
      ธันวาคม 2563 
5 ธ.ค. 63 หมูบ้่านปอสามต้น ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภมูิ จ.กาญจนบรีุ  

ท าบญุวนัพ่อ ไปมอบของขวญัปีใหม่ และเคร่ืองกนัหนาวให้น้องๆในชนบทชายแดนทองผาภมูิ ต.ปิล๊อก คณะเรา17
คน ตอนแรกมีก าหนดไว้20แต่ไม่มาเสียสามคนครับ เรือเลยว่างไปหน่อยครับ เสียดายคนท่ีอยากมาแต่ไม่ได้มานะครับ 
ท าบุญกับเด็กๆ น่ารักทุกคนเลยครับ คณุเวโรจน์ช่วยประสานงานให้สะดวกมากครับ พวกเราออกจากกทม.ตีสี่ แวะทาน
อาหารเช้าเล็กน้อยแล้วไปลงแพกนั ใช้เรือสองล า เดินทางไปหนึ่งชม.ได้ครับ เด็กๆ มีร้อยกว่าคนตวัเล็กๆ น่ารักมาก มอบ
ของขวญัและเคร่ืองกนัหนาวเสร็จ ท่านอาจารย์ฐาให้โอวาทเด็กๆ เลก็น้อย ก่อนจะกลบัออกมาท าภารกิจเยี่ยมเยียน นมสัการ
ครูบาอาจารย์ในพืน้ท่ีตอ่ครับ 
 

 

 

 

 



 
 

 วัดป่ารวมบุญ 
ออกจากรร. มอบของขวญัให้น้องๆเสร็จ ก็แวะมาท าบญุ ถวายปัจจยั ไทยธรรม กนัท่ีวดัป่ารวมบญุ สนทนาธรรมกนั

เลก็น้อยพอรู้จกักนับ้าง ท่านเจ้าอาวาสเคยไปกราบครูบาอาจารย์ท่ีบ้านตาด แตท่่านบวชท่ีกลางดง แล้วมาจ าพรรษาท่ีกลาง
ป่าแห่งนี ้พรรษาท่ีผ่านมามีพระจ าพรรษา  5รูป ขณะนีอ้ยู่กบัเณร (มหา3ประโยค) 1รูป ก าลงัมีโครงการสร้างเจดีย์บนยอด
เขา พวกเราร่วมวายปัจจยัไปเพื่อสืบตอ่พระพทุธศาสนา เจดีย์เสร็จแล้วคอ่ยมาชมกนันะครับ เดินบ้างนัง่รถ4*4บ้างสนกุดีนะ
ครับ ดีท่ีคณะเรามีโอกาสดีๆ ได้มาท าบญุกนัถึงท่ีแห่งนีน้ะครับ 
 

 
 พระธาตุโบอ๋อง 

กราบนมสัการพระธาตโุบอ๋อง ความเป็นมาของพระธาตโุบอ่องนัน้ ไม่คอ่ยมีหลกัฐานชดัเจนมากนกั มีเพียงค าบอก
เล่าของชาวบ้านในพืน้ท่ีเล่าสืบต่อกนัมาว่า พระธาตโุบอ่องสร้างมาเป็นเวลากว่าร้อยปี โดยไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง มี
ลกัษณะเป็นเจดีย์ศิลปะพม่าตัง้อยู่บนยอดเขา โดยมีบอ่น า้บงึบวัล้อมรอบภเูขานีอ้ยู่ การขึน้ไปนมสัการพระธาตุ  สามารถไป
ได้แต่ผู้ชาย ผู้ ท่ีเป็นเพศหญิงห้ามเดินข้ามสะพานไปโดยเด็ดขาด ว่ากันว่าในสมยัก่อนเคยมีผู้หญิงเดินข้ามสะพานเพื่อไป
นมสัการพระธาต ุแต่กลบัเกิดเหตอุศัจรรย์ขึน้โดยน า้ในบ่อรอบพระธาตเุหือดแห้งหายไป ชาวบ้านเช่ือกนัว่าเป็นลางร้าย จึง
ตัง้กฎว่าห้ามผู้หญิงข้ามสะพานไปนมสัการพระธาตุโบอ่องโดยเด็ดขาด ซึ่งความเช่ือนีย้งัคงถือปฏิบตัิสืบต่อกันมาอย่าง
เคร่งครัดจนถึงปัจจบุนั  ทางขึน้พระธาตยุงัมีระฆงัของ ร.5 พระราชทานมอบให้ไว้ ณ พระธาตแุห่งนีด้้วย สะพานไม้อนัเก่าผุ
พงัไป ชาวบ้านสร้างสะพานปนูขึน้แทน 

 



 
  

กราบหลวงปู่ สาย วดัท่าขนุน เสร็จจากท าบุญให้ทาน ขึน้เรือกลบัมาทองผาภูมิอีกครัง้ แต่

เย็นแล้ว เราจึงไปวดัท่าขนนุกราบหลวงปู่ สาย แตไ่ม่ได้ขึน้ไปกราบองค์พระเจดีย์ หรือ แม้แต่

รอยพระพทุธบาทก็ไม่ได้ขึน้ไปนมสัการ พระสงฆ์ก าลงัท าวตัรเย็นอยู่ เราจึงอยู่ได้ไม่นานก็

กลบัท่ีพกัแล้วครับ 

 

พระบรมธาตเุจดย์ี ญาณสังวรานุสรณ์ หลงัเข้าท่ีพกั ตกเย็นก็พากนัมานัง่สวดมนต์
ท าวตัรเย็น ตอ่ด้วยปฏิบตัิภาวนาจนสี่ทุม่ ตอนแรกวา่จะอยูจ่นเท่ียงคืน แตน่ัง่ๆไป
จ านวนคนน้อยลง หายไป จงึต้องเลกิกนัโดยปริยาย แตก็่คงจะเป็นเพราะเหน่ือยกนั
มาก? หรือเปลา่ก็ไม่ทราบนะครับ 
 
 

6 ธ.ค.63 วดัป่าบวัแก้วฯ กราบถวายจงัหนัพระสงฆ์วดัป่าบวัแก้ว เสร็จแล้วเดนิตรวจงานก่อสร้าง 
อาคาร108ปีหลวงตา - ก่อผนงั ติดตัง้หน้าต่างชัน้บนแล้ว วางแผนติดตัง้ประต ูแผ่นป้ายช่ืออาคาร ประตชูัน้ล่างและบนัได
ทางขึน้ เสร็จแล้วก็ไปดอูาคาร 108 ปี ญาณสงัวรานสุรณ์ ก าลงัก่อก าแพงและติดตัง้หน้าต่าง จึงวางแผนเร่ืองห้องน า้ในตวั
อาคาร ประตชูัน้บนและชัน้ลา่ง บนัใดและโครงหลงัคา งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานด้วยดีครับ ต้องขอบคณุคณุเวโรจน์
ท่ีมาช่วยคมุงานให้ เทียบกบังานท่ีศาลาใหญ่ ผ่านมาสองเดือนแล้วยงัไม่ไปไหนเลย คนงานเดี๋ยวมาเดี๋ ยวไม่มาคมุไม่ได้เลย
ครับ ดีท่ีท่านวะกลบัมาดงูานเองแล้ว ตอ่ไปงานคงจะเป็นเร่ืองเป็นราวมากขึน้ครับ 

 

ศาลา 108 ปีหลวงตา 



 

 

 เลีย้งอาหารสรรพสัตว์ วัดเสือ  ออกจากวดัป่าบวัแก้ว คณะเราก็เดินทางมามอบอาหารให้เหล่าสรรพสตัว์ท่ีวดั
เสือ สตัว์พวกนีเ้คยอยู่อย่างสบายเม่ือทางวดัมีรายได้จากคนมาชมเสือ แต่ทางการเอาเสือไปเลีย้งแล้ว ทางวดัไม่มีก าลงัจะ
ดแูลพวกเขา เรามีโอกาสมีเวลาก็มาแบง่เบาภาระกนับ้าง ช่วยเขาให้หายหิว อิ่มท้องสกัมือก็ยงัดีนะครับ  ภาพลกูหมนู้อยวิ่ง
ตามผลแตงโมท่ีเรากลิง้ให้ งบักินอย่างเอร็ดอร่อยนัน้น่าดมูากๆครับ ส่วนเจ้ากวางน้อยก็ยงัหวาดกลวัไม่ค่อยจะทานกบัมือ
พวกเรา แตถ้่าวางกองไว้ให้ก็จะทานอยา่งระวงั ดแูล้วเหมือนยงัมีคนท าร้ายเขาอยู่? เขาจงึยงัไม่เช่ืองคนนกันะครับ น่าสงสาร
จงั สตัว์โลกด้วยกนัได้ก็พงึกระท า เราและเขาก็อยูว่นเวียนในวฏัฏนีร่้วมกนั-***สพัเพสตัตา, สพัพ, 
ทกุขา ปะมจุจนัต,ุ -สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง จงพ้นจากทกุข์เถิด*** 

 
 

 6 ธ.ค.63 พระปฐมเจดีย์-วดัพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กราบพระบรมสารีริกธาต ุพระร่วงโรจนฤทธ์ิ พระศลิา

ขาว พระอฐิัรัชกาลท่ี 6 พระนอน พระพทุธรูปปางตา่งๆ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ขอพรเป็นศริิมงคลให้กบัชีวิต ท่ีกราบถวายไว้

แล้วในบวรพระพทุธศาสนา 

 สิ่งท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาถึงพระปฐมเจดีย์แล้วนัน้ก็คือ การไปกราบนมสัการพระร่วงโรจนฤทธ์ิ ช่ือเต็มคือ พระร่วงโร

จนฤทธ์ิ ศรีอินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวธุ ราชปชูนียบพิตร แต่ประชาชนทัว่ไปจะเรียกว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระ

ร่วงโรจนฤทธ์ิ เม่ือสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 6 ด ารง พระยศเป็นสมเด็จพระยพุราช ได้เสด็จ 

ตรวจค้นโบราณสถานในมณฑล ฝ่ายเหนือ เม่ือ พ.ศ. 2452 พบพระพทุธรูปช ารุดองค์หนึ่งจมในพืน้ วิหาร วดัโบราณในเมือง

ศรีสชันาลยั โปรดให้ขดุขึน้ พบพระเศียร พระหตัถ์ และพระบาทท่ียงัดีไม่ช ารุดมีลกัษณะ งดงามต้องตาม พระราชหฤทยั จึง

โปรดให้เชิญลงมากรุงเทพมหานคร ครัง้เสด็จเถลิง ถวลัยราชสมบตัิ จึงโปรด ให้สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัิวงศ์ 

ศาลา 108 ปีญาณสังวรานุสรณ์ 

ศาลา 108 ปีหลวงตาฯ 



ท ารูปหุ่นขีผ้ึง้ ปฏิสงัขรณ์ปัน้ให้เสร็จบริบรูณ์เต็มองค์ ตัง้การพระราชพิธี เททองท่ีวดัพระเชตพุนฯ เม่ือ พ.ศ.2456 เป็นพระยืน

ปางห้ามญาติ หล่อ ด้วยโลหะ ครัน้แล้วเสร็จ อญัเชิญประดิษฐานไว้ท่ีซุ้มวิหารทิศ ตรงบนัได ใหญ่เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2458 โดยพระร่วงโรจนฤทธ์ิจะมีขนาดความสงูเม่ือวดัจากพระบาทถึงพระเกศราว 12 ศอก 4 นิว้ เป็นพระพทุธรูปปาง

ห้ามญาติ ศิลปะแบบสโุขทยั ประทบัยืนอยู่บนฐาน โลหะทองเหลืองลายบวัคว ่าบวัหงาย อีกทัง้บริเวณใต้ฐานพระร่วงโรจน

ฤทธ์ิ ยงับรรจพุระราชสรีรางคารในรัชกาลท่ี 6 ไว้ด้วย 

นอกจากพระร่วงโรจนฤทธ์ิแล้ว ยงัมี ศาลเจ้าพ่อปราสาททอง พระพทุธไสยาศน์ และพระศิลาขาว สิ่งท่ีผู้คนนิยมท าเพ่ือเป็น
สิริมงคลแก่ชีวิต เม่ือมาพระปฐมเจดีย์ นัน่ก็คือ การเดินรอบพระอารามชัน้นอก หรือชัน้ในก็ได้ให้ครบ 3 รอบ เพื่ออธิฐานจิต
ขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิให้สมปรารถนา แตส่ าหรับท่านใดท่ีต้องการขอพรเร่ืองเรียนตอ่ แนะน าให้ขอพรกบัพระศิลาขาว เพราะชาว
นครปฐมเช่ือกนัวา่พระศลิาขาวจะน าพรมาให้เด็กๆ ท่ีตัง้ใจเรียน ให้สมปรารถนากบัโรงเรียน และมหาวิทยาลยัท่ีตัง้ใจไว้ 

 

พระประโทณเจดีย์ ต านานเร่ืองพระยาพานได้กระท าปิตฆุาตพระยากง และด้วยความโกรธท่ีมีคนปิดความไว้
ไม่ให้ทราบว่าพระยากงเป็นพระราชบิดาจงึประหารยายหอมท่ีเลีย้งพระองค์มาตัง้แตเ่ด็กอีกด้วย หลงัจากปรึกษากบัพระ
เถระอรหนัต์ ท่านแนะให้สร้างพระเจดีย์ขึน้จะได้ลดบาปกรรมได้เป็นบางสว่น พระยาพานทองจงึสร้างพระปฐมเจดีย์ให้พระ
ราชบดิาและพระประโทณเจดีย์ให้ยายหอม(ครอบองค์เจดีย์เก่าท่ีมีอยูเ่ดิม) 
ความเป็นมาของวดัพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร 

วดัพระประโทณเจดีย์ เป็นวดัท่ีสร้างขึน้ในสมยัท่ีอาณาจกัรทวารวดีรุ่งเรืองทางด้านศิลปวตัถแุละสถาปัตยกรรม จาก

การขดุค้นทางโบราณคดีในบริเวณใกล้เคียงองค์พระประโทณเจดีย์ ได้พบรูปกวางหมอบศิลาฝังอยู่ในแผ่นดิน ทางด้านทิศ

เหนือของวัด อยู่ห่างประมาณ 5 เส้นเศษ ลึกประมาณเมตรเศษ รวมอยู่กับเจดีย์เก่า และบริเวณนัน้มีอิฐโบราณอยู่เป็น

จ านวนมาก กวงาหมอบศิลานัน้เป็นศิลปะแบบทวารวดี ท่ีท าตามแบบในอินเดีย ครัง้สมยัพระเจ้าอโศกมหาราช เพราะใน

สมยัพระเจ้าอโศกนี ้ยงัไม่มีการสร้างพระพทุธรูปขึน้ จึงนิยมสร้างศิลปะวตัถ ุท่ีเก่ียวกบัสงัเวชนียสถานเป็นส่วนมาก เช่นรูป

กวางหมอบ เสมาธรรมจักรก็เป็นส่วนท่ีเก่ียวกับตอนท่ีพระพุทธเจ้า แสดงพระธรรมเทศนาเป็นครัง้แรก ท่ีป่า อิสิปตน

มฤคหทายวนั เป็นต้น นอกจากนีย้งัมีหลกัฐานท่ียืนยนั ความเป็นมาของวดัพระประโทณเจดีย์ ควบคู่กบัความเป็นมาของ

อาณาจกัรทวารวดี คือ ได้พบเหรียญเงิน 2 เหรียญ เส้นผา่ศนูย์กลาง 1.2 และ 1.5 เซนตเิมตร ค้นพบท่ีบ้านสองตอน (ปัจจบุนั 

อยูใ่กล้บ้านหนองบอนงาม) ม. 2 ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม ซึง่ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ อา่นศิลาจารึก

บนเหรียญดงักล่าว ได้ความว่า "ศรีทวารวดี ศวรบุณยะ" ซึ่งแปลว่า "บุญของพระราชาแห่งศรีทวารวดี" สมเด็จกรมพระยา

ด ารงราชานภุาพ กลา่วไว้ในเร่ืองมลูเหตกุารสร้างวดั ซึง่กรมศาสนาพิมพ์ขึน้ไว้ในหนงัสือช่ือใบลานตอนหนึ่งได้ทรงเอ่ยถึงวัด

พระประโทณเจดีย์วา่ ชัน้เดมิพระพทุธศาสนาคงจะรุ่งเรืองแตใ่นบ้านเมืองแล้วจงึแผอ่อกไปท่ีอ่ืนโดยล าดบั 



เน่ืองจากวดัในสมยัทวารวดีนัน้คงจะมีหลายวดั ท่ีมีความส าคญั เช่น วดัพระปฐมเจดีย์ ฯ วดัพระงาม วดัพระประ

โทณเจดีย์ เป็นต้น แต่หลกัฐานท่ียืนยนัว่าพระประโทณเจดีย์อยู่กลางเมืองศนูย์กลางความเจริญในสมยัทวารวดี ก็คือ จาก

การค้นพบโดยการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ ท่ีหม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิสกลุ ทรงบรรยายท่ีพระประโทณเจดีย์และเจดีย์จลุประ

โทน 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2503 ให้คณะนกัโบราณคดีท่ีมาร่วมในสถานท่ีนีว้่า ศิลปะทวารวดีนี ้ปัจจบุนัมีการขดุ

ค้นกันมาก โดยเฉพาะท่ีเมืองนครปฐม คือเราเช่ือกันมานานแล้วว่า เมืองนครปฐมนีเ้ป็นศนูย์กลางของอาณาจกัร และได้

ค้นพบศิลปะทวารวดีท่ีน่ีเป็นจ านวนมาก ซึง่แสดงถึงการได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ อินเดียแบบคปุตะ และหลงัคปุตะ แตว่่า

ตวัเมืองยงัค้นไม่พบ เม่ือเร็วๆนีมี้การศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ ท าให้สามารถทราบได้ว่า เมืองโบราณท่ีนครปฐมนัน้ 

ตัง้อยู่ทิศตะวนัออกขององค์พระปฐมเจดีย์ในปัจจุบนั ซึ่งก็คือตัง้อยู่ในบริเวณต าบลพระประโทน มีพระประโทณเจดีย์เป็น

ศนูย์กลาง การท่ีกล่าวถึงสถานท่ีส าคญัเช่น พระปฐมเจดีย์ ว่าตัง้อยู่นอกเมืองโบราณนีไ้ม่เป็นของแปลก เพราะว่าในสมยั

โบราณเขาท ากนัแบบนีท้ัง้สิน้ คือ ศาสนสถานใหญ่ๆ ท่ีส าคญั มกัตัง้อยูน่อกเมือง อาจเป็นเพราะต้องการความสงบเงียบก็ได้ 

เพราะฉะนัน้ ในตอนนีก็้ได้ค้นพบแล้วว่า เมืองสมยัวารวดีท่ีนครปฐมนัน้ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของนครปฐมและมีพระประ

โทณเจดีย์ เป็นจุดศนูย์กลาง ได้ค้นพบร่องรอยมีคลู้อมรอบตวัเมืองคล้ายรูปไข่ซึ่งเป็นสมยัทวารวดีปรากฏอยู่ จากอดีตอนั

ยาวนานไมต่ ่ากวา่ 1,500 ปี 

 
 ภาวนาสัญจร 

 10-13 ธ.ค.63 ภาวนาสญัจร เมืองเก่าอยธุยา วนัหยดุยาวครัง้นี ้ครูจารย์บุญมีถ า้เต่า ท่านเมตตา มาให้การอบรม
ปฏิบตัิภาวนาพวกเรา ณ เมืองเก่าอยธุยาราชธานี ระหวา่ง 10-13 ธ.ค.  

วนัท่ี 10 ธ.ค.มีกิจกรรมปรับทศันคติ เรียนรู้ประวตัิศาสตร์พทุธศาสนาสมยัอยธุยา ช่วงบา่ย  
วนัท่ี 11 ธ.ค.เช้าลงทะเบียน 8 โมง ปฏิบตัิภาวนาท่ีหอธรรม จนเย็นมีการภาวนานอกสถานท่ี บริเวณองค์พระเจดีย์ 

จนเท่ียงคืน  
วนัท่ี 12 ธ.ค.ตื่นตีสี่สวดมนต์ท าวตัรเช้า อบรมปฏิบตัิภาวนาทัง้วนัจนเท่ียงคืน  
วนัท่ี 13 ธ.ค. หลงัทานอาหารเท่ียง เก็บกวาดท าความสะอาดท่ีพกั/ท่ีปฏิบตัิธรรม เสร็จแล้วบา่ยมีพิธีปิดอบรม ถาม

ตอบปัญหาการปฏิบตัิภาวนา ก่อนจะแยกย้ายกนักลบัไปปฏิบตัิต่อในชีวิตของแต่ละคน   ครูจารย์ทัง้สามรูปเมตตามาพกัท่ี
ธรรมวิภาวนั และรับจงัหนัเช้า 07.00 น. ก่อนจะเดนิทางกลบัอดุรธานี  

การอบรมปฏิบตัิธรรม "ภาวนาสญัจร" ครัง้นีค้รูจารย์ท่านเมตตามาให้ความรู้ อบรมปฏิบตัิภาวนาให้พวกเรานะครับ 
ครูจารย์ท่านมีกิจมากมายแต่ท่านก็ยังสละเวลามาให้พวกเรา อยู่ร่วมปฏิบตัิภาวนากับเราตัง้แต่ตี 4 ถึงเท่ียงคืน หาครูบา



อาจารย์เช่นนีแ้ทบจะไม่ได้แล้วนะครับ กรุณาให้ความส าคญัในการอบรมปฏิบตัิธรรมครัง้นีด้้วยนะครับ หลาย ๆ คนอาจ
ไม่ได้คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านล าบากเพียงใด   ส าหรับธรรมบริกรทกุ ๆ ท่านก็ได้เสียสละแรงกาย แรงใจ ก าลงัทรัพย์ช่วยกนั
จดั "ภาวนาสญัจร" ครัง้นีข้ึน้ การเตรียมงานกว่าคร่ึงปี มีปัญหาและอปุสรรคมากมายกวา่จะได้จดักิจกรรมครัง้นีข้ึน้ได้ กรุณา
ตัง้ใจให้สมกบัท่ีทกุคนพยายามท่ีจะสง่เสริมและเผยแผพ่ระธรรมค าสอน แนวทางปฏิบตัิภาวนา ขององค์พระบรมศาสดา ให้
พวกเราได้ใช้เป็นแนวทางด าเนินชีวิตกนัต่อไปนะครับ กราบอนโุมทนา ผู้ เข้าอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ครับ มลูนิธิดวง
แก้วฯ และธรรมบริกรทุกๆ ท่านชวยกนัเสียสละแทนทกุท่านแล้วครับ ขอเพียงตัง้ใจรับสิ่งดีๆและมีค่าท่ีสดุท่ีพวกเราจะมอบ
ให้แก่กนัได้ในครัง้นี ้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ตวัท่านเอง เราทกุคนก็สขุใจแล้วครับ ด้วยความรัก ความปรารถนาดีจากใจ 

 

  

 



      

       
 กราบท่านเจ้าอาวาส และ แม่

ชีสมจิตร กราบรายงานเร่ืองการน า

คณะมาปฏิบัติภาวนาท่ีวัด  และ

ก ร า บ ถ ว า ย ปั จ จั ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 

คา่อาหารคา่น า้คา่ไฟ วนันีร้วมสี่หมื่น

บาท 

 

 
13 ธ.ค. 63 ภาวนาสญัจร บา่ยปิดอบรม ภาวนาสญัจร ณ วดัใหญ่ชยัมงคล เป็นอีกครัง้หนึง่ส าหรับการ อบรมปฎิบตัิภาวนา

นอกสถานท่ี “ภาวนาสญัจร” ปีนีเ้ราไปตา่งประเทศไม่ได้ จงึจดัภายในประเทศแทนครับ เท่าท่ีฟังเพ่ือนๆ ท่ีมาร่วมอบรมหลาย

คน สรุปให้ฟังว่าได้หลกัภาวนาท่ีดีจากครูอาจารย์บญุมี และได้พบเจอกบัโจทย์ภาวนาจริงๆเช่น เวทนาในการนัง่นานๆเป็น



ชม. สองชม. เป็นต้น ท่านอาจารย์บญุมี ให้ข้อคิดวา่ ให้ยดึพละห้าอนิทรีย์ห้าไว้ ธรรม ทัง้ห้าข้อนีส้ าคญัมาก ในการปฏิบตัิ

ภาวนา. ท่านย า้ให้พวกเรา พยายามสร้างเหต ุคือบงัคบัตนเองทัง้กายวาจาใจ ให้เดินตาม มรรคให้ได้ แต.่..ไมต้่องกงัวล/หวงั

ผล เพราะเม่ือสร้าง/ท าเหตดุแีล้ว ผลยอ่มดเีอง การปฏิบตัิภาวนานัน้ ส าคญัต้องตอ่เน่ือง ตัง้ใจจริงจึงเห็นผล  

 

หลงัส่งพ่อแม่ครูอาจารย์บญุมีกลบัไปพกั ณ ธรรมวิภาวนัก่อน เหล่าธรรมบริกรก็ช่วยกนัท าความสะอาด เก็บกวาด
สถานท่ีอบรม และห้องพกัจนสะอาดเรียบร้อยเหมือนยงัไมไ่ด้ใช้งานเลย ก่อนกลบับ้านก็พากนัไปกราบพระประธาน องค์พระ
เจดีย์ และพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอบพระคณุท่ีให้พวกเรามาปฏิบตัิภาวนา ณ วดัใหญ่ชยัมงคลแห่งนี ้ผู้ปฏิบตัิอบรมรวม
24ท่าน ใช้จ่ายไปเจ็ดหมื่นกวา่บาท แตก่ารจดัอบรมปฎิบตัิภาวนาไมไ่ด้อยูท่ี่เงินครับ ผลประโยชน์ท่ีผู้อบรมได้หลกัการภาวนา 
การสืบตอ่และรักษาไว้ซึง่บวรพระพทุธศาสนานัน้มีคา่ยิ่งกวา่มากมายนกั การเตรียมการกวา่หกเดือนท่ีธรรมบริกรช่วยกนัจดั
หลกัสตูร ภาวนาสญัจร ครัง้นีจ้งึเรียกได้วา่ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดีอีกครัง้หนึง่ครับ 

เม่ือศึกษาในอดีต ผู้คนสร้างศาสนวตัถไุว้เป็นเคร่ืองแสดงความรักความศรัทธาในพระพทุธศาสนา แต่เราก็ได้เห็น
ความเสื่อมถอยของวตัถเุหลา่นัน้ไปตามกาลเวลา แตแ่ก่นของศาสนานัน้สืบตอ่ได้เพียงท่ีใจ จากการประพฤติปฏิบตัิภาวนา
นัน้แหละคือการสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ศาสนวตัถนุัน่มิอาจจะรักษาตวัศาสนาไว้ได้เลย ไม่ว่าจะพระพุทธรูป 
เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ล้วนแตกหกัผพุงัเสียหาย การปฏิบตัิภาวนาท่ีบ าเพ็ญสืบต่อกนัมาน่ีเองท่ีจะสามารถรักษาพระธรรมวินยั 
และแก่นแท้ของพระพทุธศาสนาไว้ได้ น่ีคือสาระท่ีพวกเราได้มาชมประวตัิศาสตร์ของพระพทุธศาสนาในกรุงเก่าแห่งนี ้และ
เป็นความหมายอย่างหนึ่งในการมาปฏิบตัิ "ภาวนาสญัจร" ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ในกรุงศรีอยุธยา อดีตราชธานีหนึ่งของ
พระพทุธศาสนา 

16 ธ.ค. ภาพพระพุทธประวัต ิ 
ภาพพทุธประวตัิ ณ ถ า้ผาด า ท่ีมลูนิธิดวงแก้วฯได้น าไปถวายเมื่อเดือนก่อน ปัจจบุนัตดิตัง้เสร็จ
เรียบร้อยแล้วครับ กราบอนโุมทนากบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นร่วมในบญุกศุลครัง้นีด้้วยนะครับ 
 

17ธ.ค. กราบอวยพรปีใหม่อาจารย์อมรา 
พี่แปน้ หรืออาจแพทย์หญิง อมรา มลลิา เป็นครูบาอาจารย์ท่ีเราเคารพรักท่านหนึง่ ท่ี
เป็นศษิย์ในองค์หลวงตาบ้านตาดด้วยกนั และท่านก็ได้เมตตาสัง่สอนเราเสมอๆ รวมทัง้
ยงักรุณามาให้การอบรมปฎิบตัิภาวนาให้พวกเราท่ีวชัรธรรมสถานอีกด้วย กราบระลกึ
ในพระคณุพ่ีแปน้เสมอครับ 



 
19 ธ.ค. พระบรมธาตุเจดย์ีญาณสังวรานุสรณ์ 
สีท่ีซอ่มไปเม่ือต้นปีนีห้ลดุลอกออกมาจนถึงสีรองพืน้เดมิ และ
หลายบริเวณท่ี.าอมท าใหม ่สีเกิดพพุองออกมา งานนีเ้ห็นทีจะเป็น
งานใหญ่อีกแล้วครับ เพราะซอ่มยากมากๆครับ 
 

ศาลาอุโบสถ วัดป่าบัวแก้วฯ ความคืบหน้าในงานบรูณะศาลาเก่าเป็นศาลาอโุบสถ เปลี่ยนพืน้ศาลาเก่าและขยาย
หลงัคาและพืน้ออกมาอีกสองเมตร พร้อมเตรียมท าก าแพงแก้วรอบอโุบสถใหมด้่วยศิลาแลง 

 
 

อาคาร108ปี หลวงตาพระมหาบัวฯ ขณะนีก้ าลงัมงุหลงัคาเมทลัชีทบโุฟม
กนัความร้อนอยู่ครับ วนันีเ้จอท่านอาจารย์วะ เลยคยุสรุปงานบนัไดหน้า ช่องระบาย
อากาศ ช่องแสง บริเวณห้องเก็บของด้านล่าง และบริเวณท่ีจะติดป้ายช่ืออาคาร
ด้านหน้าทางขึน้เหนือประตเูข้าครับ 

 
 

อาคาร108ปี ญาณสังวรานุสรณ์ เพิ่งก าลงัท าโครงหลงัคา ยงัไมไ่ด้มงุหลงัคาครับ 
เน่ืองจากมีห้องน า้อยูท่ี่ระเบยีงด้านข้าง จงึต้องยื่นหลงัคาออกมารับห้องน า้ด้านข้าง
ด้วยครับ อาคารนีจ้ะเป็นท่ีพกัส าหรับพระสงฆ์ นวกะ และ พระอาคนัตกุะท่ีจะพงึมา
เยี่ยมเยียนวดัป่าบวัแก้วฯแห่งนีค้รับ 
 
 

ส่งมอบลิฟต์ อาคาร75ปี หลวงปู่สาคร วนันีน้ดัท่านผอ. รพ. ทองผาภมูิจดัการตรวจรับงานอาคาร75ปี ลป.สาคร และ
ลฟิต์ฯ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากแบบแปลนเล็กน้อย ซึง่ต้องมีการลงนามรับรองไว้ก่อนการมอบอยา่งเป็นทางการ 
แตท่่านผอ. ไมม่า เราจงึต้องตรวจรับลิฟต์กบัจนท. รพ. เอง และยงัไมส่ามารถแก้ไขแบบได้ตามท่ีได้นดักนัไว้ รอจนบา่ยแล้ว
ท่านไมม่าเราเลยต้องกลบัไปท างานอ่ืนตอ่ครับ 



 
 

ตรวจงานแผ่นศิลา พระคาถารัตนมาลา(อิติปิโส 108) 
ส าหรับสวดบชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ -พระรัตนตรัย- โดยพระคาถานีจ้ะ
ประดิษฐานไว้รอบศาลาพระอโุบสถใหมข่องวดัป่าบวัแก้วครับ 
 
 

 
เสมาวัดป่าบัวแก้วฯ จดัเตรียมท าใบเสมาส าหรับอโุบสถใหมข่อง
วดัป่าบวัแก้วฯ 
 
 
 

20 ธ.ค. วัชรธรรมสถาน เตรียมโควิด 
สถานการณ์โควิดเร่ิมมีปัญหาอีกครัง้ในจงัหวดัสมทุรสาคร ทางรพ. แจ้งความต้องการให้ช่วยเหลอื

อปุกรณ์การแพทย์ส าหรับปอ้งกนัโควิด เราจงึจดัเตรียมชดุป่องกนัการติดเชือ้ส าหรับแพทย์พยาบาล 

จ านวน200ชดุ จากคณุยทุธนา เตรียมสง่ให้ รพ.สมทุรสาคร และรพ.ท่าฉลอง ชว่ยแบง่เบาภาระน้องๆ 

เป็นก าลงัใจให้คนท างานแนวหน้ากนัหน่อยนะครับ 

21ธ.ค. ส่งแรงใจช่วยพี่น้องสมุทรสาคร พี่ยรู พี่ตัน๋ไป
ปสง่ท่ี Kerry ขอบคณุ Kerry ท่ีสง่ให้โดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย
นะครับ พรุ่งนีถ้ึงครับ 
 
 
 

24 ธ.ค. วัดป่ากตญัญุตาราม 
จากท่ีเรามาถวายผ้าจ าน าพรรษาท่ีวดัป่ากตญัญตุารามครัง้ก่อน ทา่นเจ้าอาวาสประสงค์จะสร้างท่ีพกัรับรองพระ

เถระ ด้านหลงัศาลาอเนกประสงค์เดิม ทางมลูนิธิฯจงึรับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างอาคารนี ้ถวายวดัป่ากตญัญตุารามแหง่
นี ้วดัท่ีเราร่วมกนัถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ร.9 และสร้างเป็นอนสุรณ์แก่คณุสินทรา ปรียานนท์ท่ีจากไป ขณะนีเ้ร่ิม
มงุหลงัคาแล้วครับ 



 

26-27-28 ธ.ค.63 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัภาคใต้ 

เราไปเยี่ยมผู้ประสบอทุกภยั ทางภาคใต้กนันะครับ มีเด็ก ๆ และผู้ ป่วยท่ีเดือดร้อนจ านวนมากจากน า้ท่วมใหญ่ในปี
นี ้ถึงแม้จะมีพายฝุนเข้าช่วงปลายสปัดาห์นีพ้อดี แตก็่คงไม่เป็นอปุสรรคตอ่คณะเราเท่าไรนะครับ ช่วยกนัได้เท่าท่ีท าได้ครับ  
ชาวคณะคงต้องมีการเตรียมพร้อมส าหรับโควิดเป็นอย่างดีนะครับ ดแูลตวัเองให้ได้ดีก่อนจงึจะดแูลผู้ อ่ืนได้ครับ ครัง้ก่อน2-3 
ปีมาแล้วท่ีเราได้ไปออกหน่วยท่ี จ.นครศรีธรรมราช กลบัไปเย่ียมพี่น้องเราหน่อยครับ  
26 ธ.ค. 63 เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย อ.ท่าศาลา พี่นิ่ม (นฤมล อินทรโชติ ผู้ อ านวยการส านักงานภาคใต้ 

นครศรีธรรมราช) สหทยัมลูนิธิ พาคณะเยี่ยมผู้ประสบภยัจากน า้ท่วมใหญ่ท่ีผ่านมา บางครอบครัวบ้านพงัไปทัง้หลงัเลยครับ 

ต้องปลกูให้ใหมเ่ลย ดีท่ีตอนพงัลงมาไมมี่ใครอยู ่เพราะน า้ท่วมก่อนจงึย้ายไปอยูบ้่านญาติกนั  

ในโลกนีย้งัมีผู้ ท่ีเดือดร้อนกระจายอยูใ่นสงัคมเดียวกบัพวกเราอยูม่ากมายนะครับ การช่วยเหลือเกือ้กลูกนั มากบ้างน้อยบ้าง 
ด้วยความเมตตาช่วยเหลือกนัและกนั จะท าให้สงัคมเราก้าวตอ่ไปด้วยกนัอยา่งมีความสขุยิ่งขึน้นะครับ ไมว่า่วนันีจ้ะเป็นเขา 
สกัวนัอาจเป็นเราก็ได้ ความรัก การแบง่ปัน การช่วยเหลอืกนัและกนั จงึส าคญัยิง่ และไมค่วรท่ีจะจางหายไปจากใจของพวก
เราเลย ด้วยความรัก ความปรารถนาด ีจากใจ 

 
ศนูย์เรียนรู้ชีวิตฯ สหทยัมลูนิธิ 
เย็นวนันีเ้รามาพกักันท่ีศนูย์เรียนรู้ชีวิต มอบข้าวสารอาหารแห้ง เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองกันหนาว ตุ๊กตา รองเท้าฯ ให้
เด็กๆและครอบครัวในความดูแลของสหทัยมูลนิธิภาคใต้ ท่ีมีอยู่ประมาณร้อยครอบครัว เสร็จแล้วก็ฟังธรรมะจากท่าน
อาจารย์ฐา และจบัสลากของขวญัปีใหม่ส าหรับคณะอาสา มลูนิธิดวงแก้วกนัครับ ก่อนเข้าท่ีพกัเรามาทานอาหารกนัท่ีร้าน
ข้าวต้มนายหวั มีอาจารย์สริุยะและภรรยามาทานอาหารเย็นด้วยกนั หมอสริุยะเป็นเพื่อนรักสมยัเรียนแพทย์จฬุาครับ มาใต้ท่ี



ไรก็เป็นต้องรบกวนเธอเสมอๆ ครััง้นีก็้เช่นกนัครับ เธอยงัมาช่วยขนของเข้าอาคารด้วยเลยครับ คยุกนัได้ไม่นาน เวลามีน้อย 
แตก็่ดีกวา่ไมไ่ด้เจอกนัครับ ท่ีศนูย์มีเด็กๆบ้านน า้ท่วมมาพกัเหลืออยู่หนึง่ครอบครัวเราเลยได้มอบของให้เด็กๆ ด้วยเลยครับ 

 

26 ธ.ค.63 อสม.อ.เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช เช้าออกจากท่ีพกัตีห้าคร่ึงไปรพ.เชียรใหญ่ นดัพบคณะอสม. นกับริบาล
ท้องทิ่น ให้การต้อนรับ พวกเรามอบข้าวสารอาหารแห้ง เคร่ืองกนัหนาว เคร่ืองอปุโภคบริโภค ให้พวกเธอช่วยไปมอบให้ผู้ ป่วย
ติดเตียงในพืน้ท่ีประมาณ 100 ครอบครัว มีพี่จิ๋ม เฉลิมพร อดีตจนท.รพ.เชียรใหญ่เป็นผู้ประสานงานให้ 

เช้าเราถวายจงัหนัทา่นฐาและมอบของท่ีกศน.เชียรใหญ่ ก่อนท่ีพวกเราจะร่วมไปเยี่ยมบ้านผู้ ป่วยติดเตียงในพืน้ท่ี
พร้อมกบันกับริบาลท้องถ่ินครับ 

 

เยี่ยมผู้ป่วยตดิเตยีง อ.เชียรใหญ่ 
คณะมลูนิธิและอสม.เชียรใหญ่ ร่วมเดนิทางไปมอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค เคร่ืองกนัหนาวและปัจจยับ้านละ1250 บาท แก่ผป.
ในพืน้ท่ีอ.เชียรใหญ่ ซึง่ประสบอทุกภยัเป็นสว่นมาก แม้จะเป็นของเลก็น้อยไม่มากนกั แตก็่เป็นของแทนใจจากพวกเราทกุๆ
คนนะครับ เห็นพี่น้องผู้ ป่วยติดเตียงเหลา่นีแ้ล้วเศร้าใจ สงสารจริงๆ แตก็่ยงัดีกว่าอีกหลายๆ พืน้ท่ีท่ีเราไปเย่ียมพบมา ท่ีแห่งนี ้
สว่นใหญ่มีญาตคิอยดแูลใกล้ชิด และยงัมีอาสาสมคัร นกับริบาลท้องถ่ินท่ีเสยีสละแรงกายแรงใจให้ความช่วยเหลือพวกเขา
อยู ่เห็นแล้วปลืม้ใจแทนเขาจริงๆ เรามาเยี่ยมเขาครัง้เดียวแตพ่วกเธอต้องมาประจ าทกุๆ สปัดาห์ น่ีแสดงให้เราเห็นถงึความ
รักความเอือ้อาทร ของผู้คนท่ีมีจิตใจแสนดีท่ียงัให้โลกนีย้งัสวา่งไสวไปด้วยแสงแห่งศรัทธา ด้วยความรักท่ีผู้คนมีให้แก่กนั 
ถึงทริปนีจ้ะเหน่ือยกนัมากแตพ่วกเราในคณะล้วนยิม้แย้มแจ่มใสด้่วยใจท่ีมีความสขุยิ่งจริงๆครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆ
ท่านท่ีมีสว่นในบญุนีน้ะครับ 

 



 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ก่อนเดนิทางกลบัจากนครศรีธรรมราช คณะเราก็ได้มีโอกาสกราบนมสัการวดัพระมหาธาต ุ
และถวายปัจจยัไทยธรรมร่วมกนัด้วยครับ พระมหาธาตแุห่งนีเ้ป็นหนึง่ในสามสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิประจ าภาคใต้อีกด้วยครับ 
วดัพระบรมธาตเุป็นวดัใหญ่ ตัง้อยูภ่ายในเขตก าแพงเมืองโบราณ คอ่นมาทางทิศใต้ เนือ้ท่ี 25 ไร่ 2 งาน มีถนนราชด าเนินตดั
ผ่านหน้าวดั เข้าใจว่าเดิมคงเป็นถนนโบราณ ประวตัิ การสร้างวดัไม่มีหลกัฐานปรากฏแน่ชดันอกจากประวตัิจากต านานท่ี
กล่าวถึงการก่อสร้างพระมหาธาต ุซึ่งเป็น เอกสารท่ีเขียนขึน้จากค าบอกเล่าภายหลงัเหตกุารณ์จริงเป็นเวลายาวนานมาก 
หลกัฐานทางเอกสาร ท่ีชัดเจน ปรากฏขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่าวดันีเ้ป็นวดัท่ีไม่มีพระสงฆ์จ า
พรรษา ตอ่มาพระเจ้า บรมวงศ์เธอเจ้าฟา้ยคุลฑิฆมัพร กรมหลวงลพบรีุราเมศวร์ อปุราชปักษ์ใต้ทรงพระสงฆ์จากวดัเพชรจริก 
มาดแูล รักษาวดั และคราวท่ีรัชกาลท่ี 6 เสด็จประพาสเมืองนคร ได้โปรดพระราชทานนามวดัว่า วดัพระมหาธาตวุรมหา 
วิหารประวตัิ จากต านานท่ีเลา่เร่ืองการก่อสร้างพระบรมธาตมีุหลายส านวนสามารถประมวล เนือ้หาได้ว่า เม่ือพระพทุธเจ้า
เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพาน เมืองตา่ง ๆ ในแว่นแคว้นชมพทูวีปได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตไุปเก็บ รักษา เคารพบชูา มีเมืองหนึ่ง
ช่ือเมืองทนธบุรี ได้พระทันตธาตุมาเก็บรักษาไว้ ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอ่ืนยกทัพ มาเพื่อขอแบ่งพระทันตธาตุ กษัตริย์
สิงหราชเจ้าเมืองทนธบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้มิได้ จึงให้พระนางเหมชาลา และเจ้าชายทนทกมุารพระธิดาและพระโอรส
อญัเชิญพระทนัตธาต ุลงเรือหนีไปลงักา เผอิญเรือก าป่ันถกูพายพุัด เรือแตกทัง้สองพระองค์มาขึน้ฝ่ัง ณ หาดทรายแก้ว แล้ว
ฝังพระทนัตธาตไุว้ เร่ืองราวด าเนินต่อไปจนทัง้สอง พระองค์ไ์์ด้กลบั ไปลงักาโดยมีพระทนัตธาตสุวน หนึ่งยงัฝังอยู่ท่ีหาด
ทรายแก้วต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราช ได้มาพบพระทนัตธาต ุและโปรดให้สร้างพระบรมธาตเุจดีย์ ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตแุละสร้างเมือง ณ หาดทรายแก้ว จนส าเร็จเมืองดงักล่าวก็คือ เมืองนครศรีธรรมราชพระบรมธาตเุจดีย์ก็คือ พระ
บรมธาตเุจดีย์ นครศรีธรรมราช ซึง่เช่ือกนัว่าเดิมเป็นเจดีย์แบบอิทธิพลศิลปะ ศรีวิชยั คือเป็นเจดีย์ทรงมณฑป มีหลงัคาเป็น 
สถปูห้ายอดคล้ายพระบรมธาตเุจดีย์ท่ีอ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13-15 ตอ่มา พระสถปูแบบ
ศรีวิชยัทรุดโทรมลง จึงได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลงักาซึ่งเป็นเจดีย์องค์ปัจจุบนัครอบไว้ เช่ือกนัว่าในขณะนัน้คือราว
พทุธศตวรรษท่ี 18 อิทธิพลพทุธศาสนาแบบลงักาในดินแดน นครศรีธรรมราช เข้มแข็งมาก นครศรีธรรมราชจึงได้รับอิทธิพล
ทัง้ศาสนาและศิลปกรรมจากลงักา ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงวินิจฉัยว่าพระบรมธาตุเจดีย์ปัจจุบนัมี
ลกัษณะคล้ายเจดีย์กิริเวเทระในเมืองโบโลนนารุวะ ประเทศ ศรีลงักา สร้างในสมยัพระเจ้าปรากรมพาหมุหาราช ราวต้นพทุธ
ศตวรรษท่ี 18 พระบรมธาตเุจดีย์ ก็ควรสร้างหลงั จากนัน้มากสว่นสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ ภายในวดัพระมหาธาตฯุ ล้วนเป็นของ
ท่ีสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาเป็นส่วนใหญ่จะ มีสิ่งก่อสร้างในสมยั ธนบรีุและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่บ้าง เช่น วิหารทบัเกษตร 
วิหารพระแอด เป็นต้น 



 
 

วัดธารน า้ไหล สวนโมกขพลาราม วดัธารน า้ไหล 

ท่ีปฏิบัติธรรมหลักส าคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ท่ีคุณแม่พามาตัง้แต่เก้าขวบ ปัจจุบันเปลี่ยนไปไม่มากนัก พระสงฆ์

ประมาณ 40-50 รูป มีผู้ มาขอเข้าปฏิบตัิภาวนาทุกวัน ทัง้ชายหญิง ตัง้แต่โควิด ผู้คนหายไปมากรวมทัง้เงินบริจาคด้วย        

เม่ือเดือน พ.ย.ท่ีผา่นมาวดัต้องใช้จ่ายเกือบเก้าแสนบาท คณะเราจงึร่วมกนัถวายปัจจยัไทยธรรมแก่ท่านอาจารย์นุ้ย ท่านรอง

เจ้าอาวาส และท่านยงัเมตตาพาเราชม มโหรสพทางวิญญาณ อีกสองชม. อธิบายหลกัธรรมะพืน้ฐานตา่งๆในการปฏิบตัิตน

ในชีวิตประจ าวนั ตามภาพปริศนาธรรมตา่งๆ เช่นเตา่แบกคมัภีร์ ฝนหินให้เป็นแก้ว นัง่อยู่ท่ามกลางปางง ูใจสงบได้ยินเสียง

พระธรรม แม่น า้คดน า้ไม่คดฯ ท่านห้าสิบกว่าพรรษาแล้วแต่ดยูงัแข็งแรง เราท่ีเป็นคนฟังยงัเหน่ือยแทนท่านเลยครับ แตส่อง

ชม.นีน้บัว่าคุ้มค่าต่อชีวิตน้อยๆท่ีเหลือของเราอย่างยิ่ง คิดแล้วท าให้ระลึกความหลงัครัง้คณุแม่สินทราอายุ 60 พาลกูๆและ

ครอบครัวมาท าบญุกบัท่านพทุธทาส ขายป่ินเพชรมรดกคณุตาเอามาท าบญุ ณ สวนโมกแห่งนี ้และเป็นจดุเร่ิมท่ีเราได้อ่าน

ได้ศกึษาธรรมะของท่านอาจารย์พทุธทาสในชดุพทุธโฆษณ์ติดตามท่านจนหมดทัง้ชดุเลย ครัง้นีท้่านเจ้าอาวาส ท่านอาจารย์

โพธ์ิไมอ่ยูไ่ปสอนภาวนาท่ีเกาะสมยุ เราเลยได้แตฝ่ากของให้ท่านเป็นท่ีระลกึ 

ส านักปฏิบัตธิรรม โดย ท่านพุทธทาส ภกิขุ สวนโมกขพลาราม อยูบ่ริเวณเขาพทุธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณ

กิโลเมตรท่ี 134 เดิมช่ือวดัธารน า้ไหล มีท่านพทุธทาสภิกขเุป็นผู้ ริเร่ิมสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็นสถานท่ีแสวงหาความ

สงบและศกึษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึง่ประกอบด้วยภาพศลิป์ บทกวี คติธรรมค าสอนในพทุธศาสนานิกายตา่ง ๆ 

ภาพพุทธประวตัิ ภาพจ าลองจากภาพหินสลกั เร่ืองพทุธประวัติในอินเดีย รอบบริเวณร่มร่ืน เหมาะส าหรับเป็นท่ีฝึกอบรม

จิตใจและศกึษาพทุธศาสนา 

ถือศีลข้อเดียว: ไม่เห็นแก่ตวัพอ : ของฝากจากสวนโมกข์ 

 

27 ธค. 63. วัดถ า้ยายไอ๋ ชุมพร พกัภาวนา ณ ถ า้ยายไอ๋ คณะเราเดินทางมาถึงวดัเกือบสามทุ่มได้ครับ ตัง้ใจมากราบ

คารวะท่านพ่อหลวง แต่ทราบว่าท่านมีปัญหาเส้นเลือดในสมอง จนต้องส่งตวัไปรพ.ชุมพรตัง้แต่สองวนัก่อน เราเลยไม่มี



โอกาสได้กราบท่าน กลางคืนได้ภาวนากนัจนเช้า อากาศท่ีถ า้ดีมาก ดวงจนัทร์กระจ่างฟ้าสวยงาม เสียงคลื่นกระทบหินเป็น

ระยะๆ บอกถึงความไม่แน่นอนของวฏัจกัร วดัท่ีรุ่งเรือง ปัจจุบนัมีพระสามรูป พ่อหลวงมาอาพาธอีก ลกูศิษย์ลกูหาคงต้อง

กลบัมาช่วยกนัดแูลแล้ว อีกไม่ก่ีเดือนพ่อหลวงจะอายคุรบ 80 แล้ว ผ่านชีวิตมามากทีเดียว เสนาสนะท่ีท่านสร้าง สวยงาม

เหมาะสมลงตวัทกุอยา่งจนเรียกได้วา่สมบรูณ์แบบจริงๆ  

เช้าพวกเราตามบิณฑบาตรชดุหนึง่สว่นท่ีเหลือช่วยกนัท าความสะอาดวดักนั กวา่จะถวายจงัหนัก็แปดโมงคร่ึงแล้วครับ ทาน

ก้นบาตรเสร็จก็ช่วยกนัเก็บท าความสะอาดแล้วกราบลา เพื่อเดนิทางกนัตอ่ 

วดัถ า้ยายไอ ๋

ประวตัิสนส.ถ า้ยายไอ ๋

พระจิราคม อาภาคโม(ขจดัสรรพโรค)หรือท่ีใครๆท่ีน่ีเรียกวา่พอ่หลวง ปัจจบุนัอาย7ุ4พรรษา34 บวชท่ีวดัราชผาฯได้ห้าพรรษา

ก็ลามาอยู่ท่ีวัดสามแก้วชุมพรปี2529 พบกับคุณครูพงษ์ท่ีลาบวชเป็นพระพอดีจึงขอให้ครูสมพงษ์ นาควิเชียร พาไปดูท่ี

ชายทะเลท่ีมีถ า้มีป่าน่าพกัภาวนา ครูพงษ์จึงพามาท่ีบริเวณถ า้ยายไอ๋ท่ีคนท่ีน่ีบอกว่าเจ้าท่ีแรงแต่ท่านก็ชอบและท า ท่ีพกั

เล็กๆอยู่ มาวนัหนึ่งขณะมีคณะมาทอดผ้าป่า คณุยายคนหนึ่งลกุขึน้ตะโกนว่าเป็นยายไอ๋บอกว่าจะมาลา พระเจ้าของท่ีเขา

มาแล้ว แล้วก็เป็นลมสลบไปตื่นมาก็ไม่รู้เร่ืองอะไร จนปี32พายเุกพดัท าลายบ้านเรือนไร่สวนวดัวาไปหมดชาวบ้านต้องมา

หลบตายในถ า้ศาลาวดัและเสนาสนะทัง้หมดพังหายสญู ท่านก็เอาของตา่งๆมาช่วยชาวบ้านอย่างเต็มก าลงั คิดอยู่ว่าจะอยู่

ต่อได้ไหม?แต่ชาวบ้านก็บอกว่าอย่าทิง้พวกเขาไป ท่านจึงตดัใจสร้างวัดขึน้มาใหม่กับชาวบ้านค่อยๆท าทีละน้อยๆไม่มี

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรมีแตแ่รงงานและฆ้อนหนึ่งอนัแก้ปัญหาไปทีละอย่างๆเผชิญอปุสรรคนานาประการ จนผ่านเลยมาเกือบ

สามสบิปีแล้วก็ยงัไมไ่ด้เป็นวดัทัง้ๆท่ีสง่เร่ืองขอใช้ท่ีจากอบต.ไปนานมากแล้วแตก็่ยงัไมต่อบรับมา(ใครช่วยได้กรุณาหน่อยนะ) 

ตวัพ่อหลวงเป็นลกูอดีตผอ.รพ.นครสวรรค์ ก่อนบวชรับราชการเป็นนายต ารวจมีครอบครัวแล้วจึงลามาบวช ปัจจุบนัท่ีน่ีมี

พระ4อาคนัตกุะ3ก าลงัส าคญัหลกัของพ่อหลวงคือท่านโอ15พรรษาและท่านเม ท่านสมกบัท่ีทกุคนเรียกว่าพ่อหลวงเพราะ

ท่านใจดีมีเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนเป็นพอ่ของเขาจริงๆชาวบ้านก็รักเคารพท่านมาก 

วดันีมี้ธรรมชาตสิวยงามอยูช่ายทะเลมองเห็นเกาะเลก็เกาะน้อย มีภเูขาและถ า้น้อยใหญ่มากมายป่าไม้ร่มเย็นเหมาะแก่การ

ภาวนาเงียบสงบมีนกนานาชนิดเช่นกระสากระยางนางแอน่สาริกา โประดก ดหุวา่ฯแมวขาวด าอยา่งละคูส่องสสีามสีและ

เหลืองลายเสอื สนุกัขาวหนึง่คู ่คา่งแว่นสองสามตวั และสตัว์ป่านานาชนิดท่ีมาเย่ียมยามค า่คืน เสนาสนะกฏุิศาลาหอฉนัท่ี

พกัสขุขาสะอาดสะอ้าน ต้นไม้น้อยใหญ่บริเวณวดัได้รับการตดัแตง่ให้เรียบร้อยสวยงามเจริญตาเจริญใจ ใครผา่มาก็เชิญแวะ

เวียนมาท าบญุร่วมสืบสานศาสนาเสนาสนะท่ีสปัปายะนีไ้ว้คูเ่มืองไทยไปให้นานเทา่นานนะครับ แตจ่ะเป็นการประเสริฐยิ่ง

กวา่ถ้าสามารถหาเวลามาปฏิบตัิภาวนา ณ สถานท่ีแห่งนี ้



 

 
         

    28 ธ.ค.63 พระมหาเจดย์ีภกัดปีระกาศ 

 

 

 

28 ธ.ค. ส านักสงฆ์พุทธสิงขร ตัง้อยู่ท่ี หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขนัธ์ 77000 มีท่านอาจารย์ชยัรัช เป็นเจ้า
อาวาส ท่านเป็นศิษย์พระอาจารย์อนนัต์ มาบจนัทร์ 30 ธ.ค.นีเ้ป็นวนัคล้ายวนัเกิดท่าน คณะเราจึงได้ไปร่วมมทุิตาสกัการะ 
ท่านพร้อมถวายปัจจยัไทยธรรม ท่านด าริจะสร้างวดัท่ีในตวัเมืองประจอบอีกหนึ่งวดัเนือ้ท่ีประมาณ  6 ไร่ ก าลงัเตรียมถมดิน
อยู่ครับ ท่านจะให้มลูนิธิช่วยสร้างให้ แตปี่หน้า 108 ปีองค์หลวงตา เรามีโครงการบชูาคณุท่าน ทัง้สร้างวดั ร.ร. รพ. และพระ
บรมธาตเุจดีย์ถวายท่าน จึงต้องขอให้เสร็จโครงการนีไ้ปก่อนนะครับ  ท่านท าอาคารวิหารพระพทุธเมตตาขนาด 12*12 ม. 
สวยงามเลยครับ มีการบรรจพุระพทุธเมตตาองค์เลก็ด้วย ชาวคณะเราได้ร่วมกนัทกุคนเลยครับ กราบอนโุมทนาบญุครับ 

 

 



29 ธ.ค.63 ส่งเตยีงให้ผป.เชียรใหญ่ จากการท่ีเราได้ไปเย่ียมผู้ประสบอทุกภยั และผู้ ป่วยตดิเตยีงท่ีอ.เชียรใหญ่ มีผู้ ป่วย
อยูห่นึง่รายท่ีต้องย้ายบ้านมาอยูก่บัลกูแตไ่ม่มีเตียงส าหรับผู้ ป่วย คณุหมอสพฤดีจงึขอมอบเตียงของคณุแม่จิตต์สมรให้พี่
ประยรูและพี่ตัน๋รับอาสาไปสง่ท่ีขนสง่ให้วนัท่ี4มกราคมนีค้รับ กราบอนโุมทนาครับ 

 


