
   

กราบถวายชุดแรกที่พระอจ.ทวี ส านักสงฆ์บางกะม่า ราชบุรี ท่านอาจารย์เมตตาแนะอุบายในการภาวนาให้ว่า 

สุภะ และอสุภะ น้ันเกิดจาก การยึดมั่น-การหลงของจิต ซ่ึงกค็ือกิเลสเข้ามาครอบง าเราท าให้เราเกิดพอใจและไม่

พอใจ เกดิสภุะและอสุภะขึ้น ถ้าเราภาวนาให้เหน็จริงตามธรรมกจ็ะทราบว่าทุกอย่างกเ็กิดจากความปรุงแต่งเช่นกนัไม่

แปลกแตกต่างกันเลย จึงต้องภาวนาให้เหน็เอาปัญญาตัดความหลงน้ันให้ได้ มองพิจารณาเข้าสู่ภายในให้เข้าใจถึงจิต

ดวงน้ีให้ละเอยีด กจ็ะหลอกเราอกีไม่ได้ การสร้างบารมีน้ันไม่ผิด ผลและอานิสงค์มีอยู่จริง แต่ขอให้เข้าใจอยู่เสมอว่า

เป็นไปเพ่ือสิ่งสูงสุด อย่าหลงติดอยู่ในลาภสักการะและกามสุขในกามโลก ให้พิจารณาให้หลุดออกไป ถึงพรหมโลก

และนิพพาน อย่าติดอยู่ในทางเหล่านี้  เป้าหมายให้มุ่งสู่โลกุตระ หลุดจากโลกสงสารและน าพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ไป

ด้วยตามก าลัง สาธุเมตตาของครูอาจารย์น้ันกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆ

เม่ือก่อนเขา้พรรษา คณะไดจ้าริกบุญไปถวายผา้จ าน าพรรษาและเทียนพรรษาท่ีอีสานใต ้หน่ึงในวดัท่ีเราไดไ้ปคือวดัภู
จอ้มกอ้ม หลงัสอบถามก็ทราบว่าทางวดัขาดเสนาสนะ ส าหรับพระสงฆ์ไดพ้กัภาวนา ท่านเจา้อาวาสเมตตาให้เราร่วมเป็น
เจา้ภาพ ทางมูลนิธิฯ จึงไดร้วมรวมศรัทธา จดัถวายปัจจยัไป ปัจจุบนักุฏิสร้างแลว้ ท่านจึงส่งรูปมาให้อนุโมทนาบุญกนัครับ 
ขอกราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในกุศลน้ีนะครับ (ในพระไตรปิฎกกล่าวไวว้า่- ในบรรดาทานท่ีเป็นอามิส
ทานทั้งปวง เสนาสนะทานนบัเลิศท่ีสุด เพราะส่งเสริมการปฏิบติัภาวนา คุม้กนัความร้อน/หนาว สัตวแ์มลงต่างๆมารบกวน 
พวกเราท่ีร่วมกนัสร้างเสนาสนะ-กุฏิ วิหาร เจดีย ์วดัวา อารามใดๆ ถวายพ่อแม่ครูอาจารย ์โปรดไดภู้มิใจในบุญท่ีสร้างไวน้ั้น
เถิด



3 เดือนผ่านไป โรงอาหารกเ็ร่ิมเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ สิ่งที่หวังใกล้เป็นรูป

เป็นร่าง ตอบแทนพระคุณครูบาอาจารย์ แบ่งเบาภาระของทา่น กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ทา่นที่มีส่วนในบุญน้ีนะครับ

มูลนิธิร่วมบุญกับคณะเจ้าภาพ เป็นปฎิทนิปักคณาเล่มเลก็และแผ่นใหญ่ถวายสงฆ์ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ

หลวงปู่ส าราญ ปวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขส าราญ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเหด็เขม็ทองอีก 10 กก. ขอขอบพระคุณ 

และอนุโมทนากบัทุกๆ ทา่นที่มีส่วนในบุญกุศลน้ีทุกทา่นนะครับ

พระอาจารย์วิทยาเมตตามาให้การอบรมดูแลผูป้ฏิบติัธรรมพร้อมกบัท่านบวร ท่านเป้ิล และท่านฐา ท่านให้
ก าลงัใจพวกเราในการต่อสู้กิเลส สอนให้บ าเพญ็เพียร ฟังแลว้ทุกคนมีก าลงัใจเดินนัง่ภาวนากนัตลอดตั้งแต่ตีส่ีกวา่จะได้
กลบัเขา้พกัก็ห้าทุ่มได ้แต่ผูป้ฏิบติัก็ตั้งใจกนัอยา่งมาก อากาศก็เป็นใจ อาจารยดี์ศิษยเ์ขม้แข็ง กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ
ท่านดว้ยนะครับ กราบขอบคุณพระอาจารยว์ทิยาอยา่งยิง่ท่ีเมตตาดว้ยครับ



วนัน้ีพวกเราจึงร่วมกนัเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชฯท่ีโรงหล่อประยงคมี์ท่านเจา้คุณโก๋ประธาน
สงฆว์ดับวรฯ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ ์คุณไพบูลย ์ปรียานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี ท่านเจา้คุณโก๋เป็นเลขา
ของสมเด็จพระสังฆราชฯ ปัจจุบนัมีสมณะศกัด์ิเป็น พระธรรมมงคลวุฒาจารย ์ซ่ึงสมยัเป็นเลขาสมเด็จฯ คือพระเทพ
สารเวที จึงนับว่าเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งท่ีเราได้มีโอกาสเททองหล่อรูปพระองค์ท่านเป็นอนุสรณ์ 1 ปีแห่งการ
พระราชทานเพลิงสรีระสังขารของท่านเจา้พระคุณสมเด็จในวนัน้ี ในนามมูลนิธิดวงแกว้กระผมขอกราบอนุโมทนาบุญ
กบัทุกๆ ท่านท่ีไดมี้โอกาสมาร่วมในกุศลน้ีนะครับ 



 

  25 ธ.ค.59 (1) พวกเราทอดผ้าป่าครบ10ปีการมอบถวายวัดป่ากตัญญุตาราม ซ่ึงเป็นวัดที่เราสร้างอุทศิให้

คุณแม่ สินทรา ปรียานนทท์ี่จากไปเม่ือ 11 ม.ค. 48 เราได้วางศิลาฤกษ์สร้างวัดเม่ือ28 ธ.ค.48 และมอบถวายแก่คณะสงฆ์วัด

หนองป่าพง ในวันที่ 28 ธ.ค. 49 คร้ังเมื่อกราบทูลท่านเจ้าพระคุณสมเดจ็เร่ืองการสร้างวัดแห่งน้ีถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ร.9 ทรงครองราชย์ฯ ครบ 60 ปีและอุทิศแด่มารดาที่จากไป ท่านว่า เป็นสิ่งดีที่เรามีความ

กตัญญูกตเวทต่ีอบุพการี และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว จึงเป็นที่มาของช่ือวัดว่า วัดป่า"กตัญญุตาราม" วันนี้ เรามอบถวาย

ปัจจัย 50000 บาท สังฆทานยาและเวชภัณฑ์มูลนิธิฯ สังฆทานแด่คณะสงฆ์และผ้าห่มเสื้ อ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปแก่ชาวบ้าน 

กราบถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และบุพการีที่ รักย่ิงของเรา เสร็จแล้วดูศาลาฌาปนกิจใหม่ กราบ

ขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทา่นที่เมตตาดูแลเสนาสนะแห่งน้ีอย่างดีรวมทั้งชาวบ้านทุกๆคนที่ได้ช่วยดูแลวัดและคณะ

สงฆ์แห่งน้ีด้วยนะครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ทา่นครับ 

  



    

     

   

  (2) วัดป่าธรรมปิฎกเป็นอีกหน่ึงวัดที่เราร่วมสร้างไว้เม่ือ 9 ปีก่อน ทั้งปลูกป่า สร้างศาลา อุโบสถ 

โรงอาหารโรงครัว และพระประธาน เดก็ๆหลายๆ รุ่นที่ ร.ร.ทบัลานได้รับการเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างดีจากพระ ณ 

วัดน้ี น าโดย   ท่านอาจารย์ปริญญา ที่เคยช่วยสอนพระไตรปิฎกให้มูลนิธิดวงแก้วมานานหลายปี 25 ธ.ค.59 เราได้มา

มอบของขวัญให้เดก็ๆและชาวบ้านบ้านทับลานน้ีร่วมกัน ทั้งเสื้ อ/ผ้าห่ม/หมวก ขนม และที่เดก็ๆ ชอบกันคือการจับ

ฉลากรับตุก๊ตาหลายๆ ตัว รอยย้ิมและเสยีงหัวเราะจากเดก็น้ันท าให้หัวใจเราพองโตด้วยความสุขที่จะส่งผ่านจากใจน้ีไป

ถึงๆ ดวงใจต่อไปเท่าที่เราจะท าได้ นอกจากน้ีเรายังได้มอบถวายสังฆทานยา และปัจจัยแด่คณะสงฆ์อีกด้วย ขอ

อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับที่ท  าให้สิ่งดีๆในชีวิตของพวกเราได้เกิดข้ึนและจะอยู่ในใจเราตลอดไป จบวัน

คริสต์มาสปีน้ีไปอย่างเป็นสขุต้ังแต่ตีสี่จนสี่ทุ่ม 

         



         

         

 

ความเป็นมาของวัดป่าบัวแก้ว  ระหว่าง ถวายการรักษาดูแลองค์หลวงตาพระมหาบัวที่วัดป่าบ้านตาด ท่าน

อาจารย์เมตตาเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนท่านไม่ค่อยอยากจะรับที่ดินที่มีผู้มาถวายเพราะเป็นภาระในการดูแล แต่ในเวลา

น้ันท่านปรารภว่าท่านได้พิจารณาแล้วว่าต่อไปในอนาคตพระป่ากรรมฐานจะหาที่สัปปายะในการประพฤติปฏิบัติ

ธรรม แม้แต่ที่จะไปธุดงค์กจ็ะหาได้ล าบากกว่าเดิม ท่านจึงบอกว่าในช่วงเวลาน้ีถ้ามีผู้ใดมาถวายที่ดินที่สปัปายะ ท่าน

กจ็ะรับไว้ 

มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จึงได้กราบถวายที่ดิน จ านวน 40 ไร่ ณ บ้านหินแหลม ต.ท่าขนุน อ.

ทองผาภมิู จ.กาญจนบุรี แด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2554 กับมือของท่าน

เองขณะที่ท่านอยู่ในห้องปลอดเช้ือ และเพ่ือให้ที่ดินผืนน้ีได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการวัฒนา

ถาวรต่อไปในอนาคต มูลนิธดิวงแก้วฯ จึงกราบขออนุญาตจัดสร้างเสนาสนะน้ีให้เป็นวัดป่ากรรมฐานเหมาะสมต่อการ

ประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์และพุทธบริษัทเป็นอนุสรณ์ ตอบแทนพระคุณขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระ

มหาบัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี

พระชนมายุครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพ่ือจัดสร้างเป็นวัดป่ากรรมฐานตามรูปแบบเดิมของวัด

ป่าบ้านตาด เพ่ือคงไว้ซ่ึงแนวทางที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้วางไว้ เป็นการเคารพ เทิดทูนและระลึกถึงองค์ท่านอีกด้วย 

โดยมีแผนการด าเนินการเบ้ืองต้น 3 ปี ระหว่าง2555-2556ดังน้ี รวมงบประมาณที่ใช้เบ้ืองต้นประมาณ 15 ล้าน

บาท โดยแบ่งเป็น พ.ศ. 2554 เตรียมแบบและขออนุญาต จัดสร้างวัด จัดตั้งกรรมการ ตั้งช่ือวัด 

    พ.ศ. 2555 เร่ิมก่อสร้าง+กราบอาราธนาพระป่ากรรมฐานไปจ าพรรษา 

    พ.ศ. 2556 วางศิลาฤกษ์ สร้างพิพิธภัณฑอ์งค์หลวงตา ขอจดทะเบียนเป็นวัด 

    พ.ศ. 2558 เร่ิมสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 

 



และ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ได้รับอนุญาตเป็นวัดป่าบัวแก้ว ญาณสมัปันนุสรณ์  

27 ธนัวาคม 2559 รับตราตั้งวัด จากเจ้าคณะภาค 

ขออนุโมทนากบัผู้ร่วมสร้างและดูแลเสนาสนะสงฆ์แห่งน้ีให้สถิตสถาพรคู่บวรพระพุทธศาสนาตลอดกาลนาน 

               

   

 

 

 


