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 17-19 ก.พ. 

อบรมปฏบิตัภิาวนา ณ วชัรธรรมสถาน โดยพระอาจารยบ์ุญม ีถ า้เตา่ตลอดลามวนัทีผ่่านมา 
ทุกท่านทีเ่ขา้มาอบรมไดร้บัแนวทางในการอบรมภาวนาส าหรบัชวีติตอ่ไปเป็นอยา่งดยีิง่ 

กราบพ่อแม่ครจูารยด์ว้ยความเคารพยิง่ครบั และขอกราบอนุโมทนากบัทกุๆ ท่านทีม่สีว่นรว่มใน
กศุลนีด้ว้ยครบั 

    

    

    

   

 



 

  19 ก.พ. 

พธิเีททองหลอ่สถปูบรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุณ โรงหลอ่ประยงค ์โดยครจูารยบ์ุญมเีมตตามาเป็น
ประธานในพธิ ี

   

   

   

  สรุปการด าเนินการกอ่สรา้งพระบรมธาตุเจดยีญ์าณสงัวรานุสรณ ์

4 ก.พ. ท่านอาจารยว์ะและท่านอาจารยฐ์า พาคณะส ารวจเสน้ทางเพื่อจะก่อสรา้งพระ
เจดียบ์วัแกว้ฯ ณ ยอดเขากลางวดัป่าบวัแกว้ ไดต้รวจสอบอีกคร ัง้มีความสูงอยู่ที่ 197 ม.เหนือ
ระดบัน ้าทะเล สงูกวา่ศาลาใหญก่ลางวดั 70-80 ม. วางแผนเขยีนแบบเจดยีท์ัง้หมดแบ่งเป็น 5 สว่น 
ฐานขนาด 3*3 ม. ตวัระฆงัคว ่า 2*2 ม. บงัลงัก ์1.5*1.5 -1*1 ม. ปล่องไฉน ประมาณ 80-60 ซม. 
พระเกตุบวัตูม-( พระรตันตรยั) อยู่ยอดสุดสูงทัง้สิน้ประมาณ 5.5-5.9 ม. ซ ึง่จะเป็นจุดเด่นสะดุดตา
ใหผู้ค้นไดร้ะลกึถงึ  พระรตันตรยัอนัควรบูชายิง่ตลอดไป จากจุดสรา้งเจดยีบ์วัแกว้สามารถมองลงมา
เห็น พระบรมธาตุเจดยีไ์ดอ้ยา่งชดัเจน ดจูากขา้งบน ดเูล็กถนัดตาเลยครบั ทัง้ๆ ทีข่นาด 60*60 ม. 
สงู 29 ม.ได ้ทุกอยา่งเป็นสมมุตทิีต่อ้งเปรยีบเทยีบเสมอ ความสขุและทุกขข์องเราก็เชน่กนัครบั 



    

   

7 ก.พ. แผ่นศลิาจารกึ 43 แผ่น ตดิตัง้แลว้ครบั เป็นพระธรรมค าสอนของท่านเจา้พระคุณ
สมเด็จ พรอ้มรูปวาดลายเสน้ที่พี่ๆ นอ้งๆ เราชว่ยกนัเขียนขึน้ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระองค ์
ท่าน และจะคงอยูเ่ผยแผ่พระธรรมค าสอนของท่านเจา้คณุสมเด็จฯไปอกีนานเท่านานครบั 

   

  

 24 ก.พ. จดัเตรยีมรูปพระประธานสีท่ศิ ทีจ่ะประดษิฐานภายในองคพ์ระเจดยี ์และจะจารกึ
ไวท้ีศ่ลิาจารกึบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุดว้ยครบั 

    

26 ก.พ. ขึน้เชยีงใหม่ตรวจดูงานป้ันทา้วจตโุลกบาล ส าหรบัประดษิฐาน ไวใ้นพระบรม
ธาตเุจดยี ์"ญาณสงัวรานุสรณ"์  



ทา้วจตโุลกบาล เป็นเทวดาที่รกัษาทุกข ์สุข ของมนุษยโ์ลกไวท้ัง้ 4 ทิศ และท าหนา้ที่

ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแกม่นุษยโ์ลกทัง้หลาย ทา้วจตโุลกบาลทัง้ 4 องคป์ระกอบดว้ย  

1. ทา้วธตรฎฐ ์ผูเ้ป็นใหญด่า้นทศิตะวนัออก รปูรา่งสูงโปรง่และสูงกวา่ทุกๆ องคใ์น 4 ทา้ว
จตโุลกบาลมผีวิกายสเีขยีว, มอืซา้ยถอืพณิ, มอืขวาดดีพณิ พวกคนธรรพเ์ป็นบรวิาร  

2. ทา้ววริุฬหก ผูเ้ป็นใหญ่ดา้นทศิใต ้รูปกายสขีาวรูปรา่งสมส่วนงดงาม, มหีนา้แดง, มือ
ซา้ยมีงูเลือ้ยพนัฝ่ามือจบัคองูไว,้ มือขวาถอืพระขรรค,์ มีมงกุฎประดบัดว้ยรูปนาค มีพวกอสูรเป็น
บรวิาร  

3. ทา้ววิรูปักษ ์ผูเ้ป็นใหญ่ดา้นทิศตะวนัตก มีรูปกายสีขาวรูปร่างอว้นใหญ่เหมือน
กระพอ้มใสข่า้ว, ทอ้งป่องพุ่งใหญ,่ คอก็สัน้, หวัโต, ฟันขาวเขีย้วโงง้ออกจากปาก, มีรมิฝีปากนูนๆ ตา
ใหญม่าก, ขาสัน้, ก าย าล าสนั, มอืซา้ยถอืธนูทรงอาภรณส์แีดงเลอืด มฝูีงนาคเป็นบรวิาร  

4. ทา้วกุเวร ( ทา้วเวสสุวรรณ ) ผูเ้ป็นใหญ่ดา้นทศิเหนือ เป็นยกัษ ์3 ขา มฟัีน 8 ซี ่ม ี๔ 
กร พระวรกายขาวกระจ่างสวมอาภรณง์ดงาม มีมงกุฎเป็นน ้าเตา้ทรงอยู่บนพระเศยีร แต่มีรูปกาย
พกิารรา่งกายก าย าล ่าสนัดูแข็งแรงรูปรา่งสมสว่น, มอืขวาถอืกระบองยาว พวกยกัษเ์ป็นบรวิาร โดย
มทีา้วเวสสุวรรณเป็นหวัหนา้หรอื เป็นอธบิดแีห่งอสูรยห์รอืยกัษ ์หรอืเป็นเจา้แห่งผ ีเรยีกง่าย ๆ ว่า " 
นายผ ี" เป็นหน่ึงในบรรดาทา้วจตโุลกบาลทัง้สี ่ผูคุ้ม้ครองและดูแลโลกมนุษย ์สถติอยู่บนสวรรคช์ ัน้
จาตมุหาราชกิา ซ ึง่มทีา้วมหาราชทัง้สีป่กครอง คอื ทา้วธตรฏัฐะ ทา้ววริฬุหกะ ทา้ววริปัูกขะ และทา้ว
เวสสุวรรณ (ทา้วกุเวร) ประจ าทิศต่างๆ ทัง้สี่ทิศโดยเฉพาะทา้วเวสสุวรรณ (ทา้วกุเวร) เป็นใหญ่
ปกครองบรวิารทางทิศเหนือ ว่ากนัว่าอาณาเขตที่ทา้วเธอดูแลปกครองรบัผิดชอบมีอาณาเขต
ใหญ่โตมหาศาล กวา้งขวาง และเป็นใหญ่ (หวัหนา้ทา้วจตโุลกบาลทัง้ 4) เก่งกว่าทา้วมหาราชองค ์
อืน่  

ทา้วเวสสุวรรณ เป็นเทพแห่งขมุทรพัย ์เป็นมหาเทพแห่งความร า่รวย มั่งคั่ง รกัษาสมบตัิ
ของเทวโลก ทัง้เป็นเจา้นายปกครองดูแลพวกยกัษ ์ภูตผปีีศาจทัง้ปวง (ในคมัภรีเ์ทวภูมิ กล่าวไวว้่า 
ทา้วเวสสุวรรณไดบ้ าเพ็ญบารมี มาหลายพนัปี รบัพรจาก พระอศิวร พระพรหม ใหเ้ป็นเทพแห่ง
ความร ่ารวย ) นอกจากนี้หน้าที่ของทา้วเธอมีมากมาย เช่น การดูแลปกป้องคุ ม้ครอง 
พระพุทธศาสนา , ปกป้องคุม้ครองแกผู่น่ั้งสมาธปิฏบิตัพิระกรรมฐาน เป็นตน้ ในคมัภรีโ์บราณ ได ้
กล่าวไวว้่าผูใ้ดหวงัความเจรญิในลาภยศ ทรพัยส์ินเงินทอง อ านาจวาสนา ใหบู้ชารูปทา้วเวส  
สวุรรณ หรอื ทา้วกเุวร ทา้วมหาราชทัง้ ๔   

(๑) ทา้วธตรฏัฐะ อยู่ทางทิศตะวนัออกของภูเขาสิเนรุเป็นผูป้กครองคนัธพัพ เทวดา
ทัง้หมด  

(๒) ทา้ววริฬุหกะ อยูท่างทศิใตข้องภเูขาสเินร ุเป็นผูป้กครองกมุภณัฑเทวดา ทัง้หมด  

(๓) ทา้ววริปัูกขะ อยูท่างทศิตะวนัตกของภเูขาสเินร ุเป็นผูป้กครองนาคะ เทวดาทัง้หมด 

(๔) ทา้วกุเวระ หรอื ทา้วเวสสวุรรณ อยู่ทางทศิเหนือของภเูขาสเินร ุเป็นผูป้กครองยกัขะ
เทวดาทัง้หมด 



        

 28 ก.พ. ดูงานเดนิสายไฟตามจุดต่างๆ สรุปงานเรยีนใหพ้ี่สุเมธทราบเพือ่เตรยีมของให ้
พรอ้มตดิตัง้ตน้เดอืนหนา้ หนา้เจดยีก็์ตอ้งเจาะวางท่อใหม่ลมืใสก่อ่นเทพืน้ ตัง้เสาดงึไฟเขา้เจดยีด์ว้ย
เลย สว่นถนนขา้งเจดยีก็์เทแลว้ หอ้งน า้ก าลงัด าเนินการอยู ่เทพืน้แลว้ครบั งานทีล่า่ชา้มปัีญหาสดุก็
คงเป็นก าแพงแกว้ช ัน้นอกยงัไม่ไดท้ าเลยครบั 

   

   

 หลงัวางแผนท าก าแพงแกว้ช ัน้นอกก็เร ิม่ลองท าดู สวยดีนะครบัเป็นธรรมชาติดีทีเดียว    
ภาพแกรนิตจารกึพระธรรมค าสอนของท่านเจา้พระคุณก็เรยีบรอ้ยแลว้ งานดา้นในก็ท าฝ้าเพดาน
ดา้นบนและชอ่งระบายลมจนหมดไปอกีหน่ึงวนัครบั หอ้งน า้เทพืน้แลว้รอกอ่ก าแพง  

  



  

    
 

 


