ทำบุญครึ่งปี 2562
9 มิ.ย 62 ทำบุญครึ่งปี -ฟั งสวดทิพย์มนต์ ครึ่งปี ผ่ำนไป อะไรๆเกิดขึ ้นมำกมำย ผ่ำนมำแล้ วก็ผ่ำนไป
วันนี ้เรำมำถวำยจังหัน ฟั งพระสงฆ์เจริ ญทิพยมนต์ ถวำยปั จจัยไทยธรรมร่วมกัน ทิพย์มนต์ -บทหลักที่แตกต่ำง
จำกกำรเจริ ญพุทธมนต์ทวั่ ไปคือกำรสวดธำตุหก-หมำยถึงคำสอนที่ให้ เรำพิจำรณำองค์ประกอบทังหกของกำย
้
นีไ้ ด้ แก่-ดิน, นำ้ ,ลม,ไฟ,อำกำศและวิญญำณธำตุ กำรภำวนำไปตำมคำสอนนัน้ ๆ ทำให้ เรำเข้ ำใจถึงกำรไม่
สมดุลของธำตุทงหก
ั ้ ทำให้ เรำเปลี่ยนแปลงไปเช่นกำรเจ็บป่ วยหรื อกำรไม่บริ สทุ ธิ์ของธำตุทงหกอำจมำจำกใจ
ั้
ที่ไม่บริ สุทธิ์ ด้วยกิ เลสตัณหำและอุปำทำน กำรฟั งสวดพุทธมนต์ ทำให้ เรำเข้ ำใจถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
พระมหำกรุณำธิคณ
ุ ขององค์ศำสดำที่ชี ้ทำงสว่ำงสงบให้ แก่ใจ ให้ เรำเข้ ำใจในพระธรรมคำสอน ที่ชี ้ให้ เห็นถึ งไตร
ลักษณ์ ที่ทุกอย่ำงต้ องเสื่ อมไปสิ ้นไป และกุศล-ควำมฉลำดในกำรทำให้ เกิดควำมสุขกำยสุขใจ กรรมและกฎ
แห่งกรรม แนวทำงกำรดำเนินชีวิตที่มีพระธรรมนำพำนี ้จะทำให้ เรำมีควำมสุขทังกำยและใจ
้
ถึงแม้ กำยนี ้จะทุกข์
จำกกำรเสื่อม/ไม่สมดุลของธำตุไปแต่ใจเรำก็ยงั คงควำมสงบสุขไว้ ได้ เพรำะกำรติด/ควำมยึดมัน่ ในกำยในใจนี ้
น้ อยลงๆนันเอง-กรำบขอบพระคุ
้
ณพระบรมศำสดำ พ่อแม่ครู บำอำจำรย์ที่กรุ ณำชี ้แนะสำธยำยพระธรรมคำ
สอนนัน้ ๆ ขอบคุณ เพื่ อ นๆกั ล ยำณมิ ต รทัง้ หลำยที่ ร่ ว มสร้ ำงบุ ญ สร้ ำงกุ ศ ลร่ ว มกั น มำโดยตลอด กรำบ
ขอบพระคุณครับ

มอบของขวัญ ณ บ้ ำนพักคนชรำปำกน ้ำ ชำวคณะเรำได้ ไปมอบเครื่ องอุปโภคบริโภค เสื ้อโปโล กำงเกง
วอร์ ม ชุดแปรงสีฟันยำสีฟัน สบู่ ขนมฯ จำนวนแปดสิบชุด มอบให้ กับผู้สูงอำยุเป็ นน ้ำใจจำกลูก ๆหลำนๆ ที่มี
ควำมห่วงใยในผู้สงู อำยุผ้ ชู รำที่ขำดลูกหลำนดูแลเอำใจใส่ พวกเรำขอมำเป็ นลูกหลำยของพวกท่ำน นัง่ ลงมอบ
วำงของขวัญให้ บนตักของคุณลุงคุณป้ำจำกใจด้ วยควำมเคำรพรัก ทังถุ
้ งของขวัญ ปั จจัยคนละ40บำท ขนม
จำกบ.นำเชำฯ รวมทังของอี
้
ก ส่วนหนึ่งที่มอบไว้ เป็ นส่วนกลำงให้ มูลนิธิวยั วัฒนำนิวำสที่ช่วยดูแลพวกท่ำนอยู่
คณะเพื่อนๆกัลยำณมิตรเรำยังได้ นำลูกๆหลำนๆมำร่วมกิจกรรมด้ วยเป็ นกำรปลูกฝั งลงไปในจิตใจยุวชนเหล่ำนี ้
ให้ ระลึกถึงผู้สงู อำยุในสังคมเรำซึ่งก็เป็ นคนไทยด้ วยกันในสังคมเดียวกันกับเรำ เมื่อเขำโตขึ ้นด้ วยควำมรักควำม
เมตตำ แน่ใจได้ เลยว่ำใจพวกเขำจะไม่ขำดแคลนควำมสุขที่พร้ อมจะแบ่งปั นให้ ผ้ อู ื่นอย่ำงแน่นอน

ปล่อยปูทะเล 45 กก.330 ตัว ปลดปล่อยพันธนำกำร ผูกมัด จำกกำรผูกแข้ งผูกขำ ทนทุกข์ทรมำนอำจ
ถึงซึ่งชีวิต โดยนำมำเป็ นอำหำรของพวกเรำบำงคน แม้ จะไม่ได้ มำกมำยแต่ชีวิตนันมี
้ คำ่ เกินจะบรรยำย ทังของ
้
เขำและของเรำเสมอ เสียสละเวลำเพียงเล็กน้ อยเพื่อนำมำปลดปล่อยชีวิตเขำให้ เป็ นอิสระ พ้ นจำกควำมตำย
พ้ นจำกควำมทุกข์ทรมำน แค่นี ้ยังไม่เพียงพอหรื อ ? มีเพื่อนเรำบำงคนขอกลับก่อนหลังฟั งธรรมและมอบของให้
ผู้สงู อำยุแล้ ว เรำจึงต้ องคุยกับเขำเพื่อให้ ทรำบถึงคุณค่ำของกำรปลดปล่อยพันธนำกำรปลดควำมทุกข์กำยทุกข์
ใจ ให้ ชี วิต ให้ อิส รภำพแก่ส รรพสัตว์ ที่ตกอยู่ในควำมทุกข์ ทรมำณนัน้ มี ค่ำยิ่ ง เพี ยงใด ดีใจที่ พ วกเขำได้ ม ำ
ช่วยเหลือสัตว์ที่น่ำสงสำรเหล่ำนี ้ให้ มีอิสระ ให้ มีควำมสุขตำมอัตภำพอีกครัง้ โอกำสอีกครัง้ ที่จะมีชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขตลอดไปจนถึงวันสุดท้ ำยของชีวิตเขำ กรำบอนุโมทนำบุญกับเพื่อนๆ กัลยำณมิตรทุกๆ ท่ำนครับ

ปลูกป่ ำโกงกำง สถำนตำกอำกำศบำงปู เพื่อช่วยกันรักษำทรัพยำกรทำงทะเล ป้องกันกำร
พังทลำยของชำยฝั่ งทะเล พวกเรำก็เลยมำช่วยกันปลูกป่ ำ ปลูกต้ นโกงกำงรักษำชำยฝั่ งทะเลไทย ด้ วยโครงกำร
ดีๆ เช่นนี ้ โครงกำรหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติทำงทะเลด้ วยวิธีกำรปลูกต้ นโกงกำง สร้ ำงแหล่งที่อยู่
อำศัยของพันธุ์พืช และสัตว์ในทะเลให้ เกิดควำมสมดุล รวมทังช่
้ วยสร้ ำงจิตสำนึกของพี่น้องประชำชนคนไทยให้ มี
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจ ควำมผูกพัน และได้ ชื่นชมกับธรรมชำติของท้ องทะเลไทยอันสวยงำมต่อไปอีกนำนเท่ำนำน

ทำนอำหำรร่ วมกัน-ศำลำสุขใจ หลังจำกเหนื่อยจำกกิจกรรมตังแต่
้ เช้ ำจนเที่ยงสำหรับเพื่อนๆ
กัลยำณมิตรของเรำต้ องเตรี ยมให้ แต่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอครั บ วันเกิดของสมำชิกเดือนนี ้สองท่ำนครั บเลยได้ เป่ ำ
เที ยนบนขนมถ้ วยแทนเค้ กที่ เ รำคุ้นเคยนะครั บ สมำชิ กตัวน้ อยที่ สุด คือลูกน้ องนุชน่ำจะแค่สี่ ห้ำเดือนครั บ
โตขึน้ มำคงทำกิจกรรมเก่ง แน่ครับฝึ กไว้ แต่เด็กแล้ ว ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่ำนที่มำร่ วมกิจกรรมและให้ เกี ยรติ
รับประทำนอำหำรร่ วมกันนะครับ ในงำนมีประชำสัมพันธ์ กิจกรรมที่เรำดำเนินกำรอยู่เช่นฟั งธรรมะจำกพระ
โอษฐ์ ทกุ อำทิตย์ที่สำมของเดือนที่รพ.ปิ่ นเกล้ ำ , กิจกรรมทำบันใดขึ ้นพระธำตุบวั แก้ ว ,กิจกรรมสร้ ำงรัว้ ให้ วดั ป่ ำ
กตัญญุตำรำมและงำนใหญ่อีกงำนคือสร้ ำงวัดที่น่ำนถวำยครูจำรย์ตนั๋ วัดบุญญำวำสครับ....แล้ วพบกันใหม่นะครับ

