มกราคม 2563
5 ม.ค. พิธีบูชาคุณแผ่ นดิน ณ วัชรธรรมสถาน
งานบุญที่องค์หลวงตาท่านพาดาเนิ นมากว่ายี่สิบปี แล้ว และพวกเรายังคงรักษาไว้ตลอดมา เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวที ต่อ แผ่นดิ นนี้ พ่อแม่ ครู บ าอาจารย์ที่ สั่ ง สอนอบรมพวกเรามาจนมี วนั นี้ แม้วนั นี้ ผูค้ นที่ ม าร่ วมงานจะไม่ ม ากนัก
ประมาณ150-200คน แต่ ก็รู้สึ กอบอุ่นในใจยิ่ง นัก ครู จารย์ที่ นาพิ ธีวนั นี้ ท่ านอจ.บุ ญมี ติดงานมาไม่ได้ ครู จารย์วิทยาและ
ท่านอจ.บึงเมตตามาแทนครับ ท่านได้ให้โอวาทแก่พวกเราทั้งตอนก่อนจังหันและหลังพิธีทอดผ้าป่ าบูชาคุ ณแผ่นดิ นครับ
การทาบุญต้องให้เกิดความสุ ขที่ใจ การทากุศลต้องฉลาดในการทา การปฎิ บตั ิภาวนาต้องไม่อ่อนแอ การทาคุณงามความดี
ต้องต่อเนื่ อง...ทางดาเนิ น ชัดเจน คือ ศีล..สมาธิ ..ปั ญญา หรื อสาหรับฆราวาส .ทาน..ศีล..ภาวนา ก้าวไปไม่หยุดช้าเร็ วย่อมถึง
สักวัน ทางลัด-ไม่มี .....ก้มกราบรับพรปี ใหม่ครับ

สถานสงเคราะห์คนชรา เสร็ จงานพระอาจารย์ฐา นาอาหารจากโรงทานที่เตรี ยมไว้ไปมอบให้กบั สถานสงเคราะห์
คนชราต่ออีกครับ (ที่เตรี ยมไว้สาหรับคนสามสี่ ร้อยคน มาเพียงสองร้อยครับ)

6 ม.ค. สถานสงเคราะห์คนชรา ปากน้ า สื บเนื่ องจากพิธีบูชาคุณแผ่นดิน
เรายังมีอาหารมามอบให้สถานสงเคราะห์คนชรา สมุทรปราการอีก ที่นี่มีคนชรา
ประมาณแปดสิ บคนได้ครับ

7 ม.ค. วัดป่ ามหาวัน น่ าน –กุฎีริมธาร ช่ างรองต่องานจากกุฎีพระศาลา ต่อด้วยกุฎีริมธารครับ งานผ่านไปได้มาก
แล้วครับ แต่ไม้พ้นื เฌอร่ าที่สั่งเข้ามาในวัด 310 แผ่น หายไปประมาณ 70 แผ่นได้ครับ ที่จริ งมีแตกหักเสี ยหายตอนส่ งบ้างแต่
เราก็เก็บใช้ไปทากรอบ ทาบันได ไปจนเกือบหมดครับ ที่หายก็คงมีอยูบ่ า้ งคงประมาณ 60-70 แผ่นได้ครับ

โรงย้อม + เรื อนไฟ - ช่างยมสร้างอาคารโรงย้อมและเรื อนไฟ ติดต่อจากศาลาอเนกประสงค์ออกมาทางทิศตะวันตก
ครับ เพื่อกันแดดเข้าไปในโถงศาลา ในอาคารโรงย้อม จะมีเรื อนไฟสาหรับอบความร้ อน และห้องน้ า สาหรับสงฆ์ไว้ดูแล
สุ ขภาพตามพุทธบัญญัติครับ
เรื่ องที่ จงกรมและเรื อนไฟ [๗๘] สมัยนั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลี เริ่ ม จัดปรุ ง อาหารประณี ตขึ้ นตามลาดับ ภิ ก ษุ
ทั้งหลายฉันอาหารอันประณี ตแล้ว มีร่างกายอันโทษสั่งสมมีอาพาธมาก ครั้งนั้น หมอชี วกโกมารภัจได้ไปสู่ เมืองเวสาลีดว้ ย
กิจจาเป็ นบางอย่างได้เห็นภิกษุท้ งั หลาย มีร่างกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้ าพระผูม้ ีพระภาค ถวายบังคม
แล้วนัง่ ณ ที่ควรส่ วนข้างหนึ่ ง ได้กราบทูลพระผูม้ ี พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้ ภิกษุท้ งั หลายมีร่างกายอันโทษสัง่ สม มี
อาพาธ มาก ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้ ีพระภาค ได้โปรดทรง อนุญาตที่จงกรมและเรื อนไฟแก่ภิกษุ
ทั้งหลายเถิด พระพุทธเจ้าข้า เมื่อเป็ นเช่นนี้ ภิกษุท้ งั หลายจักมีอาพาธน้อย
พระไตรปิ ฎก เล่มที่ ๗ พระวินยั ปิ ฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒

อาคารพักอุบาสิ กา อาคารพักหญิงเริ่ มทามาตั้งแต่ตน้ ปี ใหม่น้ ีครับ ,เพื่อนทีน่านส่ งช่างมาช่วยทาให้ครับ ตอนแรกเธอ
สั่งเสาสาเร็ จมา ขุดหลุมแล้ววางเสาเลยไม่เทปูน เลยต้องขุดดินเอาเสาออกแล้วเทฐานตั้งเสาในพื้นที่เลย เสาปูนที่สั่งมาขอให้
เขาส่ งคืนแต่ สงสัยอยู่ ดีที่มีคุณสันติสุขช่วยดูแลการก่อสร้างให้นะครับ คงต้องคุมเข้มกันหน่อยนะครับ กว่าจะเสร็ จอาคารนี้

12 ม.ค. ธรรมจากพระโอษฐ์ เริ่ ม ปี ใหม่ น้ ี พระอาจารย์ม หาบู ร ณะเมตตาสอนเรื่ อ งธรรมจัก รกัป ปวัต นสู ต ร
เริ่ มด้วยปฐมเหตุที่พระพุทธเจ้าได้คิดจะเป็ นพระพุทธเจ้า 9 อสงไขย คิดแล้วพูดออกมา
ว่า อยากจะบ าเพ็ญเป็ นพระพุ ท ธเจ้า อี ก 7 อสงไขยและเมื่ อได้รับการพยากรณ์ จาก
พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ที ปั ง ก ร แ ล้ ว ต้ อ ง ส ร้ า ง บ า ร มี ส า ม สิ บ ทั ศ อี ก 4 อ ส ง ไ ข ย
ในสมัยที่ท่านจะบรรลุธรรมท่านยังต้องบาเพ็ญทุกขกิริยาอีกหกปี เต็มจนตัดสิ นใจได้
ว่าทางที่ เดิ นอยู่นั่นผิดไป และกลับมาปฏิ บตั ิ ภาวนาในทางสายกลาง ท่านจึ งแสดง
ธรรมจักร ไว้ว่า กามสุ ขลั ลิกานุ โยค นั้นหาประโยชน์มิได้ เป็ นทางของชาวบ้านมิใช่
ทางสู่ อริ ยะ ส่ วนการทรมานตนเอง อัตตะกิละมะถานุโยค ก็ไม่มีประโยชน์เช่นกัน ทางสายกลางนั้นคืออริ ยมรรคมีองค์แปด
แบ่งเป็ นสามหมวดได้แก่ ปั ญญา/ศีล/สมาธิ คือมีปัญญาเห็นสิ่ งใดถูกสิ่ งได้ผิดสิ่ งใดควรสิ่ งใดมิควร ส่ วนศีลเป็ นการควบคุม
กาย และวาจามิให้เกิดทุกข์ โทษ เวรภัยต่อตนและผูอ้ ื่น กายและใจจึงปกติ ต่อตามมาด้วยฝึ กอบรมจิต มีสมาธิ เพื่อเข้าถึงความ
เป็ นจริ งที่เกิ ดขึ้นอยูท่ ุกขณะรวบตัวเรา เมื่อเห็ นและเข้าใจความเป็ นจริ งนั้นแล้วจิตจึงปล่อยวางจากความหลงที่คลอบคลุ ม
จิตใจเราไว้ คือ กิเลสตัณหา และอุปาทานนัน่ เอง
12-13 ม.ค. อุบลราชธานี
โครงการต่อเนื่องจากการไปออกหน่วยแพทย์ช่วยชาวอุบลฯ เมื่อปลายปี ที่แล้ว ครั้งนี้ เราจะไปร่ วมสนับสนุนจัดงาน
150 ปี หลวงปู่ มัน่ ไปมอบบ้านให้พี่นอ้ งตชด.226 เดิม 10 หลัง ครั้งนี้ เพิ่มอีก 2 หลังครับ เสร็ จแล้วไปมอบอุปกรณ์การเรี ยน
ให้ ร.ร.ที่ประสบอุทกภัยเพิม่ เติม และก่อนกลับเราจะได้แวะไปเยีย่ มชมแผนกผูป้ ่ วยนอกรพ.สาโรงที่เราร่ วมกันสร้างไว้นะครับ
วัดศรี บุญเรื อง-บ้านเกิ ดองค์หลวงปู่ มัน่ ออกจากภูหล่นก็มากราบอนุ สรณ์ สถานบ้านเกิ ดองค์หลวงปู่ เอาปั จจัยให้
เหลนท่าน แล้วเอาไทยธรรมไปถวายพระอาจารย์หวาเจ้าอาวาสวัดศรี บุญเรื อง กราบระลึ กพระคุณขององค์หลวงปู่ มัน่ ที่ได้
ทาคุณูประการให้แก่พระพุทธศาสนาและประเทศไทย

วัดภูหล่น ถวายจังหัน ถวายปั จจัยร่ วมจัดงาน 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่ มัน่ ชมอาคารปฏิ บตั ิภาวนาที่เราร่ วมกันสร้าง
ไว้กบั พระอาจารย์สีทนตั้งแต่2537 พระอาจารย์สมัยพาชมสถานที่ต่างๆในวัดที่บูรณะใหม่ ทั้งสระเก็บกักน้ า บันไดทางขึ้นภู
หลังคา และศาลาอเนกประสงค์ริมน้ า ดีใจที่ได้มากราบพ่อแม่ครู อาจารย์มนั่ ที่ภูหล่นอีกครั้งครับ

แวะเยีย่ มแผนกผูป้ ่ วยนอก รพ.สาโรง ที่เรามาช่วยสร้างห้องตรวจเมื่อ 2 ปี ที่แล้ว

วัดหนองป่ าพง กราบพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงปู่ ชา และครู บาอาจารย์
สายหนองป่ าพงอีกหลายท่าน ฟังธรรมจากหลวงพ่อคูณ พระอาจารย์
คาพอง กราบพระอาจารย์นเรศและพระอาจารย์สาอางค์ ถวายปัจจัย
ไทยธรรมแก่พอ่ แม่ครู อาจารย์ ก่อนจะลากลับ กทม.
17 ม.ค. วัดป่ าค่ า เวียงสา จ.น่ าน ส่ งหลังคาติดโฟมกันความร้อนให้วดั ป่ าค่าเรี ยบร้อยแล้วครับวันนี้ รวม 150000
บาทครับ กราบอนุ โมทนาบุญด้วยกันนะครับ

วัดป่ ามหาวัน น่ าน ครู จารย์ตนั๋ เมตตาตรวจเยีย่ มพระสงฆ์วดั ป่ ามหาวัน ชมกุฎี และที่พกั ภาวนาในป่ า

18 ม.ค. 63 วัดป่ ามหาวัน จ. น่ าน พวกเราจัดเตรี ยมงานกันตั้งแต่เช้าตีห้า เตรี ยมอาหาร
ถวายพ่อแม่ครู อาจารย์ตนั๋ และคณะสงฆ์ เตรี ยมเครื่ องบวงสรวงและจัดเตรี ยมสถานที่รับคณะ
ผ้าป่ า เช้าเจ็ดโมงครู อาจารย์เดินทางมาถึงวัด
เก้าโมงครึ่ ง ท่านอาจารย์ ให้เริ่ มทอดผ้าป่ าและต่อด้วยการวางศิลาฤกษ์ แบบเรี ยบง่ายเป็ น
กันเองมาก เสร็ จแล้วท่ า นเมตตามอบเครื่ องฟอกไตและเตี ย งไฟฟ้ าสี่ เตี ย งให้รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชปั ว ก่อนจะให้พรท่านให้ธรรมโอวาทสรุ ปใจความว่าอนุโมทนากับพวกเราที่มีสัมมาทิฐิมา
ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนา ซึ่ งหาได้ยากแล้วในปั จจุบนั แต่ก็ขอให้เราตั้งอยูใ่ นศีล ควบคุมกาย
และวาจาอย่าให้กิเลสในใจพาให้เรากระทาผิดทางกายและวาจา ต่อไปก็ให้ฝึกสมาธิ ทาใจให้สงบ ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็น
ความเป็ นจริ งต่างๆของตัวเราและรอบตัวเรา เพื่อให้คลายความยึดมัน่ ในกายในใจนี้ ให้ได้เราก็จะพบกับความสุ ขสงบทั้ง
ภายนอกและภายใน เสร็ จพิธีแล้วกว่าท่านและคณะสงฆ์จะได้นบั จังหันก็เกือบ 11 โมงกว่าแล้ว จนเสร็ จงานก่อนกลับท่าน
เมตตาปลูกต้นโพธิ์ จากเมล็ดที่พุทธคยาไว้เป็ นอนุสรณ์ที่ลานโพธิ์ จุดสู งสุ ดของพื้นดินวัดป่ ามหาวันแห่งนี้ กราบขอบพระคุณ
พ่อแม่ครู อาจารย์ และอนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนร่ วมในบุญกุศลครั้งนี้ ทุกท่านทุกคน ขอความสุ ขความสมหวังใน
สิ่ งใดที่ท่านหวังโดยธรรมแล้วจงสาเร็ จทุกประการด้วยเถิด

รับมอบเครื่องฟอกไต
และเตียงไฟฟ้า

วางศิลาฤกษ์สร้ าง
พระธาตุมหาวัน

ปลูกต้ นโพธิ์พุทธคยา

19 มกราคม 63 งานปี ใหม่ มู ล นิ ธิ ด วงแก้ ว ฯ
ปี ใหม่หมุนเวียนมาอีกครั้ง วันนี้ พวกเราจึงมาทาบุญในวาระปี ใหม่อีกครั้ง ปี นี้ เราทาบุญครบวาระ150 ปี ชาตกาล
หลวงปู่ มัน่ ด้วยเลยครั บ โดยทาบุญเลี้ ยงพระฟั งธรรมและสวดอิติปิโสเต็ม 15 จบถวายองค์พ่อแม่ครู อาจารย์ ต่อด้วยมอบ
ของขวัญปี ใหม่และทาบุญให้คนชราที่สถานสงเคราะห์คนชราปากน้ า ตามด้วยปล่อยปลา200กิโล (ไม่ได้ไปปล่อยปูกนั ปี นี้
เพราะเป็ นข้างแรม ถ้าปล่อยเราต้องมัดเขาไว้หลายวันก่อนจะปล่อยได้ สงสารเขาครับ) ตอนแรกตั้งใจจะปล่อยที่คลองส่ งน้ า
สุ วรรณภูมิแต่พอไปจริ ง มีท้ งั คนมาหาปลา ตกเบ็ด ยกอวนแหฯ เราไม่ทราบมาก่อนจริ งๆ เพราะตอนมาวันธรรมดาไม่มี
เช่นนี้ แต่พอมาวันอาทิตย์เต็มไปหมดเลยครับ เราเลยเปลี่ยนแผนไปปล่อยที่วดั แทน ออกจากทาบุญทาทานปล่อยชี วิตสัตว์
เราก็พาคณะมาเมืองโบราณทานอาหารกลางวันและกราบบูชาพระบรมสารี ริกธาตุและพระพุทธเจ้า 28 พระองค์กนั ก่อนจะ
ลากลับบ้านอย่างมีความสุ ข เริ่ มต้นพ.ศ.ใหม่ 2563 กันอีกปี หนึ่ ง แม้เราจะเหนื่ อยและลาบากหน่อยในปี นี้ แต่ก็มีความสุ ข
ทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิม้ ของเพื่อนๆ และได้ทาบุญทาทานกับเพื่อนๆ พี่นอ้ งที่รักนะครับ
ปล.มี คนถามมาว่ามี ค่าใช้จ่ายในการร่ วมบุ ญไหม? ตอบนะครั บ ปกติ กิจกรรมมูล นิ ธิ เราไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากเดิ นทาง
ร่ วมกันไปไกลๆ ก็อาจมีค่าอาหาร/ค่าเดินทางบ้าง แต่กิจกรรมเช่ นนี้ ไม่มีครับ เรามาร่ วมลงขันตามศรัทธาครับ งานปี ใหม่น้ ี
เราใช้ไป 64500 บาทครับ มีคนร่ วมบุญมารวมกันประมาณไม่ถึงหมื่นครับ กราบอนุโมทนาผูร้ ่ วมบุญทุกๆ ท่านครับ

เสร็ จจากทาบุญเลี้ยงพระถวายพ่อแม่ครู อาจารย์มนั่ เราก็มาทาบุญที่สถานสงเคราะห์คนชรา สมุทรปราการ มอบ
เงิ นทุน และของขวัญปี ใหม่ มอบความรักความปรารถนาดี จากใจของพวกเราให้พวกเขาที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลาบาก ขาด
แคลนความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ความรักเล็กๆ ความอบอุ่นที่เรามอบให้ เปรี ยบเสมือนหยาดน้ าน้อยๆสู่ พ้ืนดิ นที่
แห้งพาก จากใจเราถึงใจพวกเขา ด้วยความรักความปรารถนาดีจากใจ สุ ขสดชื่นสมหวังในปี ใหม่น้ ีและตลอดไป

ปลดปล่อยชี วิตสู่ อิสระภาพอีกครั้ง ปี ใหม่ทุกปี เราจะมาปล่อยชี วิตสัตว์ที่กาลังจะถูกฆ่าพรากชี วิตไป ตอนแรกเรา
ตั้งใจจะปล่อยปูเช่นเดิมเหมือนทุกๆปี แต่ปีนี้เป็ นข้างแรม ปูตอ้ งถูกมัดไว้อย่างน้อยสองสามวันกว่าจะปล่อยได้ เราเลยเปลี่ยน
ใจมาปล่อยปลาแทนจานวนอาจไม่มากปี นี้200กิโล เพราะคณะเราปี นี้ นอ้ ยกว่าทุกๆปี เพราะมีงานถวายเพลิงสรี ระสังขารของ
พ่อแม่ครู จารย์หลวงปู่ แบบที่สกลนคร เราเองก็อยากไปแต่ไม่มีโอกาสจึ งทาบุญสร้ างกุศลถวายเป็ นอาจารบูชาน้อมระลึ ก

พระคุณองค์ท่านแทนครับ เรานั้นกันครั้งแรกที่คลองระบายน้ าสุ วรรณภูมิ ซึ่ งมาดูตอนแรกเป็ นวันธรรมดา น่าจะปล่อยได้
แต่วนั ที่เราไปมีท้ งั อวนแห่ เบ็ดตกปลาคนจับปลาฯ จนเราต้องเปลี่ยนใจย้ายไปปล่อยที่วดั โฉลงแทนครับ หลังปล่อยปลาเสร็ จ
พระอาจารย์ฐาและท่านธนาชัยพาสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขาประสบแด่ความสุ ขปลอดภัยตามอายุสังขารอย่าได้มีภยั
อันตรายอีกต่อไปเลย กราบอนุโมทนากับทุกๆ ท่านนะครับ

23 มกราคม วัดป่ ามหาวัน น่าน ศาลาใหญ่และศาลาฟั งธรรมทาโครงหลังคาใกล้เสร็ จ สัปดาห์หน้าคงได้มุงหลังคา
แล้วครับ ราวตากผ้าเสร็ จแล้วเพียงรอปรับดินพื้นล่างครับ ช่างยมกาลังก่อห้องน้ าและห้องอบไอน้ าครับ แล้วยังเริ่ มงานทาง
จงกรมข้างกุฎีเจ้าอาวาสด้วยแล้วครั บ งานช่ างสัง อาคารที่พกั อุบาสิ กา กาลังเตรี ยมมุ งหลังคาครั บ ส่ วนกุฎีริมสระน้ ามุ ง
หลังคาแล้ว ครับ มีแต่ครัวที่ช่างกร ยังไม่ได้ลงมือเลยเห็นบอกว่าติดเก็บข้าวโพด

24 ม.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน งานวันนี้ ศาลาใหญ่ ศาลาฟั งธรรมและอาคารพักอุบาสิ กา กาลังเตรี ยมเชิ งชาย รอติดตั้ง
หลัง คาสั ป ดาห์ ห น้า ครั บ พอดี คุ ณ วัช รี ปิ ดร้ า นเปิ ดอัง คาร ของหมดพอดี เธอเลยให้ ค นงานมาส่ ง ให้ ก รณี พิ เ ศษ กราบ
ขอบพระคุณครับ อาคารพักพระอาคันตุกะ ก็ทาหน้าต่างผิดไปหน่ อย พรุ่ งนี้ ได้ทุบแก้ไขครับ แล้วมีเวลาคงเริ่ มงานห้องน้ า
พระอีกสองห้องด้วยครับ วันนี้ ต้ งั เสาศาลาแปดเหลี่ยมก่อน ช่างรองทากุฎีพระริ มสระ หลังคาเสร็ จแล้ว เริ่ มติดผนังในและ
นอกแล้วครับ ช่างหมานเอาของมาเตรี ยมสาหรับตีผงั เจดียพ์ รุ่ งนี้ถือฤกษ์ตรุ ษจีนเลย เริ่ มปี ใหม่ดว้ ยการทาบุญใหญ่ ช่างทุกคน
จะได้ปลอดภัยมีโชคชัยตลอดปี ครับ...อนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ พรุ่ งนี้วางผังเสร็ จคงได้พกั กันหน่อยครับ

25 ม.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน เอาฤกษ์เอาชัย ตีผงั เริ่ มงานสร้างเจดีย ์ –พระธาตุมหาวันที่จะบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ
ของพระพุทธเจ้า เป็ นสิ่ งสู งสุ ดที่เราเคารพบูชา แทนพระพุทธองค์ ขณะนี้เรากาลังจัดเตรี ยมพระบรมสารี ริกธาตุ และ สิ่ งของ
ที่จะบูชาพระบรมสารี ริกธาตุ ภายใน/ภายนอก องค์พระเจดี ยอ์ ยู่ครั บ เพื่อนๆที่ ประสงค์จะร่ วมบุ ญกัน เรี ยนเชิ ญนะครับ
ร่ วมกันสร้ างพระธาตุ -เจดี ย ์ บู ชาพระบรมศาสดา บูชาพระศรี รัตนตรั ย ตราบทุ ก ภพทุ กชาติ ตลอดไป เกิ ดชาติ ใ ดภพใด
ขออย่าให้หลุดพ้นไปจากพระพุทธศาสนา
"อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล" เจดีย ์ มาจากคาภาษาบาลีวา่ เจติย (อ่านว่า เจ-ติ-ยะ) หมายถึง สิ่ งที่
ระลึก ซึ่ งควรแก่การเคารพบูชา.
ในภาษาไทย คาว่า เจดีย ์ หมายถึง สิ่ งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายระฆังหรื อบาตรคว่า มียอดแหลม ภายบรรจุสิ่งที่นบั ถือ มีพระ
ธาตุและพระบรมสารี ริกธาตุเป็ นต้น
เจดียท์ ี่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เรี ยกว่า พุทธเจดีย ์ (อ่านว่า พุด-ทะ-เจ-ดี) มี ๔ อย่าง ได้แก่
๑. ธาตุเจดีย ์ (อ่านว่า ทาด-ตุ-เจ-ดี) คือพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้า.
๒. บริ โภคเจดีย ์ (อ่านว่า บอ-ริ -โพก-คะ-เจ-ดี) คือสิ่ งหรื อสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงเคยใช้สอย เช่น บาตร พระแท่น
วัชรอาสน์ (อ่านว่า วัด-ชะ-ระ-อาด)
๓. ธรรมเจดีย ์ (อ่านว่า ทัม-มะ-เจ-ดี) คือคาสอนของพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธพจน์ซ่ ึ งรวบรวมไว้ในพระไตรปิ ฎก
๔. อุทเทสิ กเจดีย ์ (อ่านว่า อุด-เท-สิ -กะ-เจ-ดี) คือสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเครื่ องระลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น พระพุทธรู ป
พระธรรมจักร รอยพระพุทธบาท ต้นโพธ์

อาคารพักอุบาสิ กา ที่พี่ฮุน้ เป็ นเจ้าภาพ เตรี ยมจะมุงหลังคาแล้วครับภายในสัปดาห์หน้านี้ครับ งานช้าหน่อยแต่ค่อยๆ
ไปที่ละนิดๆ ครับ

26 ม.ค. เตรี ยมงานบรรจุพระธาตุ ครั้งสุ ดท้ายที่เราสร้างพระบรมธาตุเจดียเ์ มื่อสามปี ก่อน เพื่อเทิดพระเกียรติท่านเจ้า
พระคุ ณสมเด็จฯ เราตั้งใจทากันอย่างเต็มที่ ทั้งๆที่ มีพิธีบูชาคุ ณท่านในวันอาทิตย์ที่สวนลุ มพินี สี ร้างอาคารพักผูส้ ู งอายุให้
รพ. สร้างวัดที่ฮงั การี เราก็ยงั ช่วยกันจนผ่านมาได้ พร้อมจัดทางานและรายละเอียดต่างๆ พอสมควร แต่วนั นี้ มีพระธาตุและ
วัดป่ ามหาวันกับอาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร เท่านั้น แต่ก็ยงั รู ้ สึกเหนื่ อยและทาได้ไม่ได้เท่าที่ควร กลับจากน่ านมาพร้ อมกับ
ปั ญหาให้แก้ไขทุกๆวัน เช้านี้ ท่านประธานมูลนิ ธิฯมารับไปดูพระธาตุ ที่ใส่ และบรรจุหลายๆแบบตั้งแต่เช้าทัว่ กทม.กันเลย
จนบ่ายจึงได้กลับมาที่สาเพ็งเยี่ยมคุณเจี๊ ยบกัลยาณมิตรเราเพื่อขอร้องให้เธอทาดอกไม้บูชาพระธาตุและพระประธานต่างๆ
ในวัดป่ ามหาวันให้ และจะจัดการสั่งของให้เธอภายหลัง เธอก็ดีใจหาย รับทาให้อย่างไม่อิดออดเลย ทุกงานที่ผา่ นมาในชี วิต

นี้ ก็ได้เพื่อนๆกัลยาณมิตร ท่านทั้งหลายเหล่านี้ เองที่ทาให้ผ่านมาได้ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนร่ วมบุญร่ วม
กุศลกับมูลนิ ธิ ฯมาโดยตลอดนะครั บ กลับถึ งบ้านกาญกับท่านรองประธานคุ ณหมอแบ๊วยังจัดไทยธรรมส าหรั บพิธีวาง
ศิลาฤกษ์กนั ต่อ แต่เราถึ งบ้านก็บา้ นหมุนนัง่ ไม่ได้นอนไม่ได้วุ่นวายอยู่นานกว่าจะทานยาให้หลับไปได้หน่ อย จนตื่นมาตี
หนึ่ ง นั่งภาวนาจนเช้า จะออกไปใส่ บาตรก็ไ ม่ไหว จึ งนอนพักต่ออี กชม.กว่า เวลาเราลดลงแล้ว คิ ดถึ งปี นั้นจริ งๆ ปี นั้น
เราสร้ า งวัดที่ ฮงั การี ในหกเดื อน สร้ า งอาคารพัก ผูส้ ู ง อายุ และพระบรมธาตุ เ จดี ย ์เป็ นหลัก แต่ ก็ ย งั จัดงานวันอาทิ ตย์ที่
สวนลุมฯ ด้วย ก็ยงั ผ่านมาได้ แต่วนั นี้ อ่อนแรงลงทุกวัน ปี นี้ เราคงต้องล้างมือแล้ว น้องกาญฯ เรามาเป็ นประธานแทน ต่อไป
คงต้องแล้วแต่คนรุ่ นใหม่แล้ว เราคงหมดเวลาแล้วจริ งๆ กราบระลึ กคุ ณพ่อแม่ครู อาจารย์ทุกท่านที่ เมตตาสั่งสอนเรามา
โดยเฉพาะท่าน อ.ตัน๋ ที่ให้โอกาสสร้างวัดถวายท่านเป็ นวัดสุ ดท้ายของเราแล้ว อาจไม่สมบูรณ์ดงั ใจฝัน แต่ก็สุดที่กายและใจ
ในตอนนี้ที่ทาได้ครับ .... ตะวันใกล้ลบั ขอบฟ้ าแล้ว..

28 มกราคม ครู จ ารย์ต ั๋น เมตตาตรวจรู ป ปั้ นพระประธาน รู ป พระนางปชาปดี โ คตมี เ ถรี พระชิ น ะปั ญ ชะระ
พระมหากัสสปะเถระ พระสารี บุตร พระโมคคัลลานะและพระยืนภาวนา-พระปิ ยะพุทธบรมไตรโลกนาถ ที่โรงหล่อวินุ
นครชัยศรี และกาหนดวันหล่อเททองพระพระประธานวัดป่ ามหาวันพร้ อมกับอี ก 7 องค์ ณ วัดบุญญาวาส ในวันอาทิตย์
ที่ 8 มีนาคม นี้ เวลาประมาณ 09.00-12.00 น. เรี ยนเชิญเพื่อนๆ กัลยาณมิตร และผูม้ ีจิตศรัทธาร่ วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

