
กรกฎาคม 2560 

8-10 กรกฎาคม  

จารกิบญุถวายผา้อาบน ้าฝนและเทยีนพรรษา พ.ศ.2560 ภาคตะวนัตก 

8 ก.ค. (1) กราบท าวัตรครูจารยท์ว ีบางกะม่า ออกจากธรรมวภิาวันตัง้แต่ตสีีไ่ปถงึวัด

เจ็ดโมงถวายจังหนัเสร็จก็กราบขอขมาและถวายผา้อาบน ้าฝน เทยีนพรรษา สนทนากัน

ไดเ้พยีงเล็กนอ้ยเพราะคณะศรัทธาจากทีต่่างๆมาเยอะมาก ไดเ้ดนิชมสถานทีภ่าวนา

ของเรามากว่าสบิหา้ปี กุฏเิรายังคงอยู่ถงึแมจ้ะเก่าไปหน่อย มทีีพ่ักใหม่เกดิขึน้หลาย

หลงั   คงมคีนมาพักภาวนามากขึน้ แตใ่จเราก็ยังชอบกฏุหิลงัเกา่ทีเ่คยภาวนาอยูด่ ี

        

  

  

(2) ลงจากบางกะมา่ ก็ไปกราบท าวัตรครูอาจารยไ์พรนิทรแ์ละพระอาจารยห์นุ่ย วัดป่า

ญาณสัมปันาราม ราชบุรี เป็นวัดเล็กๆเงียบสงบดีท่านอจ.หนุ่ยดูแลสะอาดสะอา้น

สวยงามดจีรงิๆครับ แตห่าทางเขา้ยากหน่อยหลงไปนดิหน่อยครับ เสร็จแลว้กราบนมินต์

ทา่นไปพธิเีปิดเจดยีด์ว้ย ทา่นใหพ้รใหพ้วกเราส าเร็จในสิง่ทีห่วังทกุประการ 



         

  

(3) กราบท าวัตรพ่อแมค่รูอาจารยส์าครวัดเวฬุวัน ทองผาภูม ิท่านเมตตาสอนหลักการ

ภาวนาเพือ่รักษาโรคภายในทัง้โรคกเิลสและโรคภัยไขเ้จ็บ โดยสรุปคอืการเจรญิสมถะ

กรรมฐานจนจิตสงบมีพลังแลว้น าจิตไปพิจารณากายในแต่ละส่วนๆ เสร็จแลว้ให ้

พจิารณาเป็นธาตสุี ่แตใ่หเ้พง่จติแบบกสนิ เชน่พจิารณาเป็นดนิเป็นน ้าเป็นลมเป็นไฟเป็น

ตน้ ทา่นมอยหนังสอืเรือ่งกร่ดแูลครจูารยฝ่ั์นทีท่่านท าอยู่สบิกว่าปีใหพ้วกเราดว้ย ท าให ้

ไดค้ดิว่าพระสมัยท่านนัน้ตัง้ใจปฏบิัตกิันจรงิๆจังๆครูจารย์ก็เป็นทัง้พ่อทัง้แม่ทัง้ครูบา

อาจารยจ์รงิๆ ไมม่ปีลอ่ยไปวันๆกบัสิง่ไรส้าระตา่งๆเลย กอ่นลากลบัทา่นยังใหพ้รวา่ระวัง

ตัวขี้เกียจนะมันอันตราย ขอ้วัตรจะเสยีหมดแลว้ยังมีตัวอย่างพระที่บกพร่องในการ

ภาวนามาใหฟั้งดว้ย เรานีย้ังสงสยัวา่ทีท่า่นว่านะ เป็นเราหรอืเป็นพระในตวัอยา่งทา่นกัน

แน่นะ  

  



  

(4) เวยีนเทยีนภาวนา ณ พระบรมธาตเุจดยี ์ญาณสงัวรานุสรณ์ จนเกอืบเทีย่งคนื เชา้ 
9 ก.ค. กราบท าวัตรท่าอาจารยส์มบัตถิวายจังหันถวายผา้อาบและเทยีนพรรษา ท่าน

เมตตาใหโ้อวาทเรือ่งการก่อสรา้งในบวรพุทธศาสนาตอ้งอาศัยศรัทธาและปัญญาจงึ

ส าเร็จเสร็จแลว้พวกเราก็ขึน้ไปบชูาพระธาตบุวัแกว้ พระธาตคุูก่บัพระบรมธาตเุจดยีแ์หง่นี้ 

  

  

  



  

9 กรกฎาคม ท าวัตรและกราบถวายจังหนั ผา้อาบ เทยีนพรรษา ณ วัดถ ้าธารลอด พระ

อาจารยธ์ัญญะและพระอาจารยบ์วร พระอจ.บวรพาคณะเราน่ังภาวนาบนถ ้าใหญ่จนหา้

ทุ่ม อากาศสุดพเิศษมากๆ มีลมพัดมาเบาๆพรอ้มกับเสยีงระฆังเบาๆมาตามสายลม 

ตน้ไมใ้หญร่่มเย็นสงบวังเวงแตก่็เป็นสขุสปัปายะยิง่นัก กอ่นไปภาวนาก็กราบท าวัตรขอ

ขมาพระอจ.ธัญญะก่อนและท่านยังใหโ้อวาทอยู่นาน ก่อนลากลับท่านก็ยังใหพ้รให ้

ขอ้แนะน าอกีนานทเีดยีวเลยครับ ทา่นเป็นลกูศษิยข์องพระอจ.บญุเรอืงวัดหนองน ้าขาว

กอ่นทีจ่ะมาอยูท่ีน่ีห่ลายสบิปีกอ่น 

  

   

10 กรกฎาคม ปิดทา้ยทรปิถวายผา้อาบและเทยีนพรรษา กราบท าวัตรพระอาจารยฐ์า 

ณ วัชรธรรมสถาน บา่ยสามโมงหลังจากออกจากถ ้าธารลอดเชา้ มพีีอ่ัญ หน.ธรรมะบริ

กรกับคุณประหยัดมาร่วมดว้ย ที่เก็บน ้าทัง้สีถ่ังเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ น ้าเต็มสระดูแลว้

สวยงามดมีากครับ 



  

12 กรกฎาคม ท าบุญอาคาร ญาณสงัวรานุสรณ์ มที่านเจา้กรมแพทยท์หารเรอืและ
ผอ.รพ.มาเป็นประธาน พระสงฆ ์9 รูปจากวัดกระจับมาร่วมพธิ ีขอใหเ้จรญิรุ่งเรอืงตอ่ไป

นานๆ นะครับ  

  

  

14 กรกฎาคม  

ขากลบัจากวัดป่าบวัแกว้ พอมเีวลาเลยแวะดพูืน้ทีก่อ่สรา้งอาคารดแูลและฟ้ืนฟผููส้งูอายุ

และดอ้ยโอกาส ที่รพ.ด่านมะขามเตี้ย และนัดพบกับท่านผอ.วันอาทิตย์นี้เรื่อง

รายละเอยีดของอาคารเพือ่จัดวางงบประมาณต่อไปครับ คงชัดเจนขึน้อาทติยน์ี้ครับ   

รพ.นี้มพีืน้ทีค่่อนขา้งเยอะครับ จัดการดูแลอาคารสถานทีด่คีรับและก าลังสรา้งอาคาร

ใหมด่า้นๆประตทูางออกอกีสองอาคารครับ 



  

  

 

15 กรกฎาคม  
กราบแสดงมทุติาจติ ทา่นเจา้คณุเทพปัญญากว ีวดัมกฏุกษัตรยิาราม 

82 ปีพระเทพปัญญากว ีท าบญุทอดผา้ป่ามอบทุน และเลีย้งภัตตาหารพระสงฆส์ามเณร

กว่าสองรอ้ยรูป ณ วัดไผ่ด า อยุธยา เราจงึไดร้่วมปัจจัยหนึง่หมืน่ ขา้วสาร เมลอ่นทอง

ผาภูมสิวนคุณเวโรจน์ ผา้ไตร อังสะฯ ร่วมบุญกับท่านเจา้พระคุณดว้ยกัน ท่านเป็น

อปัุชฌาย ์ของเราในการบวชสองครัง้ในสีค่รัง้ เหมอืนคณุพอ่ของเราอกีคนทีเ่ดยีว 

   

   



         

  
  

16 กรกฎาคม 

(1)  มุทติาสักการะพระอจ.มหาประกอบ ณ วัดป่ามหาไชย กับพี่ๆนอ้งๆที่รัก ดว้ย

ความส านกึในเมตตาทีท่่านกรณุาใหก้ารอบรมปฎบิตัธิรรมแกพ่วกเรา ณ วัชรธรรมสถาน

ขององคห์ลวงตาพระมหาบัวและกจิกรรมต่างๆของมูลนธิดิวงแกว้ฯมาโดยตลอด พวก

กระผมในนามมลูนธิดิวงแกว้ฯขอกราบขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้พรอ้มในวันนัน้เราได ้

ร่วมถวายจังหันไทยธรรมดอกไมส้ักการะที่เราร่วมกันท าจากใจ กราบพ่อแม่ครูจารย์

ประกอบครับ....พวกกระผมเขา้ใจเป็นอย่างดยีิง่ว่าการเสยีสละเวลาอันมคี่ามาใหก้าร

อบรมทีว่ัชรธรรมสถานแห่งนี้ กระท าไดย้ากยิง่ มคีรูบาอาจารยจ์ านวนไม่นอ้ยทีผ่่านมา

และจากไปเพราะ วัชรธรรมสถานแหง่นี้เราตัง้ใจสรา้งขึน้เพือ่สบืสานแนวทางการปฎบิัติ

ทีพ่่อแม่ครูอาจารยไ์ดพ้าน าไวแ้ต่เดมิจงึขาดทัง้สสีรรและความเพลดิเพลนิใจในทุกๆ

เรือ่งยกเวน้การเพลดิเพลนิในธรรม การทีพ่่อแม่ครูอาจารยเ์สยีสละเวลามาจงึนับว่ามี

พระคณุแกพ่วกกระผมเป็นอยา่งยิง่และจะจดจ าพระคณุนีม้ริูล้มื 

  



  
 
    (2) เยีย่มชม รพ.ดา่นมะขามเตีย้ อ.ดา่นมะขามเตีย้ จ.กาญจนบรุ ี

 คณะมลูนธิดิวงแกว้ฯ ไดร้ับการตอ้นรับอยา่งดยีิง่จากผอ.รพ.ดา่นมะขามเตีย้และ
คณะ เนื่องจากอาคารเดมิทีใ่ชส้ าหรับแผนกทันตกรรมและกายภาพบ าบัดทรุดตัวลงไม่
สามารถบรูณะแตง่เตมิได ้เพราะเร็วๆนีจ้ะมทีันตแพทยม์าเพิม่อกีหนึง่คน คณุเวโรจน์และ
ผูใ้หญห่นุ่ยเพือ่นเราทีเ่ป็นคนในพืน้ทีจ่งึแนะน ามลูนธิฯิใหม้าสรา้งอาคารใหใ้หม ่เพราะใน
ปี2561นีท้างมลูนธิดิวงแกว้จะจัดท าโครงการเฉลมิพระเกยีรตขิึน้ จงึนับว่าเป็นโอกาสอัน
ดทีีจ่ะไดส้รา้งอาคารนี้ตามโครงการนี้ตอ่ไป จากการปรกึษาหารอืกันสรุปว่าทางมลูนธิฯิ
จะพยายามสรา้งอาคารสองชัน้ใหโ้ดยชัน้ล่างเป็นแผนกทันตกรรมและชัน้บนเป็นหอ้ง
ประชมุสโมสรใหญ่ของโรงพยาบาลแหง่นี ้ขัน้ตอ่ไปก็เป็นการวางผัง สรา้งแบบแปลนขึน้
ตามความตอ้งการและการใชง้านทีเ่หมาะสมของ รพ. จงึนัดประชมุกนัอกีครัง้ 

  

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211448722127919&set=ms.c.eJxNyMENACAMAsCNTEHSwv6L%7E_TJ6z0MRkDwkOEEW7ozkkP6mrdDzxuyKNg4C9w5c.bps.a.10211448777569305&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211448722127919&set=ms.c.eJxNyMENACAMAsCNTEHSwv6L%7E_TJ6z0MRkDwkOEEW7ozkkP6mrdDzxuyKNg4C9w5c.bps.a.10211448777569305&type=3


  

  
 

21-23 กรกฎาคม 
อบรมปฏบิตัธิรรม หลกัสตูรทา่นอาจารยม์หาจักรายธุ วัดป่าโนนขมุเงนิ จ.สกลนคร 

พระอจ.สุธรรมท่านตดิกจิมาไม่ไดค้รับ ท่านจักรายุธ ท่านท าผา้ป่าซือ้ที่เพิม่ขา้งวัด

จ านวนหกไร่เมือ่เดือน พ.ค.ไดปั้จจัยเรียบรอ้ยแลว้ ส่วนที่ 100 ไร่ที่จะสรา้งวัดใหม่

มลูนธิฯิ จะไปดพูืน้ทีต่น้เดอืนหนา้เพือ่จัดท าโครงการในปีหนา้ เรยีนเชญิรว่มกนัสรา้งวัด

ถวายสงฆน์ะครับ 

  

  



  

  

  
  

28 กรกฎาคม  
เยีย่มชม รพ.วังเจา้ อ.วังเจา้ จ.ตาก ไปเยีย่มรพ.วังเจา้ จ.ตาก ทีท่างผอ.รพ.แม่
ระมาดตดิต่อขอใหมู้ลนธิฯิ สนุบสนุนอาคารผูป่้วยขนาดสามสบิเตยีงและหอ้งพเิศษอกี

สบิหอ้ง มคีณุหมอจริพงศ ์คณุหมอภูวนนท ์เพือ่นรักสมัยเรยีนแพทยท์ีจุ่ฬามาชว่ยดแูล

คณะเรา ไดร้ับฟังความจ าเป็นของตกึผป.ทีย่ังขาดอยูแ่ละความตอ้งการปรับแตง่อาคาร

ตามการใชง้านจากผอ.พิจารณ์และคณะ สรุปทางรพ.จะส่งพิมพ์เขียวพรอ้มความ

ตอ้งการในการแกไ้ขแบบในจุดต่างๆมาใหเ้พือ่เขา้ประชมุในสว่นของมลูนธิเิพือ่สรุปใน

งบประมาณปีหนา้ตอ่ไป ถา้ทันก็จะรบีเขา้ประชมุปลายเดอืนนี้พรอ้มๆ กับรพ.อืน่ๆ อกีสี่

แหง่เลย 



  

  

  

 
สรปุผลการด าเนนิการกอ่สรา้งพระบรมธาตเุจดยี ์ญาณสงัวรานสุรณ์ 

13-14 กรกฎาคม เย็นเขา้วัดป่าบัวแกว้ฯ ดทู่านอจ.ชนุ เนือ่งจากทา่นปวดทอ้งมาก 
ตรวจแลว้น่าจะเป็นโรคกระเพาะจงึลองใหย้าฉันกอ่นถา้ไมด่คีงตอ้งน าไปตรวจทีร่พ.อกี 

เสร็จแลว้ก็ดงูานกอ่สรา้งกนัท่านวะ แกไ้ขเรือ่งทางระบายน ้า วางระบบท่อน ้ารอบๆเจดยี์

และปลูกตน้ไมร้อบทางเดนิทัง้หมอบรเิวณดา้นนอกดว้ย ทางเดนิระเบียงชัน้ล่างก าลัง

ท าคาดว่าตน้เดอืนหนา้คงเสร็จ งานอาคารดวงแกว้ก็ท าหอ้งใตห้ลังคาเทปูนแลว้รอท า

กนัสาดและประตผูนังดา้นหนา้ หอ้งพักหอ้งท างานและครัวรวมทัง้หอ้งเก็บของคงเสร็จ

ตน้เดอืนไดเ้ชน่กนั 



  

  

20 กรกฎาคม ความคบืหนา้ของการท าประตเูขา้พระบรมธาตเุจดยี ์เริม่ท าลายรดน ้า
ลงในประตแูลว้ครับ อาจตอ้งใชเ้วลามากขึน้แตก่็คุม้กบัเวลาทีร่อคอยครับ            กราบ

อนุโมทนาบญุกบัทกุทา่นทีม่สีว่นรว่มในกศุลนีน้ะครับ 

   

24 กรกฎาคม งานพระบรมธาตเุจดยีช์ว่งนี้ท าในอาคารดวงแกว้ชัน้บนเป็นการท าชัน้
ตูเ้ก็บของและปพูืน้กระเบือ้ง สว่นทีอ่งคเ์จดยีก์ าลังท าทางระบายน ้า เมือ่เสร็จแลว้ก็ตอ้ง

รบีท าฐานชา้งทีจ่ะน ามาตดิตัง้ตน้เดอืนหนา้นี้ เป็นชา้งทีใ่หญ่สมพระเกยีรตทิ่านเจา้คุณ

สมเด็จทีเ่ดยีวครับ กอ่นกลับก็ปรกึษางานกับหัวหนา้ชา่งเรือ่งโครงการกอ่สรา้งทีจ่ะท า

ถวายครจูารยบ์ญุมใีนปีหนา้นีด้ว้ยกนัครับ 

ห้องใต้หลงัคา 



      

   

  

30 กรกฎาคม ตรวจดูงานปั้นชา้งส าหรับพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์     

งานปั้นไปไดม้ากแลว้ครับ แตย่ังตอ้งแกไ้ขอกีเล็กนอ้ย กอ่นจะสง่ไดค้งตอ้งกลบัมาดอูกี 

ชา้งทัง้แปดมชีือ่วา่ ชา้งวริาคะ (คลายก าหนัด,ไมต่ดิพัน-เป็นอสิระ) ชา้งสงัโยคะ (หมด

เครือ่งผูกรัด) ชา้งอปจยะ (ไม่พอกพูนกเิลส) ชา้งอัปปิจฉตา (มักนอ้ย) ชา้งสันตุฏฐี

(สันโดษ) ชา้งปวเิวกะ (สงบสงัด) ชา้งวริยิารัมภะ (ประกอบดว้ยความเพยีร) และชา้ง

สภุรตา(เลีย้งง่าย) 

  



   


