กราบถวายชุดแรกที่พระอจ.ทวี สานักสงฆ์บางกะม่า ราชบุรี ท่านอาจารย์เมตตาแนะอุบายในการภาวนาให้ ว่า
สุภะ และอสุภะ นั้นเกิดจาก การยึดมั่น -การหลงของจิต ซึ่งก็คือกิเลสเข้ ามาครอบงาเราทาให้ เราเกิดพอใจและไม่
พอใจ เกิดสุภะและอสุภะขึ้น ถ้ าเราภาวนาให้ เห็นจริ งตามธรรมก็จะทราบว่าทุกอย่างก็เกิดจากความปรุงแต่งเช่นกันไม่
แปลกแตกต่างกันเลย จึงต้ องภาวนาให้ เห็นเอาปัญญาตัดความหลงนั้นให้ ได้ มองพิจารณาเข้ าสู่ภายในให้ เข้ าใจถึงจิต
ดวงนี้ให้ ละเอียด ก็จะหลอกเราอีกไม่ได้ การสร้ างบารมีน้ันไม่ผิด ผลและอานิสงค์มีอยู่จริง แต่ขอให้ เข้ าใจอยู่เสมอว่า
เป็ นไปเพื่อสิ่งสูงสุด อย่าหลงติดอยู่ในลาภสักการะและกามสุขในกามโลก ให้ พิจารณาให้ หลุดออกไป ถึงพรหมโลก
และนิพพาน อย่าติดอยู่ในทางเหล่านี้ เป้ าหมายให้ มุ่งสู่โลกุตระ หลุดจากโลกสงสารและนาพาสรรพสัตว์ให้ พ้นทุกข์ไป
ด้ วยตามกาลัง สาธุเมตตาของครูอาจารย์น้ันกว้ างใหญ่ไพศาลจริงๆ

เมื่อก่อนเข้าพรรษา คณะได้จาริ กบุญไปถวายผ้าจานาพรรษาและเทียนพรรษาที่อีสานใต้ หนึ่งในวัดที่เราได้ไปคือวัดภู
จ้อมก้อม หลังสอบถามก็ทราบว่าทางวัดขาดเสนาสนะ สาหรับพระสงฆ์ได้พกั ภาวนา ท่านเจ้าอาวาสเมตตาให้เราร่ วมเป็ น
เจ้าภาพ ทางมูลนิ ธิฯ จึงได้รวมรวมศรั ทธา จัดถวายปั จจัยไป ปั จจุบนั กุฏิ สร้างแล้ว ท่านจึงส่ งรู ปมาให้อนุ โมทนาบุญกันครับ
ขอกราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนร่ วมในกุศลนี้ นะครับ (ในพระไตรปิ ฎกกล่าวไว้วา่ - ในบรรดาทานที่เป็ นอามิส
ทานทั้งปวง เสนาสนะทานนับเลิศที่สุด เพราะส่ งเสริ มการปฏิบตั ิภาวนา คุม้ กันความร้ อน/หนาว สัตว์แมลงต่างๆมารบกวน
พวกเราที่ร่วมกันสร้างเสนาสนะ-กุฏิ วิหาร เจดีย ์ วัดวา อารามใดๆ ถวายพ่อแม่ครู อาจารย์ โปรดได้ภูมิใจในบุญที่สร้างไว้น้ นั
เถิด

3 เดือนผ่านไป โรงอาหารก็เริ่มเป็ นรูปเป็ นร่ างแล้ วครับ กราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ สิ่งที่หวังใกล้ เป็ นรูป
เป็ นร่าง ตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ แบ่งเบาภาระของท่าน กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ

มูลนิธิร่วมบุญกับคณะเจ้ าภาพ เป็ นปฎิทนิ ปักคณาเล่มเล็กและแผ่นใหญ่ถวายสงฆ์ท่มี าร่ วมงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงปู่ สาราญ ปวโร อดีตเจ้ าอาวาสวัดสุขสาราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเห็ดเข็มทองอีก 10 กก. ขอขอบพระคุณ
และอนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้ทุกท่านนะครับ

พระอาจารย์วิทยาเมตตามาให้การอบรมดู แลผูป้ ฏิ บตั ิ ธรรมพร้ อมกับท่านบวร ท่านเปิ้ ล และท่านฐา ท่านให้
กาลังใจพวกเราในการต่อสู ้กิเลส สอนให้บาเพ็ญเพียร ฟังแล้วทุกคนมีกาลังใจเดินนัง่ ภาวนากันตลอดตั้งแต่ตีสี่กว่าจะได้
กลับเข้าพักก็ห้าทุ่มได้ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิก็ต้ งั ใจกันอย่างมาก อากาศก็เป็ นใจ อาจารย์ดีศิษย์เข้มแข็ง กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ท่านด้วยนะครับ กราบขอบคุณพระอาจารย์วทิ ยาอย่างยิง่ ที่เมตตาด้วยครับ

วันนี้ พวกเราจึงร่ วมกันเททองหล่อพระรู ปสมเด็จพระสังฆราชฯที่โรงหล่อประยงค์มีท่านเจ้าคุณโก๋ ประธาน
สงฆ์วดั บวรฯ มาเป็ นประธานฝ่ ายสงฆ์ คุณไพบูลย์ ปรี ยานนท์ เป็ นประธานฝ่ ายฆราวาสในพิธี ท่านเจ้าคุณโก๋ เป็ นเลขา
ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ปั จจุบนั มีสมณะศักดิ์เป็ น พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ซึ่ งสมัยเป็ นเลขาสมเด็จฯ คือพระเทพ
สารเวที จึ ง นับ ว่า เป็ นอุ ด มมงคลอย่า งยิ่ง ที่ เ ราได้มี โอกาสเททองหล่ อ รู ป พระองค์ท่ า นเป็ นอนุ ส รณ์ 1 ปี แห่ ง การ
พระราชทานเพลิงสรี ระสังขารของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในวันนี้ ในนามมูลนิธิดวงแก้วกระผมขอกราบอนุโมทนาบุญ
กับทุกๆ ท่านที่ได้มีโอกาสมาร่ วมในกุศลนี้นะครับ

25 ธ.ค.59 (1) พวกเราทอดผ้ าป่ าครบ10ปี การมอบถวายวัดป่ ากตัญญุตาราม ซึ่งเป็ นวัดที่เราสร้ างอุทศิ ให้
คุณแม่ สินทรา ปรียานนท์ท่จี ากไปเมื่อ 11 ม.ค. 48 เราได้ วางศิลาฤกษ์สร้ างวัดเมื่อ28 ธ.ค.48 และมอบถวายแก่คณะสงฆ์วัด
หนองป่ าพง ในวันที่ 28 ธ.ค. 49 ครั้งเมื่อกราบทูลท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จเรื่องการสร้ างวัดแห่งนี้ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ร.9 ทรงครองราชย์ฯ ครบ 60 ปี และอุทิศแด่มารดาที่จากไป ท่านว่ า เป็ นสิ่งดีท่เี รามีความ
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว จึงเป็ นที่มาของชื่อวัดว่า วัดป่ า"กตัญญุตาราม" วันนี้เรามอบถวาย
ปั จจัย 50000 บาท สังฆทานยาและเวชภัณฑ์มูลนิธิฯ สังฆทานแด่คณะสงฆ์และผ้ าห่มเสื้อ บะหมี่ก่ึงสาเร็จรูป แก่ชาวบ้ าน
กราบถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่ ใ นหลวงรั ช กาลที่ 9 และบุ พ การี ท่ีรั ก ยิ่ ง ของเรา เสร็จ แล้ ว ดู ศ าลาฌาปนกิจ ใหม่ กราบ
ขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เมตตาดูแลเสนาสนะแห่งนี้อย่างดีรวมทั้งชาวบ้ านทุกๆคนที่ได้ ช่วยดูแลวัดและคณะ
สงฆ์แห่งนี้ด้วยนะครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านครับ

(2) วัดป่ าธรรมปิ ฎกเป็ นอีกหนึ่งวัดที่เราร่ วมสร้ างไว้ เมื่อ 9 ปี ก่อน ทั้งปลูกป่ า สร้ างศาลา อุโบสถ
โรงอาหารโรงครัว และพระประธาน เด็กๆหลายๆ รุ่นที่ ร.ร.ทับลานได้ รับการเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างดีจากพระ ณ
วัดนี้ นาโดย ท่านอาจารย์ปริญญา ที่เคยช่ วยสอนพระไตรปิ ฎกให้ มูลนิธิดวงแก้ วมานานหลายปี 25 ธ.ค.59 เราได้ มา
มอบของขวัญให้ เด็กๆและชาวบ้ านบ้ านทับลานนี้ ร่วมกัน ทั้งเสื้อ/ผ้ าห่ ม/หมวก ขนม และที่เด็กๆ ชอบกันคือการจับ
ฉลากรับตุก๊ ตาหลายๆ ตัว รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กนั้นทาให้ หัวใจเราพองโตด้ วยความสุขที่จะส่งผ่านจากใจนี้ไป
ถึง ๆ ดวงใจต่ อ ไปเท่ า ที่เ ราจะทาได้ นอกจากนี้ เรายั งได้ ม อบถวายสัง ฆทานยา และปั จจั ยแด่ คณะสงฆ์อีกด้ ว ย ขอ
อนุ โมทนาบุ ญ กั บ ทุ ก ๆท่ า นนะครั บ ที่ท าให้ ส่ิง ดี ๆ ในชี วิ ตของพวกเราได้ เ กิด ขึ้ น และจะอยู่ ใ นใจเราตลอดไป จบวั น
คริสต์มาสปี นี้ไปอย่างเป็ นสุขตั้งแต่ตีส่จี นสี่ทุ่ม

ความเป็ นมาของวัดป่ าบัวแก้ ว ระหว่าง ถวายการรักษาดูแลองค์หลวงตาพระมหาบัวที่วัดป่ าบ้ านตาด ท่าน
อาจารย์เมตตาเล่าให้ ฟังว่าสมัยก่อนท่านไม่ค่อยอยากจะรับที่ดินที่มีผ้ ูมาถวายเพราะเป็ นภาระในการดูแล แต่ในเวลา
นั้นท่านปรารภว่ าท่านได้ พิจารณาแล้ วว่ าต่อไปในอนาคตพระป่ ากรรมฐานจะหาที่สัปปายะในการประพฤติปฏิบัติ
ธรรม แม้ แต่ท่จี ะไปธุดงค์กจ็ ะหาได้ ลาบากกว่าเดิม ท่านจึงบอกว่าในช่วงเวลานี้ถ้ามีผ้ ูใดมาถวายที่ดินที่สปั ปายะ ท่าน
ก็จะรับไว้
มูลนิธิดวงแก้ ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงได้ กราบถวายที่ดิน จานวน 40 ไร่ ณ บ้ านหินแหลม ต.ท่าขนุน อ.
ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 กับมือของท่าน
เองขณะที่ท่านอยู่ในห้ องปลอดเชื้อ และเพื่ อให้ ท่ดี ินผืนนี้ได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็ นการวัฒนา
ถาวรต่อไปในอนาคต มูลนิธดิ วงแก้ วฯ จึงกราบขออนุญาตจัดสร้ างเสนาสนะนี้ให้ เป็ นวัดป่ ากรรมฐานเหมาะสมต่อการ
ประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธบริษัทเป็ นอนุสรณ์ ตอบแทนพระคุณขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระ
มหาบัว และถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อจัดสร้ างเป็ นวัดป่ ากรรมฐานตามรูปแบบเดิมของวัด
ป่ าบ้ านตาด เพื่อคงไว้ ซ่ึงแนวทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ วางไว้ เป็ นการเคารพ เทิดทูนและระลึกถึงองค์ท่านอีกด้ วย
โดยมีแผนการดาเนินการเบื้องต้ น 3 ปี ระหว่าง2555-2556ดังนี้ รวมงบประมาณที่ใช้ เบื้องต้ นประมาณ 15 ล้ าน
บาท โดยแบ่งเป็ น พ.ศ. 2554 เตรียมแบบและขออนุญาต จัดสร้ างวัด จัดตั้งกรรมการ ตั้งชื่อวัด
พ.ศ. 2555 เริ่มก่อสร้ าง+กราบอาราธนาพระป่ ากรรมฐานไปจาพรรษา
พ.ศ. 2556 วางศิลาฤกษ์ สร้ างพิพิธภัณฑ์องค์หลวงตา ขอจดทะเบียนเป็ นวัด
พ.ศ. 2558 เริ่มสร้ างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์

และ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้ รับอนุญาตเป็ นวัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปันนุสรณ์
27 ธันวาคม 2559 รับตราตั้งวัด จากเจ้ าคณะภาค
ขออนุโมทนากับผู้ร่วมสร้ างและดูแลเสนาสนะสงฆ์แห่งนี้ให้ สถิตสถาพรคู่บวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน

