พฤศจิกายน 2560
6 พ.ย.60 หลังจากงานในโครงการเทิดพระเกียรติเสร็ จสิ้ นลง ก็นึกถึงวันเวลาเก่าๆที่เราจัดเรี ยนธรรมจากพระโอษฐ์กนั
ทุกๆสัปดาห์ เป็ นเวลากว่าสิ บห้าปี ที่เดียว ตั้งแต่ที่วดั มกุฏมาจบลงที่รพ.รัตนิน วันนี้เลยมาดูหอ้ งจัดเลี้ยงเตรี ยมจัดสอนธรรม
จากพระโอษฐ์กนั อีกครั้งนะครับที่สโมสรรพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้า น่าจะเป็ นวันอาทิตย์เช้า 09.00-12.00 น.

7 พ.ย.60 เช้าออกจากปากน้ าตีสี่ครึ่ ง มากราบท่านอาจารย์สุชิน วัดธรรมสถิต ท่านเห็นรู ปพระพุทธประวัติและประตูที่
พระบรมธาตุเจดี ย ์ ญาณสังวรานุ สรณ์ ท่านชอบ อยากจะนามาไว้ที่เจดี ยห์ ลวงพ่อเฟื่ องด้วย เราจึงมาดูให้และวัดขนาดประตู
และที่ติดตั้งรู ปไว้ให้ก่อน แล้วจึงจะทามาให้ท่านภายหลังครับ

13 พ.ย. 60 เริ่ มต้นเช้าวันแรกของโครงการขนมปั นรัก ส่ งต่อความรักจาก mx cakes and bakery ให้กบั คนไข้ที่มารพ.
สมเด็จพระปิ่ นเกล้าตั้งแต่ 5-6 โมงเช้า ที่งดน้ างดอาหารมาล่ วงหน้าเพื่อมาเจาะเลื อด ตรวจร่ างกาย ขนมอาจไม่เพียงพอกับ
จานวนคนไข้ที่มาตรวจต่อวัน 800 คน แต่ขอเป็ นหนึ่งน้ าใจเล็กๆ ที่เรามอบให้แก่กนั นะครับ

17 พ.ย.60 รายงานความคืบหน้า การก่อสร้ าง รร.บ้านหิ นแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี งานในช่ วงนี้ กาลังขึ้นโครง
ห ลั ง ค า ท า บั น ใ ด ปู ก ร ะ เ บื้ อ ง ใ น ห้ อ ง เ รี ย น ห้ อ ง น้ า ท า ร า ว กั น ต ก ร ะ เ บี ย ง ด้ า น น อ ก
งานผ่านไปอย่างรวดเร็ วนะครับ

19 พ.ย. 60 โครงการสานฝันปั นรัก ณ อัมพวา ...บ่ายเรารวมตัวกันที่วชั รธรรมสถาน เตรี ยมของไปมอบให้น้องๆที่
บ้านครู ยุน่ บ้านคุม้ ครองเด็กอัมพวา นัดกัน 4 โมงเย็น แต่กว่าจะจัดอาหารจัดของรวมพลกันได้ครบก็ห้าโมงกว่า น้องๆหิ วกัน
เลย พี่ๆได้รวมตัวกันมอบของพร้ อมทุนการศึกษาอีก 25,260 บาท มีผเู ้ ป็ นหลักในงานก็คือคุ ณอาพรเพ็ญ คุ ณอาไพบูลย์และ
ครอบครับ คุณซวง จินดา และคุณฮั้วสมไชยและเพื่อนๆ ที่มาร่ วมสานฝันให้เด็กๆในวันนี้
ข้อคิดเล็กๆที่ได้มา เมื่อเราเข้าไปจะเห็นได้วา่ สถานที่ร่มรื่ นติดริ มน้ าสวยงาม เด็กๆน่าจะมีความสุ ข แต่.. ในแววตาของ
พวกเขา หม่นหมองยิ่งนัก บางคนมองพี่ๆที่มากับครอบครัวและเพื่อนๆด้วยสายตาอันเศร้ านัก รอยยิม้ ที่เรามุ่งหวังจะได้เห็ น
แทนที่จะเป็ นจากน้องๆ กลับกลายเป็ นรอยยิ้มแห่ งความสุ ขของพี่ๆที่ได้ไปมอบของแทนความรักให้กบั น้องๆ แต่.. สิ่ งที่เขา
อาจจะขาดแคลนจริ งๆนั้น น่ าจะเป็ นความรัก ความห่ วงใยจากใจจริ ง ชี วิตของพวกเขา แม้เพียงจะสร้ างฝั น..ยังลาบากเขาคง
ต้องต่อสู ้กบั ชะตาชีวติ ตนเองไปอีกนานนัก
ขอบคุ ณคุ ณครู และพี่เลี้ ยงทุกๆท่านที่อุตส่ าห์ทนลาบากดูแลพวกเขา ขอความสุ ขสมหวังจงมีแก่ทุกท่านด้วยใจจริ ง
ขอขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนจากใจนี้
พวกเราเอง ก็คงได้ขอ้ คิดมากมาย ทั้งๆพี่ที่โตแล้ว และกาลังจะโตเป็ นผูใ้ หญ่ต่อไป...ในโลกใบนี้ น้ นั ยังมีผคู ้ นและสรรพ
สัตว์ที่กาลังอยู่ในความทุกข์ยากลาบากอีกมากมายนัก การที่พวกเราได้เกิ ดมาและยืนอยู่ ณ จุดนี้ ได้ มีความสุ ขมากกว่าผูอ้ ื่นเป็ น
แสนเป็ นล้านคน กรุ ณาอย่า เอาโชคดี /รางวัล แห่ ง ชี วิตนี้ ที่ ไ ด้รับ ไปใช้หมดไปวันๆ เลย ขอได้โปรดแบ่ง ปั น ความรั ก ความ
ปรารถนาดี ความโชคดีมีสุขที่ท่านได้รับ ไปสู่ ผคู ้ นและสรรพสัตว์ที่กาลังทุกข์ร้อนทั้งกายใจอยูด่ ว้ ยเถิด อะไรก็ได้ที่ทาได้แบ่งปั น
กัน ไม่มาจะเป้ นความคิ ด ความปรารถนาดี สิ่ งของ คาพูด การกระทาใดๆก็ได้จะเล็กน้อยเพียงใด ก็เปรี ยบประดุ จดังสายฝน
ประพรมลงเป็ นพื้นดินที่แห้งพาก ยังพื้นดิน/จิตใจผูท้ ี่ตกในความทุกข์น้ นั ได้ชุมชื่ นมีความสุ ขได้บา้ ง แม้เพียงเล็กน้อย....ก็ยงั ดีนกั
โลกใบนี้ คงจะสดใส น่ าอยู่ข้ ึ นอี กมากมายนัก ถ้าเราได้ร่วมกันแบ่ง ปั น ความรั กให้แก่ กนั รั ก นี้ ..ขอสานฝั น ให้เธอนั้นได้มี
ความสุ ขดังใจหมาย ตลอดไป

24-26 พ.ย. 60 อบรมปฏิบตั ิธรรมหลักสู ตรพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช วัดป่ าดอยแสงธรรมญาณสัมปั นโน ณ วัชร
ธรรมสถาน ครั้งนี้มีพระสมัครมาเข้าร่ วมอบรมด้วยสองรู ป จึงจัดเสนาสนะให้ท่านเป็ นพิเศษ มีปานะและสิ่ งจาเป็ นต่างๆ แยก
ออกไป ฆราวาสที่เข้า อบรมมี น้อ ยหน่ อยแต่ดูมีระเบี ยบและตั้ง ใจปฏิ บ ตั ิ กนั ดี ม ากๆ หลัง ธรรมบรรยายตอนเย็นเลิ กสี่ ทุ่ ม
กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์ครับ ไม่รักไม่ให้ความสาคัญในเรื่ องการปฏิบตั ิจริ งๆ ท่านคงไม่เสี ยสละเวลามาอดหลับอด
นอนเหนื่อยไปกับพวกเรา
ท่านอาจารย์วิทยาสอนหลักการภาวนา ให้อุบายในการสู ้กบั เวทนาหลายรู ปแบบ ยาวตั้งแต่ตีสี่ยนั สี่ ทุ่มครึ่ ง คงสุ ขใจ
นักสาหรับคนที่อยากมาภาวนาจริ งๆ อากาศก็เป็ นใจไม่ร้อนไม่หนาวครับ

