
พฤษภาคม 2557 

1 พ.ค. 

ศาลาพักอบุาสกิาวดัป่าศรัทธาถวาย 

หลังจากการทีพ่วกเราไดไ้ปรบกวนพ่อแม่ครูอาจารย ์ลพ.บุญม ีถ ้าเต่ามา

เป็นเวลานาน ทัง้เรือ่งการสอนการอบรมทีว่ัชรธรรมการไปพักภาวนาทีว่ัดท่าน

และทีส่ าคัญทา่นยังไดส้ง่พระไปจ าพรรษา ณ วัดป่าบัวแกว้ฯ ทีก่าญจนบรุใีหอ้กี

ดว้ย ดว้ยส านกึในพระคณุทา่นเราจงึไดก้ราบขอโอกาสบรูณะปรับปรุงอาคารโรง

กฐนิเดมิของคุณป้าฐาวรา (ไดก้ราบขออนุญาตท่านเรียบรอ้ยแลว้) สรา้งเป็น

อาคารทีพั่กของผูม้าภาวนาฝ่ายอบุาสกิา ดว้ยปัจจัย 900,000 บาท ไดจ้ากญาติ

ธรรมชาวสิงคโปร์อีก100000 บาท ทั ้งนี้คุณแม่จิตต์สมรจะสบทบช่วยอีก 

100000 บาทและคุณอาไพบูลยแ์ละครอบครัวก็จะช่วยอกี 100000 บาท รวม

ทัง้สิน้ 1 ลา้น 2 แสนบาทถว้น ขอกราบอนุโมทนาทุกท่านทีม่สีว่นในกศุลครัง้นี้

นะครับ ตอ่ไปผูไ้ปภาวนาทีว่ัดถ ้าเตา่ก็จะสะดวกสบายขึน้แลว้ 

   

  



  

  

  

 

4 พ.ค. 

มอบเสนาสนะและอาสนะ 40 ผืนให้วัดหนองจอกส าหรับการอบรมปฏิบัติธรรม 

ศาลาเกือบเสร็จแล้วขาดลูกกรงกันสุนัขและบังฝนสาดเท่านั้นครับ 



  

  

   

4-5 พ.ค.  

ถวายเสนาสนะวดัป่าบวัทวิา ต.หว้ยหวัแหวน อ.ทุ่งเสลีย่ง จ.สุโขทยั 

หลังจากการเริ่มด าเนินการจาก ต.ค.56 เสนาสนะวัดป่าบัวทิวาก็เกิดขึ้นจากพลัง

บุญของพวกเราทุกๆ คน 5 พ.ค.57 วันฉัตรมงคล เราถือเป็นฤกษ์อันเป็นมงคล 

ถวายเสนาสนะแห่งนี้แด่สงฆ์ อุทิศบุญนี้แด่พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว 

หลวงปู่ทิวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์       ผู้มี



พระคุณและญาติมิตรทั้งปวง โดยมีพิธีที่เรียบง่าย สวดมนต์ท าวัตรเย็นวันที่ 4 

พ.ค.  

เช้า 5 พ.ค. อังคาสจังหันแด่สงฆ์มีพระอาจารย์ทวีป มาเป็นองค์ประธาน 

เสร็จแล้วรับศีล กราบขอขมาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วกล่าวถวายเสนาสนะแด่สงฆ์

ทั้งปวง ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธี ขอกราบขอบพระคุณทุกๆแรงกาย

แรงใจแรงทรัพย์ที่ร่วมกันสร้างมหากุศลครั้งนี้ร่วมกันครับ วัดป่าบัวทิวาแห่งนี้

เป็นที่สัปปายะอย่างยิ่งส าหรับการประพฤติปฏิบัติธรรม ซึ่งเราทุกคนก็หวังไว้ว่าผู้

ที่มาภาวนาที่นี่คงเป็นดังดอกบัวที่ผ่านพ้นน้ าต้องแสงทิวา แล้วเบิกบานงดงาม 

เป็นบัวทิวาหรือกลุ่มชนที่พบแสงแห่งพระธรรมแล้วสามารถผ่านพ้นวัฏฏะสงสาร

นี้ไปได้เป็นกลุ่มแรก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสร็จมอบถวายวัดป่าบัวทิวาก็ไป ร.ร.บ้านห้วยเจริญ ถวายพระแก้วมรกตพร้อม

หอพระ ชว่ยกันอาราธนาประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าเสาธงเพื่อให้ครู นร. ได้

กราบไหว้บูชาเปน็พุทธานุสติต่อไป 



           

         

            

 

8 พ.ค. จารกิบุญภาคตะวนัออก 

น าสีภายนอก ภายใน อาสนะพระและโยมรวมทั้งเครื่องครัว จาน ชาม หม้อ 

กระทะ ฯลฯ มากราบถวายพระอาจารย์สุนัย วัดป่าโพธิญาณรังสี สาขาหนองป่า

พง 154 ขอบพระคุณที่ท่านเป็นธุระจัดการเรื่องบูรณะศาลาวัดป่ามุตโตทัย บ้าน

เขาใหญ่ จ. ชลบุรี 



       

ดูความคืบหน้าบูรณะศาลาใหญ่วัดป่ามุตโตทัย 

มาดูความคืบหน้าในการบูรณะศาลาใหญ่วัดป่ามุตโตทัย ของหลวงปู่เลิศ เปลี่ยน

หลังคาเสร็จแล้วมาท าสีเดินสายไฟเปลี่ยนไฟฟ้าพัดลมใหม่โดยพี่สุเมธและพี่อ้อย

มาท าฝ้ากั้นห้องพระประธานถวายหลวงปู่เลิศ 

       

9 พ.ค. มอบทุนดูงานรพ.ที่ประเทศญี่ปุ่น 

มอบทุนให้คุณหมอดวงจิตรไปอบรมดูงาน ณ รพ Kumamoto ประเทศญี่ปุ่น 

เดือนสิงหาคมนี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและมอบแนวทางใหม่ๆให้กับทีมดูแล

ผู้ป่วย และชมรมจริยธรรม ได้เรียนให้กับคุณพ่อ Yonimitsu เจ้าของรพ. ถึงคุณ

งามความดีของน้องๆในทีมและผู้บริหารรพ.โพธารามให้ทราบแล้ว ท่านยินดี

มากๆ ทุนเบื้องต้น 50000 บาท และเครื่องมือผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ อย่าง

ละ 1 ชุด 



          

    

 

11-12 พ.ค. 57 ท าบุญวันครบรอบมอบเสนาสนะ 1 ปี วัดป่าบัวแก้ว 

11 พ.ค. สวดมนต์ ท าวัตรและเจริญพระพุทธมนต์พร้อมฟังพระธรรมเทศนา

หลายกัณฑ์เป็นที่บันเทิงใจอย่างยิ่งแล้ว สุขใจที่มีโอกาสได้ท าบางสิ่งบางอย่าง

ให้องค์หลวงตา แม้จะไม่ใหญ่ไม่โต แต่ก็สุดแรงกายแรงใจ เพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

ที่เคารพยิ่ง เสนาสนะและพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์แห่งนี้คงจะเป็นที่ยืนยันพระคุณ

อันประเสริฐขององค์หลวงตาได้อีกนานเท่านานครับ 

  



         

12 พ.ค.  

 เช้าใส่บาตรถวายจังหัน จากนั้นหลวงปู่บุญมี และ

ท่านอาจารย์น้อยปลูกต้นไทรหน้าพิพิธภัณฑ์หลวง

ตา 

          

   

 

 

 

 

 



14 พ.ค. 

 ส่งคณะแพทย์พยาบาลทหารเรือสี่คนไปดูงานที่ญี่ปุ่นด้วยทุนมูลนิธิดวงแกว้ 

คนละ 1 แสนบาท ครั้งนี ้15 พ.ค. – 15 มิ.ย.  

       

16-18 พ.ค. 

 อบรมปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต 

วัดป่าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร  

 ท่านให้โอวาทวันสุดท้ายของการอบรมว่า ให้มีสติระวังกายระวังใจส ารวม

ให้เหมาะสมสวยงามไม่ผิดในศีลและข้อวัตรปฏิบัติ ให้ระลึกเสมอว่าชีวิตนี้สั้นนัก

แต่มีคุณค่ามากที่จะบ าเพ็ญเพียรภาวนาหาทางพ้นทุกข์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ

กัน 

     



      

 

19-24 พ.ค. จาริกบุญศึกษาเซน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์บุญมีที่กรุณารับวัดป่า

บัวแก้วไว้ในภาระของท่านโดยส่งพระอาจารย์วะมาเป็นเจ้าอาวาสให้ ส่วนครู

อาจารย์ที่ช่วยแนะน าให้เรากราบขอความเมตตาหลวงพ่อบุญมี คือ พระอาจารย์

จิรวัฒน์แต่ท่านมีภารกิจรับนิมนต์มากหลาย จึงมิกล้ารบกวนท่าน กราบนิมนต์

ท่านอาจารย์จ ารัส ซึ่งอาจารย์จิรวัฒน์นิมนต์ให้ไปอยู่ที่วัดหลังศาลภูเก็ตไปเป็น

ตัวแทนท่านไปธรรมะจาริกศึกษาแนวทางพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น โดย

คณะจะไปเยี่ยมเจ้าส านักใหญ่ของพุทธศาสนาสามนิกายหลักในญี่ปุ่นรวมทั้ง

นิกายไซโต้เซนที่เรารู้จักกันอย่างดีในค าว่า ZEN เราจะเห็นแนวทางปฏิบัติที่

เหลืออยู่ในแนวทางเหมือนกับสายวัดป่าเถรวาทเราเช่นกัน ข้อคิดดีๆ จากพ่อแม่

ครอูาจารย์คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประพฤติปฏิบัติต่อไป 

 

     
  

 

 

 

 



Draft schedule Japan Contentment  

Trip 19-24 May.2014 

19May. BKK.-KIA TG 662** 

11.30pm.- 07.00am 20May TG-ticket  

20 May. Osaka-Kyoto 

07.00 Kaisai International airport 

08.00 รับรถแล้วเดนิทางไป Osaka 

castle 

09.00 รับประทานอาหารเชา้ เสร็จแล้ว

ชมประสาท 

12.00 ศาลเจ้า Fushimi Inari-taisha 

15.00 Kiyomisudera-Kinkakuji 

18.00 เข้าที่พัก Hotel บนยอดเขาเหนือ

เกียวโต 

21 May Kyoto - Eihiji  

07.00 ถวายจังหันเช้า 

08.00 เดินทางไป Eihiji in Fukui 

16.00 Kinkakuji-Gion-Kamo River  

18.00 เข้าที่พัก Hotel บนยอดเขาเหนือ

เกียวโต 

22 May Kyoto - Koyasan  

07.00 ถวายจังหันเช้า 

08.00 เดินทางไป Koyosan 

16.00 เข้าที่พัก Hotel บนยอดเขาเหนือ

เกียวโต 

23 May Kyoto- Nara –Osaka-BKK 

07.00 ถวายจังหันเช้า 

09.00 เดินทางไป Nara 

12.00 Nara-Todaiji-Nara Park  

636-0903 Byodoji, Ikoma-gun, 

Heguri-cho, Nara  

18.00 Dinner - ปานะ 

20.00 XIA TG-673 ***00.30 

24May TG 673–BKK. 00.30-05.00  

07.00 จังหันเช้า ธรรมวิภาวัน — 

 

  

  



ครูอาจารย์ท่านกรุณาชี้แนะ แนวทางการปฎิบัติต่างๆให้เราเข้าใจทิศทางการ

ปฎิบัติในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น เช่นข้อวัตรที่เขาท าอยู่เหมือนเป็นการเตรียม

ความพร้อมส าหรับการเข้าถึงสภาวะธรรมในขั้นสูงขึ้นต่อไป (ถ้ามีผู้ชี้แนะที่ดี

และถูกต้อง) การปฎิบัติโดยให้มุ่งเน้นความสงบทางใจในทุกๆสิ่งไม่ว่าการท า

ความสะอาด ท าครัว สวดมนต์ฯลฯ แต่เมื่อไม่มีการชี้แนะที่ถูกต้องต่อไป พวกเขา

ก็จะติดยึดในสิ่งที่เขากระท าอยู่ต่อไปอีก ยิ่งดีขึ้นเก่งขึ้นก็จะติดยึดมากขึ้นๆ ยาก

ที่จะหลุดพ้นออกมาได้ ตรงข้ามกับที่ครูจารย์ของเรากรุณาสั่งสอนให้ตั้งสติอยู่

ในกายในใจนี้ เพื่อละวางแม้กระทั้ง กายและใจ ของเรา ค าว่าเราหรือฉัน นั้น

แหละตัวส าคัญที่เราต้องมองมันให้เห็นและวางมันได้ ผิดกับการปฎิบัติของญี่ปุ่น

ที่ยิ่งปฎิบัติยิ่งติดยึดมากขึ้น แต่ท่่านโดเคนก็สอนให้พวกเขาน าสติที่อยู่ในงาน

ทั้งหมดนั้นก่อให้เกิดความสงบในใจ เมื่อเกิดความสงบในใจแล้วให้พิจารณา

ใคร่ครวญให้เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติ..... หรือเข้าถึงพระธรรม .....

เช่นเดียวกับแนวทางการปฎิบัติของเราเช่นกัน....******* ขอพระธรรมคุ้มครองผู้

ประพฤติธรรมตลอดไป**** กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ที่กรุณาชี้แนะ

แนวทางการเดินทาง นับต่อจากนี้ครับ 

        

29 -30 พ.ค. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเชียงราย  

 ร่างก าหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั ณ จังหวัดเชียงราย 

29 พ.ค.57 กทม.-เชยีงราย 

07.30-08.30 น. เดินทางจากกทม.-เชียงราย 

09.30 น วัดโพธษติาราม วดัพระธาตุศรีโยนก พระธาตุนางคอย 

13.00 น เยี่ยมรร ต.บ้านโป่งแพร่ บ.โป่งแพร่ ต.ดงมะดะ อต.แม่ลาว 

17.00 น. เยี่ยมพื้นที่สร้างสนส.ณ บ้านโป่งดนิ 

30 พ.ค.57 เชยีงราย- กทม. 

07.30 น. ถวายจังหันพระสงฆ์ 



08.30 น. บูรณะพระพุทธรูป ณ สนส. 

11.00 น. เยี่ยม รพ.พาน และ รร.พานวิทยาคม 

13.00 น. วัดอุดมวารี วัดพระธาตุสามดวง อ.พาน 

15.00 น. วัดร่องขุน่ 

 

    

 จากการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายมีวัดวาอาราม รร. บ้าน

ประชาชนพังเสียหายเป็นจ านวนมาก เราจึงออกหน่วยไปให้ความช่วยเหลือ 

โดยมอบปัจจัยช่วยบูรณะเสนาสนะ อาคารเรียน ซ่อมสร้างอาคารต่างๆในพื้นที่

ประสบภัย เป็นจ านวนเงินประมาณ200000 บาท 

ในการนี้เราได้มีโอกาสเข้าพื้นที่สร้างบูรณะเสนาสนะป่า ซึ่งเดิมเป็นวัดร้าง 

ในพื้นที่ยอดเขาใน จ.ล าปางที่เดิมเคยขอป่าไม้ไว้แต่ไม่ได้รับอนุญาต ปัจจุบัน

เป็นวัดร้างซึ่งเราได้มีโอกาสเข้าไปบูรณะเสนาสนะต่างๆให้กลับใช้งานได้สร้าง

อาคารห้องน้ า ที่พัก โรงครัว กุฎิ อาคารที่เก็บของเพิ่มเติม เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น

ที่พักสงฆ์ สุญญตาราม ขณะนี่มีพระมาพักอาศัยได้แล้ว แต่ก็ยังต้องปรับปรุง

แก้ไขเรื่องปลวกและโครงสร้างอาคารเดิมให้แข็งแรงอยู่อาศัยภาวนาได้ต่อไป 

  



   

   

   

   



          

 


