
 

 

 

 

 5 ม.ค. พธีิบูชาคุณแผ่นดิน ณ วชัรธรรมสถาน 
 งานบุญท่ีองคห์ลวงตาท่านพาด าเนินมากว่ายี่สิบปีแลว้ และพวกเรายงัคงรักษาไวต้ลอดมา เพื่อแสดงความกตญัญู

กตเวทีต่อ แผ่นดินน้ี พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่ีสั่งสอนอบรมพวกเรามาจนมีวนัน้ี แม้วนัน้ีผูค้นท่ีมาร่วมงานจะไม่มากนัก
ประมาณ150-200คน แต่ก็รู้สึกอบอุ่นในใจยิ่งนัก ครูจารยท่ี์น าพิธีวนัน้ีท่านอจ.บุญมีติดงานมาไม่ได้ ครูจารยว์ิทยาและ
ท่านอจ.บึงเมตตามาแทนครับ ท่านไดใ้ห้โอวาทแก่พวกเราทั้งตอนก่อนจงัหันและหลงัพิธีทอดผา้ป่าบูชาคุณแผ่นดินครับ 
การท าบุญตอ้งให้เกิดความสุขท่ีใจ การท ากุศลตอ้งฉลาดในการท า การปฎิบติัภาวนาตอ้งไม่อ่อนแอ การท าคุณงามความดี
ตอ้งต่อเน่ือง...ทางด าเนิน ชดัเจน คือ ศีล..สมาธิ..ปัญญา หรือส าหรับฆราวาส .ทาน..ศีล..ภาวนา กา้วไปไม่หยุดชา้เร็วยอ่มถึง
สักวนั ทางลดั-ไม่มี .....กม้กราบรับพรปีใหม่ครับ 

 
 สถานสงเคราะห์คนชรา เสร็จงานพระอาจารยฐ์า น าอาหารจากโรงทานท่ีเตรียมไวไ้ปมอบให้กบัสถานสงเคราะห์
คนชราต่ออีกครับ (ท่ีเตรียมไวส้ าหรับคนสามส่ีร้อยคน มาเพียงสองร้อยครับ)  

 

มกราคม 2563 



  
6 ม.ค. สถานสงเคราะห์คนชรา ปากน ้ า สืบเน่ืองจากพิธีบูชาคุณแผน่ดิน 

เรายงัมีอาหารมามอบให้สถานสงเคราะห์คนชรา สมุทรปราการอีก ท่ีน่ีมีคนชรา
ประมาณแปดสิบคนไดค้รับ 
 
 

 7 ม.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน –กุฎีริมธาร ช่างรองต่องานจากกุฎีพระศาลา ต่อดว้ยกุฎีริมธารครับ งานผ่านไปไดม้าก
แลว้ครับ แต่ไมพ้ื้นเฌอร่าท่ีสั่งเขา้มาในวดั 310 แผน่ หายไปประมาณ 70 แผน่ไดค้รับ ท่ีจริงมีแตกหกัเสียหายตอนส่งบา้งแต่
เราก็เก็บใชไ้ปท ากรอบ ท าบนัได ไปจนเกือบหมดครับ ท่ีหายก็คงมีอยูบ่า้งคงประมาณ 60-70 แผน่ไดค้รับ 

 
 โรงยอ้ม + เรือนไฟ - ช่างยมสร้างอาคารโรงยอ้มและเรือนไฟ ติดต่อจากศาลาอเนกประสงคอ์อกมาทางทิศตะวนัตก
ครับ เพื่อกนัแดดเขา้ไปในโถงศาลา ในอาคารโรงยอ้ม จะมีเรือนไฟส าหรับอบความร้อน และห้องน ้ า ส าหรับสงฆไ์วดู้แล
สุขภาพตามพุทธบญัญติัครับ 

เร่ืองท่ีจงกรมและเรือนไฟ [๗๘] สมยันั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเร่ิมจดัปรุงอาหารประณีตข้ึนตามล าดับ ภิกษุ
ทั้งหลายฉนัอาหารอนัประณีตแลว้ มีร่างกายอนัโทษสั่งสมมีอาพาธมาก คร้ังนั้น หมอชีวกโกมารภจัไดไ้ปสู่เมืองเวสาลีดว้ย
กิจจ าเป็นบางอยา่งไดเ้ห็นภิกษุทั้งหลาย มีร่างกายอนัโทษสั่งสม มีอาพาธมาก คร้ันแลว้เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค ถวายบงัคม
แลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง ไดก้ราบทูลพระผูมี้ พระภาควา่ พระพุทธเจา้ขา้ บดัน้ี ภิกษุทั้งหลายมีร่างกายอนัโทษสั่งสม มี
อาพาธ มาก ขา้พระพุทธเจา้ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาค ไดโ้ปรดทรง อนุญาตท่ีจงกรมและเรือนไฟแก่ภิกษุ
ทั้งหลายเถิด พระพุทธเจา้ขา้ เม่ือเป็นเช่นน้ี ภิกษุทั้งหลายจกัมีอาพาธนอ้ย  
พระไตรปิฎก เล่มท่ี ๗ พระวนิยัปิฎก เล่มท่ี ๗ จุลวรรค ภาค ๒ 

 
 อาคารพกัอุบาสิกา อาคารพกัหญิงเร่ิมท ามาตั้งแต่ตน้ปีใหม่น้ีครับ ,เพื่อนทีน่านส่งช่างมาช่วยท าให้ครับ ตอนแรกเธอ
สั่งเสาส าเร็จมา ขดุหลุมแลว้วางเสาเลยไม่เทปูน เลยตอ้งขุดดินเอาเสาออกแลว้เทฐานตั้งเสาในพื้นท่ีเลย เสาปูนท่ีสั่งมาขอให้
เขาส่งคืนแต่ สงสัยอยู ่ดีท่ีมีคุณสันติสุขช่วยดูแลการก่อสร้างใหน้ะครับ คงตอ้งคุมเขม้กนัหน่อยนะครับ กวา่จะเสร็จอาคารน้ี 



 
12 ม.ค. ธรรมจากพระโอษฐ์  เร่ิมปีใหม่น้ีพระอาจารย์มหาบูรณะเมตตาสอนเร่ืองธรรมจักรกัปปวตันสูตร 

เร่ิมดว้ยปฐมเหตุท่ีพระพุทธเจา้ไดคิ้ดจะเป็นพระพุทธเจา้ 9 อสงไขย คิดแลว้พดูออกมา
ว่าอยากจะบ าเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าอีก 7 อสงไขยและเม่ือได้รับการพยากรณ์จาก
พ ร ะพุ ท ธ เ จ้ า ที ปั ง ก ร แ ล้ ว ต้ อ ง ส ร้ า ง บ า ร มี ส า ม สิ บทัศ  อี ก  4 อส ง ไ ข ย 
ในสมยัท่ีท่านจะบรรลุธรรมท่านยงัตอ้งบ าเพ็ญทุกขกิริยาอีกหกปีเต็มจนตดัสินใจได้
ว่าทางท่ีเดินอยู่นั่นผิดไป และกลับมาปฏิบติัภาวนาในทางสายกลาง ท่านจึงแสดง
ธรรมจกัร ไวว้่า กามสุขลัลิกานุโยค นั้นหาประโยชน์มิได ้เป็นทางของชาวบา้นมิใช่

ทางสู่อริยะ ส่วนการทรมานตนเอง อตัตะกิละมะถานุโยค ก็ไม่มีประโยชน์เช่นกนั ทางสายกลางนั้นคืออริยมรรคมีองคแ์ปด 
แบ่งเป็นสามหมวดไดแ้ก่ ปัญญา/ศีล/สมาธิ คือมีปัญญาเห็นส่ิงใดถูกส่ิงไดผ้ิดส่ิงใดควรส่ิงใดมิควร ส่วนศีลเป็นการควบคุม
กาย และวาจามิใหเ้กิดทุกข ์โทษ เวรภยัต่อตนและผูอ่ื้น กายและใจจึงปกติ ต่อตามมาดว้ยฝึกอบรมจิต มีสมาธิเพื่อเขา้ถึงความ
เป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูทุ่กขณะรวบตวัเรา เม่ือเห็นและเขา้ใจความเป็นจริงนั้นแลว้จิตจึงปล่อยวางจากความหลงท่ีคลอบคลุม
จิตใจเราไว ้คือ กิเลสตณัหา และอุปาทานนัน่เอง 

12-13 ม.ค. อุบลราชธานี 
โครงการต่อเน่ืองจากการไปออกหน่วยแพทยช่์วยชาวอุบลฯ เม่ือปลายปีท่ีแลว้ คร้ังน้ีเราจะไปร่วมสนบัสนุนจดังาน

150 ปีหลวงปู่ มัน่ ไปมอบบา้นให้พี่นอ้งตชด.226 เดิม 10 หลงั คร้ังน้ีเพิ่มอีก 2 หลงัครับ เสร็จแลว้ไปมอบอุปกรณ์การเรียน
ให ้ร.ร.ท่ีประสบอุทกภยัเพิม่เติม และก่อนกลบัเราจะไดแ้วะไปเยีย่มชมแผนกผูป่้วยนอกรพ.ส าโรงท่ีเราร่วมกนัสร้างไวน้ะครับ 
 วดัศรีบุญเรือง-บา้นเกิดองค์หลวงปู่ มัน่ ออกจากภูหล่นก็มากราบอนุสรณ์สถานบา้นเกิดองค์หลวงปู่ เอาปัจจยัให้
เหลนท่าน แลว้เอาไทยธรรมไปถวายพระอาจารยห์วาเจา้อาวาสวดัศรีบุญเรือง กราบระลึกพระคุณขององคห์ลวงปู่ มัน่ท่ีได้
ท  าคุณูประการใหแ้ก่พระพุทธศาสนาและประเทศไทย 

 
 วดัภูหล่น  ถวายจงัหนั ถวายปัจจยัร่วมจดังาน 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่ มัน่ ชมอาคารปฏิบติัภาวนาท่ีเราร่วมกนัสร้าง
ไวก้บัพระอาจารยสี์ทนตั้งแต่2537 พระอาจารยส์มยัพาชมสถานท่ีต่างๆในวดัท่ีบูรณะใหม่ ทั้งสระเก็บกกัน ้ า บนัไดทางข้ึนภู 
หลงัคา และศาลาอเนกประสงคริ์มน ้า ดีใจท่ีไดม้ากราบพอ่แม่ครูอาจารยม์ัน่ท่ีภูหล่นอีกคร้ังครับ 



 
แวะเยีย่มแผนกผูป่้วยนอก รพ.ส าโรง ท่ีเรามาช่วยสร้างห้องตรวจเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
17 ม.ค. วดัป่าค่า เวยีงสา จ.น่าน ส่งหลงัคาติดโฟมกนัความร้อนใหว้ดัป่าค่าเรียบร้อยแลว้ครับวนัน้ี รวม 150000 

บาทครับ กราบอนุโมทนาบุญดว้ยกนันะครับ 

 
  วดัป่ามหาวนั น่าน ครูจารยต์ัน๋ เมตตาตรวจเยีย่มพระสงฆว์ดัป่ามหาวนั ชมกุฎี และท่ีพกัภาวนาในป่า 

วดัหนองป่าพง กราบพอ่แม่ครูอาจารยห์ลวงปู่ ชา และครูบาอาจารย์
สายหนองป่าพงอีกหลายท่าน ฟังธรรมจากหลวงพ่อคูณ พระอาจารย์
ค  าพอง กราบพระอาจารยน์เรศและพระอาจารยส์ าอางค ์ถวายปัจจยั
ไทยธรรมแก่พอ่แม่ครูอาจารย ์ก่อนจะลากลบั กทม. 



 
18 ม.ค. 63 วัดป่ามหาวัน จ. น่าน พวกเราจดัเตรียมงานกนัตั้งแต่เช้าตีห้า เตรียมอาหาร

ถวายพ่อแม่ครูอาจารยต์ัน๋และคณะสงฆ์ เตรียมเคร่ืองบวงสรวงและจดัเตรียมสถานท่ีรับคณะ
ผา้ป่า เชา้เจด็โมงครูอาจารยเ์ดินทางมาถึงวดั  

เกา้โมงคร่ึง ท่านอาจารย ์ให้เร่ิมทอดผา้ป่าและต่อดว้ยการวางศิลาฤกษ ์แบบเรียบง่ายเป็น
กนัเองมาก เสร็จแล้วท่านเมตตามอบเคร่ืองฟอกไตและเตียงไฟฟ้าส่ีเตียงให้รพ.สมเด็จพระ
ยพุราชปัว ก่อนจะใหพ้รท่านใหธ้รรมโอวาทสรุปใจความวา่อนุโมทนากบัพวกเราท่ีมีสัมมาทิฐิมา
ช่วยกนัดูแลพระพุทธศาสนา ซ่ึงหาไดย้ากแลว้ในปัจจุบนั แต่ก็ขอให้เราตั้งอยูใ่นศีล ควบคุมกาย

และวาจาอยา่ให้กิเลสในใจพาให้เรากระท าผิดทางกายและวาจา ต่อไปก็ให้ฝึกสมาธิท าใจใหส้งบ ใชปั้ญญาพิจารณาให้เห็น
ความเป็นจริงต่างๆของตวัเราและรอบตวัเรา เพื่อให้คลายความยึดมัน่ในกายในใจน้ีให้ไดเ้ราก็จะพบกบัความสุขสงบทั้ง
ภายนอกและภายใน เสร็จพิธีแลว้กว่าท่านและคณะสงฆ์จะไดน้บัจงัหันก็เกือบ 11 โมงกวา่แลว้ จนเสร็จงานก่อนกลบัท่าน
เมตตาปลูกตน้โพธ์ิจากเมล็ดท่ีพุทธคยาไวเ้ป็นอนุสรณ์ท่ีลานโพธ์ิจุดสูงสุดของพื้นดินวดัป่ามหาวนัแห่งน้ี กราบขอบพระคุณ
พ่อแม่ครูอาจารย ์และอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญกุศลคร้ังน้ีทุกท่านทุกคน ขอความสุขความสมหวงัใน
ส่ิงใดท่ีท่านหวงัโดยธรรมแลว้จงส าเร็จทุกประการดว้ยเถิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับมอบเคร่ืองฟอกไต 

และเตียงไฟฟ้า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

19 มกราคม 63 งานปีใหม่มูลนิธิดวงแก้วฯ 

ปีใหม่หมุนเวียนมาอีกคร้ัง วนัน้ีพวกเราจึงมาท าบุญในวาระปีใหม่อีกคร้ัง ปีน้ีเราท าบุญครบวาระ150 ปี ชาตกาล
หลวงปู่ มัน่ดว้ยเลยครับ โดยท าบุญเล้ียงพระฟังธรรมและสวดอิติปิโสเต็ม 15 จบถวายองค์พ่อแม่ครูอาจารย ์ต่อดว้ยมอบ
ของขวญัปีใหม่และท าบุญให้คนชราท่ีสถานสงเคราะห์คนชราปากน ้ า ตามดว้ยปล่อยปลา200กิโล (ไม่ไดไ้ปปล่อยปูกนัปีน้ี
เพราะเป็นขา้งแรม ถา้ปล่อยเราตอ้งมดัเขาไวห้ลายวนัก่อนจะปล่อยได ้สงสารเขาครับ) ตอนแรกตั้งใจจะปล่อยท่ีคลองส่งน ้ า
สุวรรณภูมิแต่พอไปจริง มีทั้งคนมาหาปลา ตกเบ็ด ยกอวนแหฯ เราไม่ทราบมาก่อนจริงๆ เพราะตอนมาวนัธรรมดาไม่มี
เช่นน้ี แต่พอมาวนัอาทิตยเ์ต็มไปหมดเลยครับ เราเลยเปล่ียนแผนไปปล่อยท่ีวดัแทน ออกจากท าบุญท าทานปล่อยชีวิตสัตว ์
เราก็พาคณะมาเมืองโบราณทานอาหารกลางวนัและกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธเจา้ 28 พระองคก์นัก่อนจะ
ลากลบับา้นอย่างมีความสุข เร่ิมตน้พ.ศ.ใหม่ 2563 กนัอีกปีหน่ึง แมเ้ราจะเหน่ือยและล าบากหน่อยในปีน้ี    แต่ก็มีความสุข
ทุกคร้ังท่ีไดเ้ห็นรอยยิม้ของเพื่อนๆ และไดท้  าบุญท าทานกบัเพื่อนๆ พี่นอ้งท่ีรักนะครับ 

ปล.มีคนถามมาว่ามีค่าใช้จ่ายในการร่วมบุญไหม? ตอบนะครับ ปกติกิจกรรมมูลนิธิ เราไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากเดินทาง
ร่วมกนัไปไกลๆ ก็อาจมีค่าอาหาร/ค่าเดินทางบา้ง แต่กิจกรรมเช่นน้ีไม่มีครับ เรามาร่วมลงขนัตามศรัทธาครับ งานปีใหม่น้ี
เราใชไ้ป 64500 บาทครับ มีคนร่วมบุญมารวมกนัประมาณไม่ถึงหม่ืนครับ กราบอนุโมทนาผูร่้วมบุญทุกๆ ท่านครับ 

ปลูกต้นโพธ์ิพุทธคยา 

วางศิลาฤกษ์สร้าง 

พระธาตุมหาวนั 



 

 

เสร็จจากท าบุญเล้ียงพระถวายพ่อแม่ครูอาจารยม์ัน่ เราก็มาท าบุญท่ีสถานสงเคราะห์คนชรา สมุทรปราการ มอบ
เงินทุน และของขวญัปีใหม่ มอบความรักความปรารถนาดีจากใจของพวกเราให้พวกเขาท่ีมีชีวิตอยู่อย่างยากล าบาก ขาด
แคลนความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ความรักเล็กๆ ความอบอุ่นท่ีเรามอบให้ เปรียบเสมือนหยาดน ้ าน้อยๆสู่พื้นดินท่ี
แหง้พาก จากใจเราถึงใจพวกเขา ดว้ยความรักความปรารถนาดีจากใจ สุขสดช่ืนสมหวงัในปีใหม่น้ีและตลอดไป 

 
 
ปลดปล่อยชีวิตสู่อิสระภาพอีกคร้ัง ปีใหม่ทุกปีเราจะมาปล่อยชีวิตสัตวท่ี์ก าลงัจะถูกฆ่าพรากชีวิตไป ตอนแรกเรา

ตั้งใจจะปล่อยปูเช่นเดิมเหมือนทุกๆปี แต่ปีน้ีเป็นขา้งแรม ปูตอ้งถูกมดัไวอ้ยา่งนอ้ยสองสามวนักวา่จะปล่อยได ้เราเลยเปล่ียน
ใจมาปล่อยปลาแทนจ านวนอาจไม่มากปีน้ี200กิโล เพราะคณะเราปีน้ีนอ้ยกวา่ทุกๆปี เพราะมีงานถวายเพลิงสรีระสังขารของ
พ่อแม่ครูจารยห์ลวงปู่ แบบท่ีสกลนคร เราเองก็อยากไปแต่ไม่มีโอกาสจึงท าบุญสร้างกุศลถวายเป็นอาจารบูชาน้อมระลึก



พระคุณองคท์่านแทนครับ เรานั้นกนัคร้ังแรกท่ีคลองระบายน ้ าสุวรรณภูมิ ซ่ึงมาดูตอนแรกเป็นวนัธรรมดา น่าจะปล่อยได ้
แต่วนัท่ีเราไปมีทั้งอวนแห่เบด็ตกปลาคนจบัปลาฯ จนเราตอ้งเปล่ียนใจยา้ยไปปล่อยท่ีวดัโฉลงแทนครับ หลงัปล่อยปลาเสร็จ
พระอาจารยฐ์าและท่านธนาชัยพาสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขาประสบแด่ความสุขปลอดภยัตามอายุสังขารอย่าได้มีภยั
อนัตรายอีกต่อไปเลย กราบอนุโมทนากบัทุกๆ ท่านนะครับ 

 

 
  

23 มกราคม วดัป่ามหาวนั น่าน ศาลาใหญ่และศาลาฟังธรรมท าโครงหลงัคาใกลเ้สร็จ สัปดาห์หนา้คงไดมุ้งหลงัคา
แลว้ครับ ราวตากผา้เสร็จแลว้เพียงรอปรับดินพื้นล่างครับ ช่างยมก าลงัก่อห้องน ้ าและห้องอบไอน ้ าครับ แลว้ยงัเร่ิมงานทาง
จงกรมขา้งกุฎีเจา้อาวาสด้วยแลว้ครับ งานช่างสัง อาคารท่ีพกัอุบาสิกา ก าลงัเตรียมมุงหลงัคาครับ ส่วนกุฎีริมสระน ้ ามุง
หลงัคาแลว้ ครับ มีแต่ครัวท่ีช่างกร ยงัไม่ไดล้งมือเลยเห็นบอกวา่ติดเก็บขา้วโพด 

 
 24 ม.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน งานวนัน้ีศาลาใหญ่ ศาลาฟังธรรมและอาคารพกัอุบาสิกา ก าลงัเตรียมเชิงชาย รอติดตั้ง
หลังคาสัปดาห์หน้าครับ พอดีคุณวชัรีปิดร้านเปิดอังคาร ของหมดพอดี เธอเลยให้คนงานมาส่งให้กรณีพิเศษ กราบ
ขอบพระคุณครับ อาคารพกัพระอาคนัตุกะ ก็ท  าหนา้ต่างผิดไปหน่อย พรุ่งน้ีไดทุ้บแกไ้ขครับ แลว้มีเวลาคงเร่ิมงานห้องน ้ า
พระอีกสองห้องดว้ยครับ วนัน้ีตั้งเสาศาลาแปดเหล่ียมก่อน ช่างรองท ากุฎีพระริมสระ หลงัคาเสร็จแลว้ เร่ิมติดผนงัในและ
นอกแลว้ครับ ช่างหมานเอาของมาเตรียมส าหรับตีผงัเจดียพ์รุ่งน้ีถือฤกษต์รุษจีนเลย เร่ิมปีใหม่ดว้ยการท าบุญใหญ่ ช่างทุกคน
จะไดป้ลอดภยัมีโชคชยัตลอดปีครับ...อนุโมทนาทุกท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะครับ พรุ่งน้ีวางผงัเสร็จคงไดพ้กักนัหน่อยครับ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218083552034520&set=pcb.10218083628596434&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8FvcIJnta6OHuptv2YbiTyYZDfDAy0jre01vEyGSNeUbfQWVGECDwRi9NiSnP10pesZlxatGR0Ctn&__xts__%5B0%5D=68.ARDVZB3wSFU4GU5Kiaxl7FxQfhvI6tF79NzhToxZ4gSxZoxQEJIDBT_oxmz-hpdMe8rw2hoW6knpUyYYcej1mg6oNmDyZwbtU4jGf6Cv5_w3NW0dDYUOzL4jWxK2mJOv95LI_dAIQOzMwqtFJNXSXVL-Ymp3UWuIBeuTiZ6opbvft0EA1z-nmqT74q6ANKn41GkbVAKUzbLcGaA-jaTYFk3N4zi7uMuf4viOAriBBNnF54U-lf10yLSIjsx31NrYHZUdrA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218083552034520&set=pcb.10218083628596434&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8FvcIJnta6OHuptv2YbiTyYZDfDAy0jre01vEyGSNeUbfQWVGECDwRi9NiSnP10pesZlxatGR0Ctn&__xts__%5B0%5D=68.ARDVZB3wSFU4GU5Kiaxl7FxQfhvI6tF79NzhToxZ4gSxZoxQEJIDBT_oxmz-hpdMe8rw2hoW6knpUyYYcej1mg6oNmDyZwbtU4jGf6Cv5_w3NW0dDYUOzL4jWxK2mJOv95LI_dAIQOzMwqtFJNXSXVL-Ymp3UWuIBeuTiZ6opbvft0EA1z-nmqT74q6ANKn41GkbVAKUzbLcGaA-jaTYFk3N4zi7uMuf4viOAriBBNnF54U-lf10yLSIjsx31NrYHZUdrA


 25 ม.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน เอาฤกษเ์อาชยั ตีผงั เร่ิมงานสร้างเจดีย ์–พระธาตุมหาวนัท่ีจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
ของพระพุทธเจา้ เป็นส่ิงสูงสุดท่ีเราเคารพบูชา แทนพระพุทธองค ์ขณะน้ีเราก าลงัจดัเตรียมพระบรมสารีริกธาตุ และ ส่ิงของ
ท่ีจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ภายใน/ภายนอก องค์พระเจดียอ์ยู่ครับ เพื่อนๆท่ีประสงค์จะร่วมบุญกนั เรียนเชิญนะครับ 
ร่วมกนัสร้างพระธาตุ-เจดีย ์บูชาพระบรมศาสดา บูชาพระศรีรัตนตรัย ตราบทุกภพทุกชาติ ตลอดไป เกิดชาติใดภพใด        
ขออยา่ใหห้ลุดพน้ไปจากพระพุทธศาสนา 
"อิมินา ปุญญะกมัเมนะ พุทโธ โหมิ อะนาคะเต กาเล"  เจดีย ์มาจากค าภาษาบาลีวา่ เจติย (อ่านวา่ เจ-ติ-ยะ) หมายถึง ส่ิงท่ี
ระลึก ซ่ึงควรแก่การเคารพบูชา. 
ในภาษาไทย ค าวา่ เจดีย ์หมายถึง ส่ิงก่อสร้างท่ีมีรูปทรงคลา้ยระฆงัหรือบาตรคว  ่า มียอดแหลม ภายบรรจุส่ิงท่ีนบัถือ มีพระ
ธาตุและพระบรมสารีริกธาตุเป็นตน้ 
เจดียท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพระพุทธเจา้ เรียกวา่ พุทธเจดีย ์(อ่านวา่ พุด-ทะ-เจ-ดี) มี ๔ อยา่ง ไดแ้ก่ 

๑. ธาตุเจดีย ์(อ่านวา่ ทาด-ตุ-เจ-ดี) คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้. 
๒. บริโภคเจดีย ์(อ่านวา่ บอ-ริ-โพก-คะ-เจ-ดี) คือส่ิงหรือสถานท่ีท่ีพระพุทธเจา้ทรงเคยใชส้อย เช่น บาตร พระแท่น

วชัรอาสน์ (อ่านวา่ วดั-ชะ-ระ-อาด) 
๓. ธรรมเจดีย ์(อ่านวา่ ทมั-มะ-เจ-ดี) คือค าสอนของพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ซ่ึงรวบรวมไวใ้นพระไตรปิฎก 
๔. อุทเทสิกเจดีย ์(อ่านวา่ อุด-เท-สิ-กะ-เจ-ดี) คือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองระลึกถึงพระพุทธเจา้ เช่น พระพุทธรูป 

พระธรรมจกัร รอยพระพุทธบาท ตน้โพธ์ 

 
 

 อาคารพกัอุบาสิกา ท่ีพี่ฮุน้เป็นเจา้ภาพ เตรียมจะมุงหลงัคาแลว้ครับภายในสัปดาห์หนา้น้ีครับ งานชา้หน่อยแต่ค่อยๆ
ไปท่ีละนิดๆ ครับ 

   
 26 ม.ค. เตรียมงานบรรจุพระธาตุ คร้ังสุดทา้ยท่ีเราสร้างพระบรมธาตุเจดียเ์ม่ือสามปีก่อน เพื่อเทิดพระเกียรติท่านเจา้
พระคุณสมเด็จฯ เราตั้งใจท ากนัอย่างเต็มท่ี ทั้งๆท่ี มีพิธีบูชาคุณท่านในวนัอาทิตยท่ี์สวนลุมพินี สีร้างอาคารพกัผูสู้งอายุให้
รพ. สร้างวดัท่ีฮงัการี เราก็ยงัช่วยกนัจนผา่นมาได ้พร้อมจดัท างานและรายละเอียดต่างๆ พอสมควร แต่วนัน้ีมีพระธาตุและ
วดัป่ามหาวนักบัอาคาร 75 ปีหลวงปู่ สาคร เท่านั้น แต่ก็ยงัรู้สึกเหน่ือยและท าไดไ้ม่ไดเ้ท่าท่ีควร กลบัจากน่านมาพร้อมกบั
ปัญหาให้แกไ้ขทุกๆวนั เช้าน้ีท่านประธานมูลนิธิฯมารับไปดูพระธาตุ ท่ีใส่และบรรจุหลายๆแบบตั้งแต่เช้าทัว่กทม.กนัเลย 
จนบ่ายจึงไดก้ลบัมาท่ีส าเพ็งเยี่ยมคุณเจ๊ียบกลัยาณมิตรเราเพื่อขอร้องให้เธอท าดอกไมบู้ชาพระธาตุและพระประธานต่างๆ 
ในวดัป่ามหาวนัให ้และจะจดัการสั่งของให้เธอภายหลงั เธอก็ดีใจหาย รับท าให้อยา่งไม่อิดออดเลย ทุกงานท่ีผา่นมาในชีวิต

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218127504253298&set=pcb.10218127603695784&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD11LkxTp_j5Vfgx_uWDZcLMWIrcNwQfiviqf6La4TKDouiEUS0kYK00U7guoVvXu5UoZJVlRRs7C35&__xts__%5B0%5D=68.ARCkvkVuQ2g13U6sDnLNTjwzAzVJ22O-Tuv2pJk9Pv5XGYgWft1hDBFO8x8kXErx3sgXlc5Pof0JC2akBgaN9GZxqmuCXB5bUFdblgep3AKrJ5xOJ2TP_xCvysP_KXX4CwroQuU7fLX8X_2uGaDuMdIo5mfodZ0seSF98w10syD8YvKn0Jt4wQks-m7q-dangyzEHpfz-lI4lWibwqxt2mvvRnnWWJy1k7rUVw5nCOC0j2KutuKspjCVNl44kgntGbxuHA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218127504253298&set=pcb.10218127603695784&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD11LkxTp_j5Vfgx_uWDZcLMWIrcNwQfiviqf6La4TKDouiEUS0kYK00U7guoVvXu5UoZJVlRRs7C35&__xts__%5B0%5D=68.ARCkvkVuQ2g13U6sDnLNTjwzAzVJ22O-Tuv2pJk9Pv5XGYgWft1hDBFO8x8kXErx3sgXlc5Pof0JC2akBgaN9GZxqmuCXB5bUFdblgep3AKrJ5xOJ2TP_xCvysP_KXX4CwroQuU7fLX8X_2uGaDuMdIo5mfodZ0seSF98w10syD8YvKn0Jt4wQks-m7q-dangyzEHpfz-lI4lWibwqxt2mvvRnnWWJy1k7rUVw5nCOC0j2KutuKspjCVNl44kgntGbxuHA


น้ีก็ไดเ้พื่อนๆกลัยาณมิตร ท่านทั้งหลายเหล่าน้ีเองท่ีท าให้ผ่านมาได ้กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมบุญร่วม
กุศลกบัมูลนิธิฯมาโดยตลอดนะครับ กลบัถึงบา้นกาญกบัท่านรองประธานคุณหมอแบ๊วยงัจดัไทยธรรมส าหรับพิธีวาง      
ศิลาฤกษ์กนัต่อ แต่เราถึงบา้นก็บา้นหมุนนัง่ไม่ไดน้อนไม่ไดวุ้่นวายอยู่นานกว่าจะทานยาให้หลบัไปไดห้น่อย จนต่ืนมาตี
หน่ึงนั่งภาวนาจนเช้า จะออกไปใส่บาตรก็ไม่ไหว จึงนอนพกัต่ออีกชม.กว่า เวลาเราลดลงแล้ว คิดถึงปีนั้นจริงๆ ปีนั้น         
เราสร้างวดัท่ีฮงัการี ในหกเดือน สร้างอาคารพกัผูสู้งอายุ และพระบรมธาตุเจดีย์เป็นหลัก แต่ก็ยงัจดังานวนัอาทิตย์ท่ี         
สวนลุมฯ ดว้ย ก็ยงัผา่นมาได ้แต่วนัน้ี อ่อนแรงลงทุกวนั ปีน้ี เราคงตอ้งลา้งมือแลว้ นอ้งกาญฯ เรามาเป็นประธานแทน ต่อไป
คงตอ้งแล้วแต่คนรุ่นใหม่แล้ว เราคงหมดเวลาแล้วจริงๆ กราบระลึกคุณพ่อแม่ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีเมตตาสั่งสอนเรามา 
โดยเฉพาะท่าน อ.ตัน๋ ท่ีใหโ้อกาสสร้างวดัถวายท่านเป็นวดัสุดทา้ยของเราแลว้ อาจไม่สมบูรณ์ดงัใจฝัน แต่ก็สุดท่ีกายและใจ
ในตอนน้ีท่ีท าไดค้รับ .... ตะวนัใกลล้บัขอบฟ้าแลว้.. 

       
 28 มกราคม ครูจารย์ตั๋น เมตตาตรวจรูปป้ันพระประธาน รูปพระนางปชาปดีโคตมีเถรี พระชินะปัญชะระ              
พระมหากสัสปะเถระ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะและพระยืนภาวนา-พระปิยะพุทธบรมไตรโลกนาถ ท่ีโรงหล่อวินุ     
นครชัยศรี และก าหนดวนัหล่อเททองพระพระประธานวดัป่ามหาวนัพร้อมกบัอีก 7 องค์ ณ วดับุญญาวาส ในวนัอาทิตย์                
ท่ี 8 มีนาคม น้ี เวลาประมาณ 09.00-12.00 น. เรียนเชิญเพื่อนๆ กลัยาณมิตร และผูมี้จิตศรัทธาร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกนั 

 
  
  


