งานบุญปี ใหม่ 2564
14 ก.พ. ทาบุญปี ใหม่ ประจาปี มูลนิธิดวงแก้วฯ
***ธรรมโอวาท ครู อาจารย์ มหาสามเรื อน***
ทำบุญปี ใหม่ปีนี้ ถูกเลื่อนมำเป็ นเดือนกว่ำจะจัดได้นะครับ แต่ก็มีเพื่อนๆ มำร่ วมกิจกรรมกว่ำสี่ สิบท่ำนเลยครับ มีท้ งั
หน้ำใหม่หน้ำเก่ำ กิจกรรมนี้จดั ขึ้นเพื่อตอบแทนพระคุณของเพื่อนๆ ทุกท่ำนที่ได้ร่วมสร้ำงบุญกุศลบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์
มำร่ วมกันตลอดมำจนมูลนิธิดวงแก้วฯได้กำ้ วขึ้นมำเป็ นปี ที่ 33 ในปี 2564 นี้นะครับ เช้ำนี้เรำเริ่ มจัด ภัตตำหำรคำวหวำนเตรี ยม
จตุปัจจัยไทยธรรมถวำยพ่อแม่ครู บำอำจำรย์ต้ งั แต่หกโมงเช้ำ เสร็ จก็ไหว้พระ รับศีล ฟั งพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวำย
จังหันและถวำยจตุปัจจัยไทยธรรม สุ ดท้ำนของธรรมพิธี ครู จำรย์สำมเรื อนท่ำนได้ให้สัมโมทนี ยกถำ เป็ นธรรมโอวำทปี ใหม่
แก่พวกเรำด้วย จึงจะขอนำมำแบ่งปั นให้เพื่อนๆ ทุกๆ ท่ำนที่ไม่มีโอกำสมำร่ วมกิจกรรมกับพวกเรำด้วยนะครับ
ก่อนจะเริ่ มให้ธรรมโอวำท ท่ำนบอกพวกเรำว่ำ ท่ำนแบ่งผูฟ้ ังธรรมเป็ นสำมกลุ่มด้วยกันคือ
1. เปรี ยบเสมือนภำชนะที่คว่ำ-หมำยถึงผูฟ้ ังที่ไม่รับฟังอะไรเลย ฟังแล้วก็จำอะไรไม่ได้ นำไปใช้ก็ไม่ได้
2. เปรี ยบเสมือนภำชนะที่รั่วแตก-หมำยถึงพวกที่ฟังได้บำ้ งตอนกำลังฟั ง แต่เวลำผ่ำนไปก็จำอะไรไม่ได้ บำงคนยังออกไปไม่
พ้นวัดก็ลืมหมดแล้วว่ำพระท่ำนสอนอะไร
3. เปรี ยบเสมือนภำชนะสมบูรณ์ที่หงำยขึ้น-รับฟังธรรม หมำยถึงผูฟ้ ังที่ จำได้ คิดเข้ำใจได้ นำไปปฏิบตั ิได้ ได้แก่ผทู ้ ี่ต้ งั อกตั้งใจ
ฟัง พินิจพิจำรณำเข้ำใจธรรมและสำมำรถนำไปประพฤติปฏิบตั ิได้ดว้ ย
เมื่อเริ่ มให้ธรรมโอวำท ท่ำนว่ำพวกเรำทุกคนนั้นอยำกเป็ นคนสวยงำม มีเงินทอง มีสุขภำพดี มียศศักดิ์ ด้วยกันทั้งนั้น
แต่สิ่งเหล่ำนี้ หำซื้ อไม่ได้ บุญเท่ำนั้นที่จะบันดำลให้เรำสวยงำม เสี ยงไพเรำะ รู ปร่ ำงดีสมส่ วน มีเงินทอง มีอำนำจได้ กำรจะมี
เงินทองนั้นท่ำนให้ทำทำน ต้องกำรเป็ นคนสวยคนงำมต้องรักษำศีล ต้องกำรมีสติปัญญำท่ำนให้เจริ ญภำวนำ ทำแต่ทำนอย่ำง
เดี ยว ก็อำจมีเงิ นทอง ไม่สวย ไม่มีปัญญำ ทำแต่ศีล ก็อำจไม่มีเงิ นทอง ไม่มีสติปัญญำได้ จึงต้องทำทั้งสำมอย่ำง ทำทำนด้วย
รักษำศีลด้วย ทำสมำธิ ภำวนำด้วยจึงจะดี ที่สุด สิ่ งทั้งหลำยเหล่ำนี้ ไม่มีขำย อยำกได้อยำกมีอยำกเป็ นต้องทำเอง จึงต้องตั้งใจ
ประพฤติปฏิบตั ิกนั ทั้งสำมประกำรนี้ จึงจะได้มีได้เป็ นดังใจปรำรถนำ *ธรรมโอวำทปี ใหม่***

ปล่อยปูปล่อยชีวติ ให้ พ้นพันธนาการ
ในวันทำบุญปี ใหม่ ซึ่ งตรงกับวันวำเลนไทน์น้ ี พวกเรำมำปล่อยปูกนั อีกครั้งหนึ่ ง อำจไม่มำกเหมือนปี ก่อนๆแต่ก็ได้
ปล่อยปูคืนอิสรภำพและพ้นพันธนำกำรที่ผกู มัดอยูจ่ นแขนขำขยับเขยื้อนไม่ได้เลย .... ถ้ำเป็ นเรำบ้ำงจะทนไหวไหม?

กำรปล่อยปู-เป็ นกำรเจริ ญเมตตำธรรม ให้พฒั นำจิตใจของตัวเรำ เพรำะใจที่สำมำรถที่คิดได้วำ่ เหล่ำสรรพสัตว์น้ นั ล้วนตกอยู่
ในควำมทุ กข์ทรมำนด้วยกันทั้งสิ้ น จนทำให้เรำอย่ำงจะปลอดปล่ อยพวกเขำให้พน้ ทุ กข์น้ นั เป็ นกำรพัฒนำควำมรั กควำม
เมตตำในใจได้อย่ำงดียงิ่ .....ปูจึงอำจเป็ นตัวอย่ำงที่ดีให้เรำคิดพิจำรณำได้บำ้ ง!
- ปล่อยปู -ปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกนำไปฆ่ำ ถูกมัดทรมำน-ให้มีชีวติ อิสระได้อีกครั้ง
- ปู*ใยมิใช่ดงั เช่นตัวเรำ- เรำเองก็มีเชือกที่มองไม่เห็นมัดตัวเรำอยู่ อย่ำงยำกที่จะดิ้นหลุดไปได้
- เชื อกแต่ละเส้นๆ-ชื่ อเสี ยง-ลำภยศ-สรรเสริ ญ-ครอบครัวฯ ล้วนเป็ นเชื อกที่ผูกมัดเรำอยูท่ ้ งั สิ้ น สิ่ งเหล่ำนี้ เองที่พระพุทธองค์
ทรงชี้แนะ ว่ำเป็ นกิเลส-ตัญหำ-อุปำทำน เป็ นเชือกที่มดั หมู่สัตว์ให้ตกอยูใ่ นควำมทุกข์ทรมำนดังเช่นปูที่เรำปล่อยในวันนี้ ท่ำน
ทรงแนะนำให้ใช้ เครื่ องมือ คือ ปั ญญำที่คมยิ่งกว่ำกรรไกรตัดเชื อกให้ขำดเสี ยดุจเรำตัดเชื อกให้ปูในวันนี้ ให้ใช้วิธีกำรได้แก่
ทำงสำยกลำงที่สรุ ปลงที่
ทาน-สละออก/ลดอัตตำตัวตนออกไป
ศีล-ไม่สร้ำงทุกข์โทษเวรภัยต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ภาวนา-มีสติมีสมำธิ มีปัญญำพิจำรณำในธรรมให้เห็นในสัจจะทั้งสี่
ดังนี้เรำจึงจะพ้นจำกชีวติ ที่เวียนวนในวัฏฏะนี้ พ้นจำกพันธนำกำรจำกเชือกที่มองไม่เห็นนี้ได้

ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลทีเ่ ราได้ ร่วมกันกระทามาโดยตลอดนี้
จะนาเราไปสู่ การปลดปล่อยให้ เราทั้งหลายหลุดพ้นจากพันธนาการ ทั้งหลายทั้งปวงด้ วยเถิด
*** สัพพะทุกขำ ปะมุญจันตุ ***

ด้วยรักและปรำรถนำดีจำกใจ ...ฐิตรโส

มูลนิธิสิริวฒ
ั นา เชสเชี ยร์ ในพระบรมราชิ นูปถัมภ์
เสร็ จจำกทำบุญที่วดั อโศกำรำม กิจกรรมทำทำนที่บำ้ นสิ ริวฒั นำก็เริ่ มขึ้น เรำได้นำของขวัญปี ใหม่ ปั จจัย เสื้ อผ้ำ
เครื่ องใช้ อำหำรฯ ไปมอบให้พี่นอ้ งผูพ้ ิกำรที่บำ้ นสิ ริวฒั นำ บำงปู โดยมีคุณพรรณพิมล เจนพจนำ และเพื่อนๆ มำช่วยทำบะหมี่
และขนมเลี้ยงพวกเขำอีกด้วยครับ

รพ.สต.พุทธรักษา มอบของระลึก อุปกรณ์ การแพทย์ มุ้งฯ ให้ อนามัยพุทธรักษา
เนื่องจำกเรำได้มำทำงำนร่ วมกับเจ้ำหน้ำที่ของรพ.สต.และได้ไปเยีย่ มเยียนผูป้ ่ วยตำมบ้ำนด้วยกัน ได้รับทรำบปั ญหำฯ
ของผูป้ ่ วยจนทำให้เรำได้มีโอกำสทำกิจกรรมดีๆ ร่ วมกันเพื่อพวกเขำเหล่ำนั้น จึงมำแสดงควำมขอบคุณในวันแห่ งควำมรักนี้
ท่ำนอำจำรย์ฐำได้ให้ขอ้ คิดว่ำ วันนี้ เรำอำจไม่มีดอกไม้ดอกกุหรำบสี แดงมำมอบให้ แต่เรำได้เอำจิตใจที่มีแต่ควำมปรำรถนำดี
และสิ่ งแทนใจเหล่ำนี้ มำมอบให้แทน และท่ำนก็ได้อนุ โมทนำกับเจ้ำหน้ำที่ทุกๆคนที่เสี ยสละดูแลผูป้ ่ วยผูค้ นที่เจ็บป่ วยพิกำร
และด้วอยโอกำสเหล่ำนั้ กรำบอนุโมทนำครับ อนำมัยแห่งนี้เรำเคยคิดว่ำจะหำทำงขยำยเนื้ อที่ให้แต่ก็ทำไม่ได้จึงคงต้องยกเลิก
ไปก่อนครับ ส่ วนบ้ำนของผูป้ ่ วยในควำมดูแลที่ชำรุ ดทรุ ดโทรมกำลังจะพังนั้น เรำกำลังรอหนังสื อจำกอนำมัยมำก่อน เพื่อจะ
ได้ทำเรื่ องซ่อมแซมปรับปรุ งให้ผปู ้ ่ วยต่อไปครับ

เยีย่ มบ้ านผู้ป่วยติดเตียง
ท่ำนอำจำรย์ฐำพำคณะเรำไปมอบเตียงลม ผ้ำรองซับ ผ้ำอ้อมสำหรับผูป้ ่ วยติดเตียงมำหลำยปี แล้ว ขณะนี้มีแผลกดทับ
แต่เตียงลมเดิมรั่ว เรำจึงจัดซื้ อและนำมำมอบให้ในวัดแห่ งควำมรักนี้
ควำมรัก-ตัวแทนคู่รักในวันแห่งควำมรักควำมรักที่คุณตำมีให้แก่คุณยำยที่นอนติดเตียงมำเป็ นเวลำนำนหลำยปี โดยที่คุณตำไม่เคยทอดทิง้ คุณยำยไปเลย ทุกวัน
เช้ำจรดเย็นจนกลำงคืนถึงเช้ำ คุณตำต้องคอยดูแลทุกอย่ำงให้คุณยำย รำยได้ก็ไม่มี ได้แต่เบี้ยคนชรำ และผูพ้ ิกำร ที่พอยังชี วิต
อยู่ได้เท่ำนั้น ผูท้ ี่ คอยมำดู แลคุ ณตำคุ ณยำยก็มีแต่เจ้ำหน้ำที่อนำมัย และอสม.ในพื้นที่ ควำมรั กเช่ นคุ ณตำและคุ ณยำยคู่น้ ี จึง
เหมำะสมอย่ำงยิง่ ที่เรำจะมำมอบควำมรัก ควำมเอำใจใส่ ควำมห่วงใย ด้วย ของขวัญเล็กๆน้อยๆนี้แทนดอกกุหรำบสี แดงที่บำง
ท่ำนมอบให้กนั เพื่อที่จะขอเชิดชูควำมรักอันยิง่ ใหญ่ของคุณตำคุณยำยคู่น้ ี และเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่ดูแลเธออยู่
...
ขอคำรวะจำกใจ กรำบอนุโมทนำ .เรำคงมีโอกำสมำเยีย่ มเยียนท่ำนทั้งสองอีก ....นะครับ

กิจกรรมสุ ดท้ำยของกำรทำบุญปี ใหม่ในวันวำเลนไทน์ปีนี้ คือกำรไปทำควำมสะอำดบ้ำนให้ผพู ้ ิกำร กว่ำสำมชัว่ โมงที่
เรำมำทำควำมสะอำดให้บำ้ นคุณยำยท่ำนนี้ เธอไม่มีญำติพี่นอ้ งในเมืองไทยเลย อยูต่ วั คนเดียว เดินทำงจำกจีนแผ่นดินใหญ่มำ
ทำงำนเมื องไทยตั้งแต่สำวๆเป็ นเวลำหกสิ บกว่ำปี ที่เธอใช้ชีวิตอยู่ที่แห่ งนี่ คุ ณยำยเป็ นคนใจดี ชอบช่ วยเหลื อผูค้ น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เคยทำงำนเป็ นระดับหัวหน้ำในโรงงำนสิ่ งทอใหญ่แห่ งหนึ่ งแต่ประสบอุบตั ิเหตุจนพิกำร ผ่ำตัดหลำยครั้งแต่ก็ไม่หำย

ปั จจุบนั ต้องใช้เครื่ องช่วยเดินจึงพอได้อยูบ่ ำ้ ง วันๆก็อยูแ่ ต่บำ้ นเป็ นห้องเล็กๆที่เห็นในภำพ ทำอำหำรซักผ้ำฯเองก็ลำบำก พวก
เรำมำทำควำมสะอำดบ้ำนให้คุณยำยสำมชม.กว่ำ เอำขยะออกไปทิ้งน่ำจะกว่ำยีส่ ิ บถุง เช็ดฝุ่ นที่คงไม่ได้ทำควำมสะอำดมำเป็ น
สิ บๆ ปี ออกไปมำกทีเดียวทั้งเก็บขยะออก กวำดถูในห้องนอนและห้องน้ ำ ซื้ อตูเ้ ย็น กำต้มน้ ำ ชั้นวำงของสองอัน ตูอ้ ีกหนึ่ งตู ้
กะละมังสองใบ เสื้ อผ้ำชุดใหม่ ผ้ำเช็ดตัว อำหำรแห้งฯ ให้ใหม่หมดในวันแห่งควำมรักและตรุ ษจีนนี้ เพื่อเป็ นกำรแบ่งปั นควำม
รักควำมปรำรถนำดีของเรำให้คุณยำยในวันแห่งควำมรักนี้
คนแถวนี้ เรี ยกแก่วำ่ อำม่ำ อำม่ำบอกพวกเรำว่ำไม่ตอ้ งมำทำให้หรอกเพรำะเกรงใจพวกเรำ บอกว่ำทำเองได้ แต่ดูจำก
สภำพคงทำไม่ไหวแน่ๆ เสื้ อผ้ำจะซักจะทำยังยำกเลย เสื้ อผ้ำจำนฉำมทิ้งไว้ไม่ได้ลำ้ งไม่ได้ซกั ก็มี ในห้องเต็มไปด้วยขยะและ
แมลงสำบ นอกห้องก็มีข้ ีแมวเหม็นมำกๆต้องกวำดเอำไปทิ้งหลำยถุงเลย ห้องน้ ำก็รั่วซึ ม จนน้ ำซึ มออกมำนอกห้อง ที่บริ เวณ
หัวเตียงยังมีน้ ำซึ มมำตำมพื้นให้เห็นเลย ของทุกอย่ำงต้องเอำอิฐมำวำงไว้กนั ไฟช็อตด้วย เห็นเจ้ำหน้ำที่อนำมัยขอร้องให้เรำเท
ปูนทำพื้นให้แกใหม่ (คงต้องเป็ นรอบหน้ำแล้วครับ) จะกลับไปพิจำรณำหำทำงทำให้อำม่ำนะครับ หลังทำควำมสะอำดเสร็ จ
(สำหรับวันนี้ ) จะให้เสร็ จจริ งๆ คงต้องอีกหลำยๆครั้งครับ ท่ำนอำจำรย์ฐำเขำมำคุยกับอำม่ำสอนธรรมะเล็กๆ น้อยๆ และมอบ
ของขวัญให้ ก่อนกลับท่ำนบอกให้พวกเรำฟั งว่ำ ให้ดูอำม่ำเป็ นตัวอย่ำง เป็ นใครอยู่สภำพอำม่ำก็คงต้องเป็ นทุกข์แน่ ๆ แต่ดู
อำม่ำยิม้ แย้มแจ่มใส เป็ นห่ วงเป็ นใยผูอ้ ื่น ผิดกับพวกเรำบำงคนสภำพควำมเป็ นอยูด่ ีกว่ำอำม่ำมำกๆแต่หน้ำยิม้ ไม่ออก อมทุกข์
ไว้เต็มไปหมด หวังว่ำเมื่อเห็ นอำม่ำแล้วทุกคนคงได้คิด และรู ้จกั ใช้ชีวิตให้เป็ นสุ ข และสำมำรถแบ่งปั นควำมสุ ขนั้นให้ผูอ้ ื่น
บ้ำงต่อๆไป ดังเช่นพวกเรำที่ได้มำทำในวันนี้ ท่ำนว่ำเป็ นสิ่ งที่ทำได้ยำก เป็ นสิ่ งที่กลั ยำณมิตรทำให้แก่กนั เป็ นญำติธรรมที่อำจ
ดียงิ่ กว่ำญำติแท้ๆ เพรำะเป็ นญำติทำงธรรม มำด้วยธรรม ทำด้วยธรรมในใจ
- ควำมรักจำกใจสู่ ใจ มีธรรมะประจำใจ จำก ญำติธรรมขอควำมสุ ขควำมเจริ ญยิง่ ในธรรมจงมีแด่พวกท่ำนทุกๆคนด้วยเถิด ด้วยควำมรัก ควำมปรำรถนำดีจำกใจ

