
ธันวาคม 2560 

 2 ธ.ค. ท่านผอ.จิรพงศ ์พาคณะไปรับประมานอาหารกลางวนัและเยีย่มชมรพ.แม่ระมาด นบัวา่เป็นรพ.
ท่ีสวยงามและมีศกัยภาพสูงมีแพทยเ์ฉพาะทางหลายสาขา มีหอ้งผา่ตดัแยกออกไปหลายแผนก มีตึกท่ีก าลงัสร้าง

เพิ่มอีกหลายอาคาร รถพยาบาลขบัเคล่ือนส่ีลอ้ พระราชทานจากพระเทพฯและรถกระบะจากบริษทัอิซูซุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ธ.ค. ณ อาศรมพระธรรมจาริกบา้นโค๊ะลู๊ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เราร่วมมอบของให้นอ้งๆเด็กๆและ
ชาวบา้นกบัคณะของคุณซวงและคุณฮั้ว ช่วงเยน็มีโอกาสไปชมถ ้าอุสุ และไปท าบุญร่วมสร้างพระธาตุแสนสุขโข 
ณ วดัแม่อุสุอีกด้วย คืนวนัเสาร์เราพกักันท่ีลานหน้าพระเจดียว์ดัโค๊ะลุ๊ ท่ีเก่าแก่เป็นร้อยปี เก่าท่ีสุดในพื้นท่ีน้ี        
นัง่ภาวนากนัทั้งคืน พอตี 2-3 น ้ าคา้งลงเหมือนฝนตก อากาศก็เยน็ลงประมาณ 15-16 องศาก าลงัสบายๆ เช้าตีห้า
พระสงฆล์งปาฏิโมกขบ์นศาลา เสร็จก็ถวายจงัหนั เปิดโรงทาน 8โมง มีพิธีผูกขอ้มือรับขวญัชาวคณะกวา่ 80 ชีวิต 
ก่อนเร่ิมมอบของขวญัใหช้าวบา้นกวา่ 500 ชุด 

 

 

 

 

 

 



 คุ๊กก้ีปันรัก จากพี่ๆถึงน้องน้อยบนดอยสู่ จากโครงการขนมปันรัก ท่ีเราเร่ิมท่ีรพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า 

คุณครูลิล่ีเธอทราบข่าวจึงขอท าขนมมาร่วมดว้ย โดยจะท าขนมมาร่วมดว้ยทุกๆสัปดาห์ วนัก่อนเธอท ามาส่งให้ท่ี

มูลนิธิฯเพื่อท่ีจะน าไปมอบให้น้องๆบนดอยท่ี อาศรมพระธรรมจาริกบา้นโค๊ะลู๊ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ขนมแล

สวยงามดูน่าทานมาก เด็กๆคงชอบมากๆเลยครับ ต่อไปก็คงได้มอบให้ผูป่้วยท่ีรพ.ต่างๆ และท่ีอ่ืนๆท่ีเป็น

สาธารณะประโยชน์ต่อๆไปครับ  

    

 

 

 

 

 7-11 ธันวาคม จาริกบุญบุโรพุทโธ ประเทศอนิโดนีเซีย 

 ดว้ยส านึกในพระเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงพ่อบุญมีและคณะศิษย ์รวมทั้งพี่ๆนอ้งๆ เพื่อนๆ ท่ีรัก 

ในการเสียสละแรงกายแรงใจไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือยมาตลอดสองปี ในโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จ

พระสังฆราช พระญาณสังวรฯ ในการสร้าง พระบรมธาตุ ญาณสังวรานุสรณ์ ณ วดัป่าบวัแกว้ฯ จนเสร็จส้ินลงใน 

ต.ค.60 เราจึงไดม้าร่วมกนัจาริกแสวงบุญ ณ พระมหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของชาวพุทธ-บุโรพุทโธ ก่อนเดินทางภูเขา

ไฟอากุงปะทุจนตอ้งปิดสนามบินท่ีบาหลี แต่ก็หยดุลงและสนามบินก็เปิดรับคณะเล็กของเรามีพอ่แม่ครูจารยบุ์ญมี

เป็นหวัหนา้คณะ พระติดตาม7รูป พี่นอ้งและผูมี้พระคุณของพวกเราอีก 14 ท่านจึงไดพ้ากนัมายงัดินแดนแห่งน้ีได ้

และดูเหมือนจะเป็นโชคของเราท่ีท าให้นักท่องเท่ียวลดลง ท่ีต่างๆท่ีเคยมีผูค้นมากมายจึงเบาบางลง จาริกบุญ- 

ดินแดนแห่งน้ีเคยเป็นดินแดนท่ีมีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยา่งมากในอดีต มีหลกัฐานเป็นศาสนวตัถุมากมาย

ให้เห็นไดแ้มใ้นปัจจุบนั แต่ขณะน้ีมีชาวพุทธเหลือเพียง 0.7% เท่านั้น ท าไม? ***นั้นคือสาเหตุหน่ึงท่ีเรามาดูและ

ระลึกยอ้นหาเหตุผลเขา้ไปในใจนอ้ยๆน้ี เราไดเ้ดินทางไปดูศาสนสถานของทั้งพุทธและพราหมณ์ ของพราหมณ์ 

ยงัยึดเหน่ียวอยา่งมัน่คงในเฉพาะเกาะบาหลี ทั้งๆท่ีแต่ละวดัไม่มีพระ/พราหมณ์อยูเ่ลย แต่ทุกคนในบาหลีก็ยึดมัน่

ในวตัรปฏิบติั ต่ืนแต่เช้ามาเซ่นไหว ้เทวดา บรรพบุรุษ วิญญาณ ฯลฯ ทุกวนั มีบทสวดสรรเสริญคุณของเทพเจา้

สั้ นๆต่อดว้ยค าขอให้เจริญรุ่งเรืองฯ จนท าให้ผูค้นท่ีนบัถือมีหลกัยึดใจ กลวัการท าบาป บาหลีจึงเป็นแดนสงบ

สวยงามดงัปัจจุบนั ส่วนพุทธ มีวดัมีพระแต่นอ้ยมากๆ มีงานใหญ่ๆปีละคร้ัง ท่ีรวมตวักนัหลายร้อยคนเดินจากวดั

เมนดุ จุดโคมไฟ ไปสักการะบุโรพุทโธ ในวนัวสิาขบูชา นอกนั้นก็รวมตวักนัเล็กๆเป็นกลุ่มๆเท่านั้น ทริปน้ีเราต่ืน

ตีหา้ ท าวตัรเชา้ตีห้าคร่ึง เสร็จก็นัง่ภาวนาฟังธรรม จน7โมงทาน/ถวายภตัรเชา้ ส่วนเยน็ก็สวดมนตท์ าวตัรเยน็เสร็จ

ฟังธรรมภาวนาจนส่ีทุ่ม ท าให้เราได้มองออกไปภายนอกแต่ยงัมีเวลายอ้นกลบัมาพิจารณาภายใน ว่าสักวนั

เมืองไทยจะเป็นเช่นน้ีไหม? ขอ้คิดท่ีเราไดรั้บ คือถา้ชาวพุทธยดึแต่ศรัทธา ขาดปัญญาพิจารณาธรรม สักวนัเราก็จะ

เป็นเช่นเขา คือเหลือแต่ศาสนวตัถุไวเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจเท่านั้น ส่ิงท่ีจะยึดเราไวไ้ดคื้อ หลกัแห่งความเช่ือท่ีพระ



พุทธองคท์รงวางไวใ้ห้แก่พุทธศาสนิกชน ไม่ให้เช่ือส่ิงใด ๆ อยา่งงมงายโดยไม่ใชปั้ญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึง

คุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเช่ือ มีอยู ่10 ประการ ไดแ้ก่  

มา อนุสฺสวเนน – อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการฟังตามกนัมา 

มา ปรมฺปราย - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการถือสืบ ๆ กนัมา 

 มา อิติกิราย - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการเล่าลือ  

มา ปิฏกสมฺปทาเนน - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการอา้งต าราหรือคมัภีร์  

มา ตกฺกเหตุ - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง)  

มา นยเหตุ - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน (คาดคะเน)  

มา อาการปริวติกฺเกน - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการคิดตรองตามแนวเหตุผล  

มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฎีท่ีพินิจไวแ้ลว้  

มา ภพฺพรูปตา - อยา่ปลงใจเช่ือมองเห็นรูปลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้ 

มา สมโณ โน ครูติ - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะนบัถือวา่ท่านสมณะน้ี เป็นครูของเรา  

เม่ือใดสอบสวนจนรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่ ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเม่ือนั้นพึงละเสีย และเม่ือใดสอบสวน

จนรู้ไดด้ว้ยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เม่ือนั้นพึงถือปฏิบติั เม่ือใดเรามีหลกัยึดเหน่ียวจิตใจ

ดว้ยธรรมท่ีมัง่คงแลว้ เม่ือนั้น เราคงไม่เป็นเช่นเขา แต่เม่ือใด พุทธบริษทัยงัมุ่งหวงัช่ือเสียงเงินทองลาภสักการะ 

ค าสรรเสริญเยินยอ เมือนั้น หายนะก าลงัมาเยือนเราแลว้ ขอบพระคุณทุกๆท่านท่ีช่วยกนัรักษาพระพุทธศาสนาท่ี

ยิง่ใหญ่น้ีไว ้ซ่ึงก็คือพระธรรมท่ีบรรจุลงในจิตใจน้ีเท่านั้น มิใช่ส่ิงอ่ืนใดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 ธ.ค. 60 วดัฉิมทายกาวาส  

เชา้น้ีเรามาถวายภตัราหาร ท่านเจา้อาวาส พระอาจารย ์ดร.มหาบูรณะท่ีท่านสอนพระไตรปิฎกเรามากวา่

15ปี หลังถวายจังหันก็คุยกันเร่ืองบูรณะตกแต่งอุโบสถท่ียกข้ึนเรียบร้อยแล้ว และวางแผนตารางจัดเรียน

พระไตรปิฎก อีกคร้ังปีหนา้ เป็นทุกวนัอาทิตยส์ัปดาห์ท่ีสามของเดือน ดีใจท่ีจะไดฟั้งธรรมกนัอีกเช่นเคย 

   

 19 ธ.ค. เวลา 9.00 น. ยกเสาเอกอาคารตรวจรักษาโรค  รพ.สต.ปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ                

จ.กาญจนบุรี หลงัจากเร่ิมเทพื้น ปรับฐานมาก่อนหนา้น้ี โดยท าพิธีสงฆจ์ากพระอาจารยส์มบติั และพระจากวดั

ป่าบวัแกว้  

     

   

 

 

 

 



 เสาร์ 22 ธ.ค. มูลนิธิฯ เดินทางไป จ.อุบลราชธานี เพื่อไปดูสถานท่ีส าหรับสร้างอาคารตรวจโรค รพ.
ส าโรง เน่ืองจากปัจจุบนัหอ้งตรวจเดิมมี 3 หอ้งไม่เพียงพอกบัจ านวนคนไขท่ี้มาตรวจรักษาในแต่วนั นบัเป็น

โรงพยาบาลแห่งท่ี 5 ท่ีปีหนา้มูลนิธิฯ จะไปช่วยสร้างอาคารหอ้งตรวจรักษาเพิ่มจ านวน 3 หอ้ง 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 วดัภูหล่น จ.อุบลราชธานี ท่านอจ.สมยัติดต่อมาวา่จะบูรณะอาคารท่ีเรารร่วมกนัสร้างไวต้ั้งแต่ 2538 

หลงัคาถูกพายปุลิวไปหลายแห่ง เคยซ้ือของมาใหไ้วห้ลายแสนแต่สุดทา้ยหาคนท าไม่ได ้ตน้ปีหนา้น้ีมีเจา้ภาพจะ

มาร่วมกนับูรณะใหม่ดว้ยโฟม ท าเป็นรูปหินเทียม ดูแลว้คงจะสวยงามเหมือนอยา่งท่ีครูจารยท์่านอยากจะได ้เลย

แวะมาปรึกษากนั พอเร่ิมท าเราคงจะมาร่วมดว้ยตามเจตนาเดิมท่ีเราสร้างกนัไว ้มาถึงทีไรก็นึกถึงวนัเวลาเก่าๆท่ี

หลบมานัง่นอนภาวนาท่ีน่ีบ่อยๆ แต่พออายมุากข้ึนก็ยากท่ีจะท าไดเ้ช่นเดิม แต่ศิษยพ์ี่ศิษยน์อ้งก็ยงัรักและระลึกถึง

เสมอรวมทั้งท่านปริญญาท่ีไปเป็นเจา้อาวาสท่ีภูพร้าวแลว้ดว้ยครับ คร้ังน้ีมาอากาซหนาวเลยเอาผา้ห่มผา้คลุมไหล่

และยา่มมาถวายดว้ย 

     



   

  วดัป่าแก้วบดินทร์ธร - ( วดัป่าแก้วของพระเจ้าแผ่นดิน ) บ้านหนอกกระบอก ต าบลนาแก้ว 
อ าเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร วดัใหม่ท่ีเราจะสร้างถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจา้อยูห่วั ร.10 ท่านพระอาจารย์
มหาจกัรายธุท่านเมตตาใหส้ร้างวดัท่ีอ าเภอโพนนาแกว้ จ.สกลนคร ถวายแด่ ร.10 ท่านไดส่้งพระไปดูแลใหด้ว้ย 
งานต่อไปคงเป็นกุฎิ ศาลา ห้องน ้า โรงน ้าร้อน ระบบน ้าด่ืมน ้าใช ้อาคารเก็บน ้าฯ โดยจะใชแ้บบหลกัจากวดัป่าบวั
แกว้ คงจะเป็นวดักรรมฐานเล็กๆท่ีมีพระไม่เกิน 5 รูป เหมาะแก่การประพฤติปฎิบติัธรรม ดูแลรักษาง่าย 

   

    

   

วดัดอยธรรมเจดีย์  

มาพกัภาวนาท่ีวดัดอยอีกคร้ัง พกักุฎิใหม่ใหญ่มากเก็บของเก็บรถดว้ย ห้องน ้าใชเ้มเทอชีตเรียบร้อยดี เชา้
ท าของถวายพระง่ายๆกนัหน่อยหอ้งครัวสวยมาก คนรุ่นเราเหลืออยูไ่ม่ก่ีคนแลว้ พระท่ีรู้จกัก็ 5-6 รูปเอง ครูจารย์



แบนท่านมาคุยดว้ยตอนเชา้ยงัรู้สึกอายเลยท่ีหายหนา้ไปนาน ก่อนนอนไดส้นทนากบัครูจารยส์ะอาดจนหา้ทุ่ม 
เสร็จก็พกัจนตีสองจึงต่ืนมาภาวนาจนเชา้ หนาวดีจงั 

   

   

  

  

  



พระธาตุพนม จะท างานใหญ่และผา่นมาทางน้ีเราเลยตอ้งแวะกราบพระธาตุพนมขอพรใหฝ่้าฟันอุปสรรค

ต่างๆในกิจกรรมฉลอง 30 ปี มูลนิธิฯใหไ้ดเ้พราะดูแลว้น่าจะหนกักวา่โครงการเทิดพระเกียรติฯท่านเจา้พระคุณ

สมเด็จดว้ย แต่อยา่งไรเม่ือมีโอกาส และส่ิงท่ีตั้งใจท าก็มีประโยชน์อยา่งมากกบัพี่นอ้งชาวไทยในชนบท ในเกือบ

ทุกๆภาค จะเหน่ือยจะหนกัแค่ไหนก็ตอ้งทนแลว้ครับ พรท่ีขอก็อา้งเอากรรมท่ีท าไวใ้ห้ส่งผลใหผ้า่นงานน้ีไปได้

อีกสักคร้ังก่อนท่ีจะไม่มีโอกาสไดท้  าเช่นน้ีอีกต่อไปครับ 

   

 วดัพระธาตุหนองบัว ก่อนข้ึนเคร่ืองกลบักทม.เราก็แวะกราบพระบรมสารีริกธาตุ ภาวนา ณ พระธาตุ

หนองบวัท่ีสร้างข้ึนฉลองก่ึงพุทธกาล พ.ศ.2500 จากนั้นก็บูรณะตลอดมาจนสวยงามน่าชมน่าศรัทธาเป็นอยา่งยิง่ 

นบัวา่งานภารกิจคร้ังน้ีผา่นไปดว้ยดีอีกคร้ัง 

     

     


