจ
รับการรักษาที่รพ.นี ้ ซึง่ ต่อไปจะมีแพทย์จากรพ.ทองผาภูมิมาช่วยดูแลให้ ทกุ ๆ วัน แม้ จะเป็ นอาคารที่
ไม่ใหญ่โตนักแต่ก็พอเพียงสาหรับการใช้ งานแต่ละวันและยังให้ ความสะดวกสบายสาหรับ ผู้ป่วยที่
เคยต้ องนัง่ รอบนพื ้นซีเมนต์ไม่มีร่มเงา ในกรณี ผ้ ปู ่ วยมากๆ หรื อในงานก็ยงั มีที่ให้ กางเต้ นท์ได้ ด้วย
ในวันเปิ ดครู จารย์ ท่านเมตตาให้ ธรรมโอวาท ว่าความทุกข์ ของมนุษย์นนมี
ั ้ ทงทางกายและทางใจ
ั้
ทางใจนัน้ มีธรรมของพระพุทธองค์ เป็ นเครื่ องดับทุกข์ แต่ทางกายต้ องให้ แพทย์ พยาบาลช่วยดูแล
การสร้ างอาคารนี ้จึงเป็ นบุญกุศลที่ดียิ่ง แต่อย่างไรก็ตามสาหรับผู้ให้ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนัน้
ต้ องกระทาด้ วยความเมตตาจากใจ ต้ องมีพรหมวิหารธรรมซึ่ งได้ แก่ธรรม 4 ประการ คือ 1. เมตตา
หมายถึง ความประสงค์ที่จะให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข 2. กรุ ณา หมายถึง ความประสงค์ที่จะช่วยให้ ผ้ อู ื่น
พ้ นทุกข์ 3. มุทิตา หมายถึง ความยินดีสรรเสริ ญในความสุขที่ผ้ อู ื่นได้ รับ 4. อุเบกขา หมายถึง ความ
วางใจเป็ นกลางต่อความสุข และความทุกข์ ที่มีต่อตน และผู้อื่นได้ รับ จึงขอให้ ผ้ ูให้ การดูแลรักษา
ผู้ป่วยไข้ ให้ มีใจที่ประกอบด้ วยธรรมนี ้ จึงจะเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มี
ส่วนในบุญกุศลครัง้ นี ้ และขอคุณแห่งพระศรี รัตนตรัยจงดลบันดาลให้ ท่านและบุคคลอันเป็ นที่รัก
ของท่านจงมีความสุขตลอดไป

15 พฤษภาคม วัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร
หนึง่ เดือนครึ่งผ่านไป กุฎี ทังหก
้ เริ่ มเห็นเป็ นรูปเป็ นร่างแล้ ว พื ้นที่ก็ปรับแต่งไปได้ พอสมควรแล้ ว
ห้ องน ้าทังสองอาคารก็
้
เริ่ มแล้ ว น่าจะทันได้ ใช้ หนึง่ อาคารในพิธีวางศิลาฤกษ์ เสาร์ นี ้ ปั ม้ น ้าบาดาล
ติดตังแล้
้ ว รอแต่ฐานแท้ งค์น ้าภายในวัดที่ยงั กาลังดาเนินการอยู่ ส่วนฐานวางถังนอกวัดเรี ยบร้ อย
แล้ วครับ เพื่อนๆ ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญสร้ างวัดถวายครูบาอาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐาน เรี ยน
เชิญร่วมมือร่วมใจกันนะครับ กาหนดต้ องให้ เสร็จเพื่อพระสงฆ์จะได้ เข้ ามาจาพรรษาได้ ปลายเดือน

มิถนุ ายนนี ้นะครับ อาจรวดเร็วหน่อยแต่ก็เป็ นโอกาสที่หาได้ ยากนะครับ วัดเล็กๆ สัปปายะต่อการ
ปฏิบตั ิภาวนา

วันที่ 19 พฤษภาคม พิธีวางศิลาฤกษ์ บริเวณวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร มูลนิธิดวงแก้ วและ
ชาวบ้ านหนองกระบอกได้ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้ างวัดป่ าแห่งนี ้ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็ นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์
จักรี ตังที
้ ่วดั ป่ าแก้ วบดินทร์ ธร - ( วัดป่ าแก้ วของพระเจ้ าแผ่นดิน ) บ้ านหนองกระบอก ตาบลนา
แก้ ว อาเภอโพนนาแก้ ว จ.สกลนคร 47230
วัดใหม่ที่เราจะสร้ างถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระเจ้ าอยู่หวั ร.10 ที่อาเภอโพนนาแก้ ว จ.สกลนคร
ถวายแด่ ร.10 พระมหาจักรายุธจะได้ ส่งพระไปดูแลให้ ต่อไป งานก่อสร้ างหลักจะเป็ นกุฎิ ศาลา
ห้ องน ้า โรงน ้าร้ อน ระบบน ้าดื่มน ้าใช้ อาคารเก็บน ้าฯ ระบบไฟฟ้า การปรับพื ้นที่ ตามผังหลักกาหนด
ไว้ โดยจะใช้ แบบหลักจากวัดป่ าบัวแก้ ว โดยจะเป็ นวัดป่ ากรรมฐานเล็กๆสัปปายะเหมาะแก่การ
ปฏิบตั ิภาวนาที่มีพระไม่เกิน5-6รูป เหมาะแก่การประพฤติปฏิบตั ิธรรม ดูแลรักษาง่าย
วัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร (ธ.) บ.หนองกระบอก ต.นาแก้ ว อ.โพนนาแก้ ว จ.สกลนคร (ที่ดินที่คณ
ุ สุพตั รา
ทรงพล และครอบครัวได้ ถวายเพื่อสร้ างให้ เป็ นวัดวาอาราม) ถึงแม้ ท่านจะเป็ นชาวศริ สต์ แ ต่ด้วย
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นกัน จนถวายที่ดินผืนนี ้แก่สงฆ์ โดยมอบให้ พระมหาจักรายุธ เจ้ าคณะ
อ าเภอโพนนาแก้ ว ซึ่ง ท่า นก็ ไ ด้ ม าปรารภประสงค์ จ ะให้ มูล นิ ธิ ด วงแก้ ว ฯจัด สร้ างให้ เ ป็ นวัด ป่ า
กรรมฐาน เล็กๆ ที่สัปปายะแก่ การประพฤติป ฏิบัติภาวนา ทางมูลนิธิจึงได้ เข้ ามาเริ่ มดาเนิน การ
ตังแต่
้ เมษายน 61 โดยจัดวางผังหลักให้ วดั ป่ าแห่งนี ้ตามสภาพพื ้นที่ โดยแบ่งเป็ นเขตสังฆาวาสและ
เขตฆราวาส ทางเขตสงฆ์ เราได้ ปรับแต่พื ้นที่เพื่อจัดสร้ างกุฎีสาหรับสงฆ์หกหลัง ห้ องน ้ารวม และ

ห้ องน ้าสงฆ์สิบห้ อง ศาลาอุโบสถ ศาลาโรงน ้าร้ อน ห้ องเก็บของ กุฎีเจ้ าอาวาส ระบบน ้าบาดาล และ
ฐานวางถัง น า้ สี่ ถึ ง หกพันลิ ต ร ปรั บ ระบบไฟฟ้าเป็ น15amp เพื่ อ รองรั บ การก่ อ สร้ างภายในวัด
จัดเตรี ยมเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก และพระปิ ยะพุทธบรมไตรโลกนาถ ปางยืนสมาธิ
ภาวนา ส่วนเขตฆราวาสก็มีครัว ห้ องเก็บของห้ องน ้ารวม ระบบน ้าบาดาลและกุฎีสามหลังเดิม พวก
เราในนามของมูลนิธิดวงแก้ ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์จึงปาวารนาตนรับใช้ พระพุทธศาสนา รั บภาระ
การก่อสร้ างเสนาสนะแห่งนี ้ถวายสงฆ์ ร่วมกบชาวบ้ านหนองกระบอกและประชาชนชาวไทยทังมวล
้
โดยถื อโอกาสอันเป็ นมงคลที่ สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
ครองศิริราชสมบัติ เราจึงกราบถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และตังนามวั
้
ดแห่งนี ้ว่า วัดป่ า
แก้ วบดินทร์ ธร ซึง่ หมายความว่า- วัดป่ าอันเป็ นศิริมงคลของพระเจ้ าแผ่นดิน-

20 พฤษภาคม ธรรมะจากพระโอษฐ์
สัคคกถา-ผลของทาน/ศีล/ภาวนา=สวรรค์ 1.ธัมมหทยวิภังคสูตร- ว่าด้ วยเหตุที่กระทากรรมดีเช่น
ทาน/ศีล ตายไปเกิดบนสวรรค์ทงหกชั
ั ้ น้ ส่วนผลการภาวนาได็ฌานจะไปเกิดบนพรหมโลก16 ชัน้ แต่

ละภพภูมิมีความสมบูรณ์ในกามทังห้
้ าแตกต่างกันดีขึ ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นในแต่ละชัน้ สวรรค์ชนแรกจาตุ
ั้
มหาราชิกา มีอายุ 500 ปี ทิพย์ คือ 9 ล้ านปี มนุษย์ สวรรค์ ชนหก
ั ้ 1600 ปี ทิพย์ คือ 921006 ล้ านปี
มนุษย์ ส่วนชันพรหมนั
้
นยาวนานมากขั
้
นต้
้ น1/3 กัลป์ ชันสุ
้ ดท้ าย 84000 กัลป์
2.ฉัตตมาณพวสูตร- ฉัตตมานพพบพระพุทธเจ้ ากลางทางรับทราบคุณพระศรี รัตนตรัย จนรับเป็ น
พุทธมามกะ ตายไปเกิดบนสวรรค์
3.เรื่ องนายนันทิยะ สร้ างศาสนวัตถุในพระศาสนา มีวิมานผุดรอในสวรรค์ ตังแต่
้ ยงั ไม่ตายจากโลก
มนุษย์ แต่ภรรยาไม่ได้ อนุโมทนาจึงไม่มีส่วนในผลบุญนัน้
4.-คุตติลสูตรว่าด้ วยผลของทานและศีลในสวรรค์ชนต่
ั ้ างๆที่พระโมคคลานะไปเยี่ยมซึง่ พระพุทธเจ้ าก็
เคยไปเยี่ยมมาสมัยเกิดเป็ นคุตติลพราหมณ์ ที่น่าสนใจคือวัตุถุทานเเม้ เพียงเล็กน้ อยก็มีอานิสงค์
ใหญ่ได้ ขึ ้นอยู่กบเจตนา และเนื ้อนาบุญที่สาคัญ นอกจากอามิสหรื อวัตถุทานแล้ ว ยังมีการทาดีกับ
พ่อแม่สามี/ภรรยา ก็ไปสวรรค์ได้ หรื อแม้ แต่เป็ นผู้รับใช้ ตังใจท
้ างานตามหน้ าที่ก็ขึ ้นสวรรค์ได้ เป็ นต้ น
5.อเนกวัณณสูตร-ผลแห่งการทาจิตให้ เลื่อมใสในพระรัตนตรัย และบุญที่เกิดจากการชักชวนมหาชน
ให้ มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนี ้ไม่ใช่เรื่ องเล็กๆ น้ อยๆ เลย มีผลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างน่า
อัศจรรย์ หากมีจิตเลื่อมใสอย่างเต็มที่ อานิสงส์ที่ไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ ้น จะทาให้ เราสมบูรณ์
ด้ วยสมบัติอนั เลิศ ทังมนุ
้ ษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ มีความสุขความสาเร็ จไปทุกภพ
ทุกชาติ ใจจะเกาะเกี่ยวอยู่กบั บุญกับพระรัตนตรัย ทาให้ ชีวิตรอดพ้ นจากอบายภูมิแน่นอน ดังมาณพ
ผู้ชักชวนผู้คนให้ มาทาบุญดูแลบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ ก่อนจะจบท่านได้ กล่าวถึงเทวตาภาษิ ต
หลายสูตรที่เทวดากล่าวว่าการทาดีคือการทาทานรักษาศีล แต่พระบรมศาสดาทรงชี ้ทางต่อจากนัน้
ไปสู่การดับทุกข์ เพราะผลของทานและศีลนันถึ
้ งมาเกิดในสวรรค์ได้ แต่ก็ไม่ตลอดไปคงตกหมดบุญ
และกลับมาทุกข์อีกครัง้ ต่อๆไปไม่สิ ้นสุด พระพุทธองค์จึงชี ้ทางที่เป็ นบรมสุขและดับทุกข์ทงหลายได้
ั้
อย่างแท้ จริ ง วันนี ้เราร่ วมกันถวายปั จจัยไทยธรรมมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นบาทร่ วมกันและถวาย
ภัตตาหารเพลแด่ท่านพระอาจารย์มหาบูรณะด้ วย ขอกราบอนุโมทนาบุญใหญ่นี ้ร่ วมกับทุกๆ ท่านครับ

24 พฤษภาคม อาคาร 70 ปี พระอาจารย์ บุ ญ มี ธั ม มรโต ณ รพ.ด่ า นมะขามเตี ย้
วันนี ้เริ่ มเทคานชันบนแล้
้
วครับ อิฐมวลเบาจากบ.คิวคอนก็ม าถึงแล้ วสองคันรถ ทางร้ านด่านไพบูลย์
ส่งรถยกมาช่วยขนลงให้ ทาให้ คนงานเบาแรงไปเยอะเลยครับ ขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่ วมกัน
ในบุญกุศลครัง้ นี ้นะครับ

25-27 พฤษภาคม อบรมปฏิบตั ิธรรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สมพร ปั ญญาภรโณ
วัดป่ าท่างาม จ.กาฬสินธุ์ ท่านสอนให้ เราตังใจปฏิ
้
บตั ิภาวนาตัดภพตัดชาติให้ สนลง
ั ้ เวลาภาวนาพอ
จิตสงบพอสมควรแล้ วมีเวลาก็ให้ มาพิจารณาอาการ๓๒ที่ชอบยกขึ ้นมาสักหนึ่งอาการเช่นผม ยกขึ ้น
มาในใจมองให้ เห็นเหมือนตาเนื ้อ ให้ เห็นผมที่กาลังงอกขึ ้นมากาลังเน่าเปื่ อยแตกสลายไป ทาบ่อยๆ
จนจิตเรายอมรับยอมเข้ าใจ จิตของบางคนยอมรับง่ายบางคนยอมรับยาก เมื่อจิตยอมรับเห็นในไตร
ลักษณ์แล้ วก็พิจารณาต่อไปให้ เอาความเสื่อมนันมาละความยึ
้
ดมัน่ ในกายนี ้ออกไปเกิดเบื่อหน่ายใน
กาย เลิกยึดกายนี ้เป็ นของตน ให้ พิจารณาเห็นความเป็ นจริ งของกาย เมื่อเห็นเข้ าใจ จิตยอมรับแล้ ว
ก็เข้ าใจถึงความแตกต่างของกายและจิต จนพิจารณาในธรรมที่ลึกซึ ้งกว่าต่อไป จิตก็เข้ ากระแสไม่
ย้ อนหวนกลับมาอีกต่อไป กราบขอบพระคุณในความเมตตาของครู บาอาจารย์ครับ ท่านเน้ นปฏิ บตั ิ
มากกว่าการนัง่ ฟั งสนทนาธรรม เพราะเวลาในการฟั งธรรมนันมี
้ อยู่เสมอแต่เวลาในการปฏิบตั ินนั่ หา
ได้ ยากยิ่งนัก ทาเองที่บ้านก็ยากเพราะปั จจัยต่างๆ มักไม่อานวย

วั นสุ ดท้ า ยของการอบรม ณ วัชรธรรม พระอาจารย์ สมพรเมตตาสอนให้ พวกเราตัง้ ใจ
ปฏิบัติภาวนาเพราะเป็ นทางเดินที่ ถูกต้ องแล้ วถึงแม้ วันนี อ้ าจยังไม่ได้ มรรคผล หรื อเห็นว่ายังไม่
เกิดผลประการใด ท่านยกตัวอย่างท่านพาหิยะ ที่สมัยหนึ่งที่ท่านกับเพื่อนเจ็ดคนบวชเป็ นพระใน
สมัยที่ศาสนาเริ่ มเสื่อมลง พระทังเจ็
้ ดจึงตัดสินใจกันไปปฏิบตั ิบนภูเขาสูงและพลัดเอาบันใดออกเสีย
ลงมาอีกไม่ได้ วันรุ่งขึ ้นพระรูปหนึง่ สาเร็จเป็ นอรหันต์ เหาะมาบิณฑบาตนาอาหารไปให้ พระองค์อื่นๆ
แต่ทุกองค์ ไม่ฉันบอกว่าไม่ตกลงกันไว้ ต่อมารู ปอื่นๆก็ ได้ บรรลุธรรมในขันต่
้ างๆ มีรูปเดียวที่ไม่ได้
มรรคผลคื อ ท่า นพาหิย ะ. ท่ า นเกิ ด มาอี ก ครั ง้ ในสมัย พระพุท ธเจ้ า เรา ท่ า นพระพาหิ ย ะคื อ พระ
มหาสาวกรู ปหนึ่ง ซึ่งเกิดในครอบครัวคนมีตระกูล ครัง้ หนึ่งได้ เคยลงเรื อเพื่อไปค้ าขายที่สวุ รรณภูมิ
แต่เรื อเกิดอับปางกลางทะเล ทาให้ หมดเนื ้อหมดตัว แต่รอดชีวิตมาได้ ต่อมาได้ ทลู ขอพระพุทธเจ้ าให้
ทรงแสดงธรรม พระพุทธเจ้ าทรงแสดงธรรมวิธีปฏิบตั ิต่ออารมณ์ที่รับรู้ ทางอายตนะทังหก
้ ว่าสักแต่
ว่ารู้ ในอารมณ์ นนๆพอจบพระธรรมเทศนาอย่
ั้
างย่อ พระพาหิยะก็บรรลุพระอรหัตตผล แต่ไม่ทนั ได้
อุปสมบท ในขณะที่เที่ยวหาบาตร จีวร ก็ถกู โคแม่ลกู อ่อนขวิดเสียชีวิต พระพาหิยรุจีริยเถระได้ รับยก
ย่องเป็ น เอตทัคคะในทางตรัสรู้ เฉียบพลัน ในเรื่ องการตอบปั ญหาเรื่ องการปฎิบตั ิท่านว่ามีปัญหาก็
ต้ อ งอดทน เจริ ญ สติ ใ ห้ จิ ต มี ก าลัง ก่ อ น จึง ผ่ า นปั ญ หาได้ การปฏิ บัติ ต้ อ งกระท าต่ อ เนื่ อ งอย่ า ง
สม่าเสมอเหมือนสัตว์เลี ้ยงที่ต้องผูกล่ามไว้ เวลาจะใช้ ก็ใช้ ได้ ง่าย อย่าไปล่อยให้ ไปไหนๆ ก็ได้ ตามใจ
ของสัตว์หรื อจิตนัน้ จุดในการกาหนดให้ เอาที่ที่เรารู้สึกชัดที่สดุ เรื่ องที่ภาวนาก็ใช้ เรื่ องที่กระทบใจเรา
ที่สดุ ในเรื่ องนันๆ
้ ดึงมาพิจารณาเมื่อจิตสงบแล้ ว

