
กันยายน 2563 
 6 ก.ย. วัดใหญ่ชัยมงคล  

วันนี้ได้มาส ารวจพื้นที่เตรียมการจัดทริปภาวนาสัญจร ปลายเดือน พ.ย.นี้ ระเบียบปฎิบัติใช้เหมือนที่วัชรธรรม
สถานขององค์หลวงตาครับ สมัครก็ผ่านเว็บวัชรธรรมด้วย www.vacharadham.com สถานที่ก็เหมาะสมดีครับ แยกเป็น
วัดเป็นส่วนและก็ไม่ไกลจากกทม.มากนัก แต่ตั้งใจจะเป็นหลักสูตรส าหรับผู้เคยปฎิบัติที่วัชรธรรมมาแล้วครับ ถ้าไม่เคยผ่าน
มาคงไม่ทราบกฎระเบียบ จะได้ไม่ต้องมาท าผิดระเบียบ ต้องอธิบายกฎระเบียบกันอีก รบกวนผู้ปฎิบัติท่านอื่นๆ  เริ่มตื่นตี
สาม เลิกภาวนารวมเที่ยงคืน ถ้าไม่เคยคงจะล าบากนะครับ เบื้องต้นได้กราบเรียนครูจารย์บุญมีท่านไว้แล้วครับ ค่าใช้จ่ายที่
ทางมูลนิธิฯต้องรับผิดชอบประมาณแปดหมื่น แต่เราคงไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้อบรมครับ มีบริการที่พัก อาหาร 2 มื้อ ปานะ
ตอนบ่าย อาจมีรายการพิเศษ แนะน าพุทธศิลปและประวัติศาสตร์อยุธยาด้วย กลางคืนปฎิบัติที่พระมหาธาตุเจดีย์ ทุกคน
ต้องเอา มุ่งนั่ง(ไม่ใช้มุ้งนอน)และผ้ารองนั่ง ผ้าห่มไปเอง ที่พักจะมีเสื่อหมอนไว้ให้ ห้องภาวนาไม่มีที่รองนั่งให้นะครับ ท าตัว
เหมือนไปภาวนาสัญจรในตปท.เช่นอินเดีย เนปาล พม่า อินโดฯที่เราเคยไปกันครับ รับผู้ร่วมอบรมจ านวนจ ากัดครับ 
เดินทางเองนะครับ ปีนี้ไม่มีทริปตปท.ครับ มาย้อนยุคกันครับ 

 

 

 
 

ตรวจงานมีดตัดหวาย  ส าหรบัพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา บูรณะเสนาสนะ 
ฉลองอุโบสถ วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ 7-9 พ.ค.64 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220282828415055&set=pcb.10220282924217450&__cft__%5b0%5d=AZVIk-ow4NSltMKvTZdu7aHKwUNMsiVbfDL5JPlsRAt_uLAtj2IzRIpkyBnGynX6Pb2RXrgiBbmAQkVWCleIZAl6q6gXJcPxmLteSF7raSEzphH70WkjV-2TUMWV6kEfd9msANAGtvQhm6iK9xmLu22G8L_sM246ou6BIATtoUpBiw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220282828415055&set=pcb.10220282924217450&__cft__%5b0%5d=AZVIk-ow4NSltMKvTZdu7aHKwUNMsiVbfDL5JPlsRAt_uLAtj2IzRIpkyBnGynX6Pb2RXrgiBbmAQkVWCleIZAl6q6gXJcPxmLteSF7raSEzphH70WkjV-2TUMWV6kEfd9msANAGtvQhm6iK9xmLu22G8L_sM246ou6BIATtoUpBiw&__tn__=*bH-R


 
 
7 ก.ย. ธรรมวิภาวัน 
ไม่ต้องคิดถึงเรื่องน้ าท่วมแล้ว ข้าวของเครื่องใช้ที่เสียไป ก็เสียหายไปแล้วครับ. วันนี้เริ่มงานใหม่ จัดไทยธรรมถวายพ่อแม่ครู
อาจารย์กันอีกครั้ง ตั้งเป้าไว้ร้อยชุดสองร้อยชุดก่อน เสียได้เสียไปครับเริ่มใหม่ได้ ปลายเดือนมีทริปจาริกบุญถวายผ้าจ าน า
พรรษา เข้าเดือนหน้าก็ฤดูกาลกฐินแล้ว เวลาไม่มีให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับ อาทิตย์หน้าก็เริ่มงานก่อสร้าง
อาคาร72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ที่รพ.หนองวัวซอ แล้วครับ กลางเดือนต้องขึ้นไปทาสีองค์พระธาตุมหาวัน ที่น่านอีก
ครั้ง งานที่เหลือเดือนนี้ก็จะเป็นการจัดการซื้อที่สร้างวัดป่าพระมหาบัวถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ และท าเรื่องขอสร้างวัดกับ
ส านักพุทธฯให้ทันมอบในพิธีทอดผ้ากฐินเดือนหน้าครับ ต้องพยายามให้เรียบร้อยผ่านไปให้ได้นะครับ 

 
 

9 ก.ย. พระประธานวัดป่าเฉลิมพระเกียรติ 

พระประธานที่เราถวายพร้อมสร้างวัดตั้งแต่ 2539 ปัจจุบันสีแตกร้าว จึงได้น ากลับมาบูรณะท าสีองค์ท่านใหม่ที่โรงหล่อวินุ 
ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อย รอส่งกลับไปวัดแล้วครับ คงจะได้ไปพร้อมกับพานพุ่มถวาย พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีด้วยเลย
ครับ 
 

 
 

9 ก.ย. 63 เริ่มการก่อสร้าง อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ อาคารคสล.สองชั้น เพื่อแผนก
กายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย งบประมาณหกล้านบาท เพื่อนๆ ใครมีจิตศรัทธาเรียนเชิญร่วมบุญกันนะครับ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเมษา/พ.ค.ปีหน้าครับ 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220287101441878&set=pcb.10220287127882539&__cft__%5b0%5d=AZUvHX0GQYB68GFw2TN29zpLLcu_-Ho7kjZODdvrklFCKE5m7WzqdaBxS4wGQovZIs5SrTuF1GJWRKQpqA6_NBsL7yecsxF_fm-G29zGiBvJJFeCgAxbI-MPOcOqRp7f7isjrOQFI0YMQiLE1riOhRFrKxzWSpNc9mRQezmDPR8g2g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220287101441878&set=pcb.10220287127882539&__cft__%5b0%5d=AZUvHX0GQYB68GFw2TN29zpLLcu_-Ho7kjZODdvrklFCKE5m7WzqdaBxS4wGQovZIs5SrTuF1GJWRKQpqA6_NBsL7yecsxF_fm-G29zGiBvJJFeCgAxbI-MPOcOqRp7f7isjrOQFI0YMQiLE1riOhRFrKxzWSpNc9mRQezmDPR8g2g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220301874251189&set=pcb.10220301912452144&__cft__%5b0%5d=AZX6M98sZYzO2hON1vqQDbTo_5yaQfgyILEqHSOaBnqFP1ZecNcWoLV64SIkP8DQzmgMku-OgrKY3OVn5tfoxDf7-2HRm3JR1BIGyjWqSMEkWA-iHMggyLDzMU2d3dztFnFTcI4ese2unJ1VLevrca0G1gAbM6fKTwkFYva0mEuNhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220301874251189&set=pcb.10220301912452144&__cft__%5b0%5d=AZX6M98sZYzO2hON1vqQDbTo_5yaQfgyILEqHSOaBnqFP1ZecNcWoLV64SIkP8DQzmgMku-OgrKY3OVn5tfoxDf7-2HRm3JR1BIGyjWqSMEkWA-iHMggyLDzMU2d3dztFnFTcI4ese2unJ1VLevrca0G1gAbM6fKTwkFYva0mEuNhQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220301915292215&set=pcb.10220301941692875&__cft__%5b0%5d=AZU6Z1nhEoP6HJITQ2EDMnAeoHYXUltV-c8O-Vshv6u4HClH0xgAusbWndYNmMb2TpBkM599zvDhSXZUUsJpBHf_Tzd0vo-AJ9GIsVfoYj9JWSsUZzp_WLDl6V1FEIZq0fx0DE5eDT-iG_o4lgg3J60WYC25acWV8F6HiAjrOtE-Aw&__tn__=*bH-R


 

 
 

งานก่อสร้างอาคาร 72ปี พระอาจารย์บุญมี 
เริ่มงานแล้วครับ คงต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันให้งานนี้ส าเร็จลงให้ได้นะครับ ไม่มีผลประโยชน์ของคนหนึ่งคนใด ขอเป็นให้
ผู้เจ็บป่วย เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล และผู้มารับบริการ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งที่เราร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้นะ
ครับ การร่วมมือร่วมใจนอกจากปัจจัย จะช่วยเป็นวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆก็ได้ครับ เราเองก็จะช่วยกันประหยัดอดออมให้
เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ แต่ของวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้เราก็อยากจะได้ใช้ได้สร้างให้รพ.ในนามพ่อแม่ครูจารย์ 
อย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้นะครับ ขอตอบแทนพระคุณครูจารย์ท่านด้วยการท าสิ่งดีๆเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้ทุกๆคนนะ
ครับ 

 
14 ก.ย. เริ่มตดิตั้งลิฟต์ และ ท าบันไดแล้วครับ 
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220301915292215&set=pcb.10220301941692875&__cft__%5b0%5d=AZU6Z1nhEoP6HJITQ2EDMnAeoHYXUltV-c8O-Vshv6u4HClH0xgAusbWndYNmMb2TpBkM599zvDhSXZUUsJpBHf_Tzd0vo-AJ9GIsVfoYj9JWSsUZzp_WLDl6V1FEIZq0fx0DE5eDT-iG_o4lgg3J60WYC25acWV8F6HiAjrOtE-Aw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220301915292215&set=pcb.10220301941692875&__cft__%5b0%5d=AZU6Z1nhEoP6HJITQ2EDMnAeoHYXUltV-c8O-Vshv6u4HClH0xgAusbWndYNmMb2TpBkM599zvDhSXZUUsJpBHf_Tzd0vo-AJ9GIsVfoYj9JWSsUZzp_WLDl6V1FEIZq0fx0DE5eDT-iG_o4lgg3J60WYC25acWV8F6HiAjrOtE-Aw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220312301991876&set=pcb.10220312349353060&__cft__%5b0%5d=AZWduYacQN-fsFVjNaJ5QYEtT7NQFaUfu7jd1Tis5wGoe3Yx_-M5I7xpXJKykmEqUCazRsoicP1eoJEnPzib40bGwpKsvEBMYlUbTbtmFzobkW5EO2CDqX4fLB9jB1-bAgwVvhT5TO-0wMRpc8y31ejwFlZJleOZLI_ikNWs04cYKQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220312301991876&set=pcb.10220312349353060&__cft__%5b0%5d=AZWduYacQN-fsFVjNaJ5QYEtT7NQFaUfu7jd1Tis5wGoe3Yx_-M5I7xpXJKykmEqUCazRsoicP1eoJEnPzib40bGwpKsvEBMYlUbTbtmFzobkW5EO2CDqX4fLB9jB1-bAgwVvhT5TO-0wMRpc8y31ejwFlZJleOZLI_ikNWs04cYKQ&__tn__=*bH-R


 
 

17 ก.ย. รพ.ทองผาภูม ิ
บันไดขึ้นลงห้องประชุมจากโอพีดี เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปก็เหลือบรรไดเวียนลงไปชั้นล่างครับ อาคาร 75 ปี ลป.
สาคร ใกล้เสรจ็แล้วนะครับ 

 
19 ก.ย. วัชรธรรมสถาน ขององค์หลวงตาพระมหาบัวฯ 
พวกเรามาเริ่มงานแต่เช้า ถวายจังหันพระอาจารย์ฐา ทานอาหารก้นบาตร แล้วจัดของเตรียมมอบให้เด็กๆและชาวบ้านใน
แนวชายแดนที่ด้อยโอกาส ปลายปีครับ จัดไปแล้วหกร้อยกว่าชุดแล้วครับ คงต้องให้ถึงพันก่อนนะครับ 

 
 จัดเสื้อกาวน์กันน้ าเตรียมจากคุณยุทธนา Yuttana Silpsarnvitch มอบให้รพ. ชายขอบแดนไทย ป้องกันความเสี่ยงกับ
บุคลากรทางการแพทย์ ครั้งนี้มีแปดรพ รพ ละ80ตัวก่อนครับ ใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้ว สัปดาห์หน้าคงจัดส่งถึงรพ. ได้เลย
ครับ คุณหมอจิระพงษ์ที่รพ. แม่ระมาดจะช่วยกระจายต่อให้อีกทีครับ ขอบพระคุณมากนะครับ 



 

วัดใหญ่ชัยมงคลอีกครั้ง  
หลังจากที่ได้ร่างก าหนดภาวนาสัญจรไว้เมื่อคราวก่อน และน ากราบเรียนท่านเจ้าอาวาส แต่ที่วัดใหญ่มีจัดอบรมทั้งสงฆ์ 
และฆราวาสอยู่เป็นประจ า จึงท าให้ห้วงเวลาที่ขอไว้ไม่สามารถจัดอบรมได้  เราจึงมาขอวันเวลาที่เหมาะสมใหม่อีกครั้ง 
สรุปว่าเป็นช่วงเวลาระหว่าง 10-13 ธันวาคมศกนี้ครับ ต่อไปก็จะได้ท าหนังสือกราบเรียนขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสและ
กราบอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญมี ให้ท่านเมตตามาให้การอบรมภาวนาแก่พวกเราในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย ท่านที่
สนใจ จะมีกฎระเบียบคล้ายที่วัชรธรรมนะครับ แต่ตื่นตี 3 เลิกภาวนารวม 24.00น.นะครับ ใช้เต็นท์นั่งภาวนาเท่านั้นเวลา
ไปปฏิบัติที่เจดีย์ไม่ให้เดินหรือนอนปฏิบัตินะครับ สมัครทางเว็บวัชรธรรมครับ แต่จะต้องแจ้งว่าเคยเข้าอบรมที่วัชรธรรม
มาแล้วเมื่อไรนะครับ ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คประวัติท่านก่อนให้เข้าอบรมครับ ผู้ที่ไม่เคยเข้าอบรมที่วัชรธรรม กรุณาหาเวลา
เข้าก่อนครับ กิจกรรมภาวนาสัญจร ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ในวัดหรือสุสาน เราต้องการให้ผู้ปฏิบัติผ่านกฎระเบียบที่
วัชรธรรมมาแล้วเป็นเบื้องต้นครับ และผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามตารางอบรมได้กรุณาอย่าสมัครนะครับ ผู้ที่ร่างกาย/จิตใจ
ไม่พร้อมจะเข้าอบรมก็อย่าสมัครเลยครับ เพราะอาจท าความเดือดร้อนให้ผู้ปฏิบัติท่านอื่นครับ  การเดินทาง-ไปกันเองนะ
ครับ แต่ห้ามกลับก่อนปิดอบรม นอกจากจะท าผิดระเบียบแล้วถูกธรรมบริกรเชิญออกครับ 

 
20 ก.ย. ธรรมะจากพระโอษฐ ์- มหาสติปัฏฐานสูตร (ตอ่) 
ก่อนจะเข้าเนื้อเรื่อง พวกเราสวดมนต์บท อิติปิโส กัน ท่านจึงเล่าที่มาว่าบทระลึกพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ นี้เป็นสิ่งระลึก
ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ เวลากลัว หรือเจอปัญหาให้สวดเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านยังเอาเนื้อหาในสักกะสูตร
มาอธิบายถึงตอนที่พระอินทร์ใกล้หมดบุญ จึงมากราบพระผู้มีพระภาค ท่านสอนเรื่องเมตตา เวทนา จนพระอินทร์บรรลุ
โสดาบัน กลับไป 
จิตตานุปัสสนา- 16 หัวข้อ 



หลักการคือ ให้เราพิจารณาจิตในจิต และรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เช่น ราคะ ,โทสะ,โมหะ,ความหดหู่ เป็นต้น 
นอกจากนั้นเมื่อจิตรวมตัวเข้าสู่ญาณ/ฌานแล้ว ลักษณะของจิตที่เปลี่ยนไปเช่น มหัตต-จิตมีก าลังใหญ่, จิตรวมยิ่ง, จิตตั้งมั่น 
จนจิตหลุดพ้นจากอาสวะอีกด้วย ในหมวดนี้การพิจารณาจิต โดยรับรู้ลักษณะของจิตผ่านการรับรู้ทางทวารทั้งหก 
เพราะฉะนั้นการเอาสติมาพิจารณาจิตนี้ไม่ว่าจิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราก็ต้องตามรู้เข้าไปถึงการเปลี่ยนแปลงของจิต 
เริ่มจากการเรียนรู้ดูให้เห็นจิตในจิต เห็นลักษณะของจิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เข้ามาเช่นราคะโทสะโมหะ ฟุ้งซ่าน
ประคองปรับจิตจากอกุศลเป็นกุศลเกิดปิติ เกิดสมาธิเป็นมหัตตจิต มีก าลังยิ่งขึ้นๆจนสามารถตั้งมั่น มีสติมั่นคง และเมื่อ
ประกอบกับปัญญาพิจารณาจนขจัดสิ่งที่ปนเปื้อนในจิตคือ กิเลศ ตัณหา อุปาทาน และตัวการส าคัญคือ อวิชชา จนจิตเข้าสู่
ความหลุดพ้นนั้นเอง 
(ในระดับการปฏิบัติพื้นฐาน การพ้นจากกิเลศ ตัณหาอุปาทานชั่วคราว-วิมุตตจิต-เช่นเวลาจิตรวมเป็นสมาธินั้น จะตัดอกุศล
ออกไปได้สามารถน ามาพิจารณาธรรมด้วยปัญญาได้ ซึ่งเป็นที่มาที่ครูบาอาจารย์ท่านให้บริกรรม/ภาวนา –พุทโธๆ เพื่อไม่ให้
จิตตกไปในอกุศลนั้นเอง จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สรุป...เมื่อเห็นจิตในจิต ....จะเห็นเหตุปัจจัยของธรรมทั้งหลายชัด
ขึ้นทั้งเหตุให้เกิดและเหตุให้ดับ สามารถพิจารณาจิตจนตั้งมั่นได้เกิดฌาน/ญาณได้ สามารถใช้ปัญญาพิจารณาตัดกิเลศ 
ตัณหาอุปาทานได้ต่อไป) 
** กามราคะ **– * ชวนให้รัก ชักให้ใคร่ พาใจให้ก าหนัด* 
ธัมมานุปัสสนา - 5หมวด 

1. นิวรณ ์ 2.ขันธ์ 3. อายตนะ 4. โพชฌงค์ 5. สัจจะ 
ท่านสอนได้เพียง1หมวดคือ หมวดนิวรณ์ครับ 
นิวรณ์ เป็นสิ่งปิดกั้นมิให้สร้างคุณงามความดี/การบรรลุธรรม 
มี 5 หมวดคือ 1. กามฉันทะ 2. พยาบาทะ 3. ถีนมทิธะ 4.อุธัจจกุกกุจจะ 5. วิจิกิจฉา 
การพิจารณาธรรมในหมวดนิวรณ์ ท่านสรุปแนวทางไว้ 3 อย่างคือ  

1. เหตุเกิดนิวรณ์  2.เหตุละนิวรณ์ 3.ธรรม ละนิวรณ ์
กามฉันทะ- 
1. กามคุณ 6 การพอใจยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส กามราคะเป็นต้น  
2. อสุภะ ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่มีของสวยงาม มีแต่ไม่สวยไมง่ามและต้องแก่ชราไป ไม่คงอยู่ถาวร 
3. พิจารณาอสุภะในกาย/ใจ, รักษาอายตนะทั้ง 6, ทานน้อย, กัลยาณมิตร+เจรจาสัปปายะ—พูดดี(คิดดี) 
พยาบาทะ- 
1. การคิดปองร้าย ขัดเคือง (ได้แก่อโยนิโสหรือ ปฏิฆนิมิต) 
2. การเจริญเมตตา หรือเมตตาเจโตวิมุตติจนถึงเมตตาอัปปมัญญา คือเมตตาอย่าไร้ประมาณ ทุกสรรพชีวิตไม่มีขีดก าหนด 
3. การละพยาบาท 6 เจริญเมตตาบ่อยๆ เนืองๆ, พิจารณากรรม,ศึกาพระธรรม,รักษาศีล กัลยาณมิตร-เจรจาสัปปายะ 
ถีนมิทธะ- 
1. เศร้าซมึ ง่วงเหงา หาวนอน เกียจคร้าน 2. โยนิโสมนัสิการ, ความเพียร 
3. คุมอาหาร, เปลี่ยนอิริยาบถ, พิจารณาความสว่าง, อยู่กลางแจ้ง กัลยาณมิตร-เจรจาสปัปายะ 
อุธัจจกุกกุจจะ- 
1. การฟุ้งซ่าน ร าคาญใจ 2. เจริญสต ิโยนิโสมนสิการ 3. ศึกษาธรรม, รกัษาศีล, คบหาผู้รู้, กัลยาณมติร+เจรจาสัปปายะ 
วิจิกิจฉา- 
1. ความลังเลสงสัย 2. โยนิโสมนสิการ 3. ศึกษาธรรม รักษาศีล สร้างศรัทธา กัลยาณมิตร +เจรจาสัปปายะ 



สรุป. การพิจารณาธรรม ในหมวดนิวรณ์ ที่ปิดกั้นการเข้าใจในธรรม ปิดกัน้สมาธิเป็นต้นน้ัน ในทางปฏิบัติ เราต้องมีสติตาม
รู้สภาวะธรรมสลับกันไปมาเพื่อมิให้หลงไปในความคิดเพียงอย่างเดียว คือต้องกลับไปบทเริ่มต้นคือ อาตาปี สัมปชาโน สติ
มา คือต้องมีสติมีความเพียร มีสัมปขันยะ คอืตามรู้ในกายในใจด้วยปัญญาร่วมด้วย และที่ท่านให้ความส าคัญคือ ให้
พิจารณาธรรมที่ปรากฏในตน ไม่ใช่ตั้งหัวข้อมาพิจารณา!! และหมดธรรมะละนิวรณ์ ที่ส าคัญคือ กัลยาณมิตร และโยนิโส 
มนสิการ ที่เปน็ธรรมอันส าคัญยิ่ง ส่วนประกอบก็ได้แก่การฟังธรรมสนทนาธรรม-ศึกษาพระธรรม และศีลนั้นเอง 

    
23 ก.ย. รพ. วังเจ้า 
วันนีเ้ดินทางเอาชุดกาวน์กันน้ ามามอบให้ รพ.ชายแดนพม่า ผ่าน รพ. วังเจ้า เลยแวะชมหน่อย อาคารที่สร้างไว้สวยงามแล้ว 
เปิดเป็นหอผู้ป่วยเรียบร้อยใช้ทั้งสามัญและห้องพิเศษ ขอกราบอนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ 
 

 

 

วดัป่าขะเนจื้อ กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาหลวงปู่ศรี ชุดผ้า ชุดน้ ายา และปัจจัยถวายท่าน ปรึกษาครูบาอาจารย์
เรื่องที่ท่านไปท าโซล่าเซลให้รพ. บ้านตาก ทราบว่าประหยัดเงินค่าไฟฟ้าไปเดือนละแปดหมื่นบาท จึงอยากจะท าให้น้องๆ 

ในรพ. ตจว.บ้าง และสนทนาเรื่องอื่นๆกันพอหานคิดถึงจึงลากลับมาพบคุณหมอจิระพงศ์ เพื่อมอบชุดกาวน์กันน้ าให้รพ.

ชายแดนทั้งห้าแห่งๆละสีส่ิบตัวต่อไปครับ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220381695526671&set=pcb.10220381710567047&__cft__%5b0%5d=AZVK7AscLWQjKkYAcL6v_gcQGCLfxoAc9ishUkNi5yYg-oaf0dooZAoHVVduGtABoZiHhw1KVmOZXHswpzgcTQoTba2xzN-NaCg-fH7G7lkbwkB3EIGcjnJaz-4NI9nfVb1Aig9Zudx863UmAXRBOKPX0tFYTwt-_jmbULQg31YKgQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220381695526671&set=pcb.10220381710567047&__cft__%5b0%5d=AZVK7AscLWQjKkYAcL6v_gcQGCLfxoAc9ishUkNi5yYg-oaf0dooZAoHVVduGtABoZiHhw1KVmOZXHswpzgcTQoTba2xzN-NaCg-fH7G7lkbwkB3EIGcjnJaz-4NI9nfVb1Aig9Zudx863UmAXRBOKPX0tFYTwt-_jmbULQg31YKgQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220393008329484&set=pcb.10220393019769770&__cft__%5b0%5d=AZXQtnOtst5ymQ4z6mVS3vTMqaN62EoVDSi6YobDBQarvKomSy15WGTD-vvlzF8L91yt-GkSf7TxIxrV7Hjzr3i-Wy0ZKZdTbJXCVjrJCkKPPwJMCmOZte2qTqQrN9Jr5aLS3jMeS2DYoJ_heIseINRhtRUsAfdhh1_HGcw7DAbalA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220393008329484&set=pcb.10220393019769770&__cft__%5b0%5d=AZXQtnOtst5ymQ4z6mVS3vTMqaN62EoVDSi6YobDBQarvKomSy15WGTD-vvlzF8L91yt-GkSf7TxIxrV7Hjzr3i-Wy0ZKZdTbJXCVjrJCkKPPwJMCmOZte2qTqQrN9Jr5aLS3jMeS2DYoJ_heIseINRhtRUsAfdhh1_HGcw7DAbalA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220393564983400&set=pcb.10220393590944049&__cft__%5b0%5d=AZXMt2erBOxAEaSp6f_rW6QQdxIjfBs9tbns9E0VVqQCLNGjilSYSAQXiytnPmA6UnjDMxfW2ONsU35cIEN2s0Qi0BEcdA0hl9lyzXVVio-iyVqt1Px-_LzS2HLL32CNOylfkQTpFQUX-PbdyUJmK0YNozo-kMwkP29DF2yyS_x-Vg&__tn__=*bH-R


 

มอบเสื้อกันเชื้อให้ 6 รพ.ชายแดน เราออกเดินทางจาก กทม.กันแต่เช้าตีสี่ ไปมอบเสื้อกาวน์กันเชื้อโรค ส าหรับ
ให้น้องๆแพทย์พยาบาลในหกรพ.ชายแดนได้ใช้ใส่ป้องกันโควิดกันอีกครั้ง เพราะได้ข่าวการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในประเทศ
เพื่อนบ้านเรา รพ.ทั้งห้าคือรพ.แม่ระมาด, แม่สอด, พบพระ, ท่าสองยาง, อุ้มผาง รพ.ละ 80 ตัว โดยคุณหมอจิระพงศ์จะได้
ประสานงานจัดส่งตามรพ.ให้ต่อไป เสร็จก็ขึ้นไปดอยแม่ตื่น พบพระอาจารย์มหาสมควรที่ถ้ าผาด า กว่าจะถึงก็บ่ายห้าโมง
ครึ่ง ที่นานเพราะสภาพถนนล าบากมากต้องขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นเลยครับ  ขอกราบอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่มี
ส่วนในบุญนี้นะครับ 
 

 

23-24 ก.ย. วัดถ้้าผาด้า ออกจากแม่ระมาด คุณหมอหมูพาไปถ้ าผาด า ดอยแม่ตื่น ใช้เวลาเกือบห้าชม. จึงได้มากราบพระ
อาจารย์มหาสมควร พ่อแม่ครูจารย์ที่ท่านเมตตามาสร้างแท้งค์น้ าสแตนเลสให้กับวัดป่ามหาวัน และวัดป่าบัวแก้ว ท่านเป็น
ลูกศิษย์หลวงตาพระมหาบัวเหมือนกัน สมัยที่ท่านไปอยู่น้ าหนาวกับพระอจ.ชิต ท่านเป็นคนรื้อศาลาที่เราสร้างถวายไว้ 
เพราจะสร้างศาลาใหม่ที่ใหญ่กว่า มาครั้งนี้เอาบริวารกฐินและผ้าจ าน าพรรษามาถวายท่าน รวมทั้งปัจจัยช่วยสร้างถนนขึ้น
ดอยให้ชาวบ้านได้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย ท่านด าริจะติดรูปพระพุทธประวัติที่ศาลา เราจึงมาวัดเนื้อที่เพื่อจะได้จัดหามา
ถวายในโอกาสต่อไป และขออนุญาตพาคณะที่จะไปมอบของปีใหม่ให้เด็กๆและชาวบ้านบนดอยจะได้มาพักภาวนากับท่าน
ด้วยปลายปีครับ คืนนั้นท่านพานั่งภาวนาจนเที่ยงคืนเรากลับมาพักไปสองชม.แล้วนั่งภาวนาต่อจนเช้า ฝนตกหนักทั้งคืน 
ทั้งๆที่ไม่ได้ตกมาหนักมานานแล้ว แต่ก็ดีท าให้อากาศเย็นสบายสัปปายะส าหรับการภานามากๆครับ ครั้งนี้เราไม่ได้ไป
ภาวนากันในถ้ า เพราะช่วงนี้ชื้น อับและเหม็นขี้ค้างคาวมาก เพราะเขาหนีมาอยู่บริเวณหน้าถ้ ากันครับ  เช้าถวายจังหัน 
ถวายปัจจัย ถวายผ้าจ าน าพรรษาถวายบริวารกฐิน ส่วนหนึ่งเป็นน้ ายาของคุณเอ๋ฝากมาร่วมบุญด้วย แล้วก็ขอลากลับไปท า
ภารกิจกันต่อครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้นะครับ 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220404716662185&set=pcb.10220404737542707&__cft__%5b0%5d=AZXEiLhron7pXBv3ThYo01qMqE4iyhXnrYs7n4nDFNF2D0luLBHXMCbFskMuK4Z0sSeY2fb8c3UU1wZOsAYmouslci-iXGavtM7HPKKJ-M7SR_ceGPkO2-Pk1LQft-YP2bnHMKMUc9Ys2G51mkOfyCCMIall6Gb293o8Afrbi5o7Iw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220404716662185&set=pcb.10220404737542707&__cft__%5b0%5d=AZXEiLhron7pXBv3ThYo01qMqE4iyhXnrYs7n4nDFNF2D0luLBHXMCbFskMuK4Z0sSeY2fb8c3UU1wZOsAYmouslci-iXGavtM7HPKKJ-M7SR_ceGPkO2-Pk1LQft-YP2bnHMKMUc9Ys2G51mkOfyCCMIall6Gb293o8Afrbi5o7Iw&__tn__=*bH-R


 

 

การเดินทางไปวัดถ้ าผาด า คุณหมอจิระพงศ์ ท่านขึ้นล่องบนดอยแม่ตื่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มมารับราชการที่รพ.แม่ระมาดนี้
เกือบสามสิบปีได้ ดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล ยาเสพติดฯ ท่านว่าสมัยก่อนต้องเดินเท้ากันเป็นวันๆ ปัจจุบันดีหน่อยเอารถ
ขึ้นได้แล้ว ท่านว่าสมัยก่อนเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่เดี๋ยวนี้เป็นป่า..ข้าวโพดแทน  ไม่มีคุณหมอน าทางเราก็คงไปไหนไม่
ไหวครับ เราต้องจอดรถไว้ที่สถานีอนามัยแล้วใช้รถท่านขึ้นเขาต่อ ทางก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับ ไปถึงวัดก็เย็นแล้วสี่ห้า
ชม.ได้ ปรึกษากันเรื่องให้ความช่วยเหลือผู้คนชาวบ้านบริเวณนี้ ท่านว่าอย่างที่เราเอาของมาแจก มาออกหน่วยด้วยก็ดีแล้ว 
แต่ถ้าช่วยสถานีอนามัยเรื่องไฟฟ้าได้ก็จะยิ่งดี เพราะอนามัยที่นี่ก็คือรพ.ที่ต้องดูแลผป.ให้ได้จริงๆส าคัญมากและหลายแห่ง
ยังไม่มีไฟฟ้า พอคุยกันเรื่องนี้ ท่านอาจารย์มหาสมควรก็บอกว่าชาวบ้านหลายๆหมู่บ้านก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้วย ถ้าเราช่วยได้ก็จะ
ดีมาก เพราะทางการมาท าไฟฟ้าพลังน้ าไว้ให้สองสามเดือนก็เสียซ่อมไม่ได้ ถ้าทางมูลนิธิฯช่วยได้ท่านก็อยากให้มา ช่วย
จัดการให้ เราจึงรับปากว่าจะมาศึกษาหาข้อมูลและหาความช่วยเหลือไปให้ทั้งสองส่วนนี้ ส่วนท่านอจ.มหาสมควร ตอนนี้
ท่านพาชาวบ้านลาดปูนซีเมนต์ถนนบนดอยอยู่ครับ เพราะขึ้นลงล าบากและอันตรายมากๆ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
ครับ 

 

 

25 กย. รพ.บ้านตาก 



บ่ายลงจากดอยมาก็ไปมอบเสื้อกาว์นกันเช้ือโรคให้น้องๆ รพ.บ้านตาก เสร็จแล้วไปดูงานโซล่าเซลที่ครูบาอาจารย์มาติดตั้ง
ให้ที่รพ.บ้านตาก ขนาด130KW. งบประมาณ3.4ล้านบาท ประหยัดไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ 7-8 หมื่นบาท น่าจะเป็นวิธี
ท าบุญที่ดีนะครับในการช่วยเหลือน้องๆในรพ.ต่างจังหวัดที่ต้องท างานและรับภาระอย่างหนักทุกวันนี ้ 

ผอ.ธัญญารัตน์ปรึกษาขอตึกอุบัติเหตุ และพาไปดูห้องฉุกเฉินที่ก าลังขยายใหม่ ดูแล้วก็กว้างขวางดีครับ ส่วนความ
จ าเป็นในการสร้างอาคาร ในอนาคตอาจจ าเป็นนะครับ เพราอยู่ติดกับถนนใหญ่ที่มีโอกาสพบอุบัติเหตุจากยานยนต์สูง แต่ที่
ส าคัญในปัจจุบันคือขาดแพทย์ศัลยกรรม ไม่ว่าจะเป็น ศ.ทั่วไป ศ.กระดูก ศ.ประสาท/สมองฯ เพราะล าพังมีศูนย์อุบัติเหตุที่
ดีมากแต่ขาดแพทย์คงท าอะไรไม่ได้ เรื่องนี้คงต้องฝากไว้กับท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขช่วยพิจารณาด้วยนะครับ 
น้องๆตั้งใจท างานกันดีครับ ทุกคนอยากช่วยครับแต่บางเรื่องเกินก าลังพวกเราครับ หรือจะจ้างหมอต่างชาติมาท างานดี??? 
 

 

24 ก.ย. วัดเขาวังเจ้า บ่าย กลับจาก รพ.บ้านตาก แวะเขาวังเจ้าถวายผ้าจ าน าพรรษา และคุยปรึกษาเรื่องที่ทางการให้
รายงาน วัด/สนส. ในพื้นที่ป่าก่อนธันวาคมศกนี้ ด้วยความห่วงใย คุยกันพอได้ความแล้วจึงได้กราบลา กลับกทม. กว่าจะถึง
บ้านก็เกือบสองทุ่มแล้ว คุณสมศักดิ์ยังอาสาขนไทยธรรมส าหรับทริบจาริกบุญถวายผ้าจ าน าพรรษา เสาร์อาทิตย์นี้บางส่วน
เตรียมเดินทางไปกับคณะด้วยเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญครับ 

 

26-27 กย. 63 ทริปจาริกบญุผ้าจา้น้าพรรษา กิจกรรมส่งเสริมและรกัษาพระธรรมวินัยประจ้าป ี
ปีนี้เราไปกราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารย์ในภาคตะวันออกสองวันเสาร์อาทิตย์ก่อนออกพรรษาจ านวน 10 วัด 
แม้จะไม่มากนักแต่ก็ท าดีที่สุดที่ท าได้ไปก่อนครับ ค่าใช้จ่ายประจ าปีนี้ ค่าเดินทางและปัจจัยไทยธรรมที่กราบถวายพ่อแม่ครู
อาจารย์ รวม 211,000 บาท กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220404995709161&set=pcb.10220405026829939&__cft__%5b0%5d=AZX4SXMlwSi7xTY2P9ZX0zQQ6A-5eTHGWfmzeEJMNsedY9Wmgf4VoilgFY9b_OIiEi97naAe1RWhULc1orpZgbP2yr1mIenpHue7B0giWMiWV0BkIdflh0RRiUUTlebXxYlG8trAJsms4JtoxLIQ6Y1ZfX9M5LsSWSUJinSxG9qJsw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220404995709161&set=pcb.10220405026829939&__cft__%5b0%5d=AZX4SXMlwSi7xTY2P9ZX0zQQ6A-5eTHGWfmzeEJMNsedY9Wmgf4VoilgFY9b_OIiEi97naAe1RWhULc1orpZgbP2yr1mIenpHue7B0giWMiWV0BkIdflh0RRiUUTlebXxYlG8trAJsms4JtoxLIQ6Y1ZfX9M5LsSWSUJinSxG9qJsw&__tn__=*bH-R


26 กย.         กทม. – ระยอง - จันทบุร ี
04.30 น .           ออกเดินทางจากธรรมวิภาวัน 
07.30-8.30 น .    ถวายจังหัน วัดธรรมสถติ1 
09.30-10.30 น.   วัดมาบจนัทร์ 2 
13.00-14.00 น .  สนส สุขแสงธรรม .3 
15.00-16.00 น .  วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม 4 
16.30-17.00 น .  วัดป่าสิริจนัโทธรรมานุสรณ์ 5 
19.00 น .           วัดป่าโพธิญาณรังสี 6 

27 กย .     ชลบุรี – กทม. 
09.30 น .   วัดบุญญาวาส 7 
13.30 น .   วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม 8 
15.00 น .   วัดป่าวชิรบรรพต 9 หนองข้างคอก 
17.30 น .   วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี10 
18.30 น .   ธรรมวิภาวัน  

 

 

 

 


