
     พฤศจกิายน 2563 

1 พ.ย. 63 เดอะแกรนด์ พระราม2....+แบง่ปันธรรม 
 น าไทยธรรมมาร่วมถวายด้วย พอมีเวลาเล็กน้องได้กราบเรียนท่านอาจารย์สธุรรม เร่ืองท าโครงการ 108 ปี  
ชาตกาล พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบวั เทิดพระเกียรติท่าน เล่าให้คจ.สธุรรมฟังทัง้โครงการ ท่านว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ท าได้ เราก็เรียนปรึกษาว่าอาจจะดเูล็กน้อยเกินไแป เช่นพระบรมธาตเุจดีย์ ขนาด 
25*25 ม.อาจไม่สมฐานะครูจารย์องค์หลวงตา ท่านว่าอยู่ท่ีเจตนา ให้ท าได้ แคน่ี่เ้ราก็สบายใจแล้ว ช่วงปลาย
ของชีวิตนีต้้องท าทดแทนพระคณุพ่อแม่ครูอาจาร์ให้สมใจหน่อย หนกัก็สู้ครับ เพื่อนๆ ท่านใดยงัคงศรัทธาใน
องค์พอ่แม่ครูอาจารย์บ้านตาดเรียนเชิญร่วมบญุกนันะครับ  
ร่างโครงการ 
1. จดัสร้างพระบรมธาตเุจดย์ี “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน” งบประมาณเบือ้งต้น 16 ลบ. 
2. จดัสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน” ให้รพ.หนองววัซอ งบประมาณ
เบือ้งต้น 30 ลบ. 
3. จดัสร้างเสนาสนะป่า “วดัป่าหลวงตาพระมหาบวั” จ.หนองบวัล าภ ูงบประมาณเบือ้งต้น 15 ลบ. 
4. จดัสร้างศาลา “๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมัปันโน” ณ วดัป่าบวัแก้ว ญาณสมัปันนสุรณ์ 
งบประมาณเบือ้งต้น 2 ลบ. 
5. บรูณะเสนาสนะวดัป่าบวัแก้ว ญาณสมัปันนสุรณ์  
งบประมาณเบือ้งต้น 9 ลบ. 
6. จดัท าระบบไฟฟา้ให้หมูบ้่านถ า้ผาด า ต.แม่ตื่น จ.ตาก ประมาณ 70 หลงัคาเรือน ภายใต้การดแูลของพระ
อาจารย์มหาสมควร วดัถ า้ผาด างบประมาณเบือ้งต้น 1 ลบ. 
7. จดัสร้างอาคารเรียนให้ รร.บ้านนามกยุ งบประมาณเบือ้งต้น 2 ลบ. 
8. จดับรรพชา อปุสมบท พระสงฆ์  
เพื่อสืบตอ่พระพทุธศาสนาและรักษาพระธรรมวินยั 
ธรรมโอวาทจากพระอาจารย์สธุรรม 

ท่านกลา่วถึงเจดีย์องค์หลวงตาท่ีบ้านตาดก าหนดฉลอง4-5มีค 64 นี ้ถึงแม้จะมีปัญหามากมายแต่ก็
คงจะเสร็จได้ตามก าหนด ใช้งบประมาณ2พนัล้านบาท ท่านวา่องค์หลวงตาเป็นบคุคลตวัอยา่งท่ีเป็นต้นฉบบั
ได้ทัง้ทางโลกและทางธรรม สอนให้พวกเรารู้จักว่าการท างานใดๆต้องท าจริงและมีขนัติอดทน  การปฏิบตัิ
ภาวนาก็เหมือนกนั ต้องอดทนเพราะงานทกุงานย่อมมีอปุสรรคความยากล าบาก แตค่วามส าเร็จย่อมมาจาก
ความยากล าบากมาก่อนนัน้เอง การภาวนาเร่ิมต้นต้องให้เกิดความสงบ เหมือนเอาสารส้มท าให้น า้ขุน่ตกตระ
กอนนอนก้นจนเป็นน า้ใส ตอ่มาค่อยใช้ปัญญาพิจารณาท าลายตระกอนหรือกิเลศนัน้ออกไป จิตใจจึงเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีสดุ การภาวนาก็มุ่งมาท่ีจิตน่ีเอง เม่ือจิตสงบ มีสมาธิเป็นเคร่ืองอยู่ ท าอะไรก็ส าเร็จได้ง่ายพิจารณา
ธรรมด้วยปัญญาก็ง่ายขึน้ จิตใจเจ้าของก็สงบร่มเย็นแตกต่างจากผู้ ท่ีควบคมุจิตตนเองไม่ได้เพราะจะมีแต่
ความทกุข์ความกงัวลในใจตา่งๆ การท าบญุ ท าทาน รักษาศีล ก็มุง่ผลมาท่ีจิตน่ีเอง ไม่วา่จะมีเงินทองช่ือเสียง



เกียรติยศมากมายแต่ถ้าคมุจิตใจตนเองไม่ได้ไม่มีธรรมในใจ ความสขุจะหามาได้อย่างไร การปฏิบตัิภาวนา
ใดๆไม่มีค าวา่ไร้ผล ไมเ่ห็นตอนนีก็้จะเห็นผลในเวลาตอ่ๆไป สร้างเหตท่ีุดีไว้ผลดีย่อมเกิดแน่นอน 
กราบธรรมะพอ่แม่ครูอาจารย์ครับ 

 
1 พ.ย.63 วัดอโศการาม บา่ยโมงถึงบา่ยสามโมงครูจารย์บญุมีท่านเมตตาแสดงธรรมท่ีศาลาทรงธรรม วดัอ
โศการาม มีผู้คน ศรัทธามาฟังธรรมเป็นจ านวนมากดแูล้วช่ืนใจจงัครับ 
บางสว่นของธรรมโอวาท 

เร่ิมต้นท่านสอนถึงอารมภ์ สิ่งใดๆท่ีจิตเอามารับรู้เป็นอารมภ์ อารมภ์นีอ้ยู่นอกกายนอกใจ  แต่ท่ีเรา
ทกุข์กนัมกัมาจากท่ีเราไม่รู้เราจึงยึดเอาอารมภ์นัน้มาเป็นตวัเป็นตนของเรา เรายึดเอาอารมภ์นัน้ เราหลงว่า
ชอบหรือไม่ชอบ เราจึงเกิดตญัหา ผู้ รู้หรือจิตเราจึงถกูหลอก ท าให้เกิดกิเลศตญัหาอปุาทานครอบง าผู้ รู้หรือจิต
นีไ้ว้ เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาความจริงท่ีเกิดขึน้ให้ได้ให้เห็นจริงๆวา่สิง่นัน้เป็นจริงแตไ่มใ่ช่เรา ผู้ รู้รู้จริงแตไ่ม่
ยึด เป็นหลกัของสจัจธรรม ต่อมาท่านสอนจริยธรรม การปฏิบตัิ คือหลกั ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ควบคมุกาย 
วาจา และใจให้ได้ เม่ือควบคมุใจให้ได้เป็นสมาธิ การท่ีกิเลศตญัหาจะมาแทรก จะท าให้เราหลงเกิดอปุทานวา่
เป็นของเราๆก็ท าได้ยาก ครูจารย์จงึสอนให้บริกรรม พทุโธๆๆๆ เมื่อธรรมบทนีย้ดึใจไว้ การท่ีจิตจะตกในอกศุล
ก็ยากขึน้ๆ ใจที่สงบแล้วก็จะเอาหลกัธรรมท่ีได้ยินได้ฟังมาพิจารณาได้ง่ายขึน้ๆ จนสามารถตดักิเลศตญัหาไป
ได้ ท่านให้ใช้สติปัฏฐาน เอาสติเขามาพิจารณาในกาย ในใจ ให้เห็นความเป็นจริงของกายนี ้ของใจนี ้ละวาง
การติดยึดกายใจนีไ้ด้ เกิดสมัมาทิฐิ มีศีลสมบรูณ์ขึน้ สมาธิสมบรูณ์ขึน้ ทกุข์ ก็จะเบาบางลงๆ และท่านยงัให้
โยนิโสมนสักิารอยูเ่น่ืองๆอีกด้วย จนให้เห็นความเป็นจริง นัน้...เป็นเช่นนีเ้อง เราก็จะได้หลดุ จากการยดึมัน่ได้
ในท่ีสดุ ผสัสะท่ีเข้ามากระทบ เราก็จะมีสติพิจารณาเท่าทนัได้ ตญัหาก็ดบัไปหรือไม่ทนัท่ีจะเกิดเลย......จน
เห็นตณัหาเกิด/ดบัๆในใจเรา ความทกุข์จะเกิดมาจากไหนอีก... 

 
7 พ.ย. 63 เยี่ยม รร.ที่จันทบุรี เพราะทางรร. สง่หนงัสือขอความอนเุคราะห์อาคารเรียนของเด็กๆไป แตเ่ด็ก
ในรร. มีจ านวนไม่มากแล้ว พิจารณาแล้ว ทางรร. น่าจะบริหารจดัการอาคารท่ีมีอยู่ใช้ไปได้ ทางกรรมการ
มลูนิธิฯเห็นว่าปัจจุบนั อาคารสถานท่ีของรพ. มีความจ าเป็นท่ีต้องช่วยเหลือมากกว่า ส่วนอาคารเรียนของ
เด็กๆ เราจะพิจารณาร่วมกบัจ านวนของเด็กนกัเรียนในรร. นัน้ๆ และแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไปด้วยครับ 



 
8 พ.ย. 63 วัดธรรมสถิตย์ ระยอง  ใสบ่าตร ถวายจงัหนัพอ่แม่ครูอาจารย์ กราบคจ.สชิุน ท่านจดังานให้คณุ
แม่ได้ยิ่งใหญ่จากใจจริงๆครับ เห็นแล้วปลืม้ปิติใจ กราบอนโุมทนาครับ 

 

 
14 พ.ย. 63 วัชรธรรมสถาน จดัของเตรียมมอบของขวญัและเคร่ืองกนัหนาวให้กบัน้องๆชายแดนประจ าปี 
ปีนีส้ี่ครัง้ มอบให้ท่ีบ้านหินแหลม ท่ีทองผาภูมิไปแล้วหนึ่งครัง้ ครัง้ท่ีสองท่ีปิล๊อก ต้นเดือนหน้า ส่วนปลาย
เดือนไปดอยสนัจุ๊  อ.ฝาง. ต้นเดือนมกราคมไปดอยแม่ตื่น จ. ตาก เป็นอนัวา่ครบประจ าปีนีค้รับ เรียนเชิญร่วม
บญุกนัครับ 

 
16 พ.ย.63 พระอาจารย์สมบตัิและพระอาจารย์ฐา ร่วมพิธีรับพระราชทานวิสงุคามสีมาวดัป่าบวัแก้วฯ 

 



19 พ.ย. 63 พระธาตุมหาวัน น่าน 
ตรวจงานปิดทองจงัโก้ สว่นบนขององค์พระธาต ุท่ีช่างสง่งานให้ตรวจงวดสดุท้ายอีกสองแสนบาท งานแผ่นจงั
โก้ปิดเสร็จเรียบร้อย แตค่งต้องคยุกบัช่างเร่ืองการโปว้ปิดรอยเช่ือม ว่าจะท าตอนนีเ้ลยได้ไหมหรือค้องท าก่อน
ปิดทองค าหลงั คณุขาวติดตัง้หินอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลงัจากนีแ้ผ่นทองเหลืองท่ีปิดรอบองค์พระธาตจุะ
คอ่ยๆด าคล า้ลงๆ จนคล้ายกบัองค์พระธาตลุ าปางหลวง ท่ีปิดทองเฉพาะสว่นยอดองค์พระธาตคุรับ 

 

20 พ.ย. 63 กราบลาพระอาจารย์นเรศ 

กลบัไปวดัป่าคอวงั วนัท่ีเรารักเหมือนบ้านอีกหลงัหนึง่ เรามาร่วมบญุร่วมสร้างวดันีต้ัง้แต่2531ตัง้แตว่ดัยงัอยู่
ท่ีเขตป่าช้า พืน้ท่ีเพียงแปดไร่จนปัจจุบนัขยายมาเป็นร้อยกว่าไร่แล้ว สวยงาม เต็มไปด้วยคณุค่า พระเณร 
อบุาสกอบุาสิกาสมคัรสมานสามคัคี ร่วมสง่เสริมและดแูลพระธรรมวินยัไว้อย่างน่าช่ืนชม ทกุคนเสียสละเพื่อ
พระพทุธศาสนาอยา่งเต็มที่ วดัวาอารามสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบ มาก่ีครัง้ก่ีครัง้ก็เป็นสขุใจ ท่ีมาสร้างวดั
ป่ามหาวนัครัง้นีก็้ได้อาศยับ้านแห่ึนีเ้ป็นฐานเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆกว่าจะจบงานนีล้งได้ กราบขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์นเรศ ครูอาจารย์ทกุๆรูป พี่น้องอบุาสกอบุาสิกาในวดัทกุๆท่านท่ีเมตตาดแูลเรามาเป็นอย่างดียิ่ง 
ขอกราบลาแล้วครับ คงต้องย้ายฐานไปท างานท่ีอ่ืนแล้วครับ คดิถึงทกุคนเสมอครับ 

 

พระปางประทานพร  พระประธานวัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.ห้วยโก๋น จ.น่านถึงวัดเรียบร้อยแล้ว 

สวยงามเหมือนเดมิ เหมือน 24 ปีก่อนเลยครับ กราบอนโุมทนาบญุ กบัทกุๆ ท่านท่ีมีสว่นในบญุกศุลนีค้รับ 

 



 

วัดป่ามหาวัน จ.น่าน สาขาท่านอาจารย์ตั๋น 

เตรียมงานลาดยางถนน วดัป่ามหาวนั 
เราช่วยกนัสร้างวดัแห่งนีถ้วายพ่อแม่ครูจารย์ตัน๋ครับ งานท่ีเหลือตอนนีก็้เป็นงานท าถนนภายในวดัครับ ซึ่ง
ปรับผิวถนนเสร็จก็จะลาดยางครับ ในส่วนของงานลาดยาง ท่ีต้องท าก่อนลาดยาง สองสามงานท่ีส าคญัคือ
การขยายถนนทางขึน้ให้รถสวนทางกนัได้จะได้ปลอดภยัขึน้ วนันีค้ณุวิชาญให้น้องๆมาช่วยขยายให้แล้วครับ 
อีกเร่ืองก็จะเป็นขยายถนนวงเวียนรอบองค์พระนางมหาปชาบดีโคตมี เพราะถนนเดิมด้านอาคารโรงครัวแคบ
ไปหน่อยกลวัจะเป็นอนัตรายส าหรับผู้สญัจรขึน้ลงครับและยงัสะดวกในการกลบัรถรอบอาคารแปดเหลี่ยมนี ้
ด้วยครับ อีกเร่ืองส าคญัเช่นกนัก็จะต้องเตรียมทางระบายน า้ ไม่ว่าจะเป็นร่องน า้ข้างถนน มมุลาดเอียง หรือ
อาจต้องใสท่่อระบายน า้ใต้ถนนเป็นบางแห่งด้วยเช่นบริเวณใกล้ปัม้โยคบาดาลเป็นต้นครับ แตท่ัง้นีต้้องอาศยั
การสงัเกตจุากผู้อยู่อาศยัตอนฝนตกหนกัๆ จะได้เห็นทางเดินของน า้ว่าไปทางไหน เราควรแก้ไข หรือหาทาง
ระบายน า้อย่างไรเป็นต้นครับ บริเวณพืน้ท่ีในวดัเป็นพืน้ท่ีบนเนินเขา เร่ืองทางจดัการระบายน า้จึงส าคญัมาก 
การท าสิง่ก่อสร้างขวางทางน า้หรือท าท่ีให้น า้ขงัก็อนัตรายเช่นกนัครับ คณูดสุติกรุณาให้ช่างวิชาญมาช่วยปรับ
พืน้ท่ีถนนก่อนลาดยางครับ และแจ้งว่าตอนนีท้่านรอยางจาก บ. ทิปโก้ แอสฟัลต์ ท่ีจะร่วมท าบญุครับ ก็คงจะ
เตรียมปรับผิวถนนเสร็จพอดีได้ยางนะครับ 

 

 

จากวนัท่ีครูจารย์ตัน๋เมตตาให้พวกเราสร้างเสนาสนะป่าแห่งนีถ้วายท่าน พวกเราได้ใช้เวลาเกือบหนึง่ปีร่วมกนั
พลิกผืนป่าแห่งนีก้ลายมาเป็นเสนาสนะป่าเล็กๆท่ีเงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบตัิภาวนา ถึงแม้จะไม่ได้ดีเลิศ



อยา่งที่ตัง้ใจไว้ แตท่กุอยา่งก็มีครบส าหรับวดัป่าเลก็ๆ มีกฏีุเจ็ดหลงั กฏีุรับรองครูจารย์หนึง่หลงั มีท่ีพกัอบุาสก 
อบุาสิกา มีครัว ห้องน า้สงฆ์ ห้องน า้ฆราวาส ท่ีล้างบาตร โรงน า้ร้อน อาคารเก็บของ ระบบไฟฟ้าโซลา่เซลทัว่
ทัง้วดั ระบบปัม้น า้บาดาลด้วยโซล่าเซล ถึงแม้จะได้น า้เพียง 2000 ลิตรต่อวนัแต่ก็มีถงัเก็ยกกัน า้กว่าแสนสี่
หมื่นลิตรเตรียมไว้ วนันีน้ า้ท่ีสบูขึน้จากบอ่บาดาลก็เต็มแท็งค์จนล้น สระน า้และระบบฝายดินก็มีไว้พร้อมรอบ
วดั ถนนก็จดัท าเรียบร้อยรอเพียงลาดยางเท่านัน้ เม่ือเสร็จวดัคงสวยงามขึน้อีกมากครับฝุ่ นก็จะน้อยลง ดแูล
ความสะอาดบริเวณวดัคงสะดวกขึน้มากๆครับ สว่นพระธาตมุหาวนัก็หุ้มทองเสร็จแล้ว รอเพียงติดตัง้แผ่นหิน
อ่อน งานสีภายในท่านมหาอยากจะท าสีท ารูปให้สวยงามเอง สีเราก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยพอใช้อยู่แล้วจึง
กราบเรียนให้ท่านท าตามประสงค์ เพราะช่างของเราก็ต้องกลบัไปท างานท่ีทองผาภูมิแล้วเพื่อเต รียมงาน
บรูณะวดัป่าบวัแก้วฯ 

วนันีค้งเป็นวนัสดุท้ายท่ีเราจะได้ร่วมก่อสร้างวดัแห่งนีถ้วาย พ่อแม่ครูอาจารย์ ตัน๋ ต่อจากนีก็้คงจะ
เป็นความรับผิดชอบดแูลของศิษย์ท่านแล้วครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีเมตตามาร่วมกบัพวกเรา
สร้างเสนาสนะแห่งนีถ้วายครูจารย์ท่านนะครับ เรามีงบประมาณปัจจยัช่วยเหลือจากเพื่อนๆมาประมาณ 15
ล้านบาทครับ แต ่ณ วนันีเ้ราใช้จ่ายไปเกินก าหนดไปหน่อย ปัจจบุนัเราจ่ายไปแล้ว 30.8 ลบ.ครับ แตท่กุอยา่ง
ก็เสร็จสิน้ลงแล้วครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านอีกครัง้ ความปรารถนาใดๆท่ีตัง้อยู่ในธรรม ขอบญุกศุล
ท่ีทกุๆท่านร่วมกนัรกษาพระธรรมวินยั สร้างเสนาสนะถวายพระบวรพทุธศาสนา โปรดดลบนัดาลให้ทกุๆท่าน
สมปรารถนาทกุประการครับ 

 

 

 



 

 
 

กราบลาครูบา 
ก่อนกลบัเราได้มีโอกาสสนทนากับท่านชินทาโร พระญ่ีปุ่ นท่ีครูจารย์ท่านส่งให้มาอยู่ท่ีวดัป่ามหาวนัแห่งนี ้
ท่านเลือกอยู่กุฎิท่ีล าบากท่ีสดุ ห้องน า้ไม่อยู่ในตวักฎุิ ทางเดินจงกรมไม่มีหลงัคา กุฎิไม่ได้ติดตัง้โฟมป้องกนั
ความร้อน ท่านวา่ครูอาจารย์ตัน๋บอกวา่พระใหมต้่องหดัล าบากเสียก่อน อยา่ตามใจกิเลส ทางเดนิจงกรมท่าน
มีรอยเท้าปรากฏให้เห็นชดัเจน เสนาสนะก็ปักกวาดเป็นระเบียบเรียบร้อย คยุกันเร่ืองการปฏิบตัิอยู่พอควร 
ท่านตัง้ใจจะปฏิบตัิภาวนาให้เต็มท่ี อยู่จนมีหลกัใจหลกัปฏิบตัิให้ได้ ฟังแล้วก็ช่ืนใจ หายเหน่ือยไปเลยครับ
ส าหรับหนึ่งปีท่ีผ่านมา แคนี่ก็้สขุใจแล้วครับ เราเองก็ได้อะไรดีๆจากประเทศญ่ีปุ่ นมาตัง้แตส่มยัเรียนท่ีนัน้ ได้
ตอบแทนท่านบ้างนบัว่าเป็นโอกาสอนัดียิ่งจริงๆ จงึได้ปวารณาตนไว้ว่ามีอะไรท่ีเราท าให้ท่านได้ก็จะยินดีเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะท าให้ครับ จากมาแล้วก็ยงันกึถึงท่านอยูเ่ลยครับ สกัวนัเมื่อมีเวลาเราคงกลบัไปหาท่านครับ 

 



 
21 พ.ย. 63 รพ.หนองวัวซอ เตรียมขึน้คานชัน้สองแล้วครับ 

 
22 พ.ย. 63 ธรรมจากพระโอษฐ์-ธัมมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน 
ธมัมานปัุสสนาฯ คือการพิจารณาธรรมทัง้หลาย อนัได้แก่ นิวรณ์ ๕ ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ โพชฌงค์ ๗ อริยสจั 
๔  เบือ้งต้นท่านอาจารย์อธิบายเราถึงรายละเอียดในแตล่ะหมวด 
นิวรณ์-ธรรมท่ีเป็นเคร่ืองปิดกัน้หรือขดัขวางไมใ่ห้บรรลคุวามดี เคร่ืองกัน้ความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิต (จากน้อย
ไปมากสดุ)  *กามฉนัทะ ความพอใจ ตดิใจ ในกามโลกีย์ทัง้ปวง ดจุน า้เจือสี 
*พยาบาท ความไมพ่อใจ ดจุน า้ต้มเดือด                  *ถีนมิทธะ ความขีเ้กียจ ง่วงซมึ ดจุน า้มีจอกแหนปกคลมุ 
*อทุธจัจะกกุกจุจะ ความคิดซดัสา่ย ไม่สงบน่ิง เหมือนน า้มีคลื่นลม 
*วิจิกิจฉา ความลงัเลใจ สงสยั กงัวล ดจุน า้ผสมโคลน *ล าบากสดุ 
ขันธ์ 5 ได้แก่ รูปกบันามท่ีแยกออกเป็น 5 กอง  คือ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 
อายตนะ 12 ได้แก่อายตนะภายใน6ภายนอก6 จดัเป็นคูก่นักระทบกนัให้เกิดการรับรู้จากภายนอกมายงัใจ 
เช่นตา-สี, ห-ูเสียง, จมกู-กลิน่, ลิน้-รส, กาย-สมัผสั, ใจ-ธมัมารมภ์ 
โพชฌงค์ หรือ โพชฌงค์ 7 คือธรรมท่ีเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ มีเจ็ดอย่างคือ 
สติ ความระลกึรู้อยูใ่นกาย/ใจ      ธมัมวิจยะ พิจารณาในธรรม กาย/ใจนี ้
วิริยะ ความเพียรรู้สร้างกศุล ละอกศุล  ปีต ิความอิ่มใจ จากการเข้าใจ เห็นในธรรม 
ปัสสทัธิ ความสงบกายใจ ไมว่ิตกในอกศุล  สมาธิ ความมีใจตัง้มัน่ ในอารมภ์เดียว 
อเุบกขา ความมีใจเป็นกลาง ปลอ่ยวางได้ 
ธรรมทัง้ 7 นีเ้พิ่มพนูได้ด้วย กลัยาณมิตร และโยนิโสมนสกิารเป็นหลกั 
อริยสัจ 4 คือ ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ 
1) ทกุข์ คือ ความจริงท่ีวา่ด้วยความทกุข์    2) สมทุยั คือ ความจริงท่ีวา่ด้วยเหตใุห้เกิดทกุข์  
3) นิโรธ คือ ความจริงท่ีวา่ด้วยความดบัทกุข์  4) มรรค คือความจริงท่ีวา่ด้วยทางแห่งความดบัทกุข์ 
ในระหวา่งการบรรยายท่านยงัยกตวัอย่างของท่านพาหิยะ -ผู้บรรลธุรรมอยา่งรวดเร็ว-ด้วยค าสอนเร่ือง สกัแต่
วา่เป็นเช่นนัน้ (เป็นผู้บ าเพ็ญอยา่งอกุฤตในอดีต)และ สอนเร่ืองพระมหากปัปินเถระ -(ค าอทุานวา่สขุหนอ)-  ผู้



มีศรัทธาในพระพทุธศาสนาจากอดีตชาติท่ีท าไว้ นอกจากนีย้งัสอนเร่ืองธรรมท่ีพระพทุธองค์พิจารณาว่าสอน
มนษุย์ได้ยาก มีพระพรหมมาอาราธนา จนท่านเปรียบกบับวัสี่เหลา่ และสอนปัจจวคัคีได้เห็นผลเป็นกลุม่แรก
อีกด้วย 
ข้อสังเกต: ในทางปฏิบตัิ จากพ่อแม่ครูอาจารย์เราสอนไว้ ท่ีเราปฏิบตัิภาวนา ท่านว่าให้พิจารณาธรรมในใจ  
โดยเฉพาะท่ีเกิดขึน้ในขณะนนัๆ เช่น นิวรณ์ท่ีพบเห็นได้ง่าย และอารมภ์ต่างๆท่ีเข้ามาแทรกในใจ พิารณาให้
เห็นวา่ไมใ่ช่ตวัตนของเรา แยกจากกนัชดัเจน สามารถละและปลอ่ยวางได้ด้วยการพิจารณาธรรมเช่นเดียวกบั
ธรรมโพชฌงค์ เปนต้น 
แตก่ารเรียนในวนันีท้ าให้เห็นความละเอียดอ่อนของหวัข้อนีช้ดัเจนขึน้อย่างมาก เพราะพระพทุธองค์ ทรงชีใ้ห้
เราพิจารณาธรรม เป็นหมวดหมู่จากท่ีเห็นชัด คือนิวรณ์ ท่ีท าให้เราทราบถึงสิ่งท่ีมาปิดกัน้ทางเดินเราอยู่  
ตามมาด้วยหลักใหญ่ใจความท่ีท าให้เราเกิดความหลงผิดว่าเป็นตัวตนของเราคือขันธ์ทัง้ห้า ท่ีเป็น
องค์ประกอบของกายและใจ ต่อจากนัน้ท่านก็ชีใ้ห้เห็นถึงการเช่ือมต่อของกายใจกบัสิ่งภายนอก ตวัท่ีเรารับรู้
และน ามาติดยึด เกิดตญัหา อปุาทาน ตามท่ีกิเลศหลอ่หลอกเรา ตามมาด้วยโพชฌงค์ เป็นการใช้สติปัญญา 
พิจารณาให้เห็นตามความจริง-ธรรม-ท่ีเกิดขึน้ เห็นความยึดมั่นถือมั่น ในตวักิเลศ ตัญหา และอุปาทาน 
รวมทัง้ขนัธ์ทัง้ห้าท่ีเรายดึมาเป็นตวัตน จนสดุท้าย ธรรมะอนัยิ่งใหญ่ท่ีท าให้เราหลดุพ้นจาก วฏัฏสงสารนีไ้ด้ก็
คือ อริยสจัจสี่ เห็นทกุข์ รู้เหตเุกิดทกุข์ รู้ทางดบัทกุข์ และ ดบัทกุข์ได้อยา่งสมบรูณ์ตอ่ไป กราบขอบพระคณุพอ่
แม่ครูอาจารย์ท่ีแนะน า กราบขอบพระคณุครูจารญ์ท่ีแสดงแผนท่ีท่ีพระพทุธองค์ทรงชีแ้นะไว้อย่างละเอียดยิ่ง
นี ้ขอสรรพสตัว์ทัง้มวลจงเป็นสขุ และพ้นทกุข์เถิด 

 
 

23 พ.ย. 63 ศาลา 108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ศาลาท่ีระลกึองค์หลวงตาเร่ิมจะตัง้เสาแล้วครับ 

 

ศาลา 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์ อาคาร 108 ปี ท่านเจ้าพระคณุสมเด็จฯ ก็เตรียมวางแผ่นพืน้ชัน้ล่างแล้ว
ครับ ตามอาคารหลวงตามาตดิๆครับ งานสองศาลานีผ้า่นมาหนึง่เดือนแล้วครับ คานลา่งพืน้ลา่งเสร็จแล้ว ขึน้
คานบนเตรียมเทพืน้แล้ว นบัว่าเวลาพอใช้ได้ครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร แตถ้่าปลอ่ยให้ท่านวะรับไท าเราไม่แบง่

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220803367548208&set=pcb.10220803666635685&__cft__%5b0%5d=AZXV-3_ph0TQNBdSI9ST-yGpbEub9VizoWbZhCE6PaqbPy5iIwZonL7gJu9wSrKzw9H07AxVhQiXGN_QyU3UUbkyf3J1ttvlzFCjHxc5BKHUfjPewyDhXhyprwr_6_pn5dC_6Y6eC7lTvbua7ju9SKfw&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220803367548208&set=pcb.10220803666635685&__cft__%5b0%5d=AZXV-3_ph0TQNBdSI9ST-yGpbEub9VizoWbZhCE6PaqbPy5iIwZonL7gJu9wSrKzw9H07AxVhQiXGN_QyU3UUbkyf3J1ttvlzFCjHxc5BKHUfjPewyDhXhyprwr_6_pn5dC_6Y6eC7lTvbua7ju9SKfw&__tn__=*bH-R


เบาภาระท่านมา งานท่ีท่านตัง้ใจจะบูรณะทัง้วดัป่าบวัแก้ว ให้ทนัพิธีผูกพทัธสีมา คงเป็นไปได้ยากนะครับ 
ต้องช่วยกนัเต็มท่ีครับ ท่านเจ้าอาวาสท่านงานยุ่งมากๆ ดีท่ีคณุเวโรจน์มาช่วยดแูลให้ทัง้สองอาคาร ส าหรับ
ศาลานีมี้ห้องน า้ในอาคารด้วยครับ ใช้ส าหรับรองรับพระอาคนัตกุะและพระนวกะด้วยครับ 

 
24 พ.ย. 63 ศาลาอุโบสถ วัดป่าบัวแก้วฯ ขึน้เหลก็เสาแล้วครับ พระท่ีมาช่วยงานจากถ า้เตา่ก าลงัวางแผน
เปลี่ยนพืน้ไม้ศาลาครับ 

 
25 พ.ย. 63 วัดถ า้ผาด า ดอยแม่ตื่น จ.ตาก 

จากท่ีท่านอาจารย์มหาสมควรท่านเจ้าอาวาสวดัถ า้ผาด าได้เมตตามาสร้างถงัน า้สแตนเลสแสนกวา่ลติรให้

มลูนิธิฯทัง้ท่ีวดัป่ามหาวนัและวดัป่าบวัแก้วฯ ท่านเป็นศษิย์ขององค์หลวงตาพระมหาบวัสมยัเดยีวกบัพระ

อาจารย์โสภา ท่านจงึเมตตามาช่วยเหลืองานของมลูนิธิฯ ทางมลูนิธิเองก็ระลกึในพระคณุท่านเสมอ และได้

จดัท าภาพพทุธประหวตัิของคณุครูเหม เวชกร จ านวน32ภาพ เพ่ือน าไปมอบให้ท่านประดษิฐานท่ีศาลาใหญ่ 

 

25 พ.ย. ประชุมหารือเพื่อมอบไฟฟ้าให้หมู่บ้านห้วยผาด า จากการท่ีเราได้มามอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค 

เคร่ืองกนัหนาว สงัฆทาน ให้กบัชาวบ้านและวดัในพืน้ท่ีดอยแม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตากแห่งนีม้าหลายปี จาก

การช่วยเหลือของคณุหมอจิระพงศ์ และทีมงาน ท่านอาจารย์มหาสมควรท่านได้น าพลงังานไฟฟา้ระบบโซลา่

เซลมาใช้ท่ีวดัเพื่อการก่อสร้างเสนาสนะฯ รวมทัง้ท าถนนคอนกรีตยาวกว่าหกกม.ให้ชาวบ้านบริเวณวดัคือ

หมู่บ้านห้วยผาด าได้ใช้เดินทาง เพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมาก ท่านจึงเป็นเสมือนผู้ น าชุมชนท่ีคอย

ช่วยเหลือชาวบ้านให้เขตทรุกนัดารแห่งนี ้พืน้ท่ีแห่งนีอ้ยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเลกว่า1000ม. ไม่มีไฟฟา้ ใช้ระบบ



น า้ประปาภเูขาท่ีน า้น า้ลงๆทกุๆปี ท่านอาจารย์มหาท่านเป็นห่วงชาวบ้าน ท่านจึงให้เราจดัหาพลงัทดแทนให้

ชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือเขาให้สะดวกสบลายขึน้ แม้แตเ่ราเองจากตวัจงัหวดัตากบา่ยโมง มาถึงท่ีวดัยงัใช้เวลา

กว่าสี่ชั่วโมงเลยครับ ทัง้ๆท่ีระยะทางไม่ก่ีกม.ครับ  วนันีเ้ราจึงนัดหัวหน้าชุมชน ผู้ ใหญ่บ้านฯ มาพูดคุยหา

แนวทางจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาโดยมีท่านอจ.มหาเป็นประธาน มีคณุเวโรจน์ท่ีเราเชิญไปให้วามรู้และ

ดแูลเร่ืองระบบไฟฟา้ให้ สรุป ทางหมูบ้่านจะส ารวจความต้องการของชาวบ้านสง่มาให้ทางมลูนิธิพิจารณาอีก

ครัง้ เพื่อตัง้โครงการให้ความช่วยเหลือพวกเขาในปีหน้านีค้รับ โดยใช้พลงังานทดแทนระบบโซลา่เซลครับ เรา

จะเข้าไปมอบเสือ้ผ้าเคร่ืองกนัหนาว เคร่ืองอปุโภคบริโภคให้พี่น้องดอยแม่ตื่นอีกครัง้ต้นเดือนมกราคมครับ   

คงจะได้ข้อมลูเพื่อมาสรุปตัง้โครงการอีกครัง้ครับ เพื่อนๆสนใจช่วยกนันะครับ ใครพอหาอุปกรณ์ แผ่นโซล่า

เซล, เคร่ืองชาร์ต และคอนเวอเตอร์ ฯราคาถูก หรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ก็จะเป็นการดีมากๆเลยครับ มา

ช่วยกนันะครับ พวกเขารอเราอยูค่รับ 

 

26 พ.ย. 63 รพ.สต.ค าหวัน ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก  
รพ.สต.ค าหวนัแห่งน า้อยู่บนดอยแม่ตื่น ไฟฟ้าท่ีใช้มาจากอบต.แม่ตื่นตอนกลางวนั และโซล่าเซลในตอน
กลางคืน สญัญาณเนตมีบ้างไมมี่บ้าง โทรศพัท์ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง สว่นใหญ่จะไมไ่ด้ ชาวบ้านในพืน้ท่ีทัง้หมด
ต้องใช้รพ.สต.แห่งนีด้แูลโดยรพ.แม่ระมาด มีคณุหมอจิระพงศ์ดแูลช่วยเหลือชาวบ้านดอยแม่ตื่นแห่งนีม้ากว่า
สามสิบปี คณุหมอแจ้งให้เราทราบว่าระบบไฟฟ้าจ าเป็นมากส าหรับเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ เพราะ
กว่าจะส่งผป.ไปรพ.แม่ระมาดอาจใช้เวลาสามสี่ชม ทัง้ๆท่ีระยะทางไม่ก่ีสิบกม. ผป.จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
ดแูลเบือ้งต้นท่ีรพ.สต.แห่งนี ้และลกูข่ายอนามยัในพืน้ท่ีอีก5-6แห่งซึง่ไม่มีไฟฟ้าเช่นกนั วนันีเ้ราได้มาส ารวจ
พืน้ท่ีพบว่าเคร่ืองป่ันไฟ พอใช้ได้ก็จริงแตมี่ผู้ ใช้ไฟจ านวนมาก จึงไม่เพียงพอ ระบบโซลา่เซลท่ีมีอยู่ก็สิบกว่าปี
แล้ว อปุกรณ์ก็ไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไร แบตเตอร่ีก็สองปีกว่าเก็บไฟไม่ค่อยได้แล้ว ปรึกษากบัช่างเวโรจน์
คาดว่าต้องเปลี่ยนเกือบทัง้ระบบเพื่อให้ใช้ได้อย่างพอเพียงในการท างานทีทัง้กลางวนัและกลางคืน รวมทัง้
ตู้ เย็นเก็บยาและวคัซีนท่ีปัจจบุนัต้องใช้ตู้ เย็นท่ีท างานจากแก็สหุงต้ม  งานนีด้จูะไม่มีความส าคญันกัส าหรับ
พวกเราในเมืองอาจดเูป็นเร่ืองเลก็ๆน้อยๆ แตส่ าหรับพวกเขา เป็นเร่ืองส าคญัถึงชีวิตได้ทีเดียวครับ ตอนเราไป
ส ารวจเด็กๆ จ านวนมากป่วยมารับการตรวจรักษาท่ีรพ.แห่งนี ้ชาวบ้านท่ีเราพดูคยุด้วยก็บอกว่ายินดีรับการ
รักษาท่ีน่ีมากกว่าเดินทางไปรพ.ใหญ่ เพราะสิน้เปลืองทัง้เวลาและค่าใช้จ่ายด้วย เราจากมาพร้อมกับ
ความคิดความเห็นจากทุกๆ  คน อีกค รั ง้ ท่ีความแตกต่างทางสังคมก่อ เ กิดเ ร่ืองราวมากมาย 
หลงัการประเมินข้อมลูแล้วเราจะสรุปให้เพื่อนๆ ได้ทราบว่าค่าใช้จ่ายส าหรับระบบไฟฟ้าท่ีเราจะมอบให้รพ.



แห่งนีจ้ะประมาณเท่าใดนะครับ เพื่อนๆ ท่านใดท่ีมีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือพี่น้องในชนบทท่ีขาดแคลน
และด้อยโอกาสเหลา่นี ้เรียนเชิญร่วมบญุกนันะครับ 

 

29 พ.ย.63 อิฐมวลเบา 

อิฐมวลเบาจาก Q-con บริจาคร่วมสร้างอาคาร 72ปี พระอาจารย์บญุมีฯ ท่ีรพ.หนองววัซอมาถึงหน้างานแล้ว

ครับเช้านี ้กราบอนโุมทนาบญุนะครับ เพ่ือนๆใครท่ียงัมีศรัทธาร่วมท าบญุช่วยเหลือผู้ ป่วยร่วมกบัครูจารย์บญุมี 

วดัถ า้เตา่ เรียนเชิญนะครับ 

 


