กรกฎาคม 2561
7-8 ก.ค. เสนาสนะวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร
ออกจากธรรมวิภาวันแต่เช้ ามาถึงวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธรเกือบสิบโมง ตรวจดูงานก่อสร้ างเสนาสนะวัดป่ าแก้ วฯ กุฎี
ทังหกหลั
้
งเสร็ จแล้ ว แต่ทาทางเดินจงกรมไปได้ เส้ นเดียวครับ ส่วนห้ องน ้าฆราวาส ห้ องน ้าสงฆ์เสร็ จเรี ยบร้ อย
ระบบน ้าประปาขุดบ่อพร้ อมติดตังปั
้ ม้ น ้าบาดาลและส่งกระจายถึงทุกกุฎีทกุ อาคาร พร้ อมฐานแท้ งค์น ้าที่ปัจจุบนั
มีถงั เก็บอยู่ที่ 4000 ลิตร แต่สามารถเพิ่มได้ ถึง 8000 ลิตรครับ กุฎีเจ้ าอาวาสเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ศาลาโรงน ้าร้ อน
เสร็จเรี ยบร้ อย รอเก็บสีและทาความสะอาดทุกอาคารอีกที คณะสงฆ์ก็เข้ าอยู่ได้ แล้ วครับในจันทร์ ที่ 9 ก.ค.นี ้ครับ
ส่วนศาลาอุโบสถต้ องรออี กสองสัปดาห์ ครั บ ระบบถนนภายในดาเนินการแล้ วพร้ อมทางระบายนา้ แต่..ร่ อง
ระบายน ้าลึกเพียง 10 ซม. แต่ที่ออกแบบไว้ เป็ น 60 ซม. และที่ยงั มีปัญหาอีกก็คือทางวัดปลูกต้ นไม้ กลางถนน
รอบสระน ้าที่จะใช้ เป็ นถนนหลักในการเดินทางเข้ าในเขตสงฆ์ ทังๆที
้ ่เขียนแปลนหลักกันเรี ยบร้ อยแล้ ว ถ้ าเป็ นไป
ตามแปลนหลักจะเห็นทางถนนอยู่ในอุโมงค์ต้นไม้ รอบขอบสระยามตลอดไปจนด้ านหลังและอ้ อมมาถึงศาลาน ้า
ร้ อนและกุฎี ขอบบ่อทิศเหนือจะโล่งเพื่อเป็ นที่ซกั ย้ อมตากผ้ าจีวรของสงฆ์ ได้ อย่างดีแต่คงต้ องสุดแต่ท่านอาจารย์
พระมหาจักรายุธจัดการเองแล้ ว พร้ อมกับย้ ายสายไฟหลักเข้ าด้ านหลังกุฎีเจ้ าอาวาสและศาลาอุโบสถและศาลา
โรงน ้าร้ อนและห้ องน ้าครับ อีกสองสัปดาห์เสนาสนะหลักของวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธรคงเสร็ จตามกาหนดสามเดือน
นะครั บ แต่ เรื่ อ งการปรั บ ภูมิทัศน์ การดูแลความสะอาดสะอ้ า นความเป็ น ระเบี ย บในวัด คงต้ องเป็ นกิ จของ
พระสงฆ์ที่จาพรรษาแล้ วครับ กาหนดประดิษฐานพระประธาน พระพุทธปรัตถกรนาคาพิทกั ษ์ จะทาพิธีในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. นี ้ครับ.

ออกจากวัดมาเลือกซื ้อสีทาอุโบสถ สุขภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและกระเบื ้องปู พื ้นที่โกบอล และรับแผ่นแกรนิต
จาหลักประวัติวดั ป่ าแก้ วและคาสอนครู อาจารย์ไว้ ณ หน้ าพระอุโบสถ หกแผ่น เสร็ จก็เข้ าพระธาตุเชิงชุมกราบ
นมัสการองค์พระธาตุ ทาวัตรเย็นและนัง่ ภาวนาจนสี่ท่มุ ก่อนกลับไปพักผ่อน อีกสองสัปดาห์ก็จะครบสามเดือน
แห่งการสร้ างวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธรแห่ งนี ้นะครับ คุณลุงเติมที่มาช่วยดูแลการก่อสร้ างท่านศรัทธาจึงจะบรรพชา
อุปสมบทในวันที่ 14 ก.ค. นี ้ เพื่อจาพรรษาแรก ณ วัดแห่งนี ้ครับ กราบอนุโมทนาในจิตศรัทธาอันยิ่งใหญ่นี ้ด้ วย
นะครับ เพื่อนยังร่วมบุญกันได้ ถึงวันที่ 27 ต.ค. วันถวายเสนาสนะ ถวายพระปางยืนภาวนาและกฐิ นครัง้ แรกของ
วัดแห่งนี ้ครับ

14 ก.ค. พิธีเททองหล่ อพระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถ
ถวายมุทิตาสักการะท่านเจ้ าคุณเทพปั ญญากวี อายุวฒ
ั นมงคลครบ 83 ปี เต็ม ในพิธีหล่อพระประธาน
หน้ าพระอุโบสถวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร สกลนคร มีนามว่าพระปิ ยพุทบรมไตรโลกนาถ”พระพุทธเจ้ าที่เป็ นที่รักและ
ที่พงึ่ ของสามโลก” ท่านเป็ นพระอุปัชฌาย์ของเราสองสมัยเมื่อบวชเรี ยนที่วดั มกุฏกษัตริยารามและวัดอโศการาม
หลายปี ก่อน

ธรระจากพระโอษฐ์ 15ก.ค. เรื่ องธรรมะสาหรั บคฤหัสถ์ *
1.ปราภวสูตร-เทวดามาถามปั ญหาเรื่ องเหตุแห่งความเสลื่อมและความเจริญ เช่นเหตุ
แห่งความเสลื่อม คือคบอสัตตบุรุษ, หยิ่ง กระด้ าง,เป็ นนักเลง,ทุศีล,ทาตัวไม่สมฐานะ,
ชอบนอน ชอบคุย ไม่หมัน่ เกียจคร้ าน โกรธง่าย,ไม่เลี ้ยงดูมารดาบิดา เป็ นต้ น
2. อัคคัปปสาทสูตร-ว่าด้ วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ได้ แก่ผ้ ทู ี่เลื่อมใสใน พระพุทธเจ้ า,
อริยมรรคมีองค์ 8,วิราคะ (ความคลายกาหนัด),พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ า ย่อมได้
สิ่งที่เลิศคืออายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และพละ ( เป็ นบทให้ พรของพระสงฆ์ด้วย)
3.สพรหมกสูตร-มารดาบิดาคือพรหมของบุตร จึงควรสักการะบิดามารดานันด้
้ วยข้ าว น ้า ผ้ า ที่นอน การ
ให้ อาบน ้า และการล้ างเท้ า เพราะมารดาบิดานันมี
้ บญ
ุ คุณต่อบุตรเสมอด้ วยพรหม ผู้ดแู ลมารดาบิดาตายไปแล้ ว
ย่อมบันเทิงในสวรรค์
4. นิรย ปตติสตู ร กรรม-ผลของกรรม เข่น โลภะ-ไปเป็ นเปรต,โทษะ-ไบนรก,โมหะ-ไปเป็ นเดรัจฉาน ส่วนศีล
ไปสู่สวรรค์ สมถกรรมฐาน-พหรม,วิปัสสนากรรมฐาน-นิพพาน
5. ปสันนจิตตสูตร-ว่าด้ วยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ย่อมพาไปสู่สคุ ติโลกสวรรค์เป็ นต้ น
6. เทว จวนสูตร-เทวดาก่อนที่จะจุติจะต้ องมีนิมิต ๕ ประการปรากฏขึ ้น คือ
๑. ดอกไม้ ทิพย์เครื่ องประดับเหี่ยวแห้ ง ๒. ผ้ าทรงเศร้ าหมอง ๓. มีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ สองข้ าง ๔. ทิพยอาสน์
คือที่นงั่ ที่นอนที่เคยสบายกลับแข็งกระด้ าง ๕. ร่างกายเศร้ าหมอง รัศมีกายก็พลอยเศร้ าหมองด้ วย
*เพื่อนๆเทวดาจะให้ พรว่า ขอให้ เกิดในสุขติภพคือมนุษย์ ขอให้ มีศรัทธาในพระธรรม *
7. สุขปั ฏฐานสูตร-ว่าด้ วยสุข ต้ องอย่ากลัวบุญ เพราะบุญนา สุข/ทรัพย์/สวรรค์มาให้

8. ปุญญสูตร-ว่าด้ วยผลของบุญที่ทาให้ พระพุทธเจ้ าได้ เกิดเป็ นพรหม,ท้ าวสักกะ,พระเจ้ าจักรพรรดิฯ อันมี
ฤทธิ์มีอานุภาพมาก เป็ นต้ นท่านให้ หมัน่ ทาบุญทาทาน-บริจาค/จาคะ,ทมะ-ฝึ กฝนตนอดทน,สัญญมะ- สารวม
สังวร
9.ระหว่างการบรรยายท่านได้ สอนถึงเรื่ องหัวใจเปรต-ทุสะนะโส คือ
ทุ-ทุชชี วิตะชี วิมหาเยสันโน นะทะทามหะเส วิ ชชะมาเนสุ โภเคสุ ทีปัง นากัมหะอัตตะโน เมื่อยังเป็ นมนุษย์มีโภค
ทรัพย์มากมาย เราก็ไม่ได้ ให้ ทาน ไม่ทาที่พงึ่ แก่ตวั ทาแต่ความชัว่ ช้ าสารเลว
สะ-สัฏฐี วสั สะหัสสานิ ปะริ ปณ
ุ ณานิ สัพพะโส นิ ระเย ปัจจะมา-นานัง กะทา อันโตภะวิ สสะติ เราตกนรก
หมกไหม้ เป็ นเวลาหกหมื่นปี แล้ วเมื่อไรจะสิ ้นเวรสิ ้นกรรมเสียที
นะ-นัตถิ อนั โต กุโต อันโต นะอันโต ปะฏิ ทิสสะติ ตะทาหิ ปะกะตัง ปาปัง มะมะตุยหัญจะ มาริ สา ไม่มีที่สดุ สิ ้น
ดอก เมื่อไหร่เล่ามันจะสิ ้นเวรสิ ้นกรรม ก็พวกเราทาแต่ความชัว่ ช้ าสารเลวนี่ เพื่อนเอ๋ย
โส-โสหัง นูนะอิ โต คันตวา โยนิ ง ลัทธานะ มานุสิง วะทัญญู สีละสัมปันโน กาหามิ กุสะลัง พะหุง ถ้ าเราได้ เกิด
เป็ นมนุษย์อีก เราจะให้ ทานรักษาศีลจะทาบุญกุศลเป็ นอันมาก
10. มหากุศลจิต ๘ สภาพจิต ซึง่ ประกอบด้ วยเจตนาที่ดีงาม อันเป็ นกามาวจรกุศลนี ้ จึงเรี ยกว่า มหากุศล
จิต โดยจาแนกออกได้ เป็ น ๘ ประเภท คือ
๑.) โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความยินดี ประกอบด้ วยปั ญญา โดยไม่
มีการชักชวน
๒.) โสมนสฺสสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความยินดี ประกอบด้ วยปั ญญา โดยมี
การชักชวน
๓.) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปปฺ ยุตฺต อสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้ วยปั ญญา โดย
ไม่มีการชักชวน
๔.) โสมนสฺสสหคต ญาณวิปปฺ ยุตฺต สสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความยินดี ไม่ประกอบด้ วยปั ญญา โดยมี
การชักชวน
๕.) อุเบกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต อสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความเฉยๆ ประกอบด้ วยปั ญญา โดยไม่
มีการชักชวน
๖.) อุเบกฺขาสหคต ญาณสมฺปยุตฺต สสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความเฉยๆ ประกอบด้ วยปั ญญา โดยมี
การชักชวน
๗.) อุเบกฺขาสหคต ญาณวิปปฺ ยุตฺต อสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความเฉยๆ ไม่ประกอบด้ วยปั ญญา โดย
ไม่มีการชักชวน
๘.) อุเบกฺขาสหคต ญาณวิปปฺ ยุตฺต สสงฺขาริก คือ จิตที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับความเฉยๆ ไม่ประกอบด้ วยปั ญญา โดยมี
การชักชวน

15-17 กรกฎาคม
กราบลาและอโหสิกรรมพ่อแม่ครู จารย์บญ
ุ มี ณ วัดป่ าศิลาพร ยโสธร พร้ อมพี่สเุ มธและน้ องกาญฯ พวก
เ ร า เ ดิ น ท า ง ไ ป พ ร้ อ ม พ อ . สุ ชิ น วั ด ธ ร ร ม ส ถิ ต ย์ ท่ า น เ ม ต ต า ใ ห้ เ ร า ปู พ ร ม แ ด ง ห น้ า ที่
สักการะหลวงปู่ ด้ วย กราบขอขมาพ่อแม่ครู อาจารย์ พบครู จารย์ หลายท่าน เช่น ท่านพระอาจารย์ สงบ พระ
อาจารย์อินทร์ ถวาย พระอาจารย์จารัส พระอาจารย์บญ
ุ มา พระอาจารย์ก่อเกียรติฯ พวกเรานัง่ ภาวนากันที่เจดีย์
ผู้มีบุญตลอดคืน ใส่บาตร ถวายจังหันหลวงปู่ แบน และร่ วมโรงทานไปอีก 8000บ. ถวายปั จจัยใช้ งานหลวงปู่
30000 บ. ส่วนโรงทานวัชรธรรมจะออก 18-19 ก.ค. พร้ อมกล่องไทยธรรมหนังสื อธรรมะอี ก 100 กล่อง ขอ
อนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีส่วนร่ วมในบุญกุศลนี ้ครับ ข้ อคิดจากพระอาจารย์ แบน-ท่านว่าการถ่ายรู ปที่พวกเรา
ถ่ายกันมันไร้ สาระ จะถ่ายเก็บเป็ นประวัติศาสตร์ ที่ระลึกอยากเหมาะสมย่อมได้ แต่เอาแต่ถ่ายเล่นไปเรื่ อยๆนันไม่
้
มีประโยชน์ พระพุทธเจ้ าให้ สนใจรู ปของตนเองหมั่นมองเข้ าไปให้ เห็นในรู ปของตนว่าประกอบมาจากอะไร
อย่างไร ก็จะดีกว่าสนใจรู ปผู้อื่นมากมาย - ท่านยังว่า คนเราต้ องเอาถูกต้ องก่อนถูกใจ ทาอะไรให้ มีเหตุผลมี
หลักการไม่เอาแต่ใจตน

วัดป่ ามณีรัตน์ อ.สาโรง จ.อุบลฯ พี่สเุ มธพามาเยี่ยมถวายผ้ าอาบน ้าฝนแด่พระอาจารย์อเุ ทน วัดป่ ามณี
รัตน์ ที่เป็ นที่เดิมที่พระอาจารย์ ทองรัตน์เคยอยู่ เราเคยมาช่วยทาอาคารที่พกั ชาย ห้ องน ้าและระบบประปาในวัด
และยังได้ อญ
ั เชิญกฐิ นพระราชทานมาถวายที่วดั นี ้หลายปี ก่อน ขณะนี ้ทางวัดกาลังสร้ างเจดีย์ให้ หลวงปู่ ทองรัตน์
เกือบเสร็จแล้ วครับ บริเวณยอดเจดีย์ท่านจะใช้ เป็ นstainless ไปถึงยอดเลยครับ

รพ.สาโรง อุบลฯ ตรวจดูงานต่อเติมห้ องตรวจโรค ณ รพ.สาโรง ปั จจุบันทาหลังคาคลุมพื ้นที่แล้ วแต่มี
ปั ญหาน ้ารั่ว ทาให้ ฝา้ เสียหายต้ องรื อ้ งานใหม่ และกาลังเปลี่ยนช่างชุดใหม่เข้ ามาทางานแทนซึง่ จะเป็ นช่างจาก
วัดหนองป่ าพง คงจะได้ เริ่มปรับปรุ งต่อเร็วๆนี ้ครับ

20-22 ก.ค. การอบรมปฎิบตั ิภาวนา ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม วัดป่ าหนองไผ่
พระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมมปั ตโต วัดป่ าโนนขุมเงิน ท่านสอนหลักการภาวนาต้ องมีสติตามรู้ในคาภาวนาหรื อ
จะจับกายเช่นลมเข้ าออกก็ได้ ตามไปให้ ตลอดจะเจ็บปวดเวทนามากน้ อยก็เอาสติเกาะไว้ ไม่ปล่อยจะเห็นได้ ที่ละ
น้ อยๆว่าเวทนากับจิตนันไม่
้ ใช่อนั เดียวกัน ทาบ่อยๆก็จะมัน่ ใจใช้ สติตามรู้ หรื อเกาะคาบริ กรรม/ลมเข้ าออกโดย
เวทนาไม่มารบกวนได้ ปวดก็ปวดไปใจไม่ย่งุ จนสงบลงก็เอาปั ญญามาพิจารนาต่อแยกแยะเวทนานันๆก็
้ ได้ หรื อ
จะมาแยกแยะกายก็ได้ ต่อไป สนุกสนานกับการภาวนากันนะครับ

23 ก.ค.ตรวจดูงาน อาคาร 70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ณ รพ. วังเจ้ า งานก้ าวหน้ าไปได้ เกือบ 90% แล้ ว
ครั บ กาลังทาประตูหน้ าต่างภายในอาคารอยู่ครั บ สุขภัณฑ์ ห้องนา้ ติดตัง้ เรี ยบร้ อยทางเดินหลังอาคารและ
ทางเดินเชื่อมอาคารด้ านหน้ าก็เสร็ จแล้ ว เหลือหอพระพุทธเมตตาศาลพระเจ้ าตากสินมหาราชยังเพิ่งเริ่ มโครง
หลังคา วันนี ้ไประบุสายไฟเมนที่จะนามาใช้ ที่อาคารนี ้ และจุดวางพระเจ้ าตากและพระพุทธเมตตารวมทังรู้ ปพระ
พุทธประวัติด้วยครับ ส่วนเหรี ยญที่ระลึกพระเจ้ าตากก็เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว วันนี ้ได้ ปรึกษากับท่านผอ. เรื่ องการจัด
พิธีเปิ ดอาคารพร้ อมหอพระพุทธเมตตาและศาลพระเจ้ าตากสินมหาราชใน 15 ตค. ศกนี ้ด้ วยครับ

25 กรกฎาคม สร้ างบ้ านให้ น้องหมา
หลังจากที่ได้ ไปสารวจพื ้นที่บ้านหมาจรที่นครสวรรค์มาแล้ วพบว่าปั ญหาใหญ่ๆอาจไม่ใช่เพียงแต่ที่ให้
อาหารเท่านัน้ เราพบปั ญหาอี กหลายๆเรื่ อง จึงตัง้ ใจจะให้ ความช่วยเหลื อน้ องๆสุนัขเหล่านี ้ และเข้ าไปหาพี่
กัญญาช่วยหาช่างและเครื่ องมือหนักมาปรับปรุ งพื ้นที่ให้ เป็ นบ้ านแสนสุ ขของน้ องๆมากขึ ้น และพาพี่เขามาดู
หน้ างานก่อนจะนาช่างมาสารวจรายละเอียดอีกครัง้ เบื ้องต้ น สิ่งที่อยากจะบูรณะให้ เขาคื อ 1. เรื่ องที่อยู่ที่มี
หลายหลังที่ถาวรหน่อยคงต้ องปรับปรุ งทาพื ้นปูนซีเมนต์ ให้ ทาความสะอาดได้ ง่ายและอยู่สบายขึน้ ก ว่าเดิม
2. เรื่ องทางเดินที่ต้องทาให้ สะดวกกับการดูแลและทาความสะอาด. 3.เรื่ องโรงอาหารที่จะจัดทาให้ ตามความ
ประสงค์ 6*12ม. สองหลัง 4. เรื่ องระบบประปาและทางระบายน ้า เพราะสภาพพื ้นที่มีน ้าเน่าดาเหม็นขังอยู่เป็ น
จุดๆ จึงต้ องทาทางระบายน ้าให้ ดีสะดวกกับการทาความสะอาด 5. เต็นท์ ที่กางใช้ อยู่เริ่ มรับไม่ไหวคงต้ องแก้ ไข
หรื อเอาออกให้ อากาสถ่ ายเทสะดวกไม่สะสมเชื อ้ โรค 6.วางท่อระบบระบายนา้ เสี ย และมี บ่อบาบัดนา้ เสี ย
ป้องกันการติดเชื ้อ และโรคระบาดต่อไป งานต่อไปคงต้ องเข้ าที่ประชุมหาข้ อสรุ ปปลายเดือนนี ้หรื อต้ นเดือนหน้ า
โดยส่งช่างเข้ าไปดูหน้ างานต้ นเดื อนหน้ า เพราะการก่ อสร้ างทายากมากในที่ ที่มีสุนัขอยู่หลายร้ อยตัวเช่นนี ้
รวมทังต้
้ องหาที่พกั ให้ ช่างที่ไปทางานด้ วยครับ

27-29 กรกฎาคม จาริกบุญถวายผ้ าอาบนา้ ฝนและเทียนพรรษา
ในเทศกาลเข้ าพรรษาเราจะเข้ าไปกราบทาวัตร ขอขมาและขอธรรมโอวาทจากพ่อแม่ครูอาจารย์ดแู ล
ความเป็ นอยู่ ทุกข์สขุ สถานที่จาพรรษาว่า เป็ นที่สปั ปายะหรื อยังช่วยเหลือกิจต่างๆ ให้ ท่านได้ จาพรรษาได้ อย่าง
สะดวก พร้ อมถวายผ้ าอาบน ้าฝนในช่วงก่อนเข้ าพรรษาด้ วย 27ก.ค. วันอาสาฬหบูชาออกจากธรรมวิภาวันตีห้า
มาถึงวัดแสงธรรมฯบ่ายห้ าโมงเย็น 12 ชม. จากอุบตั ิเหตุรถน ้ามันพลิกคว่าที่เขาปั ก แต่ก็ยงั ได้ มากราบทาวัตรพ่อ
แม่ครูอาจารย์โ สภาพร้ อมคณะ16 ชีวิต และได้ กราบถวายผ้ าอาบน ้าฝน เทียนพรรษาและไทยธรรมต่างๆ รวม
ปั จจัยอีกหกพันบาท ครูอาจารย์ท่านเมตตาสอนให้ เราเอาธรรมเข้ าสู่ใจ สอนเรื่ อง วิบากกรรมที่ส่งผลติดตามเรา
ไปในวัฎสงสารนี ้ เช่นกรณีน้องๆ หมูป่าอุทกภัย วาตภัยต่างๆ ที่ต้องรับผลจากกรรมที่กระทาไว้ ท่านจึงสอนให้ เรา
เร่งออกจากภพชาติเสีย เพราะการเกิดมาแล้ วจะไม่ทาผิดทางกายวาจาใจนันเป็
้ นไปได้ ยากยิ่งนัก

28 ก.ค. เข้ าพรรษา วัดที่สอง วัดป่ าโนนขุมเงิน เช้ าหกโมงช่วยกันจัดจังหันถวายพระสงฆ์ เริ่มเทศกาลเข้ าพรรษา
ตลอดสามเดื อน ครู อาจารย์ ท่านใช้ เป็ นกุศโลบายสู้กิเลสในใจ ให้ ตัง้ สัจจะ ทาความดี ต่อสู้กับกิ เลสให้ ได้ ใน
พรรษานี ้ แล้ วแต่ใครจะตังสั
้ จจะเช่นไร แต่ต้องพยายามทาให้ ได้ เมื่อตังแล้
้ วอย่าลืมบทลงโทษตัวเองด้ วยเมื่อทา
ไม่ได้ เช่น ทาผิดสัจจะหนึ่งครัง้ อดอาหารหนึ่งวัน หรื อไม่นอนหนึ่งวันเป็ นต้ น เพื่อนๆ ครับ พรรษานี ้เรามาบาเพ็ญ
เพียรทาความดีกนั นะครับ

28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ณ วัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธรถวายพระประธานพระพุทธปรัต
ถกรนาคาพิทกั ษ์ พร้ อมพานพุ่มดอกไม้ และชุดแจกันหินอ่อน พร้ อมกับการทาวัตรท่านเจ้ าอาวาสและถวายผ้ า
อาบ/เทียน พรรษาวัดนีใ้ ช้ เวลาสร้ างสามเดือนเสร็ จแต่ความเรี ยบร้ อยอาจไม่ครบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ครับ ได้ ทงกุ
ั ้ ฎิ
ห้ องน ้า ระบบน ้า ประปา ทางเดินศาลาใหญ่และศาลาโรงน ้า ร้ อนครับ มาดูแล้ วก็ชื่นใจนะครับ

28 ก.ค. พระธาตุเชิงชุม ถวายผ้ าอาบน ้าฝน และเทียนพรรษาวันที่สามของวันนี ้ ทาบุญร่ วมซื ้อที่ดิน
ขยายวัดถวายผ้ าไตรและเทียนพรรษา เดินประทักษิ ณรอบองค์ พระธาตุกราบระลึกในพระคุณขององค์ พระ
ศาสดา

28 ก.ค.ถวายผ้ าอาบน ้าฝน/เทียนพรรษาวัดที่สี่วดั ป่ าสุทธาวาส กราบองค์ หลวงปู่ มัน่ และองค์หลวงตา
พระมหาบัว ระลึกพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์

28 ก.ค. วัดป่ าสีห์พนม กราบหลวงปู่ บุญมา ท่านเมตตาให้ โอวาทว่า สิ่งเดียวที่จริงคือจิตเพราะอวิชชามี
อยู่จึงทาให้ เกิดรู ป ที่เกิดจากมหาภูตรู ปสี่คือดินน ้าลมไฟ ซึง่ เราได้ มาจากมารดาบิดา จึงยึดเอาว่าเป็ นตัวเป็ นตน
ของเรา จึงเกิดทุกข์จากขันธ์ ทงห้
ั ้ า จากรู ปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี ้ บางคนคิดผิดก็เอารู ปหรื อก้ อนกายนี ้
ไปทาผิดทางกายวาจาใจ เกิดทุกข์ต่อตนเองและผู้อื่น พระพุทธองค์ทรงชี ้สอนเรื่ องทุกข์และเหตุเกิดทุกข์และบอก
ทางออกจากทุกข์คือนิโรธตามทางแห่งมรรค เบื ้องต้ นขอให้ เราตังใจส
้ ารวมระวังในกายวาจาใจ รักษาศีลให้ ได้
อย่างน้ อยศีลห้ าอย่าได้ ขาดเป็ นพื ้นฐานแก่งการพ้ นทุกข์กลับไปสู่จิตที่บริสทุ ธิ์

28 ก.ค. วัด ป่ าสันติก าวาส หลวงปู่ สมหมาย ตัง้ ใจจะไปกราบหลวงปู่ สมหมาย แต่ ที่ ไปจ าพรรษาที่
ประเทศอังกฤษกับหลวงปู่ ทองอินทร์ ตงแต่
ั ้ มิ .ย.แล้ วครับ เลยได้ แต่กราบถวายผ้ าอาบฯไทยธรรม เทียนพรรษาฯ
กราบหลวงปู่ บญ
ุ จันทร์ แล้ วจึงเดินทางต่อ

28 ก.ค. วัดป่ ารังสีปาลิวนั หลวงปู่ เขียน วัดป่ าบ้ านโพน หลวงปู่ เขียน ครูจารย์ที่เป็ นสหธรรมมิกขององค์
หลวงตาบ้ านตาดและอดีตสมเด็จพระสังฆราช กราบพระอาจารย์สงบคุยสนทนากันจนหายคิดถึง ท่านเล่าให้ ฟัง
ว่าหลายปี ก่อนท่านเดินออกจากวัดไปตอนกลางคืนสว่างที่ภพู าน และไปจาพรรษาที่วดั ป่ าโนนขุมเงินกับท่าน
มหาทวยเทพซึง่ เป็ นชาวอุบลเช่นเดียวกับท่านหนึง่ พรรษา ท่านเล่าให้ ฟังเพราะเราเพิง่ ไปพักที่วดั ป่ าโนนขุมเงิน
มาเมือคืนนี ้เอง ออกจากศาลาพบท่านชุนที่เคยไปช่วยสร้ างเจดีย์ที่วดั ป่ าบัวแก้ ว

29 ก.ค. วัดป่ าท่างาม พระอาจารย์สมพร เมื่อคืนมาพักภาวนาที่วดั ป่ าท่างาม ของท่านอาจารย์สมพร
ศิษย์พระอาจารย์บญ
ุ มีถ ้าเต่า วัดสวยงามมาก ๆ ครับ ทังศาลาใหญ่
้
โรงน้ าร้ อน ครัว ที่พกั โยมเพิง่ เสร็จ เจ้ าภาพ
ชาวสิงคโปร์ จะมาถวายพรุ่งนี ้เช้ า หลังกราบทาวัตรและถวายผ้ าอาบ/เทียนพรรษาแล้ ว ท่านให้ การอบรมว่า การ
มาทาวัตรถวายเทียนพรรษาทาบุญทาความดีในพระพุทธศาสนานี ้เป็ นสิ่งที่ขดั เกลาจิตใจให้ โน้ มลงมาสู่บญ
ุ กุศล
ในพระพุทธศาสนา เป็ นอริยทรัพย์ที่จะติดตามไปทุกภพทุกชาติ เกิดชาติใดภพใดก็จะมีศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ใจอยากทาบุญกุศล ฟั งธรรมก็จะเข้ าใจง่ายเข้ าสู่มรรคได้ อย่างรวดเร็วเพราะสร้ างฐานในใจใน
จิตดวงนี ้ไว้ แล้ ว ศรัทธา คือข้ อแรกของอริยมรรคนี ้จึงสาคัญมาก ท่านให้ พรให้ สิ่งที่ม่งุ หมายไว้ ของพวกเราจง
สาเร็จ

29 ก.ค. วัดถ้ าผาแดงผานิมิต หลวงตาสิริ กราบพระธุตงั คธาตุเจดีย์ ที่สวยงามมาก กราบพระ
บรมสารี ริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครู อาจารย์ เสร็ จก็ไปกราบถวายสักการะพระอาจารย์
พรหมและถวายผ้ าอาบ/เทียนพรรษา ก่อนจะรับพรและลากลับ

29 ก.ค. สานักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู พระอาจารย์สมภพ เนื่องจากรถติดมากจึงต้ องตัดวัดอื่นออกไปเป็ นวัด
สุดท้ ายที่ท่านปิ๋ ว เป็ นวัดที่ 11 ท่านทาวัตรเย็นเสร็ จและนั่งภาวนากันอยู่ กราบทาวัตรและถวายผ้ าอาบ/เทียน
พรรษาเสร็ จท่านให้ พรและให้ โอวาทว่าให้ หมัน่ ทาบุญทากุศล คือ ทาน ศีล ภาวนา อย่าเอาแต่ทาน หรื อศีลให้
หมั่นภาวนาด้ ว ย ท่านให้ ก าลัง ใจในการทาความดี และเล่า เกล็ ดเล็ กเกล็ ดน้ อ ยในวัดป่ าบ้ านตาดให้ ฟังเป็ น
กาลังใจ เช่นเรื่ องพระอาจารย์ปัญญาและพระอาจารย์เชอรี่ เป็ นต้ น เพื่อนๆในคณะบอกว่าถ้ าเป็ นเรื่ องอย่างนี ้ทัง้
คืนก็ไม่ง่วงเลยครับ สุดท้ ายท่านให้ พรให้ พวกเราสาเร็จในสิ่งที่หวัง สุขภาพแข็งแรง

30 ก.ค. มูลนิธิดวงแก้ วร่ วมออกหน่ วยแพทย์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกที่ประเทศลาว

มูลนิธิดวงแก้ วได้ มอบยาให้ คุณหมอหนูพาน รพ. สนามไชย ตามรายการที่ทางรพ.ส่งมาให้ ก่อนการเดินทาง
เสร็ จแล้ วไปประสานกับแพทย์ไทยจากรพ.อุบล เตรี ยมออกหน่วยกับทีมของ สปป.ลาว พรุ่ งนี ้เช้ า อนุโมทนากับ

ทุกท่านที่ มีส่ว นในกุศ ลนี น้ ะครั บ ขอบคุณทางซี พีลาวที่ ป ระสานและให้ ค วามสะดวกสบายทุก อย่า งในการ
เดินทางและประสานกับแพทย์ ในพื ้นที่นะครับ ขอบพระคุณครับ จากนันพบปะประสานงานกั
้
บทีมกระทรวง
สาธารณสุขไทยฟั งการสรุ ปสถานการณ์ สาธารณสุขในพื ้นที่ เสร็ จแล้ วไปเยี่ยมโรงทานหมูทอดของซีพีก่อนไป
ปรึกษากับทีมไฟฟ้าราชบุรีที่อตั ตะปื อ

31 ก.ค. เข้ าพท.ประสพภัยที่เข้ าถึงได้ แห่งแรก เนื่องจากน ้าเริ่มลดลงแล้ ว ชาวบ้ านส่วนหนึง่ เริ่ มกลับบ้ าน
ทาความสะอาดบ้ านส่วนที่บ้านพังเสียหายก็ไปอยู่กนั ตามศูนย์อพยพ ที่เราเขาไปวันนี ้เป็ นค่ายของเวียดนามแต่
ชาวเวียดนามย้ ายไปแล้ วชาวลาวใกล้ เคียงจึงย้ ายเข้ าไปอยู่แทน ศูนย์นี ้ขาดแคลนมากของบริ จาคยังมาไม่ถึง มี
แพทย์ประจาอยู่หนึ่งคน ปั ญหาที่ มีเรื่ องสิ่งแวดล้ อมน ้ากินน ้าใช้ ที่สะอาดไม่มี มีคนป่ วยสงสัยเป็ นโรคมาเลเรี ยมี
ไข้ วนั ละสองครัง้ หนาวสันอ่
้ อนเพลียจึงต้ องส่งไปรพ.อัตตะปื อ การเดินทางลาบากมากโดยเฉพาะตอนฝนตก ถ้ า
พรุ่งนี ้น ้าลดอากาสดีไม่มีฝนคงเข้ าไปในพื ้นที่ลกึ กว่านี ้ได้

ภูหลวง เย็นเดินทางกลับจากเขตประสบภัยบริ เวณฐานก่อสร้ างเขื่อนของช่างชาวเวียดนามที่ ภูหลวง
ตอนนีช้ าวเวี ยดนามออกจากพื ้นที่ไปแล้ วชาวลาวที่ประสบภัยมาอยู่แทน มี แพทย์ ลาวดูแลอยู่หนึ่งท่าน การ
เดินทางค่อยข้ างลาบากถนนหนทางยังไม่เรี ยบร้ อยนักแต่ก็เริ่ มดีขึ ้น ของและความช่วยเหลือต่างๆคงเข้ าไปได้
เร็ วๆนี ้ ขากลับเห็นทีมช่วยเหลือจากลาวเข้ าไปแจกของหลายทีมด้ วยกัน ส่วนเราพรุ่ งนี ้ประชุมสรุ ปงานเสร็ จก็
จัดเก็บของเดินทางกลับอุบลเย็นครับ ทีมแพทย์น้องคงรอการประสานงานกับทางลาวอีกครัง้ ครับ

