
พฤษภาคม 2561 
 12 พฤษภาคม ฉลอง 5 ปีแห่งการมอบวดัป่าบวัแก้วถวายสงฆ์ ปีนีก้ารฉลองเร่ิมด้วยการ
มอบอาคารเรียนใหม่ให้รร.บ้านหินแหลม และอาคารตรวจรักษาโรคให้รพ.สต.ปรังกาสี หน้าวดัป่า
บวัแก้ว เป็นสิ่งดีๆ เล็กๆ น้อยๆ ท่ีพวกเรามอบให้กบัประชาชน ชมุชนท่ีเราอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ
แห่งนี ้ตอนบ่ายเรามีการห่มผ้าทองถวายพระธาตุบัวแก้ว และพระบรมธาตุเจดีย์ "ญาณสังวรา
นสุรณ์" ซึ่งผ่านไปด้วยดีจากการร่วมมือร่วมใจกันของพวกเราทุกๆคน ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาท าให้
การท างานยากขึน้บ้างและการผิดพลาดจากการใช้เช่ือกในลอน ต่อไปคงต้องใช้แต่ เชือกผ้าร่มแทน
แล้ว แต่ก็ดีท่ีได้มีแผนสองส ารองอยู่ด้วยการต่อตวักนัให้ท่านวะปีนตวัขึน้ไปติดตัง้แทนครับ ตกเย็น
ครูจารย์บุญมีพาพวกเราสวดมนต์ภาวนา ชุดใหญ่ทัง้ธรรมจกัรฯ อาทิตตฯและอานตัตฯ แถมด้วย
การนัง่ภาวนายาวจนเท่ียงคืนหลงัฟังพระธรรมเทศนาแล้ว จึงจะขอน าบทย่อมาให้อ่านกนับ้างดงันี ้
ในช่วงแรกนัน้ท่านใช้เวลาเกือบหนึ่งชม.ในการกล่าวถึงคณุงามความดีและผลงานของพ่อแม่ครูบา
อาจารย์หลวงตาพระมหาบวั ท่ีเราได้สร้างวดัแห่งนีถ้วายเป็นบุญกศุลแด่ท่าน พระคณุอนัยิ่งใหญ่ท่ี
องค์หลวงตาได้กระท าให้แก่บวรพระพทุธศาสนา ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งล า้ค่าท่ี
หาผู้ ใดจะกระท าได้จริงๆ หวัข้อธรรม 1 การกระท าตามโบราญประเพณี ต่างๆนัน้มีท่ีมาท่ีไปเป็นการ
ส่วนกศุโลบายให้เข้าถึงพระธรรมในขัน้ต่างๆเช่นการสร้างศรัทธา หรือการใช้ปริศนาธรรมเป็นต้น แม้
การถวายผ้าทองห่มเจดีย์ก็ย่อมมีความหมายในใจของผู้ตัง้ใจกระท า ส่วนผู้ ใดสบประมาทปรามาส
ในธรรมผมท่ีได้รับย่อมเลวร้ายแล้ว 2 ธรรมท่ีพระพทุธองค์ทรงใช้ในการปูทางให้จิตของผู้ ฟังอ่อนระ
เอียดพอรองรับพระธรรมท่ีสูงขึน้ไปได่แก่ อนุบุปปิกถา ท่ีกล่าวถึง ทาน ศีล ผลของทานและศีล 
สวรรค์ โทษของกาม วิธีทางการออกจากกาม เป็นขัน้ๆไปเช่นนี ้เม่ือหาทางออกจากกาม ธรรมในขัน้
โลกกุตระธรรม ย่อจ าเป็น ท่านให้พิจารณา กฎไตรลักษณ์ และอริยสจัจะทัง้ส่ีเป็นต้น เม่ือฟังก็จะ
เป็นก าลงัใจ ให้ท าบุญกุศลให้มากขึน้เจริญขึน้ต่อไป ไม่ติดอยู่ในขัน้ใดขัน้หนึ่งเพราะ วฎัฎสงสารนี ้
ยาวนานนัก เช้าวันท่ี13 ก่อนท่านจะเดินทางกลบั ท่านได้เมตตาให้ธรรมโอวาท เร่ือง การกระท า
ความดี ต้องมีผู้น าท่ีดี มีสมัมาทิฐิ จึงจะมุ่งท าความดีได้ต่อๆไป หากหลงไปท าสิ่งไม่ดี เป็นมิจฉาทิฐิ
แล้วก็จะหมดประโยชน์ พบกบัทกุข์ทรมานตลอดไป 

    



   

 
 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  
เช้า7.30น.ตกับาตรพระภิกษุสงฆ์หน้าอาคารใหม่เสร็จแล้วประธาน พล.ร.ต.หญิงสพฤดี จดุธูปเทียน
บชูาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล / พระปริต เสร็จแล้วครูจารย์บุญมีเมตตาเจิมป้ายอาคารเรียนใหม่ 
"อาคารดวงแก้วรวมใจ" ผู้ ร่วมพิธีถวายจงัหนั และจตุปัจจยัไทยธรรม ครูจารย์บญุมีเมตตาให้ธรรม
โอวาท หลกัธรรมอนัอ านวยประโยชน์ ท่ีคนทัว่ไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น อนัจะ
ส าเร็จด้วยธรรม 4 ประการ คือ อุ อา กะ สะ 1.อุ-อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น เช่น
ขยันหมั่นเพียร เลีย้งชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นผู้ ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนัน้ 
ประกอบด้วยปัญญาเคร่ืองสอดส่อง อันเป็นอุบายในการงานนัน้ ให้สามารถท าได้ส าเร็จ 
2.อา-อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดย
ชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านัน้ไว้ได้พร้อมมลู ไม่ให้ถกูลกั หรือท าลายไปโดยภยัต่างๆ   
3.กะ-กลัยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชัว่ อยู่อาศยัในบ้านหรือนิคมใด ย่อมด ารงตน เจรจา สนทนา
กบับคุคลในบ้านหรือนิคมนัน้ ซึง่เป็นผู้ มีสมาจารบริสทุธ์ิ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  
4.สะ-สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเส่ือมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลีย้งชีพ
พอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก ไม่ ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือ
รายจ่าย และรายจ่ายของเราจกัต้องไม่เหนือรายได้  
ธรรมท่ีเป็นเหตใุห้เกิดความส าเร็จในการงานทัง้หลายนบัว่าเป็นคติธรรมอนัประเสริฐท่ีครูจารย์ตัง้ใจ
มอบ ใ ห้ กับลูกหลานชาว บ้ านหิ นแหลม  เ พ่ื อค วามสุ ขคว าม เจ ริญในอนาคตต่ อ ไป  
กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีส่วนในบญุกศุลนีน้ะครับ 



   

    
12 พฤษภาคม เปิดอาคารตรวจรักษาโรค ณ รพ.ปรังกาสี  ครูจารย์บญุมีเมตตามาเปิด

อาคารตรวจรักษาโรค ณ รพ.ปรังกาสี ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ท่ีมูลนิธิดวงแก้วฯ  สร้างขึน้เพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ส าหรับประชาชน คนเจ็บไข้ ผู้ ป่วยในพืน้ท่ีนีจ้ะได้มีอาคารไว้รองรับเวลามาตรวจ
รับการรักษาท่ีรพ.นี ้ซึง่ต่อไปจะมีแพทย์จากรพ.ทองผาภมูิมาช่วยดแูลให้ทกุๆ วนั แม้จะเป็นอาคารท่ี
ไม่ใหญ่โตนกัแต่ก็พอเพียงส าหรับการใช้งานแต่ละวนัและยงัให้ความสะดวกสบายส าหรับผู้ ป่วยท่ี
เคยต้องนัง่รอบนพืน้ซีเมนต์ไม่มีร่มเงา ในกรณีผู้ ป่วยมากๆ หรือในงานก็ยงัมีท่ีให้กางเต้นท์ได้ด้วย 
ในวนัเปิดครูจารย์ท่านเมตตาให้ธรรมโอวาท ว่าความทุกข์ของมนุษย์นัน้มีทัง้ทางกายและทางใจ 
ทางใจนัน้มีธรรมของพระพุทธองค์เป็นเคร่ืองดับทุกข์ แต่ทางกายต้องให้แพทย์พยาบาลช่วยดูแล 
การสร้างอาคารนีจ้ึงเป็นบุญกุศลท่ีดียิ่ง แต่อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ ให้การรักษาพยาบาลผู้ ป่วยนัน้
ต้องกระท าด้วยความเมตตาจากใจ ต้องมีพรหมวิหารธรรมซึ่งได้แก่ธรรม 4 ประการ คือ 1. เมตตา 
หมายถึง ความประสงค์ท่ีจะให้ผู้ อ่ืนมีความสขุ  2. กรุณา หมายถึง ความประสงค์ท่ีจะช่วยให้ผู้ อ่ืน
พ้นทกุข์ 3. มทุิตา หมายถึง ความยินดีสรรเสริญในความสขุท่ีผู้ อ่ืนได้รับ 4. อเุบกขา หมายถึง ความ
วางใจเป็นกลางต่อความสุข และความทุกข์ท่ีมีต่อตน และผู้ อ่ืนได้รับ จึงขอให้ผู้ ให้การดูแลรักษา
ผู้ ป่วยไข้ให้มีใจท่ีประกอบด้วยธรรมนี ้จึงจะเจริญรุ่งเรืองต่อไป กราบอนโุมทนาบญุกับทกุๆท่านท่ีมี
ส่วนในบุญกุศลครัง้นี ้และขอคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านและบุคคลอนัเป็นท่ีรัก
ของท่านจงมีความสขุตลอดไป 



   

          

            

           
 15 พฤษภาคม วดัป่าแก้วบดินทร์ธร 
หนึง่เดือนคร่ึงผ่านไป กฎีุ ทัง้หก เร่ิมเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว พืน้ท่ีก็ปรับแต่งไปได้พอสมควรแล้ว 
ห้องน า้ทัง้สองอาคารก็เร่ิมแล้ว น่าจะทนัได้ใช้หนึง่อาคารในพธีิวางศิลาฤกษ์ เสาร์นี ้ปัม้น า้บาดาล
ติดตัง้แล้ว รอแต่ฐานแท้งค์น า้ภายในวดัท่ียงัก าลงัด าเนินการอยู่ ส่วนฐานวางถงันอกวดัเรียบร้อย
แล้วครับ เพ่ือนๆ ท่านใดประสงค์จะร่วมบญุสร้างวดัถวายครูบาอาจารย์สายวดัป่ากรรมฐาน เรียน
เชิญร่วมมือร่วมใจกนันะครับ ก าหนดต้องให้เสร็จเพื่อพระสงฆ์จะได้เข้ามาจ าพรรษาได้ปลายเดือน



มิถนุายนนีน้ะครับ อาจรวดเร็วหน่อยแต่ก็เป็นโอกาสท่ีหาได้ยากนะครับ วดัเล็กๆ สปัปายะต่อการ
ปฏิบตัิภาวนา 

  

   
วันที่ 19 พฤษภาคม พธีิวางศิลาฤกษ์ บริเวณวัดป่าแก้วบดนิทร์ธร มลูนิธิดวงแก้วและ

ชาวบ้านหนองกระบอกได้ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างวดัป่าแห่งนีถ้วายเป็นพระราชกศุลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลท่ี 10 แห่งราชวงศ์
จกัรี   ตัง้ท่ีวดัป่าแก้วบดินทร์ธร - ( วดัป่าแก้วของพระเจ้าแผ่นดิน ) บ้านหนองกระบอก ต าบลนา
แก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 
วดัใหม่ท่ีเราจะสร้างถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระเจ้าอยู่หวั ร.10 ท่ีอ าเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร 
ถวายแด่ ร.10 พระมหาจกัรายธุจะได้ส่งพระไปดแูลให้ต่อไป งานก่อสร้างหลกัจะเป็นกฎุิ ศาลา 
ห้องน า้ โรงน า้ร้อน ระบบน า้ด่ืมน า้ใช้ อาคารเก็บน า้ฯ ระบบไฟฟ้า การปรับพืน้ท่ี ตามผงัหลกัก าหนด
ไว้โดยจะใช้แบบหลกัจากวดัป่าบวัแก้ว โดยจะเป็นวดัป่ากรรมฐานเล็กๆสปัปายะเหมาะแก่การ
ปฏิบตัิภาวนาท่ีมีพระไม่เกิน5-6รูป เหมาะแก่การประพฤติปฏบิตัิธรรม ดแูลรักษาง่าย 
วดัป่าแก้วบดินทร์ธร (ธ.) บ.หนองกระบอก ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร (ท่ีดินท่ีคณุสพุตัรา 
ทรงพล และครอบครัวได้ถวายเพ่ือสร้างให้เป็นวัดวาอาราม) ถึงแม้ท่านจะเป็นชาวศริสต์แต่ด้วย
ศรัทธาในพระพทุธศาสนาเช่นกนั จนถวายท่ีดินผืนนีแ้ก่สงฆ์ โดยมอบให้พระมหาจกัรายธุ เจ้าคณะ
อ าเภอโพนนาแก้ว ซึ่งท่านก็ได้มาปรารภประสงค์จะให้มูลนิธิดวงแก้วฯจัดสร้างให้เป็นวัดป่า
กรรมฐาน เล็กๆ ท่ีสัปปายะแก่การประพฤติปฏิบัติภาวนา ทางมูลนิธิจึงได้เข้ามาเร่ิมด าเนินการ
ตัง้แต่เมษายน 61 โดยจดัวางผงัหลกัให้วดัป่าแห่งนีต้ามสภาพพืน้ท่ี โดยแบ่งเป็นเขตสงัฆาวาสและ
เขตฆราวาส ทางเขตสงฆ์ เราได้ปรับแต่พืน้ท่ีเพ่ือจดัสร้างกุฎีส าหรับสงฆ์หกหลงั ห้องน า้รวม และ



ห้องน า้สงฆ์สิบห้อง ศาลาอโุบสถ ศาลาโรงน า้ร้อน ห้องเก็บของ กฎีุเจ้าอาวาส ระบบน า้บาดาล และ
ฐานวางถังน า้ ส่ีถึงหกพันลิตร ปรับระบบไฟฟ้าเป็น15amp เพ่ือรองรับการก่อสร้างภายในวัด 
จดัเตรียมเททองหล่อพระประธานปางนาคปรก และพระปิยะพทุธบรมไตรโลกนาถ ปางยืนสมาธิ
ภาวนา ส่วนเขตฆราวาสก็มีครัว ห้องเก็บของห้องน า้รวม ระบบน า้บาดาลและกฎีุสามหลงัเดิม พวก
เราในนามของมลูนิธิดวงแก้ว ในพระสงัฆราชปูถัมภ์จึงปาวารนาตนรับใช้พระพทุธศาสนา รับภาระ
การก่อสร้างเสนาสนะแห่งนีถ้วายสงฆ์ ร่วมกบชาวบ้านหนองกระบอกและประชาชนชาวไทยทัง้มวล 
โดยถือโอกาสอันเป็นมงคลท่ี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
ครองศิริราชสมบตัิ เราจงึกราบถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระองค์ท่าน และตัง้นามวดัแห่งนีว้่า วดัป่า
แก้วบดินทร์ธร ซึง่หมายความว่า- วดัป่าอนัเป็นศิริมงคลของพระเจ้าแผ่นดิน- 

   

   

   

 20 พฤษภาคม ธรรมะจากพระโอษฐ์  

สคัคกถา-ผลของทาน/ศีล/ภาวนา=สวรรค์ 1.ธัมมหทยวิภังคสูตร- ว่าด้วยเหตุท่ีกระท ากรรมดีเช่น
ทาน/ศีล ตายไปเกิดบนสวรรค์ทัง้หกชัน้ ส่วนผลการภาวนาได็ฌานจะไปเกิดบนพรหมโลก16 ชัน้ แต่



ละภพภมูิมีความสมบรูณ์ในกามทัง้ห้าแตกต่างกนัดีขึน้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ในแต่ละชัน้ สวรรค์ชัน้แรกจาตุ
มหาราชิกา มีอายุ 500 ปีทิพย์ คือ 9 ล้านปีมนุษย์ สวรรค์ชัน้หก 1600 ปีทิพย์ คือ 921006 ล้านปี
มนษุย์ ส่วนชัน้พรหมนัน้ยาวนานมากขัน้ต้น1/3 กลัป์ ชัน้สดุท้าย 84000 กลัป์   
2.ฉัตตมาณพวสูตร- ฉัตตมานพพบพระพทุธเจ้ากลางทางรับทราบคุณพระศรีรัตนตรัย จนรับเป็น
พทุธมามกะ ตายไปเกิดบนสวรรค์  
3.เร่ืองนายนนัทิยะ สร้างศาสนวตัถุในพระศาสนา มีวิมานผดุรอในสวรรค์ ตัง้แต่ยงัไม่ตายจากโลก
มนษุย์ แต่ภรรยาไม่ได้อนโุมทนาจงึไม่มีส่วนในผลบญุนัน้ 
4.-คตุติลสตูรว่าด้วยผลของทานและศีลในสวรรค์ชัน้ต่างๆท่ีพระโมคคลานะไปเย่ียมซึง่พระพทุธเจ้าก็
เคยไปเย่ียมมาสมัยเกิดเป็นคุตติลพราหมณ์ ท่ีน่าสนใจคือวัตุถุทานเเม้เพียงเล็กน้อยก็มีอานิสงค์
ใหญ่ได้ขึน้อยู่กบเจตนา และเนือ้นาบุญท่ีส าคญั นอกจากอามิสหรือวตัถุทานแล้ว ยงัมีการท าดีกับ
พอ่แม่สามี/ภรรยา ก็ไปสวรรค์ได้ หรือแม้แต่เป็นผู้ รับใช้ ตัง้ใจท างานตามหน้าท่ีก็ขึน้สวรรค์ได้เป็นต้น 
5.อเนกวณัณสตูร-ผลแห่งการท าจิตให้เล่ือมใสในพระรัตนตรัย และบญุท่ีเกิดจากการชกัชวนมหาชน 
ให้มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนีไ้ม่ใช่เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ เลย มีผลท่ียิ่งใหญ่ไพศาลอย่างน่า
อศัจรรย์ หากมีจิตเล่ือมใสอย่างเต็มท่ี อานิสงส์ท่ีไม่มีประมาณก็จะบงัเกิดขึน้ จะท าให้เราสมบูรณ์
ด้วยสมบตัิอนัเลิศ ทัง้มนษุย์สมบตัิ ทิพยสมบตัิ และนิพพานสมบตัิ มีความสขุความส าเร็จไปทกุภพ
ทกุชาติ ใจจะเกาะเก่ียวอยู่กบับญุกบัพระรัตนตรัย ท าให้ชีวิตรอดพ้นจากอบายภมูิแน่นอน ดงัมาณพ
ผู้ชักชวนผู้คนให้มาท าบุญดูแลบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์  ก่อนจะจบท่านได้กล่าวถึงเทวตาภาษิต 
หลายสตูรท่ีเทวดากล่าวว่าการท าดีคือการท าทานรักษาศีล แต่พระบรมศาสดาทรงชีท้างต่อจากนัน้
ไปสู่การดบัทุกข์ เพราะผลของทานและศีลนัน้ถึงมาเกิดในสวรรค์ได้แต่ก็ไม่ตลอดไปคงตกหมดบุญ
และกลบัมาทกุข์อีกครัง้ต่อๆไปไม่สิน้สดุ พระพทุธองค์จึงชีท้างท่ีเป็นบรมสขุและดบัทกุข์ทัง้หลายได้
อย่างแท้จริง วันนีเ้ราร่วมกันถวายปัจจยัไทยธรรมมลูค่าประมาณหนึ่งหม่ืนบาทร่วมกันและถวาย
ภตัตาหารเพลแด่ท่านพระอาจารย์มหาบรูณะด้วย ขอกราบอนโุมทนาบญุใหญ่นีร่้วมกบัทกุๆ ท่านครับ 

   
24 พฤษภาคม อาคาร 70 ปี  พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี ย้ 

วนันีเ้ร่ิมเทคานชัน้บนแล้วครับ อิฐมวลเบาจากบ.คิวคอนก็มาถึงแล้วสองคนัรถ ทางร้านด่านไพบลูย์
ส่งรถยกมาช่วยขนลงให้ท าให้คนงานเบาแรงไปเยอะเลยครับ ขอบพระคณุทกุๆ ท่านท่ีมีส่วนร่วมกนั
ในบญุกศุลครัง้นีน้ะครับ 



  

 

 
25-27  พฤษภาคม อบรมปฏิบตัิธรรม ณ วชัรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สมพร ปัญญาภรโณ 

วดัป่าท่างาม จ.กาฬสินธุ์ ท่านสอนให้เราตัง้ใจปฏิบตัิภาวนาตดัภพตดัชาติให้สัน้ลง เวลาภาวนาพอ
จิตสงบพอสมควรแล้วมีเวลาก็ให้มาพจิารณาอาการ๓๒ท่ีชอบยกขึน้มาสกัหนึ่งอาการเช่นผม ยกขึน้
มาในใจมองให้เห็นเหมือนตาเนือ้ ให้เห็นผมท่ีก าลงังอกขึน้มาก าลงัเน่าเป่ือยแตกสลายไป ท าบ่อยๆ
จนจิตเรายอมรับยอมเข้าใจ จิตของบางคนยอมรับง่ายบางคนยอมรับยาก เม่ือจิตยอมรับเห็นในไตร
ลกัษณ์แล้วก็พิจารณาต่อไปให้เอาความเส่ือมนัน้มาละความยดึมัน่ในกายนีอ้อกไปเกิดเบ่ือหน่ายใน
กาย เลิกยึดกายนีเ้ป็นของตน ให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของกาย เม่ือเห็นเข้าใจ จิตยอมรับแล้ว 
ก็เข้าใจถึงความแตกต่างของกายและจิต จนพิจารณาในธรรมท่ีลึกซึง้กว่าต่อไป จิตก็เข้ากระแสไม่
ย้อนหวนกลบัมาอีกต่อไป กราบขอบพระคณุในความเมตตาของครูบาอาจารย์ครับ ท่านเน้นปฏิบตัิ
มากกว่าการนัง่ฟังสนทนาธรรม เพราะเวลาในการฟังธรรมนัน้มีอยู่เสมอแต่เวลาในการปฏิบตัินัน่หา
ได้ยากยิ่งนกั ท าเองท่ีบ้านก็ยากเพราะปัจจยัต่างๆ มกัไม่อ านวย 



   
วันสุดท้ายของการอบรม ณ วัชรธรรม พระอาจารย์สมพรเมตตาสอนให้พวกเราตัง้ใจ

ปฏิบัติภาวนาเพราะเป็นทางเดินท่ีถูกต้องแล้วถึงแม้วันนีอ้าจยังไม่ได้มรรคผล หรือเห็นว่ายังไม่
เกิดผลประการใด ท่านยกตัวอย่างท่านพาหิยะ ท่ีสมยัหนึ่งท่ีท่านกับเพ่ือนเจ็ดคนบวชเป็นพระใน
สมยัท่ีศาสนาเร่ิมเส่ือมลง พระทัง้เจ็ดจงึตดัสินใจกนัไปปฏิบตัิบนภเูขาสงูและพลดัเอาบนัใดออกเสีย
ลงมาอีกไม่ได้ วนัรุ่งขึน้พระรูปหนึง่ส าเร็จเป็นอรหนัต์ เหาะมาบิณฑบาตน าอาหารไปให้พระองค์อ่ืนๆ
แต่ทุกองค์ไม่ฉันบอกว่าไม่ตกลงกันไว้ ต่อมารูปอ่ืนๆก็ได้บรรลุธรรมในขัน้ต่างๆ มีรูปเดียวท่ีไม่ได้
มรรคผลคือท่านพาหิยะ. ท่านเกิดมาอีกครัง้ในสมัยพระพุทธเจ้าเรา ท่านพระพาหิยะคือ พระ
มหาสาวกรูปหนึ่ง ซึ่งเกิดในครอบครัวคนมีตระกูล ครัง้หนึ่งได้เคยลงเรือเพ่ือไปค้าขายท่ีสวุรรณภูมิ 
แต่เรือเกิดอบัปางกลางทะเล ท าให้หมดเนือ้หมดตวั แต่รอดชีวิตมาได้ ต่อมาได้ทลูขอพระพทุธเจ้าให้
ทรงแสดงธรรม พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมวิธีปฏิบตัิต่ออารมณ์ท่ีรับรู้ทางอายตนะทัง้หก ว่าสกัแต่
ว่ารู้ในอารมณ์นัน้ๆพอจบพระธรรมเทศนาอย่างย่อ พระพาหิยะก็บรรลุพระอรหตัตผล แต่ไม่ทนัได้
อปุสมบท ในขณะท่ีเท่ียวหาบาตร จีวร ก็ถกูโคแม่ลกูอ่อนขวิดเสียชีวิต พระพาหิยรุจีริยเถระได้รับยก
ย่องเป็น เอตทคัคะในทางตรัสรู้เฉียบพลนั ในเร่ืองการตอบปัญหาเร่ืองการปฎิบตัิท่านว่ามีปัญหาก็
ต้องอดทน เจริญสติให้จิตมีก าลังก่อน จึงผ่านปัญหาได้ การปฏิบัติต้องกระท าต่อเน่ืองอย่าง
สม ่าเสมอเหมือนสตัว์เลีย้งท่ีต้องผกูล่ามไว้ เวลาจะใช้ก็ใช้ได้ง่าย อย่าไปล่อยให้ไปไหนๆ ก็ได้ตามใจ
ของสตัว์หรือจิตนัน้ จดุในการก าหนดให้เอาท่ีท่ีเรารู้สึกชดัท่ีสดุ เร่ืองท่ีภาวนาก็ใช้เร่ืองท่ีกระทบใจเรา
ท่ีสดุในเร่ืองนัน้ๆ ดงึมาพจิารณาเม่ือจิตสงบแล้ว 

           
 


