สิงหาคม 2563
5 สค. วัดป่ าบ้ านตาด กราบขอโอกาสพ่ อแม่ ครู อาจารย์ เชอรี่ ดู แลรักษาแผลที่ขาทั้งสองข้าง จากสาเหตุหลักคือเส้น
เลือดขอดเรื้ อรัง ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนเรากัณฑ์ใหญ่เลย ท่านว่าที่ทาอยูก่ ็ดีแล้วดีมาก แต่ตอ้ งรู ้จกั อภัย เขาทาผิดได้ แต่เรา
ต้องทาไม่ผดิ อภัยให้หมด คนเราแตกต่างกัน ต้องอดทนอดกลั้น ส่ วนคนรอบข้างที่เขาช่วยเหลือดูแลเราต้องคิดถึงเขาด้วย ต้อง
ขอบคุณ คิดถึงเขา แบ่งบุญ แผ่เมตตาให้เขา ศีลของเราก็ตอ้ งรักษาให้มนั่ คง ไม่วา่ จะเกิดอะไรต้องอดทนรักษาไว้ คนรอบข้าง
ถึงแม้เขาจะทาไม่ดีกบั เรา ทาไม่ถูกต้อง ไม่ถูกใจเรา ก็ตอ้ งอภัยเขาเสี ย ให้ไหว้เขาให้ได้ ต้องขอโทษเขา ที่เราดีไม่พอ ที่จะทา
ให้เขาพอใจ งานต่อไปข้างหน้าจะต้องหนักมากขึ้นๆ ต้องอดทน รู ้จกั อภัย ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ ให้ใช้ความดีที่ทานั้นนา
ทางไป

6 สค. วัดป่ าบ้ านตาดอี กสั กครั้ ง จากที่ เมื่ อวานได้มาดู อาการของครู จารย์เชอรี่ วันนี้ เลยได้มี โอกาสจัดหายาและ
เครื่ องมือทาความสะอาดแผลของท่านมาถวาย แม้จะเย็นมากแล้วแต่ท่านก็เมตตาให้ธรรมอบรมเราตามเคย พอจะนามาฝาก
เล็กน้อยนะครับ ท่านว่าบุคคลที่มีบุญคุณกับเรานั้นอาจมีมากมายแต่ที่สาคัญมากคือคุณแม่ ท่านให้กาเนิดเราหลังจากที่ดูแลเอา
ใจใส่ เราในครรภ์มากว่าเก้าเดือน ออกมาเป็ นเรากว่าจะโตท่านก็ลาบากดูแลเอาใจใส่ ทุกๆอย่าง ไม่วา่ อาหารการกิน การเจ็บไข้
ได้ป่วย เครื่ องนุ่งห่ม การเล่าเรี ยนฯ สุ ดจะบรรยาย ท่านจึงให้ระลึกพระคุณแม่ใว้ตลอดเวลา ต้องมีหน้าที่ดูแลตอบแทนท่านให้
ได้ และให้คิดเช่นเดียวกันกับผูห้ ญิงทุกๆคน เพราะเพศแม่น้ นั มีพระคุณอันยิง่ ใหญ่นกั ไม่มาเราจะพบเจอรู ้จกั หรื อไม่รู้จกั สตรี
เพศท่านใด ก็ตอ้ งระลึกถึงคุณแม่ ต้องให้อภัย ต้องอดทน ต้องขอโทษ ต่อเธอเหล่านั้นเสมอ ต้องให้เกียรติต่ออิสตรี เสมอ อย่า
ทาสิ่ งไม่ดีใดๆกับเธอ ยิง่ เป็ นสามีภรรยา หรื อผูร้ ่ วมงานการอาชีพ มีกระทบกระทัง่ กันบ้างก็ตอ้ งให้อภัย อโหสิ กรรมต่อเธอ ไม่
มาเธอจะผิดหรื อถูกก็ตาม เพราะสตรี เพศนั้นอ่อนไหวและมีอารมณ์เปลี่ยนแปรได้ง่าย อย่าทากิริยาไม่ดีใดต่อเธอนะ เพราะถ้า
ชาติหน้าเราอาจเกิ ดเป็ นอิสตรี บา้ งเราคงรู ้ สึก คงเข้าใจที่ท่านสอนได้ดีข้ ึน....กราบขออภัยอิสตรี ทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็ นพี่นอ้ ง
เพื่อนฝูงเพื่อนร่ วมงาน ภรรยา ในกรรมกิริยาใดๆที่ขา้ พเจ้าได้ร่วงเกินไป ทราบก็ดีไม่ทราบก็ดี ในกรรมนั้นๆ ข้าพเจ้ากราบขอ
อโหสิ กรรมนั้นๆด้วย และขอโทษในกิ ริยากรรมนั้นๆที่ได้ผิดพลาดไปแล้วด้วย เพื่อการสารวมระวังที่จะไม่กระทาความผิด
เช่นนั้นอีกต่อไป

7 ส.ค. พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร72 ปี หลวงปู่ บุญมี ธัมมรโต ณ รพ หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 11.11น หลังการบวงสรวง
ฝนเริ่ มปรอยลงมาและเทน้ ามวลใหญ่ให้มลฑลพิธี เจิ่งนอง จนทาให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทางานหนักอีกครั้ง พ่อแม่ครู อาจารย์
ก็ตอ้ งลาบากไปด้วย แต่ผา่ นไปครึ่ งชัว่ โมงทุกอย่างก็กลับมาปกติสามารถดาเนิ นการต่อไปตามกาหนดเวลาเดิม ทั้งเททองหล่อ
พระประธานและวางศิลาฤกษ์ จนทุกอย่างผ่านไปด้วยดี คณะทางานยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงถึ งความมีน้ าใจและสมัครสมาน
สามัคคีที่ดีงาม บททดสอบนี้สาคัญยิ่ง พิธีวางศิลาฤกษ์หรื อพิธีใดๆ จุดใหญ่หรื อใจความเนื้ อหาอยูท่ ี่ความสามัคคีน้ ีเอง เทพเจ้า
เทวาแม้อวยพรอวยชัยอย่างเต็มทีแล้วหากมนุ ษย์งอมืองอเท้าไม่ขยันขันแข็งร่ วมมือร่ วมใจกัน งานใดๆล้วนมิอาจสาเร็ จได้เลย
พิธีวางศิ ลาฤกษ์ครั้ งนี้ จึงเป็ นการที่ เทพเจ้า ท่านมาอวยพรและแนะนาอย่า งเต็มที่ เต็มใจจริ งๆ หลังเสร็ จพิธีฟ้าใส่ เรื องรอง
สวยงามยิง่ นัก ประจักษ์ถึงความสาเร็ จขอผูค้ นที่ร่วมใจกัน เป็ นพรอันประเสริ ฐจากพ่อแม่ครู อาจารย์ จากมหาเทพทั้งปวง และ
พี่นอ้ งประชาชนที่ร่วมแรงร่ วมใจ ทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ คณะทางาน ทุกคน ขอพรนี้จงส่ งผลให้ท่านและบุคคลอันเป็ นที่
รักของท่านประสพแต่ความสุ ขความเจริ ญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป กราบอนุโมทนา

8 ส.ค. กราบขออนุญาตสร้ างพระบรมธาตุเจดีย์ ตามที่ได้กราบขออนุญาตสร้างเจดียจ์ ากคุณป้ าฐาวราแล้ว ไปดูที่กนั
เรี ยบร้อยแล้ว คุณป้ าจึงนาคณะเข้าเรี ยนขออนุ ญาตจากท่านเจ้าอาวาส ครู จารย์บุญมีอีกครั้งหนึ่ง โดยกาหนดสถานที่ คร่ าวๆไว้
บริ เวณกลางสี่ แยกหน้าทางขึ้นศาลาใหญ่และจะเริ่ มก่อสร้างในวาระครบ 108ปี ชาตกาลขององค์หลวงตาพระมหาบัวครับ แต่
ในเรื่ องแบบแปลนและรายละเอียดต่างๆจะได้กราบเรี ยนครู บาอาจารย์ใ้้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯยังได้กราบเรี ยนขอ
อนุญาตสร้างศาลาอนุสรณ์108ปี หลวงตาพระมหาบัว ณ วัดป่ าบัวแก้วฯ อีกด้วย ซึ่ งท่านก้มิได้คดั ค้านแต่อย่างใด หลังจากนั้น
คุณป้ าฐาวราก็ได้เรี ยกคณะทางานไปคุยรายละเอียดเพิม่ เติมอีกเล็กน้อยก่อนจะลากลับกทม.ครับ

14 ส.ค. วัชรธรรมสถาน อบรมปฎิบัติภาวนาโดยพระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต วัดป่ าศรั ทธาถวาย ผูป้ ฎิบตั ิสมัครมา
เยอะมากแต่พอเอาจริ งเข้าหนี กนั หมด คงกลัวการปฏิบตั ิกนั นะครับ ที่นี่เริ่ มตีสี่ถึงเที่ยงคืนครับ บ่ายนี้ ท่านให้โอวาทเรื่ องการ
อบรม เพื่อสงบกายใจ ต้องมีศีลเป็ นองค์ประกอบ ต้องฝื นใจควบคุมกายและวาจา ต้องสู ้กิเลสจิตจึงสงบลงได้ง่าย เมื่อสงบแล้ว
ก็ให้ตามรู ้ในกายในใจ มิให้กิเลสมาเป็ นนายเรา สามารถควบคุมใจมิให้กระทากรรมไม่ดี ไม่สร้างเหตุไม่ดี เพราะเหตุเกิดจึงมี
ผล สร้างเหตุดี ผลย่อมดีตามเอง บังคับกาย/ใจสร้างเหตุได้แต่บงั คับให้เกิดผลตามใจเราไม่ได้ จึงต้องหมัน่ พิจารณาใจพิจารณา

กายเรานี้เสมอๆ มีสติสารวมระวังใจไว้ให้เป็ น จะได้ไม่สร้างอกุศล ไม่ตามกิเลส ใจหลุดเป็ นอิสระได้ หมัน่ สร้างกุศลได้ยิ่งขึ้น
ต่อๆไป
15 ส.ค. วัชรธรรมสถาน
เมื่อคืนและเช้านี้ ครู จารย์สอนเรื่ องกรรม การกระทาทางกายวาจาใจ ให้หมัน่ พิจารณาดูกายดูใจนี้ ให้เห็นตัวการของ
ทุกข์คือกิเลส ความอยากเป็ นอยากมี อยากไม่เป็ นอยากไม่มี อยาก/พอใจไม่พอใจในกามคุณ เหตุที่เราทากรรมที่เราก่อไว้ เรา
ย่อมได้รับผลคือวิบากกรรมไม่วา่ จะพอใจหรื อไม่ก็ตาม พอใจ/ไม่พอใจนี่ เองเป็ นต้นตอหลักหนึ่ งที่ทาให้สร้างภพ วัฏสงสาร
ให้ยืดยาวไป การพิจารณาในมหาสติปัฏฐาน ทาให้เราเห็ นความเป็ นจริ งในกายในใจนี้ จึงมีโอกาสละวางกิเลสตัณหาลงได้
กรรมและผลของกรรมนี่เองที่ผกู เราไว้ เราจะอิสระได้ก็ตอ้ งพิจารณาละวางอัตตาตัวตนของเราลงได้ ช่วงเช้าหลังจังหันท่านได้
สอนเรื่ องการวางอารมณ์ พิจารณาให้เห็นจิตที่เสวยอารมณ์และละวางได้ จิตจะรับอารมณ์ได้ที่ละหนึ่งเท่านั้น เมื่อรู ้วา่ โกรธรัก
ชังเกลียด ก็ละก็วางอารมณ์น้ นั ๆได้เพราะมีปัญญารู ้ เข้าใจดีแล้ว. อบรมครั้งนี้ แม้ฝนฟ้ าจะตกบ้าง. ทาให้ไม่ได้เดินจงกรมตาม
กาหนดที่วางไว้ แต่ก็ได้เสริ มนัง่ ภาวนาจากสี่ ทุ่มจนเที่ยงคืน ครู อาจารย์ท่านก็เมตตาพวกเราอย่างมากจริ งๆ กราบขอบพระคุณ
ครับ และขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ

ผ่านไปอีกหนึ่ งวัน คืนนี้ มีผอู ้ บรมร่ วมปฎิบตั ิภาวนาจนเที่ยงคืนเพิ่มขึ้นอีกหน่อย หลวงปู่ จึงมีของที่ระลึกมอบให้เป็ น
กาลังใจด้วย คืนนี้หลังจากท่านพาสวดมนต์บทอาทิตตปริ ยายสู ตรและอธิ บายใจความร่ วมกับพุทธประวัติบางตอนแล้วท่านได้
สอนเรื่ องปฏิจจสมุปบาท ทั้งสายเกิดและสายดับ ให้พวกเราเข้าใจถึงตัวอวิชชาที่ทาให้เกิดทุกข์เกิดภพชาติตวั นี้ เอง ท่านพานัง่
ภาวนาจนสี่ ทุ่มและให้ปฎิบตั ิภาวนากันต่อเองจนเที่ยงคืน แต่เนื่องจากอากาศเย็นสบาย การนัง่ ภาวนาต่อเนื่ องจากสวดมนต์ทา
วัตรเย็นตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนเที่ยงคืนจึงรู ้สึกสบายๆปลอดโปร่ งยิง่ นัก. กราบระลึกพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์ และอนุโมทนาบุญกับ
ทุกๆท่านด้วยนะครับ

16 ส.ค. วัชรธรรมสถาน เช้า ท่านเมตตาพาทาวัตรสวดมนต์พาปฎิบตั ิภาวนาตั้งแต่ตีสี่ เสร็ จแล้วท่านเมตตาให้ธรรม
โอวาทเรื่ อพระคุณมารดาบิดา ท่านว่าพระคุณท่านไม่มีอะไรจะทดแทนได้ร่างกายของเรานี้ ทุกอย่างทุกสิ่ งมาจากท่านทั้งสอง
ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กจนโต เราจึงต้องยอมทุกอย่าง อย่างมาหาเอาเหตุเอาผลกับท่าน ต้องยอมต้องอภัยต้องอดทนต่อท่านทั้ง

สองทุกๆเรื่ องไม่ยกเว้น เมื่อท่านอายุมากท่านอาจหลงลืมบ้าง คนแก่ก็กลับไปเหมือนเด็ก เราต้องยอมรับ เพราะเราเองตอน
เด็กๆ ท่านให้อภิสิทธิ์ เราทุกเรื่ องด้วยความรัก เราก็ตอ้ งทาเช่นกันให้ได้นะ

กราบทาวัตร คารวะพ่ อแม่ ครู อาจารย์ เป็ นประจาทุกๆปี ที่คณะศิษยานุ ศิษย์ของพ่อแม่ครู อาจารย์บุญมี ในพื้นที่จะได้มากราบ
คราวะท่าน รับฟั งโอวาทธรรมจากท่าน แสดงถึงความรักเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครู บาอาจารย์ของตน ด้วยกาย
วาจาและใจ ซึ่ งก็เป็ นโอกาสอันดีของผูเ้ ข้าอยรมและพุทธบริ ษทั ที่เข้าร่ วมพิธี ที่ได้เห็นภาพอันงดงามเช่นนี้ (แค่เพียงเห็นก็ซ้ ึ ง
ถึ ง ด ว ง ใ จ ) นั บ ต่ อ จ า ก นี้ ไ ป ภ า พ ที่ ส ว ย ง า ม บ ริ สุ ท ธิ์ เ ช่ น นี้ นั บ วั น จ ะ จ า ง ห า ย ไ ป อ า จ เ ห็ น ไ ด้ บ ้ า ง แ ต่ . . .
ครู จารย์ที่ได้เล่าเรื่ องการทาวัตร การคราวะในอิสานให้พวกเราฟั งว่าเป็ นประเพณี ปฏิบตั ิกนั สื บต่อมาตลอด เปิ ดโอกาสให้ครู
บาอาจารย์ได้ให้ธรรมะ ว่ากล่าวตักเตือนศิษย์ได้ เพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสปรับปรุ งตนเอง ได้รู้จกั ศิษยานุ ศิษย์ท่านอื่นๆ จะได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน สร้างความสามัคคี ก่อเกิดเป็ นพลังทีาจะค้ าจุนพระพุทธศาสนาสื บไป ยิง่ เห็นรอยยิม้ ของพ่อแม่ครู
อาจารย์ เห็นสี หน้าที่แสดงถึงความรักเคารพของศิษย์แล้ว ใจเราพองโตด้วยความสุ ขปิ ติใจยิ่งนัก เพื่อนๆเห็ นภาพแล้วคงมี
ความสุ ขเช่นเดียวกันนะครับ. กราบอนุโมทนา

20 สค วัดบุญญาวาส กราบรายงานการก่อสร้างวัดป่ ามหาวันครบหนึ่ งปี ปั จจุบนั มูลนิ ธิฯเหลืองานทาสี องค์พระธาตุ
เจดี ย ์ และทาถนนภายในวัดเป็ นหลัก. จึงกราบเรี ยนปรึ กษาครู จารย์ท่าน. สรุ ปว่าให้ทาสี ภายในองค์เจดี ยช์ ้ นั บรรจุพระบรม
สารี ริกธาตุบริ เวณระฆังเป็ นสี ทองทั้งหมดมีลงั ทองสาหรับบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและเครื่ องบูชา อีกสามชั้นที่เหลื อทาสี
ขาวทั้งหมดบรรจุพระพุทธรู ป ส่ วนภายนอกองค์เจดียท์ าสี อิพล็อกซี่ เคลือบปูนให้เรี ยบร้อยก่อนแล้วใช้ทองเหลืองจังโก้หุม้ ไว้
ประมาณหนึ่ งถึงสองปี . แล้วค่อยปิ ดทองคาซ้ าอีกครั้ง หลังปิ ดทองเหลืองไปสักระยะหนึ่ งสี ทองเหลื องจะออกมาคล้ าๆคล้าย
พระธาตุลาปางหลวง ค่อยปิ ดทองครับ (ตอนนี้ทองแพงขึ้นมากครับรอหน่อย)
มูลนิ ธิจะส่ งช่างสี จะมาทาสี ภายในกลางเดือนหน้า ส่ วนช่างปิ ดทองจังโก้จะทาประมาณเดือนพฤศจิกายนพร้อมๆกับ
งานลาดยางและทาทางระบายน้ าถนนภายในวัด ส่ วนถนนทางขึ้นด้านหน้าท่านอาจารย์อยากจะขยายให้รถสวนทางกันได้จะ
ได้ไม่อนั ตรายเวลาขึ้นลงขับสวนทางกันครับ ตอนทาถนนคงต้องขยายถนนออกไปอีกสักหน่อยนะครับ ส่ วนงานปูหินอ่อน
ช่างขาวจากทางวัดจะขึ้นไปดูพ้ืนที่กลางเดือนหน้าเพื่อเตรี ยมการไว้ก่อนครับ จะเริ่ มทาเมื่อไรท่านอาจารย์คงพิจารณาอีกครั้ง

ครับ ไปบุญญาวาสครั้ งนี้ เห็ นไฟไล่ช้างรอบๆกาแพงวัด ท่านว่าใช้ได้ผลดี จึงสอบถามเตรี ยมไปใช้ที่วดั ป่ าบัวแก้ว เพราะ
สัปดาห์ก่อนน้องช้างสองเชื อก ตามท่อน้ ามาถึ งวัดก็กระชากขาดแล้วเล่นน้ ากันสนุ กไปเลย ตอนนี้ คงต้องห้ามปรามกันบ้าง
แล้วครับ ซนเกินไป

21 ส.ค. วัดป่ าบัวแก้วฯ ฝนตกตลอดวัน พอฝนจางลงเมฆ หมอกก็ปรากฏให้เห็นงดงามยิง่ นัก มองผ่านสายหมอกเห็น
องค์พระธาตุบวั แก้วลางๆ ตกเย็นสนทนาเรื่ องปั ญหาต่างๆ เรื่ องเจดี ย ์ เรื่ องการก่อสร้ างศาลา108ปี องค์หลวงตาพระมหาบัว
เรื่ องพิธีผกู พัทธสี มาฝังลูกนิมิตและเรื่ องช้างบุกเข้ามาดึงท่อน้ าเอาน้ าไปเล่นกัน แก้ปัญหาเบื้องต้นคงต้องทาแบบวัดบุญญาวาส
ใช้ไฟกระพริ บครับ เสร็ จก็กลับไปตรวจทานบทสวดมนต์รัตนมาลาที่จะนามาติดรอบกาแพงแก้วสาหรับอุโบสถใหม่ กว่าจะ
ได้พกั ก็เที่ยงแล้ว

22 ส.ค. วัดป่ าบัวแก้ วฯ วันคล้ายวันเกิ ด พระอาจารย์วะ ท่านเจ้าอาวาส 22พรรษา53ปี เช้าถวายจังหันเสร็ จ พวกเรา
กราบทาวัตรท่านเพื่อแสดงความเคารพที่ท่านอยู่ร่วมกับพวกเรามาตั้งแต่เริ่ มสร้ างวัด2555 จนบัดนี้ ก็8ปี แล้ว ท่านเมตตาให้
โอวาทพวกเราว่า ท่านอยูใ่ นเพศสมณะมา22ปี ได้รับการดูแลจากญาติโยมมาตลอด ท่านให้พวกเราระลึกถึงวันเวลาที่ผา่ นมา
ในชี วิต บางคนทาดีมากกว่าไม่ดี บางคนทาไม่ดีมากกว่า ที่เราเรี ยกคนดีคือเขาทาดีมากว่าไม่ดี คนไม่ดีคือคนทาไม่ดีมากกว่า
เท่านั้นเอง เพราะคงไม่มีใครทาดี หรื อไม่ดีได้เพียงอย่างเดี ยว ชี วิตที่ผ่านมาเราแก้ไขไม่ได้ แต่เราเริ่ มทาสิ่ งดี ๆได้ต้ งั แต่วนั นี้
หมัน่ ทาบุญรักษาศีลภาวนาเวลาสุ ดท้ายของชีวิตเราจะไม่ตอ้ งหวาดกลัว เพราะเราทาดีทาบุญกุศลมาตลอดจึงไม่ตอ้ งกลัวความ
ตาย ที่เราผิดพลาดทาสิ่ งไม่ดีต่างๆ ที่สาคัญก็เพราะเราทาตามใจยาก เราต้องหัดฝื นใจตัดความยากให้ได้บา้ ง พิจารณาว่าเป็ น
สิ่ งดีหรื อไม่ดีแล้วจึงทา

อาคาร 75 ปี ฯ รพ ทองผาภูมิ วันนี้นดั กันไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร มีพระอาจารย์วะ_ดูพ้นื ที่เตรี ยมพิธีมอบอาคาร
คุณไพโรจน์_พาช่างอ้วนมาดูพ้นื ที่ทาบันใดเหล็กจากชั้นบนลงมาห้องประชุมและบันใดวนจากห้องประชุมลงมาชั้นล่าง เสร็ จ
แล้วคงสวยงามครับ. คุณเวโรจน์และคุณพรชัยมาชี้แจงอธิ บายงานต่างๆให้คณะครับ คุยกับจบก็ได้ทานอาหารกลางวันด้วยกัน
และมอบเงินงวดที่หา้ พร้อมค่าก่อสร้างโครงลิฟต์ ด้วยเลยครับ คุยเรื่ องนั้นเรื่ องนี้กนั กว่าจะได้กลับก็บ่ายมากแล้วครับ

23 ส.ค. ธรรมะจากพระโอษฐ์ วันนี้ท่านอาจารย์สอนเรื่ อง เวทนานุปัสนา
เวทนา แปลว่า การเสวยอารมภ์ ความรู ้สึก
เวทนา มีท้ งั อมิสและไม่มีอามิส อามิสได้แก่กามคุณ5 ทางตาหู จมูกลิ้นกาย-รู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัส. แบบไม่มีอามิสมี9ประการ
เกิดทางมโนคือใจ
เวทนาแบ่งเป็ น เวทนาภายใน นั้นถ้าจาแนกตามความรู ้สึกที่เป็ นอยูม่ ี ๓ อย่างคือ
๑. สุ ขเวทนา ความสบายปลอดโปร่ ง ในจิตใจของตน ๒. ทุกข์เวทนา ความทุกข์ ความเศร้าโศก ความหงุดหงิด ดวงจิตเหี่ยว
แห้งไม่เบิกบาน ๓. อุเปกขาเวทนา ใจเป็ นกลางวางเฉยอยูใ่ นระหว่างสุ ข ในระหว่างทุกข์ ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
เวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้เรี ยก เวทนาภายใน
ส่ วนเวทนาภายนอก นั้นก็มี ๓ อย่างเหมือนกันคือ
๑. โสมนัสสเวทนา ความยินดีปรี ดาร่ าเริ งอยูใ่ นอารมณ์ภายนอก เป็ นต้นว่า รู ป เสี ยง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ ที่เกิดจาก
อายตนะทั้ง ๖ เป็ นต้น เมื่อใจได้ถูกต้องดูดดื่มยินดีอยูใ่ นอารมณ์อนั นั้น เรี ยกว่าโสมนัสสเวทนา
๒. โทมนัสสเวทนา ความคับแค้นน้อยใจได้เกิดขึ้นจากอาการที่ได้ประจวบกับอารมณ์ภายนอก เป็ นต้นว่า รู ป เสี ยง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ เป็ นอาทิ เมื่อปรากฏแก่ตา หู จมูก ลิ้น เป็ นต้นแล้ว สิ่ งทั้งหลายเหล่านั้น ถ้าเป็ นที่ไม่พอใจของตน เป็ นสิ่ งที่ไม่น่า

ปรารถนา จึงได้เกิดโทมนัสสเวทนาประการหนึ่ง
๓. อุเปกขาเวทนา คือ รู ป เสี ยง กลิ่น รส เป็ นอาทิท้ งั หลายเหล่านั้น ได้ผา่ นมากระทบถูกต้องอายตนะภายใน ก็มิได้ยนิ ดียนิ ร้าย
ใจเป็ นกลางวางเฉยอยู่ เรี ยกว่าอุเปกขาเวทนา ที่เรี ยกว่าเวทนาภายนอก เพราะเหตุวา่ เนื่ องด้วยการเกิดจากอายตนะภายนอก
ในการภาวนา ครู จารย์บางท่านให้กาหนดเวทนา เช่น ปวดหนอ เจ็บหน่อ เพื่อจะได้เพ่งพิจารณาไปในความรู ้สึกหรื ออารมภ์
นั้นๆ แต่ บ างครั้ งเมื่ อกหนดยาวไป อาจท าให้หลงไปในค าภาวนากลายเป็ นค าบริ ก รรม จิ ตลงไปในสมาธิ แทน ไม่ เข้าสู่
วิปัสสนา
พิจารณาเวทนาในเวทนา คือ หมายเอาส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของเวทนาทั้งหลาย คือ ไม่ตอ้ งเลื อก เป็ นต้นว่ามีสุขปรากฏแก่ ตน
เมื่ อไร ให้จิตพิจารณาอยู่ในเวทนาอันนั้น เช่ นว่า มี สุขก็ให้ต้ งั สติ กาหนดระลึ กอยู่ในที่ น้ นั ประคองสุ ขอันนั้นให้อยู่ในตน
ประคองตนให้อยูใ่ นสุ ข อย่าให้คลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปเป็ นอื่น และอย่าให้ความปรารถนาใดๆ เกิดขึ้นในขณะจิตอันนั้น
แล้วค่อยใช้อาตาปี ความเพียรเพ่งพิจารณาดูความจริ งของเขา สัมปชัญญะความรู ้ดี ให้คอยสังเกตจิตใจให้รู้ตวั อยูก่ บั ที่ อย่าให้
กระแสของสมุทยั เกิดขึ้น เพียงแต่ดู รู ้อยู่ ไม่ตอ้ งการให้เขาเป็ นอย่างไรไปตามใจเราเป็ นต้น
อทุกขมสุ ขเวทนา หรื อ อุเบกขาเวทนา ถ้าพิจารณาจากชื่ อหรื อเข้าใจโดยผิวเผินแล้ว ดูน่าจักเป็ นของดี ที่น่าปฏิบตั ิหรื อน่ าให้
เกิดให้เป็ น ด้วยมักพาลกันไปเข้าใจผิดเป็ นนัยๆไปว่า หมายถึง เฉยๆที่หมายถึงเป็ นกลางดังอุเบกขาในโพชฌงค์องค์แห่ งการ
ปฏิบตั ิเพื่อการดับทุกข์หรื อตรัสรู ้หรื ออุเบกขาในพรหมวิหารไปเสี ย แต่ในความเป็ นจริ งแล้วมีความหมายที่ไม่เหมือนกัน และ
อุเบกขาเวทนานี้นี่เองเป็ นเวทนาชนิ ดที่เป็ นเหตุทาให้เกิดความทุกข์ อุเบกขา มีอามิส-กามคุณ 5 ก็มีไม่มีอามิสก็มี
เวทนา เกิดจากผัสสะ เป็ นปั จจัยให้เกิดตัญหา เกิดทุกข์ในปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่เกิดตามกันเป็ นเหตุเป็ นผลกัน เมื่อ
สื บไปก็สามารถสื บค้นเป็ นสายเดียวกัน สามารถพิจารณาได้ท้ งั สายเกิดและสายดับ เช่ นจากอวิชาทาให้เกิด / ดับ แห่ งความ
ทุกข์น้ นั เอง
ในการภาวนา การพิจารณา เวทนามักจะเป็ นสิ่ งที่ผูป้ ฎิ บตั ิมกั ใช้กนั โดยมาก รองจากการพิจารณากาย กาย-สามารถ
ึิ
เห็นได้ง่าย พิจารณาได้ง่าย มุ่งไปสู่ การละวางกาย ไม่ยดกายเป็
นเราของเราฯ ส่ วนเวทนาก็เช่นกัน การพิจารณาเวทนาก็มุ่งหวัง
ให้เห็นเวทนาที่เกิดดับไป ไม่คงที่ ดูจิตใจที่มกั จะปรุ งแต่งเวทนาให้เกิดตัญหา/อุปทาน ต่อไปเป็ นต้น ฯ

วัดพระราม (อีกครั้ง) วัดโบราณสมัยต้นกรุ งศรี อยุธยา งดงามทั้งแนวคิดการสร้ างวัดแบบศูนย์กลางจักรวาลหรื อเขา
พระสุ เมรุ ในศาสนาพราหมณ์ สวยงามในด้านสถาปั ตยกรรม การก่อสร้างเจดีย ์ วิหารต่างๆ ดูเท่าไรก็ไม่เบื่อเลย
วัดพระราม เป็ นวัดที่ต้ งั อยู่นอกเขต พระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก ตาบลประตูชยั อาเภอพระนครศรี อยุธยา (กรุ งเก่ า)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตรงข้ามกับวิหารพระมงคลบพิตร วัดพระราม คาดว่าสร้ างขึ้นในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมัยสมเด็จ
พระราเมศวร ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระราชบิดา กษัตริ ยอ์ งค์
แรกของกรุ งอยุธยา

วัดใหญ่ชยั มงคล เยี่ยมคุณแม่สมจิตร ที่ทุ่มเทบูรณะวัดนี้ มาตั้งแต่ยงั ไม่มีอะไรเลย ท่านบวชตั้งแต่2499 เริ่ มบูรณะวัด
ตั้งแต่ยงั ไม่มีพระประธานให้เห็นจนขุดได้ที่ละส่ วนๆจนมาประดิษฐานอยูใ่ นอุโบสถได้ ทั้งเจดีย ์ องค์พระพุทธรู ปรอบๆองค์
เจดีย ์ พระนอน ศาลพระนเรศวรมหาราช ฯ วัดที่เรามากับคุณแม่คุณลุงดูท่านช่วยกันกับคุณแม่สมจิตรสร้างวัดนี้ มาตั้งแต่เด็กๆ
วันนี้ ดว้ ยวัน84ผ่าตัดใหญ่ไปห้าหกครั้ง ท่านก็ยงั ช่วยบริ หารจัดการวัดได้อย่างเรี ยบร้อยมากๆ กลับมาวันนี้ เหมือนกับกลับมา
เยี่ยมบ้านอีกครั้ง กลับมารบกวนคุณแม่อีก เพราะเนื่ องจากเราจัดจาริ กบุญตปท. ไม่ได้แล้ว เราจึงจัดโปรแกรม ปฎิบตั ิภาวนา
สัญจร เริ่ มที่อยุธยาเมืองเก่าปลายปี นี้ คงต้องเริ่ มใหม่ที่บา้ นเก่าแห่งนี้ครับ กราบอนุโมทนา
ปล.หลวงปู่ ชา หลวงปูกา้ น และครู บาอาจารย์อีกหลายๆท่านก็เคยมาปฎิบตั ิภาวนา ณ วัดแห่ งนี้ ครับ วัดป่ าแก้ว ที่พระ
นเรศวรท่านทรงมาปฎิบตั ิภาวนากับสมเด็จพระวันรัต...

วัดมงคลบพิตร วัดพระศรี สรรเพชญ์
พระมงคลบพิตร..พุทธปฏิมาที่ทรงพุทธานุ ภาพเป็ นหลักกรุ ง พระมงคลบพิตร
หรื อที่ เรี ย กขานกันทัว่ ไปว่า หลวงพ่อมงคลบพิ ตรนั้น เป็ นพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิชัย
ศิลปะผสมระหว่างอู่ทองและสุ โขทัย เป็ นพระพุทธรู ปอิฐ บุดว้ ยทองสาริ ด หน้าตักกว้าง
9.55 เมตร สู ง 22.45 เมตร ประ ดิ ษฐานในวิ ห าร พระ มงคล บพิ ต ร จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่เป็ น พระพุทธรู ป
ศิลปะอู่ทองเจือสุ โขทัย จึงน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น
วัดพระศรี สรรเพชญ์ วัดพระแก้วแห่งอยุธยา - วัดในวังหลวง-ที่ไม่มีพระสงฆ์* มีจุดที่น่าสนใจที่
สาคัญคือเจดียท์ รงลังกา จานวนสามองค์ที่วางตัวเรี ยงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวัน ตก สร้างขึ้น
เป็ นองค์แรกทางฝั่งตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ก็ทรงให้สร้ างเจดี ยอ์ งค์ต่อมา (องค์
กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2)[2]
และเจดียฝ์ ั่งตะวันตกของสมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 และในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิ ราชที่ 4 ก็ทรง
สร้างเจดียอ์ ีกองค์ในฝั่งทิศตะวันตกให้ สมเด็จพระรามาธิ บดีที่ 2 พระราชบิดา รวมเป็ นสามองค์ในปัจจุบนั

วัดพนัญเชิ ง เป็ นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการสถาปนากรุ งศรี อยุธยาขึ้นเป็ นราชธานี และได้รับการรักษา
บูรณะอย่างดีมาจนถึงในปั จจุบนั ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงเป็ นที่ประดิษฐานของพระพุทธรู ปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต
หรื อซาปอกง) พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองอยุธยาที่ได้รับความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ที่
ตาบลคลองสวนพลู อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตามพงศาวดารเหนื อระบุว่า ผูส้ ร้างวัดพนัญเชิ งคือ
พระเจ้า สายน้ า ผึ้ง โดยในยุค แรกนั้นชื่ อของวัดแห่ ง นี้ คื อ “วัดพระนางเชิ ง ” ซึ่ ง มี ที่ ม าจากตานานซึ่ ง เล่ า ว่า พระนางสร้ อย
ดอกหมาก พระราชธิ ดาบุญธรรมในพระเจ้ากรุ งจีน ซึ่ งเดินทางมาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายน้ าผึ้ง ได้เสี ยชี วิตลง และมีการ
จัดพระราชพิธีศพขึ้ นที่ บ ริ เวณที่ ต้ งั ของวัดพนัญเชิ ง ซึ่ งปั จจุ บนั ภายในวัดยังมี ตาหนัก เจ้า แม่ส ร้ อยดอกหมาก สถานที่ ซ่ ึ ง
ประดิษฐานรู ปปั้ นเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก หรื อชาวจีนเรี ยกว่า จูแ๊ ซเนี้ย
วัดพนัญเชิ งเคยได้รับความเสี ยหายในสมัยเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครั้ งที่ 2 แต่ก็ได้รับการบู รณะซ่ อมแซมมาโดยตลอด
จนกระทัง่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 4 ได้มีการบูรณะพระพุทธรู ปประจา
วัดพนัญเชิงขึ้นใหม่หมดทั้งองค์ รวมถึงอาคารอื่นๆโดยรอบ ทาให้วดั พนัญเชิงอยูใ่ นสภาพดีมาจนถึงในปั จจุบนั และมีสถานะ
เป็ นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
พระพุทธรู ปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต หรื อซาปอกง) ตามพระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิ ต์ ิ
กล่าวไว้วา่ ได้มีการสถาปนาพระพุทธรู ปพุทธเจ้าพแนงเชิ ง หรื อหลวงพ่อโต ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาก่อนที่พระ
เจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุ งศรี อยุธยาถึง 26 ปี เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั้ นลงรักปิ ดทอง ศิลปะสมัยอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชยั
ขัดสมาธิราบ ขนาดหน้าตักกว้าง 14.20 เมตร สู ง 19.20 เมตร นับได้วา่ เป็ นพระพุทธรู ปสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย

25 ส.ค. รพ. หนองวัวซอ กราบรายงานครู จารย์บุญมี เรื่ องเริ่ มงานที่รพ หนองวัวซอ อาคาร 72ปี พระอาจารย์บุญมีฯ
เริ่ มตั้งแต่บ่ายประชุ มสรุ ปแบบก่อสร้าง มีการแก้ไขเล็กน้อย บ่ายสี่ โมงคุณพรชัยพาช่างมาดูสถานที่ ท่านอาจารย์วะช่ วยตีผงั
ร่ างขอบเขตของอาคารที่จะสร้าง สรุ ปกันเสร็ จก็ไปดูพ้นื ที่
สาหรับโครงการใหม่-อาคาร อนุ สรณ์ 108ปี หลวงตาพระมหาบัว - วางผังคร่ าวๆแปลนที่เขียนไว้จดั ลงกับพื้นที่วา่ ง
ของรพ. ได้อย่างพอดี มีเพิ่มทางเข้าอาคารจากทางห้องคลอดได้ดว้ ย จึงปรึ กษาท่านผอ.ในการจัดโครงการนี้ ส่งทางกระทรวง
วางแผนล่วงหน้า ถ้าสามารถรองรับอาคารใหม่ได้ ทางบุคลากรและการบริ หารงานรักษาพยาบาล ทางมูลนิ ธิจะพยายามหา
งบประมาณมาเพื่อดาเนิ นการจัดสร้างอาคารนี้ ให้ เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ให้พ่อแม่ครู อาจารย์หลวงตาพระมหาบัวในวโรกาส 108ปี
ชาตกาลขององค์ท่าน เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ งที่พวกเราได้สร้ างเพื่อระลึ กในพระคุ ณของพ่อแม่ครู อาจารย์ที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอน
พวกเรามาจนมีวนั นี้

ออกจากรพ มาดูที่พกั ของช่างที่จะมาช่วยก่อสร้างที่บา้ นพักของ รพ.สต.หนองแซง ท่านผอ.กรุ ณาร่ วมบุญกับพวกเรา
อนุ ญาตให้ช่างก่ อสร้ างมาพักที่ อาคารของท่านได้ กราบอนุ โมทนาครั บ เสร็ จก็พาไปดู ที่พกั ของคณะคุ ณพรชัยคื นนี้ แล้ว
กลับมาประชุ มต่อจนสองทุ่มกว่า ดึกหน่อยแต่ก็ตอ้ งกลับไปรายงานครู จารย์บุญมีที่วดั อีกครั้ง ท่านเมตตาให้ขอ้ แนะนาอยู่จน
ห้าทุ่มกว่าจะได้กลับมาพัก กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์ครับ พรุ่ งนี้ เช้าค่อยไปดู งานสร้างวัดใหม่ถวายครู จารย์ท่านที่
หนองบัวลาภูครับ

26 ส.ค. สวนป่ ามอกระโดน อ.เมืองหนองบัวลาภู ครู จารย์บุญมีเมตตาให้มาจัดการสร้างสวนป่ ามอกระโดนให้เป็ น
เสนาสนะวัดป่ าสาขาของวัดป่ าศรัทธาถวาย เมื่อปี ก่อนมีคนมาถวายที่ดินพื้นนี้จานวน 10ไร่ ให้วดั และซื้ อจากปั จจัยกฐินปี ก่อน
อีก10ไร่ แต่ยงั ไม่ได้โอนโฉนดให้ท่าน ครู จารย์พิจารณาแล้วเห็ นควรให้ซ้ื อที่ ดินด้านหน้าวัดที่ เหลื ออี ก7ไร่ และจัดสร้ าง
เสนาสนะให้เหมาะสมกับการเป็ นวัดป่ ากรรมฐานต่อไป ในปี นี้ ท่านให้พระอาจารย์อ๊อด จากถ้ าเต่าสัตตาหะมาดูแลเสนาสนะ
ตลอดพรรษานี้ เพื่อเตรี ยมงานกฐิ น โดยเราจะได้จดั วางผังแปลนหลักของวัดถวายพ่อแม่ครู จารย์ให้พิจารณาก่อนดาเนิ นการ
ต่อไป
วันนี้เรามีเวลา เหลือหลังจากการจัดการเตรี ยมก่อสร้างอาคาร 72ปี ครู จารย์บุญมี ที่รพ.หนองวัวซอ พระอาจารย์วะจึง
ได้พาคณะเรามาดูพ้ืนที่เพื่อจัดวางผังหลักกัน ท่านอาจารย์อ๊อดจึงได้พาคณะเรากับท่านอาจารย์วะเดินชมศึกษาพื้นที่ภายในวัด
แต่ก็ดูได้ยงั ไม่ละเอียดเท่าไรครับ เพราะไม่ได้นาเอาโฉนดมาด้วย การสารวจพื้นที่จึงดูเฉพาะส่ วนด้านหน้าที่ท่านอาจารย์จะ
พิ จ า ร ณ า ซื้ อ เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ บ ริ เ ว ณ ใ ก ล้ เ คี ย ง เ ป็ น ห ลั ก ค รั บ แ ต่ ก็ ไ ด้ พิ จ า ร ณ า ร่ ว ม กั บ ท่ า น อ า จ า ร ย์ อ๊ อ ด
ตามกาหนดครู จารย์จะจัดงานกฐินประจาปี นี้ ข้ ึนในวันเสาร์ ที่3ตุลาคม หลังออกพรรษา และจะได้นาปั จจัยที่ได้ไปดาเนินการ
จัดสร้างเสนาสนะ เพื่อเป็ นวัดป่ ากรรมฐานต่อไป โดยเฉพาะปี หน้าเป็ นปี ที่ครบ 108ปี ชาตกาล ขององค์หลวงตาพระมหาบัว
จึงขอเรี ยนเชิ ญพี่น้องเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่ วมกันสร้ างวัดป่ าแห่ งนี้ ถวายพ่อแม่ครู อาจารย์ องค์หลวงตาพระมหาบัว
ด้วยกันนะครับ

28 ส.ค.สภาพรั้วด้านทิศเหนื อ วัชรธรรมสถาน วันนี้ มีเวลาออกไปเดิ นตรวจสภาพความเสี ยหายของกาแพงทางทิศ
เหนื อของวัชรธรรมสถาน เพราะน้องๆเตรี ยมอุดมฯ ดาริ วา่ อยากทาบุญซ่อมแซมสถานปฎิบตั ิธรรมขององค์หลวงตาพระมหา
บัว เราเห็นว่าเธอมีจิตกุศลจึงยินดีให้มาร่ วมดูแลธรรมสถานของท่านร่ วมกัน แต่เห็นสภาพแล้วรู ้สึกเหนื่ อยอ่อนใจจริ งๆครับ
เพราะนอกจากจะซ่ อมบูรณะกาแพงชั้นล่างแล้ว คงจะต้องดามเหล็กกาแพงชั้นบน บริ เวณห้องน้ าริ มรั้วอีกด้วย งบประมาณ
เบื้องต้นถ้าสามารถคุ ยกับเจ้าของที่ขา้ งๆให้ปักเสาเข็มกันดิ นทรุ ดได้คงอยูป่ ระมาณขั้นต่ าก็ห้าแสนบาทได้ครับ แต่คงค่อยๆ
ซ่อมแซมไปตามงบก่อนครับ ปี ที่แล้วเพิ่งหมดไปเกือบสองล้านแล้วครับ

29 ส.ค. วัชรธรรมสถาน วันที่สองของการอบรม พี่แป้ นสอนให้เรารักษาศีลห้าที่ลึกลงไปกว่าเดิ ม ให้ดูตวั เองและ
เข้าใจตนเองมากขึ้น สติที่กากับใจไว้จะป้ องกันมิให้เรากระทาผิดทางกายวาจาได้ นอกจากนี้ ท่านยังได้เน้นเรื่ องความกตัญญู
กตเวที ต่อผูม้ ีพระคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ดว้ ยครับ จากตีสี่จนสี่ ทุ่มแต่ขยายให้นงั่ ภาวนาต่อจนเที่ยงคืน เดินจงกรมครั้งละ
หนึ่ ง ชั่วโมง ก็ ดูจะหนัก หน่ อยสาหรั บ บางคน แต่ ก็ ไ ม่ มี ใ ครบ่ นอะไร หน้า ตายิ้ม แย้ม แจ่ มใสทัง่ ผูส้ อนและผูอ้ บรม กราบ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับ

30 ส.ค. วัชรธรรมสถาน. วันปิ ดอบรม วันสุ ดท้ายของการอบรม เช้าหลังจังหันท่านพระอาจารย์ฐาให้ธรรมโอวาท
สั้นๆ ว่าการอบรมที่ น้ ี มีระเบียบข้อปฏิ บตั ิ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสปฎิ บตั ิได้อย่างเต็มที่ วัชรธรรมสถานมี ระเบียบที่ ไ ม่ได้
เคร่ งครัดมากนัก บางเเห่งแค่เดินจงกรมก็หา้ ถึงเจ็ดชัว่ โมงต่อวันนัง่ สมาธิ ก็ครั้งละสี่ หา้ ชัว่ โมง พวกเราที่มาปฎิบตั ิตอ้ งฝื นตัวเอง
อย่ายอมตามกิเลส อย่าปล่อยตัวไปตามยถากรรมเหมือนปลาเป็ นที่ตอ้ งว่ายทวนกระแสน้ า ส่ วนปลาตายจะปล่อยตัวไปตามน้ า

ไม่มีอนาคตอาจตกไปอยู่ในขยะ ในอวนในแหที่หนึ่ งที่ใดก็ได้ เราจึงต้องฝื นใจตนเองไม่ให้ทากรรมชัว่ ให้หมัน่ ทากรรมดี
ตลอดไป
ส่ วนท่านอาจารย์แป้ นสอนให้เรารู ้จกั อยูก่ บั ปั จจุบนั ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่ องในอดีตหรื อเรื่ องในอนาคต ให้ต้ งั ใจทาความ
ดีอยูใ่ นปั จจุบนั ขณะนี่ เอง ให้รักษาศีล สวดมนต์ ปฎิบตั ิภาวนา ให้เป็ นประจาสม่าเสมอ ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมสั่ง
สอน ตลอดเวลาสามวันนี้ ให้นาไปใช้ในชีวติ ไม่ตอ้ งรอเข้าคอร์ สปฎิบตั ิ ทาเองในชีวติ ประจาวัน ทั้งการเดินการทางานฯ ก็ให้
เป็ น การเจริ ญสติภาวนา ตลอดทุกขณะ เมื่อทาได้ดงั นี้ การเข้ามาปฎิ บตั ิภาวนา ณ วัชรธรรมสถานนี้ จึงจะมีประโยชน์อย่าง
แท้จริ ง

วัดป่ าบัวแก้วฯ เสร็ จจากวัชรธรรมสถาน ก็เดินทางมาทองผาภูมิอีกครั้ง ท่านอาจารย์อมราเมตตามาเยีย่ มวัดป่ าบัวแก้ว
กับเราด้วย ขณะที่ท่านอาจารย์และคณะเดิ นชมพระบรมธาตุเจดี ย ์ เรากับท่านวะก็ปรึ กษาหารื อเรื่ องานก่อสร้ างอาคาร72ปี
ถวายพ่อแม่ครู อาจารย์บุญมี มีคุณพรชัยมาร่ วมด้วย สรุ ปว่าจะเริ่ มงานสร้างอาคารนี้ ตน้ เดื อนหน้าหลังได้ใบอนุ ญาตก่อสร้ าง
จาก อบต. แล้ว คงต้องรออีกหน่อย ทั้งๆเรื่ องเหล่านี้ ได้ตกลงกับท่านผอ. ปกรณ์ เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่เย็นวันที่5-6กค. พร้อมให้
แบบแปลนอาคารเพื่อให้ทางรพ. ได้ไปดาเนิ นการให้ถูกต้องต่อไป แต่จนวันนี้จะเริ่ มงานแล้วยังไม่เรี ยบร้ อยเลยครับ ไม่ทราบ
ต้องรออีกนานเท่าไรนะครับ แต่ก็หา้ ทุ่มแล้วคงต้องกลับไปพักเสี ยทีครับ

