โครงการจัดสร้างวัดป่ ากตัญญุตาราม
ความเป็ นมา
ในทุก ๆ ครั้งที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พวกเราได้ โอกาสที่จะ
ไปทาบุญ ทากุศลร่วมกัน ณ วัดวาอารามต่าง ๆ ในระหว่างทางพวกเรา
ตระหนักถึงความสาคัญทางด้ านจิตใจ ว่ าแท้ จริ งแล้ ว ความสุขสงบของ
จิตใจที่ปราศจากความเร่ าร้ อน ความโลภ และความทะเยอทะยานอยาก
ต่าง ๆ นั้น คือความสุขที่แท้ จริง พวกเราไม่อาจจะหยิบยื่นความสุขให้ กับ
พวกเขาเพียงเฉพาะแค่การผ่าตัด รักษาแต่ร่างกายภายนอกเท่านั้น ถึงแม้
พวกเขาจะหายจากความพิการ พวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงมีความทุกข์เรื่อง
อื่น ๆ ต่อไป อย่างไม่จบไม่ส้ นิ เพื่อเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาในชนบทที่ห่างไกล ณ ที่มีความด้ อย
โอกาสในสังคม การพัฒนาทางวัตถุอย่างเดียวไม่อาจช่วยพวกเขาได้ เลย แต่การนาธรรมะอันบริ สุทธิ์จาก
พระพุทธศาสนาไปมอบให้ พวกเขาเหล่านั้น จะสร้ างหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเขาไว้ ได้ แม้ แต่พวกเราเองก็
จะได้ พบความสุขสงบของจิตใจเช่ นกัน ลาภ ยศ ชื่อเสียง ที่ได้ มามากเพี ยงใดก็ยังไม่เพี ยงพอ ทั้งยังจะ
สร้ างความทุกข์ทรมานแก่ตนเองและผู้อ่นื ต่อไป วัดและสถานปฏิบัติธรรมเป็ นสถานที่หนึ่งที่เป็ นแหล่งรวม
ใจของชุ มชน เพื่ อที่จะพั ฒนาจิ ตใจและสังคมของพวกเขาไว้ ได้ เป็ นอย่ างดี ทางมู ลนิ ธิฯ ได้ มีกิจกรรม
มากมายเพื่อที่จะช่วยทานุบารุงและเผยแพร่ พระพุทธศาสนาทั้งในเมืองและชนบทตลอดมา ในวโรกาสอัน
เป็ นมงคลนี้ พวกเราจึงได้ มีโครงการจัดสร้ า งวัดป่ ากตัญญุตารามขึ้นเพื่อ แสดงถึงความรู้สึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้ทรงมอบพระธรรมอันลา้ ค่าให้ กับ
พวกเราชาวพุทธ ความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ผู้เป็ นประหนึ่งดังบิดาของปวงชนชาวไทย
และความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ครูอาจารย์ ของพวกเราทุกคน พวกเราจึงได้ ต้ังชื่อวัดป่ าแห่งนี้
ว่ า กตัญ ญุ ตาราม ความกตัญญูร้ ู คุณดังกล่ า ว เพื่ อทดแทนพระคุ ณของผู้มีบุ ญ คุณ สูงสุดต่ อพวกเรา
ทั้งหลาย โดยจะจัดตั้งวัดป่ าแห่งนี้ ในเนื้อที่ 80 ไร่ ณ หมู่ 8 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ ว ในความ
ดูแลของคณะสงฆ์ วัดหนองป่ าพง มี พระอาจารย์ยอดชาย สีลสวโร เป็ นประธานสงฆ์ และพระอาจารย์
หนู สิน ญาณสังวโร เป็ นประธานที่ปรึ กษา พวกเราหวังว่ า วัดป่ าแห่ งนี้จะเป็ นแบบอย่างของวัดแห่ งการ
ประพฤติปฏิบัติธรรม สาหรับพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาสผู้ใฝ่ ในธรรมทั้งหลาย ได้ ใช้ ท่อี ันเป็ นสับปายะแห่ง
นี้เพื่อศึกษาหาแก่นพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์และ ดารงพระพุทธศาสนาไว้ คู่กับประเทศชาติและ
ประชาชนคนไทยสืบไป เพื่อ ก่อให้ เกิดความสุขสงบแห่งจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม ต่อชุมชน สังคม
และประเทศชาติอนั เป็ นที่รักยิ่งของพวกเราทั้งหลาย

วัตถุประสงค์โครงการ
-

-

เพื่อจัดสร้ างวัดป่ า อรัญวาสี สาหรั บเป็ นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ และคฤหัสถ์ ผู้
ใฝ่ ในธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้ า
เพื่ อเป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติในราชวโรกาส 60 ปี ครองราชย์ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัว “รอยยิ้มเพื่อพ่อ” พ.ศ.2549
เพื่อเป็ นวัดป่ าที่ไม่มุ่งเน้ นสิ่งที่ไม่ส่งเสริมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและ เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับ
วั ดที่ไม่ มีวัตถุ และสิ่งก่อ สร้ างที่มากเกิน จาเป็ น มีเฉพาะที่เป็ นไปเพื่ อ การประพฤติปฏิบัติธรรม
เท่านั้น
เพื่อเป็ นที่สปั ปายะสาหรับผู้ใฝ่ ธรรม ต้ องการศึกษาหาแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาโดยไม่ยึดติด
กับสิ่งที่เป็ นค่านิยมที่ไม่ถูกต้ องเหมาะสมต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบัน
เป็ นป้ อมปราการที่จะดารงไว้ ซ่ึงพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
เป็ นที่มุ่งหวังจะฟื้ นฟูพระพุทธศาสนา รักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามแบบฉบับของพ่อแม่
ครูอาจารย์ม่นั และหลวงปู่ ชา ที่เป็ นหลักในการดารงคงไว้ ซ่ึงธรรมวินัยที่ถูกต้ องให้ คงอยู่ตลอดไป
เพื่อถวายเป็ นวัดสาขาในการดูแลของคณะสงฆ์สาขาวัดหนองป่ าพง

“มูลนิธิดวงแก้ว สร้ างวัดป่ ากตัญญุตารามขึ้นมาจากที่ดิน 80 ไร่ เราได้ สร้ างทุกอย่างที่จาเป็ น
ได้ แก่ กุฏิ 8 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ โรงอาหาร โรงครัว คลังสงฆ์ ที่ล้างบาตร ที่ฉันนา้ ปานะ อุโบสถ สระ
นา้ ใหญ่ 8 ไร่ ถังเก็บนา้ หมื่นลิตร ระบบนา้ ปะปานา้ ดื่มน้าใช้ ถังเก็บน้า ฝนใหญ่ 5 ถังๆ ละ 8000 ลิตร
ทางเดิน ทางระบายนา้ ปลูกต้ นไม้ 80,000 ต้ น”

ทอดกฐิ นครั้งแรกในปี 2549 และมอบถวายคณะสงฆ์วัดหนองป่ าพง สายหลวงปู่ ชา ในวันที่ 28
ธันวาคม 2549 วัดนี้ได้ เป็ นวัดอย่างถูกต้ องตามกฎหมายเมื่อ 11 มีนาคม 2554 ความทรงใจที่ทุกๆ คน
ได้ ช่วยสร้ างวัดแห่งนี้ การร่วมปัจจัย การช่วยคิดวางแผนแปลนวัด การก่อสร้ าง การปลูกต้ นไม้ การจัด/
ร่ วมงานวางศิลาฤกษ์ กฐิ นพระราชทาน การมอบถวายวัดหนองป่ าพง ทุกๆ อย่างจะถูกจดจาอยู่ในใจ
ตลอดไปหลายปี ที่ผ่านมา

