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 5 สค. วัดป่าบ้านตาด กราบขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์เชอร่ี ดูแลรักษาแผลท่ีขาทั้งสองขา้ง จากสาเหตุหลกัคือเส้น
เลือดขอดเร้ือรัง ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนเรากณัฑ์ใหญ่เลย ท่านวา่ท่ีท าอยูก่็ดีแลว้ดีมาก แต่ตอ้งรู้จกัอภยั เขาท าผิดได ้แต่เรา
ตอ้งท าไม่ผดิ อภยัใหห้มด คนเราแตกต่างกนั ตอ้งอดทนอดกลั้น ส่วนคนรอบขา้งท่ีเขาช่วยเหลือดูแลเราตอ้งคิดถึงเขาดว้ย ตอ้ง
ขอบคุณ คิดถึงเขา แบ่งบุญ แผเ่มตตาให้เขา ศีลของเราก็ตอ้งรักษาให้มัน่คง ไม่วา่จะเกิดอะไรตอ้งอดทนรักษาไว ้คนรอบขา้ง
ถึงแมเ้ขาจะท าไม่ดีกบัเรา ท าไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกใจเรา ก็ตอ้งอภยัเขาเสีย ให้ไหวเ้ขาให้ได ้ตอ้งขอโทษเขา ท่ีเราดีไม่พอ ท่ีจะท า
ใหเ้ขาพอใจ งานต่อไปขา้งหนา้จะตอ้งหนกัมากข้ึนๆ ตอ้งอดทน รู้จกัอภยั ทุกอยา่งก็จะผา่นพน้ไปได ้ใหใ้ชค้วามดีท่ีท านั้นน า
ทางไป 

 
6 สค. วัดป่าบ้านตาดอีกสักคร้ัง จากท่ีเม่ือวานได้มาดูอาการของครูจารย์เชอร่ี วนัน้ีเลยได้มีโอกาสจดัหายาและ

เคร่ืองมือท าความสะอาดแผลของท่านมาถวาย แมจ้ะเยน็มากแลว้แต่ท่านก็เมตตาให้ธรรมอบรมเราตามเคย พอจะน ามาฝาก
เล็กนอ้ยนะครับ ท่านวา่บุคคลท่ีมีบุญคุณกบัเรานั้นอาจมีมากมายแต่ท่ีส าคญัมากคือคุณแม่ ท่านใหก้ าเนิดเราหลงัจากท่ีดูแลเอา
ใจใส่เราในครรภม์ากวา่เกา้เดือน ออกมาเป็นเรากวา่จะโตท่านก็ล าบากดูแลเอาใจใส่ทุกๆอยา่ง ไม่วา่อาหารการกิน การเจ็บไข้
ไดป่้วย เคร่ืองนุ่งห่ม การเล่าเรียนฯ สุดจะบรรยาย ท่านจึงใหร้ะลึกพระคุณแม่ใวต้ลอดเวลา ตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลตอบแทนท่านให้
ได ้และให้คิดเช่นเดียวกนักบัผูห้ญิงทุกๆคน เพราะเพศแม่นั้นมีพระคุณอนัยิง่ใหญ่นกั ไม่มาเราจะพบเจอรู้จกัหรือไม่รู้จกัสตรี
เพศท่านใด ก็ตอ้งระลึกถึงคุณแม่ ตอ้งให้อภยั ตอ้งอดทน ตอ้งขอโทษ ต่อเธอเหล่านั้นเสมอ ตอ้งให้เกียรติต่ออิสตรีเสมอ อยา่
ท าส่ิงไม่ดีใดๆกบัเธอ ยิง่เป็นสามีภรรยา หรือผูร่้วมงานการอาชีพ มีกระทบกระทัง่กนับา้งก็ตอ้งให้อภยั อโหสิกรรมต่อเธอ ไม่
มาเธอจะผิดหรือถูกก็ตาม เพราะสตรีเพศนั้นอ่อนไหวและมีอารมณ์เปล่ียนแปรไดง่้าย อยา่ท ากิริยาไม่ดีใดต่อเธอนะ เพราะถา้ 
ชาติหน้าเราอาจเกิดเป็นอิสตรีบา้งเราคงรู้สึก คงเขา้ใจท่ีท่านสอนไดดี้ข้ึน....กราบขออภยัอิสตรีทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นพี่นอ้ง 
เพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน ภรรยา ในกรรมกิริยาใดๆท่ีขา้พเจา้ไดร่้วงเกินไป ทราบก็ดีไม่ทราบก็ดี ในกรรมนั้นๆ ขา้พเจา้กราบขอ
อโหสิกรรมนั้นๆดว้ย และขอโทษในกิริยากรรมนั้นๆท่ีไดผ้ิดพลาดไปแลว้ดว้ย เพื่อการส ารวมระวงัท่ีจะไม่กระท าความผิด
เช่นนั้นอีกต่อไป 

 



7 ส.ค. พธีิวางศิลาฤกษ์ อาคาร72 ปี หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต ณ รพ หนองววัซอ จ. อุดรธานี 11.11น หลงัการบวงสรวง 
ฝนเร่ิมปรอยลงมาและเทน ้ ามวลใหญ่ใหม้ลฑลพิธี เจ่ิงนอง จนท าใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งท างานหนกัอีกคร้ัง พอ่แม่ครูอาจารย์
ก็ตอ้งล าบากไปดว้ย แต่ผา่นไปคร่ึงชัว่โมงทุกอยา่งก็กลบัมาปกติสามารถด าเนินการต่อไปตามก าหนดเวลาเดิม ทั้งเททองหล่อ
พระประธานและวางศิลาฤกษ์ จนทุกอย่างผ่านไปดว้ยดี คณะท างานยิ้มแยม้แจ่มใส แสดงถึงความมีน ้ าใจและสมคัรสมาน
สามคัคีท่ีดีงาม บททดสอบน้ีส าคญัยิ่ง พิธีวางศิลาฤกษห์รือพิธีใดๆ จุดใหญ่หรือใจความเน้ือหาอยูท่ี่ความสามคัคีน้ีเอง เทพเจา้
เทวาแมอ้วยพรอวยชยัอยา่งเต็มทีแลว้หากมนุษยง์อมืองอเทา้ไม่ขยนัขนัแข็งร่วมมือร่วมใจกนั งานใดๆลว้นมิอาจส าเร็จไดเ้ลย 
พิธีวางศิลาฤกษ์คร้ังน้ีจึงเป็นการท่ีเทพเจา้ท่านมาอวยพรและแนะน าอย่างเต็มท่ีเต็มใจจริงๆ หลงัเสร็จพิธีฟ้าใส่เรืองรอง
สวยงามยิง่นกั ประจกัษถึ์งความส าเร็จขอผูค้นท่ีร่วมใจกนั เป็นพรอนัประเสริฐจากพอ่แม่ครูอาจารย ์จากมหาเทพทั้งปวง และ
พี่นอ้งประชาชนท่ีร่วมแรงร่วมใจ ทั้งแพทยพ์ยาบาลเจา้หนา้ท่ี คณะท างาน ทุกคน ขอพรน้ีจงส่งผลใหท้่านและบุคคลอนัเป็นท่ี
รักของท่านประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป กราบอนุโมทนา 

 
8 ส.ค. กราบขออนุญาตสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ตามท่ีไดก้ราบขออนุญาตสร้างเจดียจ์ากคุณป้าฐาวราแลว้ ไปดูท่ีกนั

เรียบร้อยแลว้ คุณป้าจึงน าคณะเขา้เรียนขออนุญาตจากท่านเจา้อาวาส ครูจารยบุ์ญมีอีกคร้ังหน่ึง โดยก าหนดสถานท่ี คร่าวๆไว้
บริเวณกลางส่ีแยกหนา้ทางข้ึนศาลาใหญ่และจะเร่ิมก่อสร้างในวาระครบ 108ปีชาตกาลขององคห์ลวงตาพระมหาบวัครับ แต่
ในเร่ืองแบบแปลนและรายละเอียดต่างๆจะไดก้ราบเรียนครูบาอาจารยใ์้้ทราบต่อไป ทั้งน้ี ทางมูลนิธิฯยงัไดก้ราบเรียนขอ
อนุญาตสร้างศาลาอนุสรณ์108ปี หลวงตาพระมหาบวั ณ วดัป่าบวัแกว้ฯ อีกดว้ย ซ่ึงท่านกมิ้ไดค้ดัคา้นแต่อยา่งใด หลงัจากนั้น
คุณป้าฐาวราก็ไดเ้รียกคณะท างานไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กนอ้ยก่อนจะลากลบักทม.ครับ 

 
14 ส.ค. วัชรธรรมสถาน อบรมปฎิบัติภาวนาโดยพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย ผูป้ฎิบติัสมคัรมา

เยอะมากแต่พอเอาจริงเขา้หนีกนัหมด คงกลวัการปฏิบติักนันะครับ ท่ีน่ีเร่ิมตีส่ีถึงเท่ียงคืนครับ บ่ายน้ีท่านให้โอวาทเร่ืองการ
อบรม เพื่อสงบกายใจ ตอ้งมีศีลเป็นองคป์ระกอบ ตอ้งฝืนใจควบคุมกายและวาจา ตอ้งสู้กิเลสจิตจึงสงบลงไดง่้าย เม่ือสงบแลว้
ก็ให้ตามรู้ในกายในใจ มิให้กิเลสมาเป็นนายเรา สามารถควบคุมใจมิให้กระท ากรรมไม่ดี ไม่สร้างเหตุไม่ดี เพราะเหตุเกิดจึงมี
ผล สร้างเหตุดี ผลยอ่มดีตามเอง บงัคบักาย/ใจสร้างเหตุไดแ้ต่บงัคบัให้เกิดผลตามใจเราไม่ได ้จึงตอ้งหมัน่พิจารณาใจพิจารณา



กายเราน้ีเสมอๆ มีสติส ารวมระวงัใจไวใ้ห้เป็น จะไดไ้ม่สร้างอกุศล ไม่ตามกิเลส ใจหลุดเป็นอิสระได ้หมัน่สร้างกุศลไดย้ิ่งข้ึน
ต่อๆไป 

15 ส.ค. วชัรธรรมสถาน  

เม่ือคืนและเชา้น้ีครูจารยส์อนเร่ืองกรรม การกระท าทางกายวาจาใจ ให้หมัน่พิจารณาดูกายดูใจน้ี ให้เห็นตวัการของ
ทุกขคื์อกิเลส ความอยากเป็นอยากมี อยากไม่เป็นอยากไม่มี อยาก/พอใจไม่พอใจในกามคุณ เหตุท่ีเราท ากรรมท่ีเราก่อไว ้เรา
ยอ่มไดรั้บผลคือวิบากกรรมไม่วา่จะพอใจหรือไม่ก็ตาม พอใจ/ไม่พอใจน่ีเองเป็นตน้ตอหลกัหน่ึงท่ีท าให้สร้างภพ วฏัสงสาร
ให้ยืดยาวไป การพิจารณาในมหาสติปัฏฐาน ท าให้เราเห็นความเป็นจริงในกายในใจน้ี จึงมีโอกาสละวางกิเลสตณัหาลงได ้
กรรมและผลของกรรมน่ีเองท่ีผกูเราไว ้เราจะอิสระไดก้็ตอ้งพิจารณาละวางอตัตาตวัตนของเราลงได ้ช่วงเชา้หลงัจงัหนัท่านได้
สอนเร่ืองการวางอารมณ์ พิจารณาใหเ้ห็นจิตท่ีเสวยอารมณ์และละวางได ้จิตจะรับอารมณ์ไดท่ี้ละหน่ึงเท่านั้น เม่ือรู้วา่โกรธรัก
ชงัเกลียด ก็ละก็วางอารมณ์นั้นๆไดเ้พราะมีปัญญารู้เขา้ใจดีแลว้. อบรมคร้ังน้ีแมฝ้นฟ้าจะตกบา้ง. ท าให้ไม่ไดเ้ดินจงกรมตาม
ก าหนดท่ีวางไว ้แต่ก็ไดเ้สริมนัง่ภาวนาจากส่ีทุ่มจนเท่ียงคืน ครูอาจารยท์่านก็เมตตาพวกเราอยา่งมากจริงๆ กราบขอบพระคุณ
ครับ และขอกราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านดว้ยนะครับ 

 
ผา่นไปอีกหน่ึงวนั คืนน้ีมีผูอ้บรมร่วมปฎิบติัภาวนาจนเท่ียงคืนเพิ่มข้ึนอีกหน่อย หลวงปู่จึงมีของท่ีระลึกมอบให้เป็น

ก าลงัใจดว้ย คืนน้ีหลงัจากท่านพาสวดมนตบ์ทอาทิตตปริยายสูตรและอธิบายใจความร่วมกบัพุทธประวติับางตอนแลว้ท่านได้
สอนเร่ืองปฏิจจสมุปบาท ทั้งสายเกิดและสายดบั ให้พวกเราเขา้ใจถึงตวัอวิชชาท่ีท าให้เกิดทุกขเ์กิดภพชาติตวัน้ีเอง ท่านพานัง่
ภาวนาจนส่ีทุ่มและใหป้ฎิบติัภาวนากนัต่อเองจนเท่ียงคืน แต่เน่ืองจากอากาศเยน็สบาย การนัง่ภาวนาต่อเน่ืองจากสวดมนตท์ า
วตัรเยน็ตั้งแต่หน่ึงทุ่มจนเท่ียงคืนจึงรู้สึกสบายๆปลอดโปร่งยิง่นกั. กราบระลึกพระคุณพอ่แม่ครูอาจารย ์และอนุโมทนาบุญกบั
ทุกๆท่านดว้ยนะครับ 

 
16 ส.ค.  วชัรธรรมสถาน เช้า ท่านเมตตาพาท าวตัรสวดมนตพ์าปฎิบติัภาวนาตั้งแต่ตีส่ี เสร็จแลว้ท่านเมตตาให้ธรรม

โอวาทเร่ือพระคุณมารดาบิดา ท่านวา่พระคุณท่านไม่มีอะไรจะทดแทนไดร่้างกายของเราน้ีทุกอยา่งทุกส่ิงมาจากท่านทั้งสอง 
ท่านเล้ียงเรามาตั้งแต่เด็กจนโต เราจึงตอ้งยอมทุกอยา่ง อยา่งมาหาเอาเหตุเอาผลกบัท่าน ตอ้งยอมตอ้งอภยัตอ้งอดทนต่อท่านทั้ง



สองทุกๆเร่ืองไม่ยกเวน้ เม่ือท่านอายุมากท่านอาจหลงลืมบา้ง คนแก่ก็กลบัไปเหมือนเด็ก เราตอ้งยอมรับ เพราะเราเองตอน
เด็กๆ ท่านใหอ้ภิสิทธ์ิเราทุกเร่ืองดว้ยความรัก เราก็ตอ้งท าเช่นกนัใหไ้ดน้ะ 

 
กราบท าวัตร คารวะพ่อแม่ครูอาจารย์ เป็นประจ าทุกๆปี ท่ีคณะศิษยานุศิษยข์องพอ่แม่ครูอาจารยบุ์ญมี ในพื้นท่ีจะไดม้ากราบ
คราวะท่าน รับฟังโอวาทธรรมจากท่าน แสดงถึงความรักเคารพ ความกตญัญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารยข์องตน ดว้ยกาย 
วาจาและใจ ซ่ึงก็เป็นโอกาสอนัดีของผูเ้ขา้อยรมและพุทธบริษทัท่ีเขา้ร่วมพิธี ท่ีไดเ้ห็นภาพอนังดงามเช่นน้ี (แค่เพียงเห็นก็ซ้ึง
ถึ ง ด ว ง ใ จ )  นับ ต่ อ จ า ก น้ี ไ ปภ าพ ท่ี ส ว ย ง า มบ ริ สุ ท ธ์ิ เ ช่ น น้ี นับ ว ัน จ ะ จ า งห า ย ไป  อ า จ เ ห็ น ไ ด้บ้ า ง  แ ต่ . . . 
ครูจารยท่ี์ไดเ้ล่าเร่ืองการท าวตัร การคราวะในอิสานให้พวกเราฟังวา่เป็นประเพณีปฏิบติักนัสืบต่อมาตลอด เปิดโอกาสให้ครู
บาอาจารยไ์ดใ้ห้ธรรมะ วา่กล่าวตกัเตือนศิษยไ์ด ้เพื่อให้ศิษยไ์ดมี้โอกาสปรับปรุงตนเอง ไดรู้้จกัศิษยานุศิษยท์่านอ่ืนๆ จะได้
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัและกนั สร้างความสามคัคี ก่อเกิดเป็นพลงัทีาจะค ้าจุนพระพุทธศาสนาสืบไป ยิ่งเห็นรอยยิม้ของพ่อแม่ครู
อาจารย ์เห็นสีหน้าท่ีแสดงถึงความรักเคารพของศิษยแ์ลว้ ใจเราพองโตดว้ยความสุขปิติใจยิ่งนกั เพื่อนๆเห็นภาพแลว้คงมี
ความสุขเช่นเดียวกนันะครับ. กราบอนุโมทนา 

 

 

20 สค วัดบุญญาวาส กราบรายงานการก่อสร้างวดัป่ามหาวนัครบหน่ึงปี ปัจจุบนัมูลนิธิฯเหลืองานทาสีองคพ์ระธาตุ
เจดีย ์และท าถนนภายในวดัเป็นหลกั. จึงกราบเรียนปรึกษาครูจารยท์่าน. สรุปว่าให้ทาสีภายในองค์เจดียช์ั้นบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุบริเวณระฆงัเป็นสีทองทั้งหมดมีลงัทองส าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเคร่ืองบูชา อีกสามชั้นท่ีเหลือทาสี
ขาวทั้งหมดบรรจุพระพุทธรูป ส่วนภายนอกองคเ์จดียท์าสีอิพล็อกซ่ีเคลือบปูนให้เรียบร้อยก่อนแลว้ใชท้องเหลืองจงัโกหุ้ม้ไว้
ประมาณหน่ึงถึงสองปี. แลว้ค่อยปิดทองค าซ ้ าอีกคร้ัง หลงัปิดทองเหลืองไปสักระยะหน่ึงสีทองเหลืองจะออกมาคล ้ าๆคลา้ย
พระธาตุล าปางหลวง ค่อยปิดทองครับ (ตอนน้ีทองแพงข้ึนมากครับรอหน่อย)  

มูลนิธิจะส่งช่างสีจะมาท าสีภายในกลางเดือนหนา้ ส่วนช่างปิดทองจงัโกจ้ะท าประมาณเดือนพฤศจิกายนพร้อมๆกบั
งานลาดยางและท าทางระบายน ้ าถนนภายในวดั ส่วนถนนทางข้ึนดา้นหนา้ท่านอาจารยอ์ยากจะขยายให้รถสวนทางกนัไดจ้ะ
ไดไ้ม่อนัตรายเวลาข้ึนลงขบัสวนทางกนัครับ ตอนท าถนนคงตอ้งขยายถนนออกไปอีกสักหน่อยนะครับ ส่วนงานปูหินอ่อน
ช่างขาวจากทางวดัจะข้ึนไปดูพื้นท่ีกลางเดือนหนา้เพื่อเตรียมการไวก่้อนครับ จะเร่ิมท าเม่ือไรท่านอาจารยค์งพิจารณาอีกคร้ัง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220137914072287&set=pcb.10220137990834206&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBL0Zx04p_F0Z6sVi3DTS9J3tb0CpNjTNTin6AoJ258jQhoTNf3YhdKdaKgPHuq78X4k7dmbk-wwqMo&__xts__%5B0%5D=68.ARConyPxJs_6Qv08DisnPyXvt0BlFqGaunjvw6_nedrs-enjimO1TzEBbu3HT_DXd3NIuxXeOhO4beIH0gJg8FlQ5g4G6o8YPRFGz1ahh_gj62aB8RCwXtvPuu2cHZZQ0T9KmBYnZMDY7aaL3AVOlrf6JPVZmWJZfF99oM9NSDvNKFKE7S9PfyT9oGYZK9XGYI9YxYDVr1S639te1nU2aD-vPfw4Cph2F_tAA7KIIBIjaOiSDsv7361izcS-_niXltYJ39Q4Cb92qNy5AUFdTHHOZveOYXI
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220137914072287&set=pcb.10220137990834206&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBL0Zx04p_F0Z6sVi3DTS9J3tb0CpNjTNTin6AoJ258jQhoTNf3YhdKdaKgPHuq78X4k7dmbk-wwqMo&__xts__%5B0%5D=68.ARConyPxJs_6Qv08DisnPyXvt0BlFqGaunjvw6_nedrs-enjimO1TzEBbu3HT_DXd3NIuxXeOhO4beIH0gJg8FlQ5g4G6o8YPRFGz1ahh_gj62aB8RCwXtvPuu2cHZZQ0T9KmBYnZMDY7aaL3AVOlrf6JPVZmWJZfF99oM9NSDvNKFKE7S9PfyT9oGYZK9XGYI9YxYDVr1S639te1nU2aD-vPfw4Cph2F_tAA7KIIBIjaOiSDsv7361izcS-_niXltYJ39Q4Cb92qNy5AUFdTHHOZveOYXI


ครับ  ไปบุญญาวาสคร้ังน้ีเห็นไฟไล่ช้างรอบๆก าแพงวดั ท่านว่าใช้ไดผ้ลดี จึงสอบถามเตรียมไปใช้ท่ีวดัป่าบวัแก้ว เพราะ
สัปดาห์ก่อนน้องช้างสองเชือก ตามท่อน ้ ามาถึงวดัก็กระชากขาดแลว้เล่นน ้ ากนัสนุกไปเลย ตอนน้ีคงตอ้งห้ามปรามกนับา้ง
แลว้ครับ ซนเกินไป 

 
21 ส.ค. วดัป่าบัวแก้วฯ ฝนตกตลอดวนั พอฝนจางลงเมฆ หมอกก็ปรากฏใหเ้ห็นงดงามยิง่นกั มองผา่นสายหมอกเห็น

องค์พระธาตุบวัแกว้ลางๆ ตกเยน็สนทนาเร่ืองปัญหาต่างๆ เร่ืองเจดีย ์เร่ืองการก่อสร้างศาลา108ปีองค์หลวงตาพระมหาบวั 
เร่ืองพิธีผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิตและเร่ืองชา้งบุกเขา้มาดึงท่อน ้าเอาน ้าไปเล่นกนั แกปั้ญหาเบ้ืองตน้คงตอ้งท าแบบวดับุญญาวาส
ใชไ้ฟกระพริบครับ เสร็จก็กลบัไปตรวจทานบทสวดมนตรั์ตนมาลาท่ีจะน ามาติดรอบก าแพงแกว้ส าหรับอุโบสถใหม่ กวา่จะ
ไดพ้กัก็เท่ียงแลว้ 

 
22 ส.ค. วัดป่าบัวแก้วฯ วนัคลา้ยวนัเกิด พระอาจารยว์ะ ท่านเจา้อาวาส 22พรรษา53ปี เช้าถวายจงัหันเสร็จ พวกเรา

กราบท าวตัรท่านเพื่อแสดงความเคารพท่ีท่านอยู่ร่วมกบัพวกเรามาตั้งแต่เร่ิมสร้างวดั2555 จนบดัน้ีก็8ปีแลว้ ท่านเมตตาให้
โอวาทพวกเราวา่ ท่านอยูใ่นเพศสมณะมา22ปี ไดรั้บการดูแลจากญาติโยมมาตลอด ท่านให้พวกเราระลึกถึงวนัเวลาท่ีผา่นมา
ในชีวิต บางคนท าดีมากกวา่ไม่ดี บางคนท าไม่ดีมากกวา่ ท่ีเราเรียกคนดีคือเขาท าดีมากวา่ไม่ดี คนไม่ดีคือคนท าไม่ดีมากกว่า
เท่านั้นเอง เพราะคงไม่มีใครท าดีหรือไม่ดีไดเ้พียงอย่างเดียว ชีวิตท่ีผ่านมาเราแกไ้ขไม่ได ้แต่เราเร่ิมท าส่ิงดีๆไดต้ั้งแต่วนัน้ี 
หมัน่ท าบุญรักษาศีลภาวนาเวลาสุดทา้ยของชีวิตเราจะไม่ตอ้งหวาดกลวั เพราะเราท าดีท าบุญกุศลมาตลอดจึงไม่ตอ้งกลวัความ
ตาย  ท่ีเราผิดพลาดท าส่ิงไม่ดีต่างๆ ท่ีส าคญัก็เพราะเราท าตามใจยาก เราตอ้งหดัฝืนใจตดัความยากให้ไดบ้า้ง พิจารณาวา่เป็น
ส่ิงดีหรือไม่ดีแลว้จึงท า 



 
อาคาร 75 ปีฯ รพ ทองผาภูม ิวนัน้ีนดักนัไปดูความคืบหนา้การก่อสร้างอาคาร มีพระอาจารยว์ะ_ดูพื้นท่ีเตรียมพิธีมอบอาคาร 
คุณไพโรจน์_พาช่างอว้นมาดูพื้นท่ีท าบนัใดเหล็กจากชั้นบนลงมาหอ้งประชุมและบนัใดวนจากห้องประชุมลงมาชั้นล่าง เสร็จ
แลว้คงสวยงามครับ. คุณเวโรจน์และคุณพรชยัมาช้ีแจงอธิบายงานต่างๆใหค้ณะครับ คุยกบัจบก็ไดท้านอาหารกลางวนัดว้ยกนั 
และมอบเงินงวดท่ีหา้พร้อมค่าก่อสร้างโครงลิฟต ์ดว้ยเลยครับ คุยเร่ืองนั้นเร่ืองน้ีกนักวา่จะไดก้ลบัก็บ่ายมากแลว้ครับ  

 
23 ส.ค. ธรรมะจากพระโอษฐ์ วนัน้ีท่านอาจารยส์อนเร่ือง เวทนานุปัสนา 

เวทนา แปลวา่ การเสวยอารมภ ์ความรู้สึก  
เวทนา มีทั้งอมิสและไม่มีอามิส อามิสไดแ้ก่กามคุณ5 ทางตาหูจมูกล้ินกาย-รูปรสกล่ินเสียงสัมผสั. แบบไม่มีอามิสมี9ประการ
เกิดทางมโนคือใจ 
เวทนาแบ่งเป็น เวทนาภายใน นั้นถา้จ าแนกตามความรู้สึกท่ีเป็นอยูมี่ ๓ อยา่งคือ 
๑. สุขเวทนา ความสบายปลอดโปร่ง ในจิตใจของตน     ๒. ทุกขเ์วทนา ความทุกข ์ความเศร้าโศก ความหงุดหงิด ดวงจิตเห่ียว
แหง้ไม่เบิกบาน  ๓. อุเปกขาเวทนา ใจเป็นกลางวางเฉยอยูใ่นระหวา่งสุข ในระหวา่งทุกข ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
เวทนาทั้ง ๓ อยา่งน้ีเรียก เวทนาภายใน 

ส่วนเวทนาภายนอก นั้นก็มี ๓ อยา่งเหมือนกนัคือ 
๑. โสมนสัสเวทนา ความยนิดีปรีดาร่าเริงอยูใ่นอารมณ์ภายนอก เป็นตน้วา่ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ ธมัมารมณ์ ท่ีเกิดจาก
อายตนะทั้ง ๖ เป็นตน้ เม่ือใจไดถู้กตอ้งดูดด่ืมยนิดีอยูใ่นอารมณ์อนันั้น เรียกวา่โสมนสัสเวทนา 
๒. โทมนสัสเวทนา ความคบัแคน้นอ้ยใจไดเ้กิดข้ึนจากอาการท่ีไดป้ระจวบกบัอารมณ์ภายนอก เป็นตน้วา่ รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐพัพะ เป็นอาทิ เม่ือปรากฏแก่ตา หู จมูก ล้ิน เป็นตน้แลว้ ส่ิงทั้งหลายเหล่านั้น ถา้เป็นท่ีไม่พอใจของตน เป็นส่ิงท่ีไม่น่า



ปรารถนา จึงไดเ้กิดโทมนสัสเวทนาประการหน่ึง 
๓. อุเปกขาเวทนา คือ รูป เสียง กล่ิน รส เป็นอาทิทั้งหลายเหล่านั้น ไดผ้า่นมากระทบถูกตอ้งอายตนะภายใน ก็มิไดย้นิดียนิร้าย 
ใจเป็นกลางวางเฉยอยู ่เรียกวา่อุเปกขาเวทนา ท่ีเรียกวา่เวทนาภายนอก เพราะเหตุวา่ เน่ืองดว้ยการเกิดจากอายตนะภายนอก 

ในการภาวนา ครูจารยบ์างท่านให้ก าหนดเวทนา เช่น ปวดหนอ เจ็บหน่อ เพื่อจะไดเ้พ่งพิจารณาไปในความรู้สึกหรืออารมภ์
นั้นๆ แต่บางคร้ังเม่ือกหนดยาวไป อาจท าให้หลงไปในค าภาวนากลายเป็นค าบริกรรม จิตลงไปในสมาธิแทน ไม่เข้าสู่
วปัิสสนา 

พิจารณาเวทนาในเวทนา คือ หมายเอาส่วนใดส่วนหน่ึงของเวทนาทั้งหลาย คือ ไม่ตอ้งเลือก เป็นตน้ว่ามีสุขปรากฏแก่ตน
เม่ือไร ให้จิตพิจารณาอยู่ในเวทนาอนันั้น เช่นว่า มีสุขก็ให้ตั้งสติก าหนดระลึกอยู่ในท่ีนั้น ประคองสุขอนันั้นให้อยู่ในตน 
ประคองตนให้อยูใ่นสุข อยา่ให้คลาดเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปเป็นอ่ืน และอยา่ให้ความปรารถนาใดๆ เกิดข้ึนในขณะจิตอนันั้น 
แลว้ค่อยใชอ้าตาปี ความเพียรเพ่งพิจารณาดูความจริงของเขา สัมปชญัญะความรู้ดี ให้คอยสังเกตจิตใจให้รู้ตวัอยูก่บัท่ี อยา่ให้
กระแสของสมุทยัเกิดข้ึน เพียงแต่ดู รู้อยู ่ไม่ตอ้งการใหเ้ขาเป็นอยา่งไรไปตามใจเราเป็นตน้ 

อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา ถา้พิจารณาจากช่ือหรือเขา้ใจโดยผิวเผินแลว้ ดูน่าจกัเป็นของดีท่ีน่าปฏิบติัหรือน่าให้
เกิดให้เป็น ดว้ยมกัพาลกนัไปเขา้ใจผิดเป็นนยัๆไปวา่ หมายถึง เฉยๆท่ีหมายถึงเป็นกลางดงัอุเบกขาในโพชฌงคอ์งคแ์ห่งการ
ปฏิบติัเพื่อการดบัทุกขห์รือตรัสรู้หรืออุเบกขาในพรหมวหิารไปเสีย แต่ในความเป็นจริงแลว้มีความหมายท่ีไม่เหมือนกนั และ
อุเบกขาเวทนาน้ีน่ีเองเป็นเวทนาชนิดท่ีเป็นเหตุท าให้เกิดความทุกข ์อุเบกขา มีอามิส-กามคุณ 5 ก็มีไม่มีอามิสก็มี 

เวทนา เกิดจากผสัสะ เป็นปัจจยัให้เกิดตญัหา เกิดทุกขใ์นปฏิจจสมุปบาท ธรรมท่ีเกิดตามกนัเป็นเหตุเป็นผลกนั เม่ือ
สืบไปก็สามารถสืบคน้เป็นสายเดียวกนั สามารถพิจารณาไดท้ั้งสายเกิดและสายดบั เช่นจากอวิชาท าให้เกิด / ดบั แห่งความ
ทุกขน์ั้นเอง 

ในการภาวนา การพิจารณา เวทนามกัจะเป็นส่ิงท่ีผูป้ฎิบติัมกัใชก้นัโดยมาก รองจากการพิจารณากาย กาย-สามารถ
เห็นไดง่้าย พิจารณาไดง่้าย มุ่งไปสู่การละวางกาย ไม่ยิดึกายเป็นเราของเราฯ ส่วนเวทนาก็เช่นกนั การพิจารณาเวทนาก็มุ่งหวงั
ใหเ้ห็นเวทนาท่ีเกิดดบัไป ไม่คงท่ี ดูจิตใจท่ีมกัจะปรุงแต่งเวทนาใหเ้กิดตญัหา/อุปทาน ต่อไปเป็นตน้ ฯ 

 
 วดัพระราม (อีกคร้ัง) วดัโบราณสมยัตน้กรุงศรีอยุธยา งดงามทั้งแนวคิดการสร้างวดัแบบศูนยก์ลางจกัรวาลหรือเขา
พระสุเมรุในศาสนาพราหมณ์ สวยงามในดา้นสถาปัตยกรรม การก่อสร้างเจดีย ์วหิารต่างๆ ดูเท่าไรก็ไม่เบ่ือเลย 

วดัพระราม เป็นวดัท่ีตั้งอยู่นอกเขต พระราชวงั ทางดา้นทิศตะวนัออก ต าบลประตูชยั อ าเภอพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตรงขา้มกบัวิหารพระมงคลบพิตร วดัพระราม คาดว่าสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 1912 ในรัชสมยัสมเด็จ
พระราเมศวร ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) พระราชบิดา กษตัริยอ์งค์
แรกของกรุงอยธุยา 



 
  วดัใหญ่ชยัมงคล เยี่ยมคุณแม่สมจิตร ท่ีทุ่มเทบูรณะวดัน้ีมาตั้งแต่ยงัไม่มีอะไรเลย ท่านบวชตั้งแต่2499 เร่ิมบูรณะวดั

ตั้งแต่ยงัไม่มีพระประธานให้เห็นจนขุดไดท่ี้ละส่วนๆจนมาประดิษฐานอยูใ่นอุโบสถได ้ทั้งเจดีย ์องคพ์ระพุทธรูปรอบๆองค์

เจดีย ์พระนอน ศาลพระนเรศวรมหาราช ฯ วดัท่ีเรามากบัคุณแม่คุณลุงดูท่านช่วยกนักบัคุณแม่สมจิตรสร้างวดัน้ีมาตั้งแต่เด็กๆ 

วนัน้ีดว้ยวนั84ผา่ตดัใหญ่ไปห้าหกคร้ัง ท่านก็ยงัช่วยบริหารจดัการวดัไดอ้ยา่งเรียบร้อยมากๆ กลบัมาวนัน้ีเหมือนกบักลบัมา

เยี่ยมบา้นอีกคร้ัง กลบัมารบกวนคุณแม่อีก เพราะเน่ืองจากเราจดัจาริกบุญตปท. ไม่ไดแ้ลว้ เราจึงจดัโปรแกรม ปฎิบติัภาวนา

สัญจร เร่ิมท่ีอยธุยาเมืองเก่าปลายปีน้ี คงตอ้งเร่ิมใหม่ท่ีบา้นเก่าแห่งน้ีครับ กราบอนุโมทนา  

ปล.หลวงปู่ชา หลวงปูกา้น และครูบาอาจารยอี์กหลายๆท่านก็เคยมาปฎิบติัภาวนา ณ วดัแห่งน้ีครับ วดัป่าแกว้ ท่ีพระ

นเรศวรท่านทรงมาปฎิบติัภาวนากบัสมเด็จพระวนัรัต... 

 
 วดัมงคลบพิตร วดัพระศรีสรรเพชญ์ 

พระมงคลบพิตร..พุทธปฏิมาท่ีทรงพุทธานุภาพเป็นหลกักรุง พระมงคลบพิตร 
หรือท่ีเรียกขานกันทัว่ไปว่า หลวงพ่อมงคลบพิตรนั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
ศิลปะผสมระหวา่งอู่ทองและสุโขทยั เป็นพระพุทธรูปอิฐ บุดว้ยทองส าริด หนา้ตกักวา้ง 
9.55 เ มตร  สู ง  22.45 เ มตร  ประ ดิษฐานในวิห าร  พระมงคลบพิ ตร  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่สร้างข้ึนในสมยัใดแต่เป็น พระพุทธรูป
ศิลปะอู่ทองเจือสุโขทยั จึงน่าจะสร้างตั้งแต่สมยัอยธุยาตอนตน้ 

วดัพระศรีสรรเพชญ ์วดัพระแกว้แห่งอยธุยา - วดัในวงัหลวง-ท่ีไม่มีพระสงฆ*์ มีจุดท่ีน่าสนใจท่ี
ส าคญัคือเจดียท์รงลงักา จ านวนสามองคท่ี์วางตวัเรียงยาวตลอดทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก สร้างข้ึน
เป็นองคแ์รกทางฝ่ังตะวนัออก เม่ือปี พ.ศ. 2035 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 เพื่อบรรจุพระบรมอฐิัของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พระราชบิดา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2042 ก็ทรงให้สร้างเจดียอ์งค์ต่อมา (องค์
กลาง) ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 (พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2)[2] 
และเจดียฝ่ั์งตะวนัตกของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 และในรัชสมยัสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 4 ก็ทรง

สร้างเจดียอี์กองคใ์นฝ่ังทิศตะวนัตกให ้สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 พระราชบิดา รวมเป็นสามองคใ์นปัจจุบนั 



 วัดพนัญเชิง  เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาข้ึนเป็นราชธานี และไดรั้บการรักษา
บูรณะอยา่งดีมาจนถึงในปัจจุบนั ภายในพระอุโบสถวดัพนญัเชิงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต 
หรือซ าปอกง) พระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองอยุธยาท่ีไดรั้บความเคารพบูชาทั้งในหมู่คนไทยและคนจีนมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ท่ี
ต  าบลคลองสวนพลู อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ตามพงศาวดารเหนือระบุว่า ผูส้ร้างวดัพนญัเชิงคือ
พระเจ้าสายน ้ าผึ้ ง โดยในยุคแรกนั้นช่ือของวดัแห่งน้ีคือ “วดัพระนางเชิง” ซ่ึงมีท่ีมาจากต านานซ่ึงเล่าว่าพระนางสร้อย
ดอกหมาก พระราชธิดาบุญธรรมในพระเจา้กรุงจีน ซ่ึงเดินทางมาอภิเษกสมรสกบัพระเจา้สายน ้ าผึ้ง ไดเ้สียชีวิตลง และมีการ
จดัพระราชพิธีศพข้ึนท่ีบริเวณท่ีตั้งของวดัพนัญเชิง ซ่ึงปัจจุบนั ภายในวดัยงัมีต าหนักเจา้แม่สร้อยดอกหมาก สถานท่ีซ่ึง
ประดิษฐานรูปป้ันเจา้แม่สร้อยดอกหมาก หรือชาวจีนเรียกวา่ จูแ๊ซเน้ีย 

วดัพนัญเชิงเคยได้รับความเสียหายในสมยัเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ี 2 แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด 
จนกระทัง่ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 4 ไดมี้การบูรณะพระพุทธรูปประจ า
วดัพนญัเชิงข้ึนใหม่หมดทั้งองค ์รวมถึงอาคารอ่ืนๆโดยรอบ ท าใหว้ดัพนญัเชิงอยูใ่นสภาพดีมาจนถึงในปัจจุบนั และมีสถานะ
เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวหิาร 

พระพุทธรูปไตรรัตนายก (หลวงพอ่โต หรือซ าปอกง) ตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ
กล่าวไวว้า่ ไดมี้การสถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจา้พแนงเชิง หรือหลวงพอ่โต ข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 1867 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีพระ
เจา้อู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยธุยาถึง 26 ปี เป็นพระพุทธรูปปูนป้ันลงรักปิดทอง ศิลปะสมยัอู่ทองตอนปลาย ปางมารวชิยั
ขดัสมาธิราบ ขนาดหนา้ตกักวา้ง 14.20 เมตร สูง 19.20 เมตร นบัไดว้า่เป็นพระพุทธรูปสมยัอยธุยาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศไทย 

 
 25 ส.ค. รพ. หนองวัวซอ กราบรายงานครูจารยบุ์ญมี เร่ืองเร่ิมงานท่ีรพ หนองววัซอ อาคาร 72ปี พระอาจารยบุ์ญมีฯ 
เร่ิมตั้งแต่บ่ายประชุมสรุปแบบก่อสร้าง มีการแกไ้ขเล็กน้อย บ่ายส่ีโมงคุณพรชยัพาช่างมาดูสถานท่ี ท่านอาจารยว์ะช่วยตีผงั
ร่างขอบเขตของอาคารท่ีจะสร้าง สรุปกนัเสร็จก็ไปดูพื้นท่ี  

ส าหรับโครงการใหม่-อาคาร อนุสรณ์108ปี หลวงตาพระมหาบวั- วางผงัคร่าวๆแปลนท่ีเขียนไวจ้ดัลงกบัพื้นท่ีวา่ง
ของรพ. ไดอ้ยา่งพอดี มีเพิ่มทางเขา้อาคารจากทางห้องคลอดไดด้ว้ย จึงปรึกษาท่านผอ.ในการจดัโครงการน้ีส่งทางกระทรวง 
วางแผนล่วงหน้า ถา้สามารถรองรับอาคารใหม่ได ้ทางบุคลากรและการบริหารงานรักษาพยาบาล ทางมูลนิธิจะพยายามหา
งบประมาณมาเพื่อด าเนินการจดัสร้างอาคารน้ีให้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้พ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวัในวโรกาส 108ปี
ชาตกาลขององค์ท่าน เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีพวกเราไดส้ร้างเพื่อระลึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารยท่ี์ไดเ้มตตาอบรมสั่งสอน
พวกเรามาจนมีวนัน้ี  



ออกจากรพ มาดูท่ีพกัของช่างท่ีจะมาช่วยก่อสร้างท่ีบา้นพกัของ รพ.สต.หนองแซง ท่านผอ.กรุณาร่วมบุญกบัพวกเรา
อนุญาตให้ช่างก่อสร้างมาพกัท่ีอาคารของท่านได้ กราบอนุโมทนาครับ เสร็จก็พาไปดูท่ีพกัของคณะคุณพรชัยคืนน้ี แล้ว
กลบัมาประชุมต่อจนสองทุ่มกวา่ ดึกหน่อยแต่ก็ตอ้งกลบัไปรายงานครูจารยบุ์ญมีท่ีวดัอีกคร้ัง ท่านเมตตาให้ขอ้แนะน าอยู่จน
หา้ทุ่มกวา่จะไดก้ลบัมาพกั กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารยค์รับ พรุ่งน้ีเชา้ค่อยไปดูงานสร้างวดัใหม่ถวายครูจารยท์่านท่ี
หนองบวัล าภูครับ 

 
 

 26 ส.ค. สวนป่ามอกระโดน อ.เมืองหนองบัวล าภู  ครูจารยบุ์ญมีเมตตาให้มาจดัการสร้างสวนป่ามอกระโดนให้เป็น
เสนาสนะวดัป่าสาขาของวดัป่าศรัทธาถวาย เม่ือปีก่อนมีคนมาถวายท่ีดินพื้นน้ีจ  านวน 10ไร่ใหว้ดัและซ้ือจากปัจจยักฐินปีก่อน
อีก10ไร่ แต่ยงัไม่ได้โอนโฉนดให้ท่าน ครูจารยพ์ิจารณาแล้วเห็นควรให้ซ้ือท่ีดินด้านหน้าวดัท่ีเหลืออีก7ไร่ และจดัสร้าง
เสนาสนะให้เหมาะสมกบัการเป็นวดัป่ากรรมฐานต่อไป ในปีน้ีท่านให้พระอาจารยอ์๊อด จากถ ้าเต่าสัตตาหะมาดูแลเสนาสนะ
ตลอดพรรษาน้ีเพื่อเตรียมงานกฐิน โดยเราจะไดจ้ดัวางผงัแปลนหลกัของวดัถวายพ่อแม่ครูจารยใ์ห้พิจารณาก่อนด าเนินการ
ต่อไป  

วนัน้ีเรามีเวลา เหลือหลงัจากการจดัการเตรียมก่อสร้างอาคาร 72ปี ครูจารยบุ์ญมี ท่ีรพ.หนองววัซอ พระอาจารยว์ะจึง
ไดพ้าคณะเรามาดูพื้นท่ีเพื่อจดัวางผงัหลกักนั ท่านอาจารยอ์๊อดจึงไดพ้าคณะเรากบัท่านอาจารยว์ะเดินชมศึกษาพื้นท่ีภายในวดั 
แต่ก็ดูไดย้งัไม่ละเอียดเท่าไรครับ เพราะไม่ไดน้ าเอาโฉนดมาดว้ย การส ารวจพื้นท่ีจึงดูเฉพาะส่วนดา้นหนา้ท่ีท่านอาจารยจ์ะ
พิ จ า รณ า ซ้ื อ เ พิ่ ม เ ติ ม แ ล ะ บ ริ เ วณ ใ ก ล้ เ คี ย ง เ ป็ น หลั ก ค รั บ  แ ต่ ก็ ไ ด้ พิ จ า รณ า ร่ ว ม กับ ท่ า น อ า จ า ร ย์ อ๊ อ ด 
ตามก าหนดครูจารยจ์ะจดังานกฐินประจ าปีน้ีข้ึนในวนัเสาร์ ท่ี3ตุลาคม หลงัออกพรรษา และจะไดน้ าปัจจยัท่ีไดไ้ปด าเนินการ
จดัสร้างเสนาสนะ เพื่อเป็นวดัป่ากรรมฐานต่อไป โดยเฉพาะปีหนา้เป็นปีท่ีครบ 108ปีชาตกาล ขององคห์ลวงตาพระมหาบวั 
จึงขอเรียนเชิญพี่น้องเพื่อนๆกลัยาณมิตรทุกท่าน ร่วมกนัสร้างวดัป่าแห่งน้ี ถวายพ่อแม่ครูอาจารย ์องค์หลวงตาพระมหาบวั
ดว้ยกนันะครับ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220197061510936&set=pcb.10220197156393308&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPDT2q07Xx-t2Ahrdxy3AhvecIdi5tJhJyyTZeqep0Grw0HEHpYJmHTbvxnS3G77AqqBs9e5LWfn_g&__xts__%5B0%5D=68.ARBlBTApQbQalN-NI-OGD9kp7WEMFw4RLfHyjQ2Wab9aX42nQZZomTL6gzpHxieXh87fgwWAEiaPMzXUizwfNYTO8N9I0jpDnEVouEizhma986WLcdSEF-mNjEqVUE_ZYk2OH9u4sCzEPIDP4iKvR8wBlRjOJFQ-matZscC5Q-GvKYPLr84ZCWTS1Oq0EkxdfTXTeePEj85tYf8WQyu_mcbmYyYR13k5mES36KsAlj1CSWDIMmPzDlpfLtllyAQMKMRK_4idIogKprw1rSmYGzTZrpPITxk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220197061510936&set=pcb.10220197156393308&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPDT2q07Xx-t2Ahrdxy3AhvecIdi5tJhJyyTZeqep0Grw0HEHpYJmHTbvxnS3G77AqqBs9e5LWfn_g&__xts__%5B0%5D=68.ARBlBTApQbQalN-NI-OGD9kp7WEMFw4RLfHyjQ2Wab9aX42nQZZomTL6gzpHxieXh87fgwWAEiaPMzXUizwfNYTO8N9I0jpDnEVouEizhma986WLcdSEF-mNjEqVUE_ZYk2OH9u4sCzEPIDP4iKvR8wBlRjOJFQ-matZscC5Q-GvKYPLr84ZCWTS1Oq0EkxdfTXTeePEj85tYf8WQyu_mcbmYyYR13k5mES36KsAlj1CSWDIMmPzDlpfLtllyAQMKMRK_4idIogKprw1rSmYGzTZrpPITxk


 
 28 ส.ค.สภาพร้ัวดา้นทิศเหนือ วชัรธรรมสถาน วนัน้ีมีเวลาออกไปเดินตรวจสภาพความเสียหายของก าแพงทางทิศ

เหนือของวชัรธรรมสถาน เพราะนอ้งๆเตรียมอุดมฯ ด าริวา่อยากท าบุญซ่อมแซมสถานปฎิบติัธรรมขององคห์ลวงตาพระมหา

บวั เราเห็นวา่เธอมีจิตกุศลจึงยินดีให้มาร่วมดูแลธรรมสถานของท่านร่วมกนั แต่เห็นสภาพแลว้รู้สึกเหน่ือยอ่อนใจจริงๆครับ 

เพราะนอกจากจะซ่อมบูรณะก าแพงชั้นล่างแลว้ คงจะตอ้งดามเหล็กก าแพงชั้นบน บริเวณห้องน ้ าริมร้ัวอีกดว้ย งบประมาณ

เบ้ืองตน้ถา้สามารถคุยกบัเจา้ของท่ีขา้งๆให้ปักเสาเข็มกนัดินทรุดไดค้งอยูป่ระมาณขั้นต ่าก็ห้าแสนบาทไดค้รับ แต่คงค่อยๆ

ซ่อมแซมไปตามงบก่อนครับ ปีท่ีแลว้เพิ่งหมดไปเกือบสองลา้นแลว้ครับ 

 
 29 ส.ค. วัชรธรรมสถาน วนัท่ีสองของการอบรม พี่แป้นสอนให้เรารักษาศีลห้าท่ีลึกลงไปกว่าเดิม ให้ดูตวัเองและ

เขา้ใจตนเองมากข้ึน สติท่ีก ากบัใจไวจ้ะป้องกนัมิให้เรากระท าผิดทางกายวาจาได ้นอกจากน้ีท่านยงัไดเ้นน้เร่ืองความกตญัญู

กตเวที ต่อผูมี้พระคุณโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ดว้ยครับ จากตีส่ีจนส่ีทุ่มแต่ขยายใหน้ัง่ภาวนาต่อจนเท่ียงคืน เดินจงกรมคร้ังละ

หน่ึงชั่วโมง ก็ดูจะหนักหน่อยส าหรับบางคน แต่ก็ไม่มีใครบ่นอะไร หน้าตายิ้มแยม้แจ่มใสทัง่ผูส้อนและผูอ้บรม กราบ

อนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านดว้ยนะครับ 

 
 30 ส.ค. วชัรธรรมสถาน. วนัปิดอบรม วนัสุดทา้ยของการอบรม เช้าหลงัจงัหันท่านพระอาจารยฐ์าให้ธรรมโอวาท
สั้นๆ ว่าการอบรมท่ีน้ีมีระเบียบขอ้ปฏิบติัเพื่อให้ทุกคนไดมี้โอกาสปฎิบติัได้อย่างเต็มท่ี วชัรธรรมสถานมีระเบียบท่ีไม่ได้
เคร่งครัดมากนกั บางเเห่งแค่เดินจงกรมก็หา้ถึงเจด็ชัว่โมงต่อวนันัง่สมาธิก็คร้ังละส่ีหา้ชัว่โมง พวกเราท่ีมาปฎิบติัตอ้งฝืนตวัเอง
อยา่ยอมตามกิเลส อยา่ปล่อยตวัไปตามยถากรรมเหมือนปลาเป็นท่ีตอ้งวา่ยทวนกระแสน ้า ส่วนปลาตายจะปล่อยตวัไปตามน ้ า



ไม่มีอนาคตอาจตกไปอยู่ในขยะ ในอวนในแหท่ีหน่ึงท่ีใดก็ได ้ เราจึงตอ้งฝืนใจตนเองไม่ให้ท ากรรมชัว่ให้หมัน่ท ากรรมดี
ตลอดไป  

ส่วนท่านอาจารยแ์ป้นสอนให้เรารู้จกัอยูก่บัปัจจุบนัไม่ตอ้งกงัวลกบัเร่ืองในอดีตหรือเร่ืองในอนาคต ใหต้ั้งใจท าความ
ดีอยูใ่นปัจจุบนัขณะน่ีเอง ให้รักษาศีล สวดมนต ์ปฎิบติัภาวนา ให้เป็นประจ าสม ่าเสมอ ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการอบรมสั่ง
สอน ตลอดเวลาสามวนัน้ี ใหน้ าไปใชใ้นชีวติ ไม่ตอ้งรอเขา้คอร์สปฎิบติั ท าเองในชีวติประจ าวนั ทั้งการเดินการท างานฯ ก็ให้
เป็น การเจริญสติภาวนา ตลอดทุกขณะ เม่ือท าได้ดงัน้ี การเขา้มาปฎิบติัภาวนา ณ วชัรธรรมสถานน้ีจึงจะมีประโยชน์อย่าง
แทจ้ริง 

 
 

วดัป่าบวัแกว้ฯ เสร็จจากวชัรธรรมสถาน ก็เดินทางมาทองผาภูมิอีกคร้ัง ท่านอาจารยอ์มราเมตตามาเยีย่มวดัป่าบวัแกว้
กบัเราดว้ย ขณะท่ีท่านอาจารยแ์ละคณะเดินชมพระบรมธาตุเจดีย ์เรากบัท่านวะก็ปรึกษาหารือเร่ืองานก่อสร้างอาคาร72ปี 
ถวายพ่อแม่ครูอาจารยบุ์ญมี มีคุณพรชยัมาร่วมดว้ย สรุปวา่จะเร่ิมงานสร้างอาคารน้ีตน้เดือนหนา้หลงัไดใ้บอนุญาตก่อสร้าง
จาก อบต. แลว้ คงตอ้งรออีกหน่อย ทั้งๆเร่ืองเหล่าน้ีไดต้กลงกบัท่านผอ. ปกรณ์ เรียบร้อยแลว้ตั้งแต่เยน็วนัท่ี5-6กค. พร้อมให้
แบบแปลนอาคารเพื่อใหท้างรพ. ไดไ้ปด าเนินการใหถู้กตอ้งต่อไป แต่จนวนัน้ีจะเร่ิมงานแลว้ยงัไม่เรียบร้อยเลยครับ ไม่ทราบ
ตอ้งรออีกนานเท่าไรนะครับ แต่ก็หา้ทุ่มแลว้คงตอ้งกลบัไปพกัเสียทีครับ 

 
  
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220234351723168&set=pcb.10220234425245006&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEIzwKOhXbCDr1hr-Ur3VPCqZbI7WrEiHy0mOhilVLB9FOOQCdBrFN_mlnlvsq1rzoAA1WbbeiWo0i&__xts__%5B0%5D=68.ARD5_xsjio3AqEMRtKJ4xvQ1esHCVXhWTl9lLzocHR_yLGYL54U407x9avu3K2lWNlllR7BXrd7Nu0XfQxkA2oE4ZZVtTWy554iQ9IgndfI9DyqlE1ivWtJYewLaZ6woLronqqONihdrd2qCcdcxfnzHR1jhvCCqQjz7rtqx3yhPLN3HN_OB4lyDBr30jkMJEGqDBA_QvWKcB1yDFwO-2PpcV3OR-b0QaYNfVVcDJgCCHfcC69f-8Kn3EzD4WENdgMs8f6Jmk73JOQVBTNYUV2uKDRZxdvgxcCY
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220234351723168&set=pcb.10220234425245006&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBEIzwKOhXbCDr1hr-Ur3VPCqZbI7WrEiHy0mOhilVLB9FOOQCdBrFN_mlnlvsq1rzoAA1WbbeiWo0i&__xts__%5B0%5D=68.ARD5_xsjio3AqEMRtKJ4xvQ1esHCVXhWTl9lLzocHR_yLGYL54U407x9avu3K2lWNlllR7BXrd7Nu0XfQxkA2oE4ZZVtTWy554iQ9IgndfI9DyqlE1ivWtJYewLaZ6woLronqqONihdrd2qCcdcxfnzHR1jhvCCqQjz7rtqx3yhPLN3HN_OB4lyDBr30jkMJEGqDBA_QvWKcB1yDFwO-2PpcV3OR-b0QaYNfVVcDJgCCHfcC69f-8Kn3EzD4WENdgMs8f6Jmk73JOQVBTNYUV2uKDRZxdvgxcCY

