
งานบุญปีใหม่ 2564 

14 ก.พ. ท าบุญปีใหม่ประจ าปีมูลนิธิดวงแก้วฯ 
***ธรรมโอวาท ครูอาจารย์มหาสามเรือน*** 

ท ำบุญปีใหม่ปีน้ีถูกเล่ือนมำเป็นเดือนกวำ่จะจดัไดน้ะครับ แต่ก็มีเพื่อนๆ มำร่วมกิจกรรมกวำ่ส่ีสิบท่ำนเลยครับ  มีทั้ง
หนำ้ใหม่หนำ้เก่ำ กิจกรรมน้ีจดัข้ึนเพื่อตอบแทนพระคุณของเพื่อนๆ ทุกท่ำนท่ีไดร่้วมสร้ำงบุญกุศลบ ำเพญ็สำธำรณประโยชน์
มำร่วมกนัตลอดมำจนมูลนิธิดวงแกว้ฯไดก้ำ้วข้ึนมำเป็นปีท่ี 33 ในปี 2564 น้ีนะครับ เชำ้น้ีเรำเร่ิมจดั  ภตัตำหำรคำวหวำนเตรียม
จตุปัจจยัไทยธรรมถวำยพ่อแม่ครูบำอำจำรยต์ั้งแต่หกโมงเช้ำ เสร็จก็ไหวพ้ระ รับศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวำย
จงัหนัและถวำยจตุปัจจยัไทยธรรม สุดทำ้นของธรรมพิธี ครูจำรยส์ำมเรือนท่ำนไดใ้ห้สัมโมทนียกถำ เป็นธรรมโอวำทปีใหม่
แก่พวกเรำดว้ย จึงจะขอน ำมำแบ่งปันใหเ้พื่อนๆ ทุกๆ ท่ำนท่ีไม่มีโอกำสมำร่วมกิจกรรมกบัพวกเรำดว้ยนะครับ 

ก่อนจะเร่ิมใหธ้รรมโอวำท ท่ำนบอกพวกเรำวำ่ ท่ำนแบ่งผูฟั้งธรรมเป็นสำมกลุ่มดว้ยกนัคือ 
1. เปรียบเสมือนภำชนะท่ีคว  ่ำ-หมำยถึงผูฟั้งท่ีไม่รับฟังอะไรเลย ฟังแลว้ก็จ  ำอะไรไม่ได ้น ำไปใชก้็ไม่ได ้ 
2. เปรียบเสมือนภำชนะท่ีร่ัวแตก-หมำยถึงพวกท่ีฟังไดบ้ำ้งตอนก ำลงัฟัง แต่เวลำผำ่นไปก็จ  ำอะไรไม่ได ้บำงคนยงัออกไปไม่
พน้วดัก็ลืมหมดแลว้วำ่พระท่ำนสอนอะไร  
3. เปรียบเสมือนภำชนะสมบูรณ์ท่ีหงำยข้ึน-รับฟังธรรม หมำยถึงผูฟั้งท่ี จ  ำได ้คิดเขำ้ใจได ้น ำไปปฏิบติัได ้ไดแ้ก่ผูท่ี้ตั้งอกตั้งใจ
ฟัง พินิจพิจำรณำเขำ้ใจธรรมและสำมำรถน ำไปประพฤติปฏิบติัไดด้ว้ย 

เม่ือเร่ิมให้ธรรมโอวำท ท่ำนวำ่พวกเรำทุกคนนั้นอยำกเป็นคนสวยงำม มีเงินทอง มีสุขภำพดี มียศศกัด์ิ ดว้ยกนัทั้งนั้น 
แต่ส่ิงเหล่ำน้ีหำซ้ือไม่ได ้บุญเท่ำนั้นท่ีจะบนัดำลให้เรำสวยงำม เสียงไพเรำะ รูปร่ำงดีสมส่วน มีเงินทอง มีอ ำนำจได ้กำรจะมี
เงินทองนั้นท่ำนให้ท ำทำน ตอ้งกำรเป็นคนสวยคนงำมตอ้งรักษำศีล ตอ้งกำรมีสติปัญญำท่ำนให้เจริญภำวนำ ท ำแต่ทำนอยำ่ง
เดียว ก็อำจมีเงินทอง ไม่สวย ไม่มีปัญญำ ท ำแต่ศีล ก็อำจไม่มีเงินทอง ไม่มีสติปัญญำได ้จึงตอ้งท ำทั้งสำมอยำ่ง ท ำทำนดว้ย 
รักษำศีลดว้ย ท ำสมำธิภำวนำดว้ยจึงจะดีท่ีสุด ส่ิงทั้งหลำยเหล่ำน้ีไม่มีขำย อยำกไดอ้ยำกมีอยำกเป็นตอ้งท ำเอง จึงตอ้งตั้งใจ
ประพฤติปฏิบติักนัทั้งสำมประกำรน้ี จึงจะไดมี้ไดเ้ป็นดงัใจปรำรถนำ *ธรรมโอวำทปีใหม่*** 

 

 
 ปล่อยปูปล่อยชีวติให้พ้นพนัธนาการ  

ในวนัท ำบุญปีใหม่ ซ่ึงตรงกบัวนัวำเลนไทน์น้ี พวกเรำมำปล่อยปูกนัอีกคร้ังหน่ึง อำจไม่มำกเหมือนปีก่อนๆแต่ก็ได้
ปล่อยปูคืนอิสรภำพและพน้พนัธนำกำรท่ีผกูมดัอยูจ่นแขนขำขยบัเขยื้อนไม่ไดเ้ลย .... ถำ้เป็นเรำบำ้งจะทนไหวไหม? 



กำรปล่อยปู-เป็นกำรเจริญเมตตำธรรม ให้พฒันำจิตใจของตวัเรำ เพรำะใจท่ีสำมำรถท่ีคิดไดว้ำ่เหล่ำสรรพสัตวน์ั้นลว้นตกอยู่
ในควำมทุกข์ทรมำนด้วยกนัทั้งส้ิน จนท ำให้เรำอย่ำงจะปลอดปล่อยพวกเขำให้พน้ทุกข์นั้น เป็นกำรพฒันำควำมรักควำม
เมตตำในใจไดอ้ยำ่งดียิง่ .....ปูจึงอำจเป็นตวัอยำ่งท่ีดีใหเ้รำคิดพิจำรณำไดบ้ำ้ง! 
- ปล่อยปู -ปล่อยสัตวท่ี์ก ำลงัจะถูกน ำไปฆ่ำ ถูกมดัทรมำน-ใหมี้ชีวติอิสระไดอี้กคร้ัง  
- ปู*ใยมิใช่ดงัเช่นตวัเรำ- เรำเองก็มีเชือกท่ีมองไม่เห็นมดัตวัเรำอยู ่อยำ่งยำกท่ีจะด้ินหลุดไปได ้
- เชือกแต่ละเส้นๆ-ช่ือเสียง-ลำภยศ-สรรเสริญ-ครอบครัวฯ ลว้นเป็นเชือกท่ีผูกมดัเรำอยูท่ ั้งส้ิน ส่ิงเหล่ำน้ีเองท่ีพระพุทธองค์
ทรงช้ีแนะ วำ่เป็นกิเลส-ตญัหำ-อุปำทำน เป็นเชือกท่ีมดัหมู่สัตวใ์ห้ตกอยูใ่นควำมทุกขท์รมำนดงัเช่นปูท่ีเรำปล่อยในวนัน้ี ท่ำน
ทรงแนะน ำให้ใช ้เคร่ืองมือ คือ ปัญญำท่ีคมยิ่งกวำ่กรรไกรตดัเชือกให้ขำดเสียดุจเรำตดัเชือกให้ปูในวนัน้ี ให้ใชว้ิธีกำรไดแ้ก่
ทำงสำยกลำงท่ีสรุปลงท่ี 
ทาน-สละออก/ลดอตัตำตวัตนออกไป         ศีล-ไม่สร้ำงทุกขโ์ทษเวรภยัต่อตนเองและผูอ่ื้น 
ภาวนา-มีสติมีสมำธิมีปัญญำพิจำรณำในธรรมใหเ้ห็นในสัจจะทั้งส่ี  
ดงัน้ีเรำจึงจะพน้จำกชีวติท่ีเวยีนวนในวฏัฏะน้ี พน้จำกพนัธนำกำรจำกเชือกท่ีมองไม่เห็นน้ีได ้

ขอบุญกศุลทั้งหลายทั้งมวลทีเ่ราได้ร่วมกนักระท ามาโดยตลอดนี้ 
จะน าเราไปสู่การปลดปล่อยให้เราทั้งหลายหลดุพ้นจากพนัธนาการ ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิด 

                                                                  *** สัพพะทุกขำ ปะมุญจนัตุ ***        ดว้ยรักและปรำรถนำดีจำกใจ  ...ฐิตรโส 

 

 
มูลนิธิสิริวฒันา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เสร็จจำกท ำบุญท่ีวดัอโศกำรำม กิจกรรมท ำทำนท่ีบำ้นสิริวฒันำก็เร่ิมข้ึน เรำไดน้ ำของขวญัปีใหม่ ปัจจยั เส้ือผำ้
เคร่ืองใช ้อำหำรฯ ไปมอบให้พี่นอ้งผูพ้ิกำรท่ีบำ้นสิริวฒันำ บำงปู โดยมีคุณพรรณพิมล เจนพจนำ และเพื่อนๆ มำช่วยท ำบะหม่ี
และขนมเล้ียงพวกเขำอีกดว้ยครับ 

 



 
รพ.สต.พุทธรักษา  มอบของระลกึ อุปกรณ์การแพทย์ มุ้งฯ ให้อนามัยพุทธรักษา  

เน่ืองจำกเรำไดม้ำท ำงำนร่วมกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรพ.สต.และไดไ้ปเยีย่มเยยีนผูป่้วยตำมบำ้นดว้ยกนั ไดรั้บทรำบปัญหำฯ
ของผูป่้วยจนท ำให้เรำไดมี้โอกำสท ำกิจกรรมดีๆ ร่วมกนัเพื่อพวกเขำเหล่ำนั้น จึงมำแสดงควำมขอบคุณในวนัแห่งควำมรักน้ี 
ท่ำนอำจำรยฐ์ำไดใ้ห้ขอ้คิดวำ่ วนัน้ีเรำอำจไม่มีดอกไมด้อกกุหรำบสีแดงมำมอบให้ แต่เรำไดเ้อำจิตใจท่ีมีแต่ควำมปรำรถนำดี
และส่ิงแทนใจเหล่ำน้ีมำมอบให้แทน และท่ำนก็ไดอ้นุโมทนำกบัเจำ้หนำ้ท่ีทุกๆคนท่ีเสียสละดูแลผูป่้วยผูค้นท่ีเจ็บป่วยพิกำร
และดว้อยโอกำสเหล่ำนั้  กรำบอนุโมทนำครับ อนำมยัแห่งน้ีเรำเคยคิดวำ่จะหำทำงขยำยเน้ือท่ีใหแ้ต่ก็ท  ำไม่ไดจึ้งคงตอ้งยกเลิก
ไปก่อนครับ ส่วนบำ้นของผูป่้วยในควำมดูแลท่ีช ำรุดทรุดโทรมก ำลงัจะพงันั้น เรำก ำลงัรอหนงัสือจำกอนำมยัมำก่อน เพื่อจะ
ไดท้  ำเร่ืองซ่อมแซมปรับปรุงใหผู้ป่้วยต่อไปครับ 

 
เยีย่มบ้านผู้ป่วยติดเตียง 

ท่ำนอำจำรยฐ์ำพำคณะเรำไปมอบเตียงลม ผำ้รองซบั ผำ้ออ้มส ำหรับผูป่้วยติดเตียงมำหลำยปีแลว้ ขณะน้ีมีแผลกดทบั
แต่เตียงลมเดิมร่ัว เรำจึงจดัซ้ือและน ำมำมอบใหใ้นวดัแห่งควำมรักน้ี 
ควำมรัก-ตวัแทนคู่รักในวนัแห่งควำมรัก- 

ควำมรักท่ีคุณตำมีใหแ้ก่คุณยำยท่ีนอนติดเตียงมำเป็นเวลำนำนหลำยปี โดยท่ีคุณตำไม่เคยทอดทิ้งคุณยำยไปเลย ทุกวนั
เชำ้จรดเยน็จนกลำงคืนถึงเชำ้ คุณตำตอ้งคอยดูแลทุกอยำ่งให้คุณยำย รำยไดก้็ไม่มี ไดแ้ต่เบ้ียคนชรำ และผูพ้ิกำร ท่ีพอยงัชีวิต
อยู่ได้เท่ำนั้น ผูท่ี้คอยมำดูแลคุณตำคุณยำยก็มีแต่เจำ้หน้ำท่ีอนำมยั และอสม.ในพื้นท่ี ควำมรักเช่นคุณตำและคุณยำยคู่น้ีจึง
เหมำะสมอยำ่งยิง่ท่ีเรำจะมำมอบควำมรัก ควำมเอำใจใส่ ควำมห่วงใย ดว้ย ของขวญัเล็กๆนอ้ยๆน้ีแทนดอกกุหรำบสีแดงท่ีบำง
ท่ำนมอบใหก้นั เพื่อท่ีจะขอเชิดชูควำมรักอนัยิง่ใหญ่ของคุณตำคุณยำยคู่น้ี และเจำ้หนำ้ท่ีทุกท่ำนท่ีดูแลเธออยู ่                       ...
ขอคำรวะจำกใจ     กรำบอนุโมทนำ .เรำคงมีโอกำสมำเยีย่มเยยีนท่ำนทั้งสองอีก ....นะครับ 

 
กิจกรรมสุดทำ้ยของกำรท ำบุญปีใหม่ในวนัวำเลนไทน์ปีน้ี คือกำรไปท ำควำมสะอำดบำ้นให้ผูพ้ิกำร กวำ่สำมชัว่โมงท่ี

เรำมำท ำควำมสะอำดให้บำ้นคุณยำยท่ำนน้ี เธอไม่มีญำติพี่นอ้งในเมืองไทยเลย อยูต่วัคนเดียว เดินทำงจำกจีนแผน่ดินใหญ่มำ
ท ำงำนเมืองไทยตั้งแต่สำวๆเป็นเวลำหกสิบกว่ำปีท่ีเธอใช้ชีวิตอยู่ท่ีแห่งน่ี คุณยำยเป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือผูค้น ยิ้มแยม้
แจ่มใส เคยท ำงำนเป็นระดบัหวัหนำ้ในโรงงำนส่ิงทอใหญ่แห่งหน่ึงแต่ประสบอุบติัเหตุจนพิกำร ผำ่ตดัหลำยคร้ังแต่ก็ไม่หำย 



ปัจจุบนัตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยเดินจึงพอไดอ้ยูบ่ำ้ง วนัๆก็อยูแ่ต่บำ้นเป็นห้องเล็กๆท่ีเห็นในภำพ ท ำอำหำรซกัผำ้ฯเองก็ล ำบำก พวก
เรำมำท ำควำมสะอำดบำ้นให้คุณยำยสำมชม.กวำ่ เอำขยะออกไปทิ้งน่ำจะกวำ่ยีสิ่บถุง เช็ดฝุ่ นท่ีคงไม่ไดท้  ำควำมสะอำดมำเป็น
สิบๆ ปีออกไปมำกทีเดียวทั้งเก็บขยะออก กวำดถูในห้องนอนและห้องน ้ ำ ซ้ือตูเ้ยน็ กำตม้น ้ ำ ชั้นวำงของสองอนั ตูอี้กหน่ึงตู ้
กะละมงัสองใบ เส้ือผำ้ชุดใหม่ ผำ้เช็ดตวั อำหำรแหง้ฯ ใหใ้หม่หมดในวนัแห่งควำมรักและตรุษจีนน้ี เพื่อเป็นกำรแบ่งปันควำม
รักควำมปรำรถนำดีของเรำใหคุ้ณยำยในวนัแห่งควำมรักน้ี 

คนแถวน้ีเรียกแก่วำ่อำม่ำ อำม่ำบอกพวกเรำวำ่ไม่ตอ้งมำท ำให้หรอกเพรำะเกรงใจพวกเรำ บอกวำ่ท ำเองได ้แต่ดูจำก
สภำพคงท ำไม่ไหวแน่ๆ เส้ือผำ้จะซกัจะท ำยงัยำกเลย เส้ือผำ้จำนฉำมทิ้งไวไ้ม่ไดล้ำ้งไม่ไดซ้กัก็มี ในห้องเต็มไปดว้ยขยะและ
แมลงสำบ นอกห้องก็มีข้ีแมวเหม็นมำกๆตอ้งกวำดเอำไปทิ้งหลำยถุงเลย ห้องน ้ ำก็ร่ัวซึม จนน ้ ำซึมออกมำนอกห้อง ท่ีบริเวณ
หวัเตียงยงัมีน ้ ำซึมมำตำมพื้นให้เห็นเลย ของทุกอยำ่งตอ้งเอำอิฐมำวำงไวก้นัไฟช็อตดว้ย เห็นเจำ้หนำ้ท่ีอนำมยัขอร้องให้เรำเท
ปูนท ำพื้นใหแ้กใหม่ (คงตอ้งเป็นรอบหนำ้แลว้ครับ) จะกลบัไปพิจำรณำหำทำงท ำให้อำม่ำนะครับ   หลงัท ำควำมสะอำดเสร็จ
(ส ำหรับวนัน้ี) จะใหเ้สร็จจริงๆ คงตอ้งอีกหลำยๆคร้ังครับ ท่ำนอำจำรยฐ์ำเขำมำคุยกบัอำม่ำสอนธรรมะเล็กๆ นอ้ยๆ และมอบ
ของขวญัให้ ก่อนกลบัท่ำนบอกให้พวกเรำฟังว่ำ ให้ดูอำม่ำเป็นตวัอย่ำง เป็นใครอยู่สภำพอำม่ำก็คงตอ้งเป็นทุกข์แน่ๆ แต่ดู
อำม่ำยิม้แยม้แจ่มใส เป็นห่วงเป็นใยผูอ่ื้น ผิดกบัพวกเรำบำงคนสภำพควำมเป็นอยูดี่กวำ่อำม่ำมำกๆแต่หนำ้ยิม้ไม่ออก อมทุกข์
ไวเ้ต็มไปหมด หวงัวำ่เม่ือเห็นอำม่ำแลว้ทุกคนคงไดคิ้ด และรู้จกัใชชี้วิตให้เป็นสุข และสำมำรถแบ่งปันควำมสุขนั้นให้ผูอ่ื้น
บำ้งต่อๆไป ดงัเช่นพวกเรำท่ีไดม้ำท ำในวนัน้ี ท่ำนวำ่เป็นส่ิงท่ีท ำไดย้ำก เป็นส่ิงท่ีกลัยำณมิตรท ำใหแ้ก่กนั เป็นญำติธรรมท่ีอำจ
ดียิง่กวำ่ญำติแท้ๆ  เพรำะเป็นญำติทำงธรรม มำดว้ยธรรม ท ำดว้ยธรรมในใจ  

- ควำมรักจำกใจสู่ใจ มีธรรมะประจ ำใจ จำก ญำติธรรม-  
ขอควำมสุขควำมเจริญยิง่ในธรรมจงมีแด่พวกท่ำนทุกๆคนดว้ยเถิด     ดว้ยควำมรัก ควำมปรำรถนำดีจำกใจ 

 

 


