ธันวาคม 2563
5 ธ.ค. 63 หมูบ่ ้ านปอสามต้ น ต.ปิ ล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ทาบุญวันพ่อ ไปมอบของขวัญปี ใหม่ และเครื่ องกันหนาวให้ น้องๆในชนบทชายแดนทองผาภูมิ ต.ปิ ล๊อก คณะเรา17
คน ตอนแรกมีกาหนดไว้ 20แต่ไม่มาเสียสามคนครับ เรื อเลยว่างไปหน่อยครับ เสียดายคนที่อยากมาแต่ไม่ได้ มานะครับ
ทาบุญกับเด็กๆ น่ารักทุกคนเลยครับ คุณเวโรจน์ช่วยประสานงานให้ สะดวกมากครับ พวกเราออกจากกทม.ตีสี่ แวะทาน
อาหารเช้ าเล็กน้ อยแล้ วไปลงแพกัน ใช้ เรื อสองลา เดินทางไปหนึ่งชม.ได้ ครับ เด็กๆ มีร้อยกว่าคนตัวเล็กๆ น่ารักมาก มอบ
ของขวัญและเครื่ องกันหนาวเสร็จ ท่านอาจารย์ฐาให้ โอวาทเด็กๆ เล็กน้ อย ก่อนจะกลับออกมาทาภารกิจเยี่ยมเยียน นมัสการ
ครูบาอาจารย์ในพื ้นที่ตอ่ ครับ

วัดป่ ารวมบุญ
ออกจากรร. มอบของขวัญให้ น้องๆเสร็จ ก็แวะมาทาบุญ ถวายปั จจัย ไทยธรรม กันที่วดั ป่ ารวมบุญ สนทนาธรรมกัน
เล็กน้ อยพอรู้จกั กันบ้ าง ท่านเจ้ าอาวาสเคยไปกราบครูบาอาจารย์ที่บ้านตาด แต่ท่านบวชที่กลางดง แล้ วมาจาพรรษาที่กลาง
ป่ าแห่งนี ้ พรรษาที่ผ่านมามีพระจาพรรษา 5รู ป ขณะนี ้อยู่กบั เณร (มหา3ประโยค) 1รู ป กาลังมีโครงการสร้ างเจดีย์บนยอด
เขา พวกเราร่วมวายปั จจัยไปเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา เจดีย์เสร็จแล้ วค่อยมาชมกันนะครับ เดินบ้ างนัง่ รถ4*4บ้ างสนุกดีนะ
ครับ ดีที่คณะเรามีโอกาสดีๆ ได้ มาทาบุญกันถึงที่แห่งนี ้นะครับ

พระธาตุโบอ๋ อง
กราบนมัสการพระธาตุโบอ๋อง ความเป็ นมาของพระธาตุโบอ่องนัน้ ไม่คอ่ ยมีหลักฐานชัดเจนมากนัก มีเพียงคาบอก
เล่าของชาวบ้ านในพื ้นที่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระธาตุโบอ่องสร้ างมาเป็ นเวลากว่าร้ อยปี โดยไม่ปรากฏว่าใครเป็ นผู้สร้ าง มี
ลักษณะเป็ นเจดีย์ศิลปะพม่าตังอยู
้ ่บนยอดเขา โดยมีบอ่ น ้าบึงบัวล้ อมรอบภูเขานี ้อยู่ การขึ ้นไปนมัสการพระธาตุ สามารถไป
ได้ แต่ผ้ ชู าย ผู้ที่เป็ นเพศหญิงห้ ามเดินข้ ามสะพานไปโดยเด็ดขาด ว่ากันว่าในสมัยก่อนเคยมีผ้ หู ญิงเดินข้ ามสะพานเพื่อไป
นมัสการพระธาตุ แต่กลับเกิดเหตุอศั จรรย์ขึ ้นโดยน ้าในบ่อรอบพระธาตุเหือดแห้ งหายไป ชาวบ้ านเชื่อกันว่าเป็ นลางร้ าย จึง
ตังกฎว่
้ าห้ ามผู้หญิงข้ ามสะพานไปนมัสการพระธาตุโบอ่องโดยเด็ดขาด ซึ่งความเชื่อนีย้ งั คงถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาอย่าง
เคร่งครัดจนถึงปั จจุบนั ทางขึ ้นพระธาตุยงั มีระฆังของ ร.5 พระราชทานมอบให้ ไว้ ณ พระธาตุแห่งนี ้ด้ วย สะพานไม้ อนั เก่าผุ
พังไป ชาวบ้ านสร้ างสะพานปูนขึ ้นแทน

กราบหลวงปู่ สาย วัดท่าขนุน เสร็ จจากทาบุญให้ ทาน ขึ ้นเรื อกลับมาทองผาภูมิอีกครัง้ แต่
เย็นแล้ ว เราจึงไปวัดท่าขนุนกราบหลวงปู่ สาย แต่ไม่ได้ ขึ ้นไปกราบองค์พระเจดีย์ หรื อ แม้ แต่
รอยพระพุทธบาทก็ไม่ได้ ขึ ้นไปนมัสการ พระสงฆ์กาลังทาวัตรเย็นอยู่ เราจึงอยู่ได้ ไม่นานก็
กลับที่พกั แล้ วครับ
พระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ หลังเข้ าที่พกั ตกเย็นก็พากันมานัง่ สวดมนต์
ทาวัตรเย็น ต่อด้ วยปฏิบตั ิภาวนาจนสี่ทมุ่ ตอนแรกว่าจะอยูจ่ นเที่ยงคืน แต่นงั่ ๆไป
จานวนคนน้ อยลง หายไป จึงต้ องเลิกกันโดยปริยาย แต่ก็คงจะเป็ นเพราะเหนื่อยกัน
มาก? หรื อเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ
6 ธ.ค.63 วัดป่ าบัวแก้ วฯ กราบถวายจังหันพระสงฆ์วดั ป่ าบัวแก้ ว เสร็จแล้ วเดินตรวจงานก่อสร้ าง
อาคาร108ปี หลวงตา - ก่อผนัง ติดตังหน้
้ าต่างชันบนแล้
้
ว วางแผนติดตังประตู
้
แผ่นป้ ายชื่ออาคาร ประตูชนล่
ั ้ างและบันได
ทางขึ ้น เสร็ จแล้ วก็ไปดูอาคาร 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์ กาลังก่อกาแพงและติดตังหน้
้ าต่าง จึงวางแผนเรื่ องห้ องน ้าในตัว
อาคาร ประตูชนบนและชั
ั้
นล่
้ าง บันใดและโครงหลังคา งานก่อสร้ างเป็ นไปตามแผนงานด้ วยดีครับ ต้ องขอบคุณคุณเวโรจน์
ที่มาช่วยคุมงานให้ เทียบกับงานที่ศาลาใหญ่ ผ่านมาสองเดือนแล้ วยังไม่ไปไหนเลย คนงานเดี๋ยวมาเดี๋ ยวไม่มาคุมไม่ได้ เลย
ครับ ดีที่ท่านวะกลับมาดูงานเองแล้ ว ต่อไปงานคงจะเป็ นเรื่ องเป็ นราวมากขึ ้นครับ

ศาลา 108 ปี หลวงตา

ศาลา 108 ปี หลวงตาฯ

ศาลา 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์

เลีย้ งอาหารสรรพสัตว์ วัดเสือ ออกจากวัดป่ าบัวแก้ ว คณะเราก็เดินทางมามอบอาหารให้ เหล่าสรรพสัตว์ที่วดั
เสือ สัตว์พวกนี ้เคยอยู่อย่างสบายเมื่อทางวัดมีรายได้ จากคนมาชมเสือ แต่ทางการเอาเสือไปเลี ้ยงแล้ ว ทางวัดไม่มีกาลังจะ
ดูแลพวกเขา เรามีโอกาสมีเวลาก็มาแบ่งเบาภาระกันบ้ าง ช่วยเขาให้ หายหิว อิ่มท้ องสักมือก็ยงั ดีนะครับ ภาพลูกหมูน้อยวิ่ง
ตามผลแตงโมที่เรากลิ ้งให้ งับกินอย่างเอร็ ดอร่ อยนัน้ น่าดูมากๆครับ ส่วนเจ้ ากวางน้ อยก็ยงั หวาดกลัวไม่ค่อยจะทานกับมือ
พวกเรา แต่ถ้าวางกองไว้ ให้ ก็จะทานอย่างระวัง ดูแล้ วเหมือนยังมีคนทาร้ ายเขาอยู่? เขาจึงยังไม่เชื่องคนนักนะครับ น่าสงสาร
จัง สัตว์โลกด้ วยกันได้ ก็พงึ กระทา เราและเขาก็อยูว่ นเวียนในวัฏฏนี ้ร่วมกัน-***สัพเพสัตตา, สัพพ,
ทุกขา ปะมุจจันตุ, -สัตว์ทงหลายทั
ั้
งปวง
้ จงพ้ นจากทุกข์เถิด***

6 ธ.ค.63 พระปฐมเจดีย์-วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร กราบพระบรมสารี ริกธาตุ พระร่วงโรจนฤทธิ์ พระศิลา
ขาว พระอัฐิรัชกาลที่ 6 พระนอน พระพุทธรูปปางต่างๆ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ขอพรเป็ นศิริมงคลให้ กบั ชีวิต ที่กราบถวายไว้
แล้ วในบวรพระพุทธศาสนา
สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงพระปฐมเจดีย์แล้ วนันก็
้ คือ การไปกราบนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ชื่อเต็มคือ พระร่วงโร
จนฤทธิ์ ศรี อินทราทิตย์ ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร แต่ประชาชนทัว่ ไปจะเรี ยกว่า หลวงพ่อพระร่ วง หรื อ พระ
ร่ วงโรจนฤทธิ์ เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 ดารง พระยศเป็ นสมเด็จพระยุพราช ได้ เสด็จ
ตรวจค้ นโบราณสถานในมณฑล ฝ่ ายเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2452 พบพระพุทธรูปชารุดองค์หนึ่งจมในพื ้น วิหาร วัดโบราณในเมือง
ศรี สชั นาลัย โปรดให้ ขดุ ขึ ้น พบพระเศียร พระหัตถ์ และพระบาทที่ยงั ดีไม่ชารุดมีลกั ษณะ งดงามต้ องตาม พระราชหฤทัย จึง
โปรดให้ เชิญลงมากรุ งเทพมหานคร ครัง้ เสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติ จึงโปรด ให้ สมเด็จฯ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์

ทารูปหุ่นขี ้ผึ ้ง ปฏิสงั ขรณ์ปัน้ ให้ เสร็ จบริ บรู ณ์เต็มองค์ ตังการพระราชพิ
้
ธี เททองที่วดั พระเชตุพนฯ เมื่อ พ.ศ.2456 เป็ นพระยืน
ปางห้ ามญาติ หล่อ ด้ วยโลหะ ครัน้ แล้ วเสร็ จ อัญเชิญประดิษฐานไว้ ที่ซ้ ุมวิหารทิศ ตรงบันได ใหญ่เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2458 โดยพระร่ วงโรจนฤทธิ์จะมีขนาดความสูงเมื่อวัดจากพระบาทถึงพระเกศราว 12 ศอก 4 นิ ้ว เป็ นพระพุทธรู ปปาง
ห้ ามญาติ ศิลปะแบบสุโขทัย ประทับยืนอยู่บนฐาน โลหะทองเหลืองลายบัวคว่าบัวหงาย อีกทังบริ
้ เวณใต้ ฐานพระร่ วงโรจน
ฤทธิ์ ยังบรรจุพระราชสรี รางคารในรัชกาลที่ 6 ไว้ ด้วย
นอกจากพระร่ วงโรจนฤทธิ์แล้ ว ยังมี ศาลเจ้ าพ่อปราสาททอง พระพุทธไสยาศน์ และพระศิลาขาว สิ่งที่ผ้ คู นนิยมทาเพื่อเป็ น
สิริมงคลแก่ชีวิต เมื่อมาพระปฐมเจดีย์ นัน่ ก็คือ การเดินรอบพระอารามชันนอก
้
หรื อชันในก็
้ ได้ ให้ ครบ 3 รอบ เพื่ออธิฐานจิต
ขอพรสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ให้ สมปรารถนา แต่สาหรับท่านใดที่ต้องการขอพรเรื่ องเรี ยนต่อ แนะนาให้ ขอพรกับพระศิลาขาว เพราะชาว
นครปฐมเชื่อกันว่าพระศิลาขาวจะนาพรมาให้ เด็กๆ ที่ตงใจเรี
ั ้ ยน ให้ สมปรารถนากับโรงเรี ยน และมหาวิทยาลัยที่ตงใจไว้
ั้

พระประโทณเจดีย์ ตานานเรื่ องพระยาพานได้ กระทาปิ ตฆุ าตพระยากง และด้ วยความโกรธที่มีคนปิ ดความไว้
ไม่ให้ ทราบว่าพระยากงเป็ นพระราชบิดาจึงประหารยายหอมที่เลี ้ยงพระองค์มาตังแต่
้ เด็กอีกด้ วย หลังจากปรึกษากับพระ
เถระอรหันต์ ท่านแนะให้ สร้ างพระเจดีย์ขึ ้นจะได้ ลดบาปกรรมได้ เป็ นบางส่วน พระยาพานทองจึงสร้ างพระปฐมเจดีย์ให้ พระ
ราชบิดาและพระประโทณเจดีย์ให้ ยายหอม(ครอบองค์เจดีย์เก่าที่มีอยูเ่ ดิม)
ความเป็ นมาของวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร

วัดพระประโทณเจดีย์ เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นในสมัยที่อาณาจักรทวารวดีรุ่งเรื องทางด้ านศิลปวัตถุและสถาปั ตยกรรม จาก
การขุดค้ นทางโบราณคดีในบริ เวณใกล้ เคียงองค์พระประโทณเจดีย์ ได้ พบรู ปกวางหมอบศิลาฝั งอยู่ในแผ่นดิน ทางด้ านทิศ
เหนือของวัด อยู่ห่างประมาณ 5 เส้ นเศษ ลึกประมาณเมตรเศษ รวมอยู่กับเจดีย์เก่า และบริ เวณนัน้ มีอิฐโบราณอยู่เป็ น
จานวนมาก กวงาหมอบศิลานันเป็
้ นศิลปะแบบทวารวดี ที่ทาตามแบบในอินเดีย ครัง้ สมัยพระเจ้ าอโศกมหาราช เพราะใน
สมัยพระเจ้ าอโศกนี ้ ยังไม่มีการสร้ างพระพุทธรู ปขึ ้น จึงนิยมสร้ างศิลปะวัตถุ ที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถานเป็ นส่วนมาก เช่นรู ป
กวางหมอบ เสมาธรรมจัก รก็ เป็ น ส่วนที่ เกี่ ยวกับตอนที่ พระพุท ธเจ้ า แสดงพระธรรมเทศนาเป็ นครั ง้ แรก ที่ ป่า อิสิปตน
มฤคหทายวัน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีหลักฐานที่ยืนยัน ความเป็ นมาของวัดพระประโทณเจดีย์ ควบคู่กบั ความเป็ นมาของ
อาณาจักรทวารวดี คือ ได้ พบเหรี ยญเงิน 2 เหรี ยญ เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1.2 และ 1.5 เซนติเมตร ค้ นพบที่บ้านสองตอน (ปั จจุบนั
อยูใ่ กล้ บ้านหนองบอนงาม) ม. 2 ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม ซึง่ ศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์ อ่านศิลาจารึก
บนเหรี ยญดังกล่าว ได้ ความว่า "ศรี ทวารวดี ศวรบุณยะ" ซึ่งแปลว่า "บุญของพระราชาแห่งศรี ทวารวดี" สมเด็จกรมพระยา
ดารงราชานุภาพ กล่าวไว้ ในเรื่ องมูลเหตุการสร้ างวัด ซึง่ กรมศาสนาพิมพ์ขึ ้นไว้ ในหนังสือชื่อใบลานตอนหนึ่งได้ ทรงเอ่ยถึงวั ด
พระประโทณเจดีย์วา่ ชันเดิ
้ มพระพุทธศาสนาคงจะรุ่งเรื องแต่ในบ้ านเมืองแล้ วจึงแผ่ออกไปที่อื่นโดยลาดับ

เนื่องจากวัดในสมัยทวารวดีนนคงจะมี
ั้
หลายวัด ที่มีความสาคัญ เช่น วัดพระปฐมเจดีย์ ฯ วัดพระงาม วัดพระประ
โทณเจดีย์ เป็ นต้ น แต่หลักฐานที่ยืนยันว่าพระประโทณเจดีย์อยู่ กลางเมืองศูนย์กลางความเจริ ญในสมัยทวารวดี ก็คือ จาก
การค้ นพบโดยการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ ที่หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิสกุล ทรงบรรยายที่พระประโทณเจดีย์และเจดีย์จลุ ประ
โทน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 ให้ คณะนักโบราณคดีที่มาร่วมในสถานที่นี ้ว่า ศิลปะทวารวดีนี ้ ปั จจุบนั มีการขุด
ค้ นกันมาก โดยเฉพาะที่เมืองนครปฐม คือเราเชื่อกันมานานแล้ วว่า เมืองนครปฐมนี ้เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักร และได้
ค้ นพบศิลปะทวารวดีที่นี่เป็ นจานวนมาก ซึง่ แสดงถึงการได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะ อินเดียแบบคุปตะ และหลังคุปตะ แต่ว่า
ตัวเมืองยังค้ นไม่พบ เมื่อเร็ วๆนี ้มีการศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ ทาให้ สามารถทราบได้ ว่า เมืองโบราณที่นครปฐมนัน้
ตังอยู
้ ่ทิศตะวันออกขององค์พระปฐมเจดีย์ในปั จจุบนั ซึ่งก็คือตังอยู
้ ่ในบริ เวณตาบลพระประโทน มีพระประโทณเจดีย์เป็ น
ศูนย์กลาง การที่กล่าวถึงสถานที่สาคัญเช่น พระปฐมเจดีย์ ว่าตังอยู
้ ่น อกเมืองโบราณนี ้ไม่เป็ นของแปลก เพราะว่าในสมัย
โบราณเขาทากันแบบนี ้ทังสิ
้ ้น คือ ศาสนสถานใหญ่ๆ ที่สาคัญ มักตังอยู
้ น่ อกเมือง อาจเป็ นเพราะต้ องการความสงบเงียบก็ได้
เพราะฉะนัน้ ในตอนนี ้ก็ได้ ค้นพบแล้ วว่า เมืองสมัยวารวดีที่นครปฐมนัน้ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของนครปฐมและมีพระประ
โทณเจดีย์ เป็ นจุดศูนย์กลาง ได้ ค้นพบร่ องรอยมีคลู ้ อมรอบตัวเมืองคล้ ายรู ปไข่ซึ่งเป็ นสมัยทวารวดีปรากฏอยู่ จากอดีตอัน
ยาวนานไม่ต่ากว่า 1,500 ปี

ภาวนาสัญจร
10-13 ธ.ค.63 ภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา วันหยุดยาวครัง้ นี ้ ครู จารย์บุญมีถ ้าเต่า ท่านเมตตา มาให้ การอบรม
ปฏิบตั ิภาวนาพวกเรา ณ เมืองเก่าอยุธยาราชธานี ระหว่าง 10-13 ธ.ค.
วันที่ 10 ธ.ค.มีกิจกรรมปรับทัศนคติ เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ พทุ ธศาสนาสมัยอยุธยา ช่วงบ่าย
วันที่ 11 ธ.ค.เช้ าลงทะเบียน 8 โมง ปฏิบตั ิภาวนาที่หอธรรม จนเย็นมีการภาวนานอกสถานที่ บริ เวณองค์พ ระเจดีย์
จนเที่ยงคืน
วันที่ 12 ธ.ค.ตื่นตีสี่สวดมนต์ทาวัตรเช้ า อบรมปฏิบตั ิภาวนาทังวั
้ นจนเที่ยงคืน
วันที่ 13 ธ.ค. หลังทานอาหารเที่ยง เก็บ กวาดทาความสะอาดที่พกั /ที่ปฏิบตั ิธรรม เสร็ จแล้ วบ่ายมีพิธีปิดอบรม ถาม
ตอบปั ญหาการปฏิบตั ิภาวนา ก่อนจะแยกย้ ายกันกลับไปปฏิบตั ิ ต่อในชีวิตของแต่ละคน ครู จารย์ทงสามรู
ั้
ปเมตตามาพักที่
ธรรมวิภาวัน และรับจังหันเช้ า 07.00 น. ก่อนจะเดินทางกลับอุดรธานี
การอบรมปฏิบตั ิธรรม "ภาวนาสัญจร" ครัง้ นี ้ครูจารย์ท่านเมตตามาให้ ความรู้ อบรมปฏิบตั ิภาวนาให้ พวกเรานะครับ
ครู จารย์ท่านมีกิจมากมายแต่ท่านก็ยังสละเวลามาให้ พวกเรา อยู่ร่วมปฏิบตั ิภาวนากับเราตังแต่
้ ตี 4 ถึงเที่ยงคืน หาครู บา

อาจารย์เช่นนี ้แทบจะไม่ได้ แล้ วนะครับ กรุ ณาให้ ความสาคัญในการอบรมปฏิบตั ิธรรมครัง้ นีด้ ้ วยนะครับ หลาย ๆ คนอาจ
ไม่ได้ คิดว่าครูบาอาจารย์ท่านลาบากเพียงใด สาหรับธรรมบริ กรทุก ๆ ท่านก็ได้ เ สียสละแรงกาย แรงใจ กาลังทรัพย์ช่วยกัน
จัด "ภาวนาสัญจร" ครัง้ นี ้ขึ ้น การเตรี ยมงานกว่าครึ่งปี มีปัญหาและอุปสรรคมากมายกว่าจะได้ จดั กิจกรรมครัง้ นี ้ขึ ้นได้ กรุณา
ตังใจให้
้
สมกับที่ทกุ คนพยายามที่จะส่งเสริมและเผยแผ่พระธรรมคาสอน แนวทางปฏิบตั ิภาวนา ขององค์พระบรมศาสดา ให้
พวกเราได้ ใช้ เป็ นแนวทางดาเนินชีวิตกันต่อไปนะครับ กราบอนุโมทนา ผู้เข้ าอบรมไม่มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทังสิ
้ ้นครับ มูลนิธิดวง
แก้ วฯ และธรรมบริ กรทุกๆ ท่านชวยกันเสียสละแทนทุกท่านแล้ วครับ ขอเพียงตังใจรั
้ บสิ่งดีๆและมีค่าที่สดุ ที่พวกเราจะมอบ
ให้ แก่กนั ได้ ในครัง้ นี ้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ตวั ท่านเอง เราทุกคนก็สขุ ใจแล้ วครับ ด้ วยความรัก ความปรารถนาดีจากใจ

กราบท่านเจ้ าอาวาส และ แม่
ชีสมจิตร กราบรายงานเรื่ องการนา
คณะมาปฏิ บั ติ ภ าวนาที่ วั ด และ
ก ร า บ ถ ว า ย ปั จ จั ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ค่าอาหารค่าน ้าค่าไฟ วันนี ้รวมสี่หมื่น
บาท

13 ธ.ค. 63 ภาวนาสัญจร บ่ายปิ ดอบรม ภาวนาสัญจร ณ วัดใหญ่ชยั มงคล เป็ นอีกครัง้ หนึง่ สาหรับการ อบรมปฎิบตั ิภาวนา
นอกสถานที่ “ภาวนาสัญจร” ปี นี ้เราไปต่างประเทศไม่ได้ จึงจัดภายในประเทศแทนครับ เท่าที่ฟังเพื่อนๆ ที่มาร่วมอบรมหลาย
คน สรุปให้ ฟังว่าได้ หลักภาวนาที่ดีจากครูอาจารย์บญ
ุ มี และได้ พบเจอกับโจทย์ภาวนาจริงๆเช่น เวทนาในการนัง่ นานๆเป็ น

ชม. สองชม. เป็ นต้ น ท่านอาจารย์บญ
ุ มี ให้ ข้อคิดว่า ให้ ยดึ พละห้ าอินทรี ย์ห้าไว้ ธรรม ทังห้
้ าข้ อนี ้สาคัญมาก ในการปฏิบตั ิ
ภาวนา. ท่านย ้าให้ พวกเรา พยายามสร้ างเหตุ คือบังคับตนเองทังกายวาจาใจ
้
ให้ เดินตาม มรรคให้ ได้ แต่...ไม่ต้องกังวล/หวัง
ผล เพราะเมื่อสร้ าง/ทาเหตุดแี ล้ ว ผลย่อมดีเอง การปฏิบตั ิภาวนานัน้ สาคัญต้ องต่อเนื่อง ตังใจจริ
้
งจึงเห็นผล

หลังส่งพ่อแม่ครู อาจารย์บญ
ุ มีกลับไปพัก ณ ธรรมวิภาวันก่อน เหล่าธรรมบริ กรก็ช่วยกันทาความสะอาด เก็บกวาด
สถานที่อบรม และห้ องพักจนสะอาดเรี ยบร้ อยเหมือนยังไม่ได้ ใช้ งานเลย ก่อนกลับบ้ านก็พากันไปกราบพระประธาน องค์พระ
เจดีย์ และพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอบพระคุณที่ให้ พวกเรามาปฏิบตั ิภาวนา ณ วัดใหญ่ชยั มงคลแห่งนี ้ ผู้ปฏิบตั ิอบรมรวม
24ท่าน ใช้ จ่ายไปเจ็ดหมื่นกว่าบาท แต่การจัดอบรมปฎิบตั ิภาวนาไม่ได้ อยูท่ ี่เงินครับ ผลประโยชน์ที่ผ้ อู บรมได้ หลักการภาวนา
การสืบต่อและรักษาไว้ ซงึ่ บวรพระพุทธศาสนานันมี
้ คา่ ยิ่งกว่ามากมายนัก การเตรี ยมการกว่าหกเดือนที่ธรรมบริกรช่วยกันจัด
หลักสูตร ภาวนาสัญจร ครัง้ นี ้จึงเรี ยกได้ วา่ สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีอีกครัง้ หนึง่ ครับ
เมื่อศึกษาในอดีต ผู้คนสร้ างศาสนวัตถุไว้ เป็ นเครื่ องแสดงความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่เราก็ได้ เห็น
ความเสื่อมถอยของวัตถุเหล่านันไปตามกาลเวลา
้
แต่แก่นของศาสนานันสื
้ บต่อได้ เพียงที่ใจ จากการประพฤติปฏิบตั ิภาวนา
นันแหละคื
้
อการสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้ จริ ง ศาสนวัตถุนนั่ มิอาจจะรักษาตัวศาสนาไว้ ได้ เลย ไม่ว่าจะพระพุทธรู ป
เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ล้ วนแตกหักผุพงั เสียหาย การปฏิบตั ิภาวนาที่บาเพ็ญสืบต่อกันมานี่เองที่จะสามารถรักษาพระธรรมวินยั
และแก่นแท้ ของพระพุทธศาสนาไว้ ได้ นี่คือสาระที่พวกเราได้ มาชมประวัติศาสตร์ ของพระพุทธศาสนาในกรุงเก่าแห่งนี ้ และ
เป็ นความหมายอย่างหนึ่งในการมาปฏิบตั ิ "ภาวนาสัญจร" ณ วัดใหญ่ชัยมงคล ในกรุ งศรี อยุธยา อดีตราชธานีหนึ่งของ
พระพุทธศาสนา
16 ธ.ค. ภาพพระพุทธประวัติ
ภาพพุทธประวัติ ณ ถ ้าผาดา ที่มลู นิธิดวงแก้ วฯได้ นาไปถวายเมื่อเดือนก่อน ปั จจุบนั ติดตังเสร็
้ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วครับ กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีสว่ นร่วมในบุญกุศลครัง้ นี ้ด้ วยนะครับ
17ธ.ค. กราบอวยพรปี ใหม่ อาจารย์ อมรา
พี่แป้น หรื ออาจแพทย์หญิง อมรา มลิลา เป็ นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักท่านหนึง่ ที่
เป็ นศิษย์ในองค์หลวงตาบ้ านตาดด้ วยกัน และท่านก็ได้ เมตตาสัง่ สอนเราเสมอๆ รวมทัง้
ยังกรุณามาให้ การอบรมปฎิบตั ิภาวนาให้ พวกเราที่วชั รธรรมสถานอีกด้ วย กราบระลึก
ในพระคุณพี่แป้นเสมอครับ

19 ธ.ค. พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
สีที่ซอ่ มไปเมื่อต้ นปี นี ้หลุดลอกออกมาจนถึงสีรองพื ้นเดิม และ
หลายบริเวณที่.าอมทาใหม่ สีเกิดพุพองออกมา งานนี ้เห็นทีจะเป็ น
งานใหญ่อีกแล้ วครับ เพราะซ่อมยากมากๆครับ
ศาลาอุโบสถ วัดป่ าบัวแก้ วฯ ความคืบหน้ าในงานบูรณะศาลาเก่าเป็ นศาลาอุโบสถ เปลี่ยนพื ้นศาลาเก่าและขยาย
หลังคาและพื ้นออกมาอีกสองเมตร พร้ อมเตรี ยมทากาแพงแก้ วรอบอุโบสถใหม่ด้วยศิลาแลง

อาคาร108ปี หลวงตาพระมหาบัวฯ ขณะนี ้กาลังมุงหลังคาเมทัลชีทบุโฟม
กันความร้ อนอยู่ครับ วันนี ้เจอท่านอาจารย์วะ เลยคุยสรุ ปงานบันไดหน้ า ช่องระบาย
อากาศ ช่ อ งแสง บริ เ วณห้ องเก็ บ ของด้ านล่า ง และบริ เวณที่ จ ะติ ด ป้า ยชื่ อ อาคาร
ด้ านหน้ าทางขึ ้นเหนือประตูเข้ าครับ

อาคาร108ปี ญาณสังวรานุสรณ์ เพิ่งกาลังทาโครงหลังคา ยังไม่ได้ มงุ หลังคาครับ
เนื่องจากมีห้องน ้าอยูท่ ี่ระเบียงด้ านข้ าง จึงต้ องยื่นหลังคาออกมารับห้ องน ้าด้ านข้ าง
ด้ วยครับ อาคารนี ้จะเป็ นที่พกั สาหรับพระสงฆ์ นวกะ และ พระอาคันตุกะที่จะพึงมา
เยี่ยมเยียนวัดป่ าบัวแก้ วฯแห่งนี ้ครับ
ส่ งมอบลิฟต์ อาคาร75ปี หลวงปู่ สาคร วันนี ้นัดท่านผอ. รพ. ทองผาภูมิจดั การตรวจรับงานอาคาร75ปี ลป.สาคร และ
ลิฟต์ฯ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขจากแบบแปลนเล็กน้ อย ซึง่ ต้ องมีการลงนามรับรองไว้ ก่อนการมอบอย่างเป็ นทางการ
แต่ท่านผอ. ไม่มา เราจึงต้ องตรวจรับลิฟต์กบั จนท. รพ. เอง และยังไม่สามารถแก้ ไขแบบได้ ตามที่ได้ นดั กันไว้ รอจนบ่ายแล้ ว
ท่านไม่มาเราเลยต้ องกลับไปทางานอื่นต่อครับ

ตรวจงานแผ่ นศิลา พระคาถารัตนมาลา(อิติปิโส 108)
สาหรับสวดบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ -พระรัตนตรัย- โดยพระคาถานี ้จะ
ประดิษฐานไว้ รอบศาลาพระอุโบสถใหม่ของวัดป่ าบัวแก้ วครับ

เสมาวัดป่ าบัวแก้ วฯ จัดเตรี ยมทาใบเสมาสาหรับอุโบสถใหม่ของ
วัดป่ าบัวแก้ วฯ

20 ธ.ค. วัชรธรรมสถาน เตรียมโควิด
สถานการณ์โควิดเริ่มมีปัญหาอีกครัง้ ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางรพ. แจ้ งความต้ องการให้ ช่วยเหลือ
อุปกรณ์การแพทย์สาหรับป้องกันโควิด เราจึงจัดเตรี ยมชุดป่ องกันการติดเชื ้อสาหรับแพทย์พยาบาล
จานวน200ชุด จากคุณยุทธนา เตรี ยมส่งให้ รพ.สมุทรสาคร และรพ.ท่าฉลอง ช่วยแบ่งเบาภาระน้ องๆ
เป็ นกาลังใจให้ คนทางานแนวหน้ ากันหน่อยนะครับ
21ธ.ค. ส่ งแรงใจช่ วยพี่น้องสมุทรสาคร พี่ยรู พี่ตนั๋ ไป
ปส่งที่ Kerry ขอบคุณ Kerry ที่สง่ ให้ โดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
นะครับ พรุ่งนี ้ถึงครับ

24 ธ.ค. วัดป่ ากตัญญุตาราม
จากที่เรามาถวายผ้ าจานาพรรษาที่วดั ป่ ากตัญญุตารามครัง้ ก่อน ท่านเจ้ าอาวาสประสงค์จะสร้ างที่พกั รับรองพระ
เถระ ด้ านหลังศาลาอเนกประสงค์เดิม ทางมูลนิธิฯจึงรับเป็ นเจ้ าภาพในการก่อสร้ างอาคารนี ้ ถวายวัดป่ ากตัญญุตารามแห่ง
นี ้ วัดที่เราร่วมกันถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ร.9 และสร้ างเป็ นอนุสรณ์แก่คณ
ุ สินทรา ปรียานนท์ที่จากไป ขณะนี ้เริ่ม
มุงหลังคาแล้ วครับ

26-27-28 ธ.ค.63 มอบของช่ วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
เราไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ทางภาคใต้ กนั นะครับ มีเด็ก ๆ และผู้ป่วยที่เดือดร้ อนจานวนมากจากน ้าท่วมใหญ่ในปี
นี ้ ถึงแม้ จะมีพายุฝนเข้ าช่วงปลายสัปดาห์นี ้พอดี แต่ก็คงไม่เป็ นอุปสรรคต่อคณะเราเท่าไรนะครับ ช่วยกันได้ เท่าที่ทาได้ ครับ
ชาวคณะคงต้ องมีการเตรี ยมพร้ อมสาหรับโควิดเป็ นอย่างดีนะครับ ดูแลตัวเองให้ ได้ ดีก่อนจึงจะดูแลผู้อื่นได้ ครับ ครัง้ ก่อน2-3
ปี มาแล้ วที่เราได้ ไปออกหน่วยที่ จ.นครศรี ธรรมราช กลับไปเยี่ยมพี่น้องเราหน่อยครับ
26 ธ.ค. 63 เยี่ ย มครอบครั ว ผู้ ประสบอุ ท กภัย อ.ท่ า ศาลา พี่นิ่ม (นฤมล อินทรโชติ ผู้อานวยการสานักงานภาคใต้
นครศรี ธรรมราช) สหทัยมูลนิธิ พาคณะเยี่ยมผู้ประสบภัยจากน ้าท่วมใหญ่ที่ผ่านมา บางครอบครัวบ้ านพังไปทังหลั
้ งเลยครับ
ต้ องปลูกให้ ใหม่เลย ดีที่ตอนพังลงมาไม่มีใครอยู่ เพราะน ้าท่วมก่อนจึงย้ ายไปอยูบ่ ้ านญาติกนั
ในโลกนี ้ยังมีผ้ ทู ี่เดือดร้ อนกระจายอยูใ่ นสังคมเดียวกับพวกเราอยูม่ ากมายนะครับ การช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน มากบ้ างน้ อยบ้ าง
ด้ วยความเมตตาช่วยเหลือกันและกัน จะทาให้ สงั คมเราก้ าวต่อไปด้ วยกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ ้นนะครับ ไม่วา่ วันนี ้จะเป็ นเขา
สักวันอาจเป็ นเราก็ได้ ความรัก การแบ่งปัน การช่วยเหลือกันและกัน จึงสาคัญยิง่ และไม่ควรที่จะจางหายไปจากใจของพวก
เราเลย ด้ วยความรัก ความปรารถนาดี จากใจ

ศูนย์เรี ยนรู้ชีวิตฯ สหทัยมูลนิธิ
เย็นวันนี ้เรามาพักกันที่ศนู ย์เรี ยนรู้ ชีวิต มอบข้ าวสารอาหารแห้ ง เครื่ องอุปโภคบริ โภค เครื่ องกันหนาว ตุ๊กตา รองเท้ าฯ ให้
เด็กๆและครอบครั วในความดูแลของสหทัยมูลนิธิภาคใต้ ที่มีอยู่ประมาณร้ อยครอบครั ว เสร็ จแล้ วก็ ฟังธรรมะจากท่าน
อาจารย์ฐา และจับสลากของขวัญปี ใหม่สาหรับคณะอาสา มูลนิธิดวงแก้ วกันครับ ก่อนเข้ าที่พกั เรามาทานอาหารกันที่ร้าน
ข้ าวต้ มนายหัว มีอาจารย์สรุ ิยะและภรรยามาทานอาหารเย็นด้ วยกัน หมอสุริยะเป็ นเพื่อนรักสมัยเรี ยนแพทย์จฬุ าครับ มาใต้ ที่

้ ้ก็เช่นกันครับ เธอยังมาช่วยขนของเข้ าอาคารด้ วยเลยครับ คุยกันได้ ไม่นาน เวลามีน้อย
ไรก็เป็ นต้ องรบกวนเธอเสมอๆ ครัังนี
แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ เจอกันครับ ที่ศนู ย์มีเด็กๆบ้ านน ้าท่วมมาพักเหลืออยู่หนึง่ ครอบครัวเราเลยได้ มอบของให้ เด็กๆ ด้ วยเลยครับ

26 ธ.ค.63 อสม.อ.เชียรใหญ่ นครศรี ธรรมราช เช้ าออกจากที่พกั ตีห้าครึ่งไปรพ.เชียรใหญ่ นัดพบคณะอสม. นักบริ บาล
ท้ องทิ่น ให้ การต้ อนรับ พวกเรามอบข้ าวสารอาหารแห้ ง เครื่ องกันหนาว เครื่ องอุปโภคบริโภค ให้ พวกเธอช่วยไปมอบให้ ผ้ ปู ่ วย
ติดเตียงในพื ้นที่ประมาณ 100 ครอบครัว มีพี่จิ๋ม เฉลิมพร อดีตจนท.รพ.เชียรใหญ่เป็ นผู้ประสานงานให้
เช้ าเราถวายจังหันท่านฐาและมอบของที่กศน.เชียรใหญ่ ก่อนที่พวกเราจะร่วมไปเยี่ยมบ้ านผู้ป่วยติดเตียงในพื ้นที่
พร้ อมกับนักบริบาลท้ องถิ่นครับ

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อ.เชียรใหญ่
คณะมูลนิธิและอสม.เชียรใหญ่ ร่วมเดินทางไปมอบเครื่ องอุปโภคบริโภค เครื่ องกันหนาวและปั จจัยบ้ านละ1250 บาท แก่ผป.
ในพื ้นที่อ.เชียรใหญ่ ซึง่ ประสบอุทกภัยเป็ นส่วนมาก แม้ จะเป็ นของเล็กน้ อยไม่มากนัก แต่ก็เป็ นของแทนใจจากพวกเราทุกๆ
คนนะครับ เห็นพี่น้องผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี ้แล้ วเศร้ าใจ สงสารจริงๆ แต่ก็ยงั ดีกว่าอีกหลายๆ พื ้นที่ที่เราไปเยี่ยมพบมา ที่แห่งนี ้
ส่วนใหญ่มีญาติคอยดูแลใกล้ ชิด และยังมีอาสาสมัคร นักบริบาลท้ องถิ่นที่เสียสละแรงกายแรงใจให้ ความช่วยเหลือพวกเขา
อยู่ เห็นแล้ วปลื ้มใจแทนเขาจริงๆ เรามาเยี่ยมเขาครัง้ เดียวแต่พวกเธอต้ องมาประจาทุกๆ สัปดาห์ นี่แสดงให้ เราเห็นถึงความ
รักความเอื ้ออาทร ของผู้คนที่มีจิตใจแสนดีที่ยงั ให้ โลกนี ้ยังสว่างไสวไปด้ วยแสงแห่งศรัทธา ด้ วยความรักที่ผ้ คู นมีให้ แก่กนั
ถึงทริปนี ้จะเหนื่อยกันมากแต่พวกเราในคณะล้ วนยิ ้มแย้ มแจ่มใส่ด้วยใจที่มีความสุขยิ่งจริงๆครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ท่านที่มีสว่ นในบุญนี ้นะครับ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ก่อนเดินทางกลับจากนครศรี ธรรมราช คณะเราก็ได้ มีโอกาสกราบนมัสการวัดพระมหาธาตุ
และถวายปั จจัยไทยธรรมร่วมกันด้ วยครับ พระมหาธาตุแห่งนี ้เป็ นหนึง่ ในสามสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ประจาภาคใต้ อีกด้ วยครับ
วัดพระบรมธาตุเป็ นวัดใหญ่ ตังอยู
้ ภ่ ายในเขตกาแพงเมืองโบราณ ค่อนมาทางทิศใต้ เนื ้อที่ 25 ไร่ 2 งาน มีถนนราชดาเนินตัด
ผ่านหน้ าวัด เข้ าใจว่าเดิมคงเป็ นถนนโบราณ ประวัติ การสร้ างวัดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชดั นอกจากประวัติจากตานานที่
กล่าวถึงการก่อสร้ างพระมหาธาตุ ซึ่งเป็ น เอกสารที่เขียนขึ ้นจากคาบอกเล่าภายหลังเหตุการณ์จริ งเป็ นเวลายาวนานมาก
หลักฐานทางเอกสาร ที่ชัดเจน ปรากฏขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ กล่าวว่าวัดนีเ้ ป็ นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จา
พรรษา ต่อมาพระเจ้ า บรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ายุคลฑิฆมั พร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ อุปราชปั กษ์ ใต้ ทรงพระสงฆ์จากวัดเพชรจริก
มาดูแล รักษาวัด และคราวที่รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสเมืองนคร ได้ โปรดพระราชทานนามวัดว่า วัดพระมหาธาตุวรมหา
วิหารประวัติ จากตานานที่เล่าเรื่ องการก่อสร้ างพระบรมธาตุมีหลายสานวนสามารถประมวล เนื ้อหาได้ ว่า เมื่อพระพุทธเจ้ า
เสด็จดับขันธ์ปริ นิพพาน เมืองต่าง ๆ ในแว่นแคว้ นชมพูทวีปได้ แบ่งพระบรมสารี ริกธาตุไปเก็บ รักษา เคารพบูชา มีเมืองหนึ่ง
ชื่อเมืองทนธบุรี ได้ พ ระทันตธาตุมาเก็บรักษาไว้ ต่อมามีกษัตริ ย์จากเมืองอื่นยกทัพ มาเพื่อขอแบ่งพระทันตธาตุ กษัตริ ย์
สิงหราชเจ้ าเมืองทนธบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้ มิได้ จึงให้ พระนางเหมชาลา และเจ้ าชายทนทกุมารพระธิดาและพระโอรส
อัญเชิญพระทันตธาตุ ลงเรื อหนีไปลังกา เผอิญเรื อกาปั่ นถูกพายุพัด เรื อแตกทังสองพระองค์
้
มาขึ ้นฝั่ ง ณ หาดทรายแก้ ว แล้ ว
ฝั งพระทันตธาตุไว้ เรื่ องราวดาเนินต่อไปจนทังสอง
้
พระองค์ไ์์ ด้กลับ ไปลังกาโดยมีพระทันตธาตุสวน หนึ่งยังฝั งอยู่ที่หาด
ทรายแก้ วต่อมาพระเจ้ าศรี ธรรมโศกราช ได้ มาพบพระทันตธาตุ และโปรดให้ สร้ างพระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษ ฐานพระบรม
สารี ริกธาตุและสร้ างเมือง ณ หาดทรายแก้ ว จนสาเร็ จเมืองดังกล่าวก็คือ เมืองนครศรี ธรรมราชพระบรมธาตุเจดีย์ก็คือ พระ
บรมธาตุเจดีย์ นครศรี ธรรมราช ซึง่ เชื่อกันว่าเดิมเป็ นเจดีย์แบบอิทธิพลศิลปะ ศรี วิชยั คือเป็ นเจดีย์ทรงมณฑป มีหลังคาเป็ น
สถูปห้ ายอดคล้ ายพระบรมธาตุเจดีย์ที่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ต่อมา พระสถูปแบบ
ศรี วิชยั ทรุ ดโทรมลง จึงได้ มีการสร้ างเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาซึ่งเป็ นเจดีย์องค์ปัจจุบนั ครอบไว้ เชื่อกันว่าในขณะนันคื
้ อราว
พุทธศตวรรษที่ 18 อิทธิพลพุทธศาสนาแบบลังกาในดินแดน นครศรี ธรรมราช เข้ มแข็งมาก นครศรี ธรรมราชจึงได้ รับอิทธิพล
ทัง้ ศาสนาและศิลปกรรมจากลังกา ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ าสุภัทรดิศ ดิศกุลทรงวินิจฉัยว่าพระบรมธาตุเจดีย์ปัจจุบนั มี
ลักษณะคล้ ายเจดีย์กิริเวเทระในเมืองโบโลนนารุวะ ประเทศ ศรี ลงั กา สร้ างในสมัยพระเจ้ าปรากรมพาหุมหาราช ราวต้ นพุทธ
ศตวรรษที่ 18 พระบรมธาตุเจดีย์ ก็ควรสร้ างหลัง จากนันมากส่
้
วนสถาปั ตยกรรมอื่น ๆ ภายในวัดพระมหาธาตุฯ ล้ วนเป็ นของ
ที่สร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยาเป็ นส่วนใหญ่จะ มีสิ่งก่อสร้ างในสมัย ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นอยู่บ้าง เช่น วิหารทับเกษตร
วิหารพระแอด เป็ นต้ น

วัดธารนา้ ไหล สวนโมกขพลาราม วัดธารน ้าไหล
ที่ ปฏิบัติธรรมหลักสาคัญแห่ง หนึ่งในประเทศไทย ที่ คุณแม่พามาตัง้ แต่เก้ าขวบ ปั จจุบันเปลี่ยนไปไม่มากนัก พระสงฆ์
ประมาณ 40-50 รู ป มีผ้ ูมาขอเข้ าปฏิบตั ิภาวนาทุกวัน ทัง้ ชายหญิ ง ตัง้ แต่โควิด ผู้คนหายไปมากรวมทัง้ เงินบริ จาคด้ วย
เมื่อเดือน พ.ย.ที่ผา่ นมาวัดต้ องใช้ จ่ายเกือบเก้ าแสนบาท คณะเราจึงร่วมกันถวายปั จจัยไทยธรรมแก่ท่านอาจารย์น้ ยุ ท่านรอง
เจ้ าอาวาส และท่านยังเมตตาพาเราชม มโหรสพทางวิญญาณ อีกสองชม. อธิบายหลักธรรมะพื ้นฐานต่างๆในการปฏิบตั ิตน
ในชีวิตประจาวัน ตามภาพปริ ศนาธรรมต่างๆ เช่นเต่าแบกคัมภีร์ ฝนหินให้ เป็ นแก้ ว นัง่ อยู่ท่ามกลางปางงู ใจสงบได้ ยินเสียง
พระธรรม แม่น ้าคดน ้าไม่คดฯ ท่านห้ าสิบกว่าพรรษาแล้ วแต่ดยู งั แข็งแรง เราที่เป็ นคนฟั งยังเหนื่อยแทนท่านเลยครับ แต่สอง
ชม.นี ้นับว่าคุ้มค่าต่อชีวิตน้ อยๆที่ เหลือของเราอย่างยิ่ง คิดแล้ วทาให้ ระลึกความหลังครัง้ คุณแม่สินทราอายุ 60 พาลูกๆและ
ครอบครัวมาทาบุญกับท่านพุทธทาส ขายปิ่ นเพชรมรดกคุณตาเอามาทาบุญ ณ สวนโมกแห่งนี ้ และเป็ นจุดเริ่ มที่เราได้ อ่าน
ได้ ศกึ ษาธรรมะของท่านอาจารย์พทุ ธทาสในชุดพุทธโฆษณ์ติดตามท่านจนหมดทังชุ
้ ด เลย ครัง้ นี ้ท่านเจ้ าอาวาส ท่านอาจารย์
โพธิ์ไม่อยูไ่ ปสอนภาวนาที่เกาะสมุย เราเลยได้ แต่ฝากของให้ ท่านเป็ นที่ระลึก
สานักปฏิบัตธิ รรม โดย ท่ านพุทธทาส ภิกขุ สวนโมกขพลาราม อยูบ่ ริเวณเขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณ
กิโลเมตรที่ 134 เดิมชื่อวัดธารน ้าไหล มีท่านพุทธทาสภิกขุเป็ นผู้ริเริ่ มสร้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เพื่อเป็ นสถานที่แสวงหาความ
สงบและศึกษาธรรม มีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึง่ ประกอบด้ วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคาสอนในพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ
ภาพพุทธประวัติ ภาพจาลองจากภาพหินสลัก เรื่ องพุทธประวั ติในอินเดีย รอบบริ เวณร่ มรื่ น เหมาะสาหรับเป็ นที่ฝึกอบรม
จิตใจและศึกษาพุทธศาสนา
ถือศีลข้ อเดียว: ไม่เห็นแก่ตวั พอ : ของฝากจากสวนโมกข์

27 ธค. 63. วัดถา้ ยายไอ๋ ชุมพร พักภาวนา ณ ถา้ ยายไอ๋ คณะเราเดินทางมาถึงวัดเกือบสามทุ่มได้ ครับ ตังใจมากราบ
้
คารวะท่านพ่อหลวง แต่ทราบว่าท่านมีปัญหาเส้ นเลือดในสมอง จนต้ องส่งตัวไปรพ.ชุมพรตังแต่
้ สองวันก่อน เราเลยไม่มี

โอกาสได้ กราบท่าน กลางคืนได้ ภาวนากันจนเช้ า อากาศที่ถ ้าดีมาก ดวงจันทร์ กระจ่างฟ้าสวยงาม เสียงคลื่นกระทบหินเป็ น
ระยะๆ บอกถึงความไม่แน่นอนของวัฏจักร วัดที่รุ่งเรื อง ปั จจุบนั มีพ ระสามรู ป พ่อหลวงมาอาพาธอีก ลูกศิษย์ลกู หาคงต้ อง
กลับมาช่วยกันดูแลแล้ ว อีกไม่กี่เดือนพ่อหลวงจะอายุครบ 80 แล้ ว ผ่านชีวิตมามากทีเดียว เสนาสนะที่ท่านสร้ าง สวยงาม
เหมาะสมลงตัวทุกอย่างจนเรี ยกได้ วา่ สมบูรณ์แบบจริงๆ
เช้ าพวกเราตามบิณฑบาตรชุดหนึง่ ส่วนที่เหลือช่วยกันทาความสะอาดวัดกัน กว่าจะถวายจังหันก็แปดโมงครึ่งแล้ วครับ ทาน
ก้ นบาตรเสร็จก็ช่วยกันเก็บทาความสะอาดแล้ วกราบลา เพื่อเดินทางกันต่อ
วัดถ ้ายายไอ๋
ประวัติสนส.ถ ้ายายไอ๋
พระจิราคม อาภาคโม(ขจัดสรรพโรค)หรื อที่ใครๆที่นี่เรี ยกว่าพ่อหลวง ปั จจุบนั อายุ74พรรษา34 บวชที่วดั ราชผาฯได้ ห้าพรรษา
ก็ลามาอยู่ที่วัดสามแก้ วชุมพรปี 2529 พบกับคุณครู พงษ์ ที่ลาบวชเป็ นพระพอดีจึงขอให้ ครู สมพงษ์ นาควิเชียร พาไปดูที่
ชายทะเลที่มีถา้ มีป่าน่าพักภาวนา ครู พงษ์ จึงพามาที่บริ เวณถา้ ยายไอ๋ที่คนที่นี่บอกว่าเจ้ าที่แรงแต่ท่านก็ชอบและทา ที่พกั
เล็กๆอยู่ มาวันหนึ่งขณะมีคณะมาทอดผ้ าป่ า คุณยายคนหนึ่งลุกขึ ้นตะโกนว่าเป็ นยายไอ๋บอกว่าจะมาลา พระเจ้ าของที่เขา
มาแล้ ว แล้ วก็เป็ นลมสลบไปตื่นมาก็ไม่ร้ ู เรื่ องอะไร จนปี 32พายุเกพัดทาลายบ้ านเรื อนไร่ สวนวัดวาไปหมดชาวบ้ านต้ องมา
หลบตายในถ ้าศาลาวัดและเสนาสนะทังหมดพั
้
งหายสูญ ท่านก็เอาของต่างๆมาช่วยชาวบ้ านอย่างเต็มกาลัง คิดอยู่ว่าจะอยู่
ต่อได้ ไหม?แต่ชาวบ้ านก็บอกว่าอย่าทิง้ พวกเขาไป ท่านจึงตัดใจสร้ างวัดขึ ้นมาใหม่กับชาวบ้ านค่อยๆทาทีละน้ อยๆไม่มี
เครื่ องมือเครื่ องจักรมีแต่แรงงานและฆ้ อนหนึ่งอันแก้ ปัญหาไปทีละอย่างๆเผชิ ญอุปสรรคนานาประการ จนผ่านเลยมาเกือบ
สามสิบปี แล้ วก็ยงั ไม่ได้ เป็ นวัดทังๆที
้ ่สง่ เรื่ องขอใช้ ที่จากอบต.ไปนานมากแล้ วแต่ก็ยงั ไม่ตอบรับมา(ใครช่วยได้ กรุณาหน่อยนะ)
ตัวพ่อหลวงเป็ นลูกอดีตผอ.รพ.นครสวรรค์ ก่อนบวชรับราชการเป็ นนายตารวจมีครอบครัวแล้ วจึงลามาบวช ปั จจุบนั ที่นี่มี
พระ4อาคันตุกะ3กาลังสาคัญหลักของพ่อหลวงคือท่านโอ15พรรษาและท่านเม ท่านสมกับที่ทกุ คนเรี ยกว่าพ่อหลวงเพราะ
ท่านใจดีมีเมตตาช่วยเหลือชาวบ้ านเหมือนเป็ นพ่อของเขาจริงๆชาวบ้ านก็รักเคารพท่านมาก
วัดนี ้มีธรรมชาติสวยงามอยูช่ ายทะเลมองเห็นเกาะเล็กเกาะน้ อย มีภเู ขาและถ ้าน้ อยใหญ่มากมายป่ าไม้ ร่มเย็นเหมาะแก่การ
ภาวนาเงียบสงบมีนกนานาชนิดเช่นกระสากระยางนางแอ่นสาริกา โประดก ดุหว่าฯแมวขาวดาอย่างละคูส่ องสีสามสีและ
เหลืองลายเสือ สุนกั ขาวหนึง่ คู่ ค่างแว่นสองสามตัว และสัตว์ป่านานาชนิดที่มาเยี่ยมยามคา่ คืน เสนาสนะกุฏิศาลาหอฉันที่
พักสุขขาสะอาดสะอ้ าน ต้ นไม้ น้อยใหญ่บริเวณวัดได้ รับการตัดแต่งให้ เรี ยบร้ อยสวยงามเจริญตาเจริญใจ ใครผ่ามาก็เชิญแวะ
เวียนมาทาบุญร่วมสืบสานศาสนาเสนาสนะที่สปั ปายะนี ้ไว้ คเู่ มืองไทยไปให้ นานเท่านานนะครับ แต่จะเป็ นการประเสริฐยิ่ง
กว่าถ้ าสามารถหาเวลามาปฏิบตั ิภาวนา ณ สถานที่แห่งนี ้

28 ธ.ค.63 พระมหาเจดีย์ภกั ดีประกาศ

28 ธ.ค. สานักสงฆ์ พุทธสิงขร ตังอยู
้ ่ที่ หมู่ 6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขนั ธ์ 77000 มีท่านอาจารย์ชยั รัช เป็ นเจ้ า
อาวาส ท่านเป็ นศิษย์พระอาจารย์อนันต์ มาบจันทร์ 30 ธ.ค.นี ้เป็ นวันคล้ ายวันเกิดท่าน คณะเราจึงได้ ไปร่ วมมุทิตาสักการะ
ท่านพร้ อมถวายปั จจัยไทยธรรม ท่านดาริ จะสร้ างวัดที่ในตัวเมืองประจอบอีกหนึ่งวัดเนื ้อที่ประมาณ 6 ไร่ กาลังเตรี ยมถมดิน
อยู่ครับ ท่านจะให้ มลู นิธิช่วยสร้ างให้ แต่ปีหน้ า 108 ปี องค์หลวงตา เรามีโครงการบูชาคุณท่าน ทังสร้
้ างวัด ร.ร. รพ. และพระ
บรมธาตุเจดีย์ถวายท่าน จึงต้ องขอให้ เสร็ จโครงการนี ้ไปก่อนนะครับ ท่านทาอาคารวิหารพระพุทธเมตตาขนาด 12*12 ม.
สวยงามเลยครับ มีการบรรจุพระพุทธเมตตาองค์เล็กด้ วย ชาวคณะเราได้ ร่วมกันทุกคนเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญครับ

29 ธ.ค.63 ส่ งเตียงให้ ผป.เชียรใหญ่ จากการที่เราได้ ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และผู้ป่วยติดเตียงที่อ.เชียรใหญ่ มีผ้ ปู ่ วย
อยูห่ นึง่ รายที่ต้องย้ ายบ้ านมาอยูก่ บั ลูกแต่ไม่มีเตียงสาหรับผู้ป่วย คุณหมอสพฤดีจงึ ขอมอบเตียงของคุณแม่จิตต์สมรให้ พี่
ประยูรและพี่ตนั๋ รับอาสาไปส่งที่ขนส่งให้ วนั ที่4มกราคมนี ้ครับ กราบอนุโมทนาครับ

