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1 มิ.ย. 62 จดัของเตรียมมอบให้ผู้สงูอายุ อีก 1สปัดาห์เราจะไป
ท าบุญกันนะครับ ถวายจังหัน ฟังธรรม ปล่อยปูทะเล ปลูกป่า
โกงกาง เสร็จแล้วก็น าของมามอบให้ผู้ สูงอายุท่ีมูลนิธิวัยวัฒนา
นิวาส ปากน า้ ประมาณ80ท่าน วันนีจ้ัดเตรียมเสือ้ยืดโปโล 
กางเกงวอร์ม ผ้าเช็ดตวัผ้านาโน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ หนงัสือ
ธรรมะ ฯ จดัอีกครัง้วนัจนัทร์นีค้รับ น าของท่ีดีๆ จากน า้ใจพวกเรา

มอบให้เป็นก าลงัใจเล็กน้อยจากพวกเรานะครับ สว่นไทยธรรมถวายสงฆ์10ชดุจดัเสร็จแล้วครับ  

         
 
9 มิ.ย 62 ท าบญุคร่ึงปี-ฟังสวดทิพย์มนต์ คร่ึงปีผ่านไป อะไรๆเกิดขึน้มากมาย ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป วนันีเ้รา
มาถวายจงัหนั ฟังพระสงฆ์เจริญทิพยมนต์ ถวายปัจจยัไทยธรรมร่วมกนั  ทิพย์มนต์-บทหลกัท่ีแตกตา่งจากการ
เจริญพทุธมนต์ทัว่ไปคือการสวดธาตหุก-หมายถึงค าสอนท่ีให้เราพิจารณาองค์ประกอบทัง้หกของกายนีไ้ด้แก่-
ดิน, น า้,ลม,ไฟ,อากาศและวิญญาณธาต ุการภาวนาไปตามค าสอนนัน้ๆ ท าให้เราเข้าใจถึงการไม่สมดลุของ
ธาตทุัง้หก  ท าให้เราเปล่ียนแปลงไปเชน่การเจ็บป่วยหรือการไม่บริสทุธ์ิของธาตทุัง้หกอาจมาจากใจท่ีไมบ่ริสทุธ์ิ
ด้วยกิเลสตณัหาและอุปาทาน การฟังสวดพุทธมนต์ ท าให้เราเข้าใจถึงพระคุณของพระรัตนตรัย พระมหา
กรุณาธิคณุขององค์ศาสดาท่ีชีท้างสว่างสงบให้แก่ใจ ให้เราเข้าใจในพระธรรมค าสอน ท่ีชีใ้ห้เห็นถึ งไตรลกัษณ์ 
ท่ีทกุอย่างต้องเส่ือมไปสิน้ไป และกศุล-ความฉลาดในการท าให้เกิดความสขุกายสุขใจ กรรมและกฎแห่งกรรม 
แนวทางการด าเนินชีวิตท่ีมีพระธรรมน าพานีจ้ะท าให้เรามีความสขุทัง้กายและใจ ถึงแม้กายนีจ้ะทุกข์จากการ
เส่ือม/ไมส่มดลุของธาตไุปแตใ่จเราก็ยงัคงความสงบสขุไว้ได้ เพราะการติด/ความยึดมัน่ในกายในใจนีน้้อยลงๆ
นัน้เอง-กราบขอบพระคณุพระบรมศาสดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่ีกรุณาชีแ้นะสาธยายพระธรรมค าสอนนัน้ๆ 
ขอบคณุเพื่อนๆกลัยาณมิตรทัง้หลายท่ีร่วมสร้างบญุสร้างกศุลร่วมกนัมาโดยตลอด กราบขอบพระคณุครับ 

 



 
 มอบของขวญั ณ บ้านพกัคนชราปากน า้ ชาวคณะเราได้ไปมอบเคร่ืองอปุโภคบริโภค เสือ้โปโล กางเกง
วอร์ม ชุดแปรงสีฟันยาสีฟัน สบู่ ขนมฯ จ านวนแปดสิบชุด มอบให้กับผู้สูงอายุเป็นน า้ใจจากลูก ๆหลานๆ ท่ีมี
ความห่วงใยในผู้สงูอายผุู้ชราท่ีขาดลกูหลานดแูลเอาใจใส่ พวกเราขอมาเป็นลกูหลายของพวกท่าน นัง่ลงมอบ
วางของขวญัให้บนตกัของคณุลุงคณุป้าจากใจด้วยความเคารพรัก ทัง้ถุงของขวญั ปัจจยัคนละ40บาท ขนม
จากบ.น าเชาฯ รวมทัง้ของอีกส่วนหนึ่งท่ีมอบไว้เป็นส่วนกลางให้มูลนิธิวยัวฒันานิวาสท่ีช่วยดแูลพวกท่านอยู่ 
คณะเพ่ือนๆกลัยาณมิตรเรายงัได้น าลกูๆหลานๆมาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นการปลกูฝังลงไปในจิตใจยวุชนเหลา่นี ้
ให้ระลึกถึงผู้สงูอายใุนสงัคมเราซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยกนัในสงัคมเดียวกนักบัเรา เม่ือเขาโตขึน้ด้วยความรักความ
เมตตา แนใ่จได้เลยวา่ใจพวกเขาจะไมข่าดแคลนความสขุท่ีพร้อมจะแบง่ปันให้ผู้ อ่ืนอยา่งแน่นอน 

 
  ปล่อยปูทะเล 45 กก.330 ตวั ปลดปล่อยพันธนาการ ผูกมดั จากการผูกแข้งผูกขา ทนทุกข์
ทรมานอาจถึงซึ่งชีวิต โดยน ามาเป็นอาหารของพวกเราบางคน แม้จะไม่ได้มากมายแต่ชีวิตนัน้มีค่าเกินจะ
บรรยาย ทัง้ของเขาและของเราเสมอ เสียสละเวลาเพียงเล็กน้อยเพ่ือน ามาปลดปล่อยชีวิตเขาให้เป็นอิสระ พ้น
จากความตาย พ้นจากความทกุข์ทรมาน แคนี่ย้งัไม่เพียงพอหรือ? มีเพ่ือนเราบางคนขอกลบัก่อนหลงัฟังธรรม
และมอบของให้ผู้สูงอายุแล้ว เราจึงต้องคยุกับเขาเพ่ือให้ทราบถึงคณุค่าของการปลดปล่อยพนัธนาการปลด
ความทกุข์กายทกุข์ใจ ให้ชีวิต ให้อิสรภาพแก่สรรพสตัว์ท่ีตกอยู่ในความทกุข์ทรมาณนัน้มีคา่ยิ่งเพียงใด ดีใจท่ี
พวกเขาได้มาช่วยเหลือสตัว์ท่ีน่าสงสารเหล่านีใ้ห้มีอิสระ ให้มีความสขุตามอตัภาพอีกครัง้ โอกาสอีกครัง้ท่ีจะมี
ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปจนถึงวนัสุดท้ายของชีวิตเขา กราบอนุโมทนาบุญกับเพ่ือนๆ  กัลยาณมิตรทุกๆ 
ทา่นครับ 



 
  ปลูกป่าโกงกาง สถานตากอากาศบางปู เพ่ือช่วยกันรักษาทรัพยากรทางทะเล ป้องกันการ
พงัทลายของชายฝ่ังทะเล พวกเราก็เลยมาช่วยกนัปลูกป่า ปลูกต้นโกงกางรักษาชายฝ่ังทะเลไทย ด้วยโครงการ
ดีๆ เช่นนี ้โครงการหนึ่งท่ีจะช่วยอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลกูต้นโกงกาง สร้างแหลง่ท่ีอยู่
อาศยัของพนัธุ์พืช และสตัว์ในทะเลให้เกิดความสมดลุ รวมทัง้ชว่ยสร้างจิตส านกึของพี่น้องประชาชนคนไทยให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ความผกูพนั และได้ช่ืนชมกบัธรรมชาตขิองท้องทะเลไทยอนัสวยงามตอ่ไปอีกนานเท่านาน  

 
  ทานอาหารร่วมกัน-ศาลาสขุใจ หลงัจากเหน่ือยจากกิจกรรมตัง้แตเ่ช้าจนเท่ียงส าหรับเพ่ือนๆ
กัลยาณมิตรของเราต้องเตรียมให้แต่สิ่งท่ีดีท่ีสุดเสมอครับ วนัเกิดของสมาชิกเดือนนีส้องท่านครับเลยได้เป่า
เทียนบนขนมถ้วยแทนเค้กท่ีเราคุ้นเคยนะครับ สมาชิกตัวน้อยท่ีสุด คือลูกน้องนุชน่าจะแค่ส่ีห้าเดือนครับ        



โตขึน้มาคงท ากิจกรรมเก่งแน่ครับฝึกไว้แต่เด็กแล้ว ขอบคุณเพ่ือนๆทุกท่านท่ีมาร่วมกิจกรรมและให้เกียรติ
รับประทานอาหารร่วมกันนะครับ ในงานมีประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมท่ีเราด าเนินการอยู่เช่นฟังธรรมะจากพระ
โอษฐ์ทกุอาทิตย์ท่ีสามของเดือนท่ีรพ.ป่ินเกล้า, กิจกรรมท าบนัใดขึน้พระธาตบุวัแก้ว,กิจกรรมสร้างรัว้ให้วดัป่า
กตญัญตุารามและงานใหญ่อีกงานคือสร้างวดัท่ีน่านถวายครูจารย์ตัน๋ วดับญุญาวาสครับ....แล้วพบกนัใหม่นะครับ 

 
 บ่ า ย วั น อ า ทิ ต ย์  9 มิ . ย .  ฟั ง ธ ร ร ม จ า ก  พ ร ะ อ า จ า ร ย์ ส ม ห ม า ย 
เสร็จจากทานอาหารกับเพ่ือนๆกลัยาณมิตร เราก็กลบัมาวดัอโศฯ เก็บรถเข็นผป.ท่ีมาให้
คณุแม่ท่านธนาชยัแต่ท่านไม่ใช้แล้ว จึงฝากให้คณุต้อ คณุแดงน าไปฝากให้น้องวินท่ีุโรง
หล่อฯนครชัยศรีเพ่ือส่งไปให้ผป.ติดเตียงท่ีอุดรธานีในวันอังคารนีค้รับพร้อมมอบเงิน
ให้ผป.อีก3000บาท เสร็จแล้วก็มาฟังธรรมกบัพระอาจารย์สมหมาย เสร็จแสดงธรรมพวก
เราก็กราบถวายปัจจยัไทยธรรมกนั มลูนิธิฯ โดยท่านเลขากาญ ถวายปัจจยั และพระเจ้า
องค์ด าจากอินเดียประมาณ30องค์และพวงมาลยัมืออีกหนึ่งพวง ท่านเรียกไปถามไท
อากร หลงักราบเรียนให้ท่านทราบ ท่านก็เมตตาสอนการภาวนาภายใน ทา่นว่าข้างนอก
ท ามามากแล้ว เร่งพิจารณาภายในนะ แล้วยงัวา่เราไมไ่ด้ไปกราบนมสัการและภานากบั
ทา่นมานานเลยนะ นานไปหรือเปลา่ เราจึงกราบเรียนว่าจะหาเวลาไปภาวนากบัท่านอีก
ครับ 
 

  11 มิ.ย.62 ท าบญุเลีย้งพระฟังธรรมวดัปากน า้ภาษีเจริญ วดัแห่งนีเ้ป็นวดัท่ีเราบวชครัง้แรก 
เน่ืองจากคณุแม่ป่วยเป็นมะเร็ง หลงัผ่าตดัอาการไม่ค่อยดี โอกาสรอดยากอยู่ จึงตดัสินใจบวชให้ท่าน 21วนัท่ี
บวชก็มีเร่ืองต่างๆผ่านเข้ามามากมาก สมาธิท่ีเคยนัง่ภาวนาทุกวัน พอบวชกลบัไม่เคยได้สงบเลยกลางวนัก็
วุ่นวาย แม้กลางคืนเสียงสุนขั เสียงคนขนของก็กวนใจเราได้จนผ่านไปสิบวนัจึงค่อยๆควบคมุใจตนได้ มีนิมิต
พบหลวงพ่อมาสอนธรรมะเร่ืองผ้าขีริ้ว้ให้ฟัง หลงัจากคณุแมก็่ดีขึน้ๆ จนเราดูแลทา่นตอ่มาได้อีก 14 ปี หลงัทา่น
จากไปเราจึงสร้างวดัป่ากตญัญุตารามให้ท่าน วนัเกิดปีนีจ้ึงมาท าบญุให้ท่านระลึกถึงพระคณุท่ีให้เราเกิดมา
เป็นลกูทา่น และอบรมสัง่สอนเราจนมาถึงจดุนีไ้ด้ กราบระลกึพระคณุทา่นครับ 

 



  11 มิ.ย. จากการท่ี คณุมยุรี พยาบาลท่ีอดุรแจ้งมาว่าผป.ติดเตียงต้องการใช้รถเข็นและเตียง
นอน ผป.ชว่ยเหลือตวัเองไมไ่ด้แตย่งัมีคนดแูลครับ รถของนายช่างวิน ุโรงหล่อพระยงค์เจริญน าของไปส่งให้คณุ
มยรีุเรียบร้อยแล้วครับพร้อมฝากปัจจยัไปให้ผป.อีก 3000 บาทครับ 

คณุมยรีุตอบมาแล้วครับ "เม่ือวานภรรยาผป. มาสิ่งของเองตอน 5 โมงเย็นคะ่ พอดีภรรยา ผป.มาจากกทม. มา
เย่ียมลกูคะ่ หนปูระสานให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนีผ้ป.มีสภาพจิตใจดีกว่าเดิมค่ะและมีความหวงัว่าจะเดิน ได้
อีก จะไม่เป็นภาระใครแต่ตอนนีมี้ภาวะไหล่หลุด คิดว่าน่าจะหลดุตัง้แต่ช่วงเกิดอบุตัิเหตใุหม่ๆ แต่มองไม่ออก 
เพราะข้างท่ีไหล่หลุดอ่อนแรงคะ่ พอแขนเร่ิมมีแรงพอจะเคล่ือนไหวได้เลยเห็นได้ชดัคะ่ ประสานหมอกายภาพ
ให้คะ่ ผป.ดีใจมากคะ่ ท่ีได้รับรถนัง่ และปัจจยัคะ่" ขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นท่ีมีสว่นในบญุนีค้รับ 

 
15 มิ.ย. รร.บ้านดินโส ทองผาภูมิ เสร็จงานแล้วครับ ฐานท่ีตัง้แท้งค์น า้พร้อมแท้งค์น า้  2000 ลิตร 4ใบ            
คุณเวโรจน์ติดตัง้ระบบให้เรียบร้อยแล้วครับ ให้เด็กๆ ท่ีขาดแคลนครับ ส าหรับรร.บ้านดินโส ทองผาภูมิ 
กาญจนบรีุ รร.นีมี้เดก็นกัเรียนตัง้แตช่ัน้อนบุาล-มธัยมต้น 500+คน น า้ไมพ่อใช้โดยเฉพาะหน้าแล้ง ถงัเก็บน า้ท่ี
สร้างไว้ตัง้แตปี่ 2528 ไม่เพียงพอท่ีจะเก็บกกัน า้ให้เด็กๆ ได้ใช้ เราจึงเข้ามาช่วยกนัครับ โดยท าระบบน า้ให้ใหม่
แทนของเดิมท่ีพงัเสียหายใช้การไมไ่ด้ พร้อมหาแหลง่น า้ใหม ่และสร้างฐานถงัน า้เพ่ือสง่น า้ไปใช้ในบริเวณตา่งๆ
ภายใน รร.ได้อยา่งพอเพียงครับ 

   
16 มิ.ย.62 ธรรมะจากพระโอษฐ์  
1. พระควรเก่ียวข้องกบัมาตคุามอยา่งไร  
พระอานนท์พทุธอนชุากราบทลูถามข้อหนึง่วา่ "ข้าพระองค์ (ภิกษุทัง้ปวง) จะพงึปฏิบตัิตนตอ่สตรีอยา่งไร" 
พระองค์ตรัสวา่ "ไมเ่ห็นเป็นดีท่ีสดุ อานนท์"       "ถ้าจ าต้องเห็นละ่ พงึปฏิบตัิอย่างไร พระเจ้าข้า" 
                        "ไมเ่จรจาด้วย"                        "ถ้าจ าเป็นจะต้องเจรจา จะพงึปฏิบตัิอยา่งไร พระเจ้าข้า" 
                        "ถึงตัง้สตไิว้ อานนท์" 

ปาจิตตีย์ : 56. ห้ามแสดงธรรมสองตอ่สองกบัผู้หญิงเกิน 6 ค า (ยกเว้นเม่ือมีผู้ชายท่ีรู้เดียงสาอยูด้่วย) 
ค า-หมายถึง บาทคาถาหนึง่  
5-6 ค า นัน้หมายถึงการแสดงธรรม และสามารถอธิบายได้ แตม่ิได้ครอบคลมุถึงการพดูคยุวิสาสะกนัในเร่ืองต่าง  ๆ



มีข้อผอ่นผนับ้างเชน่ 1. มีบรุุษเดียงสาอยู่ด้วย 2. แสดงธรรมไมเ่กิน 6 ค า 3. ลกุขึน้แล้วแสดงธรรมใหม ่4.แสดง
ธรรมตอ่กบัหญิงอ่ืน 5. หญิงถามปัญหา พระตอบปัญหาธรรม 

ตวัอยา่งแสดงธรรม 1 ค า – อตัตา หิ อตัตโน นาโถ คือ ตนแลเป็นท่ีพึง่ของตน. อธิบายตอ่เร่ืองท่ีพึง่ด้วย นาถ
กรณธรรม –ซึง่ได้แก่- นาถกรณธรรม 10 (ธรรมอนักระท าท่ีพึง่, ธรรมสร้างท่ีพึง่, คณุธรรมท่ีท าให้ตนเป็นท่ีพึง่
ของตนได้ — 
1. ศีล (ความประพฤติดีงามสจุริต รักษาระเบียบวินยั มีอาชีวะบริสทุธ์ิ  
2. พาหสุจัจะ (ความเป็นผู้ได้ศกึษาเลา่เรียนมาก มีความรู้ความเข้าใจลึกซึง้  
3. กลัยาณมิตตตา (ความมีกลัยาณมิตร, การคบคนดี ได้ท่ีปรึกษา และผู้แนะน าสัง่สอนท่ีดี  
4. โสวจสัสตา (ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย รับฟังเหตผุล  
5. กิงกรณีเยส ุทกัขตา (ความเอาใจใสช่ว่ยขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทกุอยา่งของเพื่อนร่วมหมูค่ณะ รู้จกั
พิจารณาไตร่ตรอง สามารถจดัท าให้ส าเร็จเรียบร้อย  
6. ธมัมกามตา (ความเป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ใฝ่ความรู้ใฝ่ความจริง รู้จกัพดูรู้จกัฟัง ท าให้เกิดความพอใจ 
นา่ร่วมปรึกษาสนทนา ชอบศกึษา ยินดีปรีดาในหลกัธรรมหลกัวินยัท่ีละเอียดลกึซึง้ยิ่งๆ ขึน้ไป —  
7. วิริยารัมภะ (ความขยนัหมัน่เพียร คือ เพียรละความชัว่ ประกอบความดีมีใจแกล้วกล้า บากบัน่ก้าวหน้า ไม่
ยอ่ท้อ ไมท่อดทิง้ธุระ  
8. สนัตฏุฐี (ความสนัโดษ คือ ยินดี มีความสขุความพอใจด้วยปัจจยั 4 ท่ีหามาได้ด้วยความเพียรอนัชอบธรรม
ของตน 9. สต ิ(ความมีสต ิรู้จกัก าหนดจดจ า ระลกึการท่ีท าค าท่ีพดูไว้ได้ ไม่มีความประมาท เข้าใจภาวะของสิ่ง
ทัง้หลายตามความเป็นจริง 

นาถกรณธรรมนี ้ทา่นเรียกว่าเป็น พหกุารธรรม หรือ ธรรมมีอปุการะมาก เพราะเป็นก าลงัหนนุในการบ าเพ็ญ
คณุธรรมตา่งๆ ยงัประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้ อ่ืนให้ส าเร็จได้อยา่งกว้างขวางไพบลูย์ 

2. ปาราชิก คือประเภทของโทษท่ีเกิดจากการลว่งละเมิดสิกขาบทประเภท อาบตัิหนกั ท่ีเรียกวา่ อาบตัปิาราชิก 
ค าศพัท์ว่า ปาราชิกนัน้ แปลว่า ยงัผู้ ต้องพ่าย หมายถึง ผู้ ต้องพ่ายแพ้ในตวัเองท่ีไม่สามารถปฏิบตัิในพระธรรม
วินยัท่ีพระพทุธเจ้าทรงประทานไว้ให้ได้  ปาราชิก มี 4 ข้อ อยูใ่น ศีล 227 ได้แก่  

1. เสพเมถนุ แม้กบัสตัว์เดรัจฉาน (ร่วมสมัพนัธ์ทางเพศกบัมนษุย์ หรืออมนษุย์ หรือสตัว์ แม้แตซ่ากศพก็ไมล่ะเว้น) 

2. ถือเอาทรัพย์ท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ มาเป็นของตน จากบ้านก็ดี จากป่าก็ดี (ขโมย) ได้ราคา 5 มาสก (5 มาสก
เทา่กบั 1 บาท)  

3. พรากกายมนุษย์จากชีวิต (ฆ่าคน) แสวงหาและใช้เคร่ืองมือกระท าเอง หรือจ้างวานฆ่าคน หรือพูดพรรณา
คุณแห่งความตายให้คนนัน้ ๆ ยินดีท่ีจะตาย (โดยมีเจตนาหวังให้ตาย) ไม่เว้นแม้แต่การแท้งเด็กในครรภ์  
4. กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมท่ีไม่จริง อนัเป็นความเห็นอย่างประเสริฐ อย่างสามารถ น้อมเข้าในตัวเองว่า เรารู้
อยา่งนี ้เราเห็นอยา่งนี ้(ไมรู้่จริง แตโ่อ้อวดความสามารถของตวัเอง)ยกเว้นเข้าใจตวัเองผิด 

3. เหตท่่ีุพระพทุธองค์ทรงบญัญตัสิิกขาบท 

๑. เพ่ือความรับว่าดีแหง่สงฆ์    ๒. เพ่ือความส าราญแหง่สงฆ์ 
๓. เพ่ือขม่บคุคลผู้ เก้อยาก (คนไร้ยางอาย)  ๔. เพ่ืออยูส่ าราญแหง่ภิกษุผู้ มีศีลอนัเป็นท่ีรัก 



๕. เพ่ือป้องกนัอาสวะ(ความยินดีตดิข้องในกามคณุอารมณ์ทัง้ ๖) อนัจะบงัเกิดในปัจจบุนั 
๖. เพ่ือก าจดัอาสวะในปัจจบุนั อนัจะบงัเกิดในอนาคต ๗. เพ่ือความเล่ือมใสของชมุชน ท่ียงัไมเ่ล่ือมใส 
๘. เพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชนท่ีเล่ือมใสแล้วให้ยิ่งๆขึน้ ๙. เพ่ือความตัง้มัน่แหง่พระสทัธรรม 
๑๐. เพ่ือถือตามพระวินยั (ให้สงฆ์ปฏิบตั)ิ 

4. อนาปัตตวิาร เหตท่ีุไมต้่องเป็นอาบตัิ  ภิกษุตอ่ไปนีไ้มต้่องอาบตั ิคือ 

๑. ภิกษุไมจ่งใจ  ๒. ภิกษุถกูต้องเพราะไมมี่สติ  ๓. ภิกษุไมรู้่ 
๔. ภิกษุไมย่ินดี  ๕. ภิกษุวิกลจริต    ๖. ภิกษุมีจิตฟุ้ งซา่น 
๗. ภิกษุกระสบักระสา่ยเพราะเวทนา ๘. ภิกษุต้นบญัญัติ 

5. สมฏุฐานท่ีเกิดแหง่อาบตั ิมี ๖ อยา่ง อนึง่ เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในสิกขาบทนี ้พงึทราบปกิณกะนีว้า่ 

สมฏุฐาน ๑ -กาย วาจา จิต  กิริยา ๑ -กระท าหรือไมก่ระท า 
สญัญา ๑ -จ าได้ จ าไมไ่ด้   สจิตตกะ ๑ -เจตนา ไมเ่จตนา 
โลกวชัชะ ๑ -ผิดทางโลก ผิดทางวินยัสิขาบท กรรมและกศุลพร้อมด้วยเจตนา ๑.  
แบง่ตามจิต/เจตสิข –กศุล/อกศุล 

วนันีเ้ราเรียนกนัเร่ืองส าคญัๆ ทัง้นัน้ครับ เชน่ สาเหตขุองการบญัญัตพิระวินยั การวินิจฉยัอาบตัต้ิองด้วยพระธรรมวินยั 
เหตท่ีุต้องบญัญัติและไม่ต้องบญัญัติ ฯ และยงัมีตวัอย่างเร่ืองการผิดพระธรรมวินยัเร่ืองพระภิกษุพดูกบัมาตคุาม ให้
เรียนรู้ว่า การรับทราบเพียงผิวเผินเล็กน้อยนัน้ ยงัไม่ควรไปตดัสินว่าท่านผิด/ไม่ผิดวินยั เพราะต้องทราบองค์ประกอบ
ให้ชดัเจนก่อน และผู้ ท่ีจะโจทย์พระวา่ผิดพระธรรมวินยั ทา่นให้ท าได้โดยบคุคลท่ีเช่ือถือได้ ในสมยัพทุธกาลก็มีเชน่นาง
วิสาขา ท่านอนาถฯ ซึ่งล้วนเป็นพระโสดาบนัแล้วเป็นต้น เพราะท่านเหล่านีล้้วนศรัทธามัน่คงในพระพทุธศาสนาอย่าง
แท้จริง ไมมี่การกระท าใดๆท่ีจะสามารถท าร้ายพระพทุธศาสนาอยา่งแนน่อน 

กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นท่ีตัง้ใจจะชว่ยกนัเพ่ือรักษาและเทิดทลูพระธรรมวินยันะครับ 

 
19 มิ.ย. กราบท่านเจ้าคุณเทพปัญญากวี วัดมกุฏฯ 

กราบถวายภตัราหารท่านเจ้าคณุเทพฯพร้อมกบันิมนต์ไปถ่ายรูปเพ่ือเป็นท่ีระลกึ84ปีของทา่นใน15กค.นี ้ทาง
มลูนิธิฯได้ปรับปรุงอาคารท่ีวชัรธรรมสร้างเป็น ศาลา 84ปี ท่านเจ้าคณุเทพปัญญากวี เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความดีงามทัง้มวลท่ีท่านได้เมตตาอบรมสัง่สอนเรามาและยังเป็นอุปัชฌาย์ให้กระผมตอนบวชอีกสองครัง้
ครับ ท่านเป็นพระท่ีมีจริยาวตัรอ่อนน้อมสวยงามยิ่งนกั พวกเรากราบได้อย่างสนิทใจครับ เรียนเชิญนะครับ 
ฉลองศาลา"84ปี" ทา่นเจ้าคณุเทพฯ ในวนัเสาร์ท่ี 20 กค. นีค้รับ เวลา 09.30-12.00น. ณ วชัรธรรมสถาน ครับ 
เลีย้งพระ 4 รูป ท าบญุฟังพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ ทา่นเจ้าคณุเมตตาเจิมป้ายศาลาและเปิดอาคารครับ 



 
20 มิ.ย. 62 วัดป่าบัวแก้วฯ ทางเดินขึน้พระธาตบุวัแก้วช่วงแรกท าเสร็จแล้วครับ ใช้หินในพืน้ท่ีกบัปนู ดสูวยดี
ทนทานแข็งแรงครับ สว่นท่ีเหลือเป็นเหล็กคงยงัท าไมไ่ด้ครับ ฝนตกทกุวนัทางล่ืนมาก การท างานล าบากคงต้อง
พ้นหน้าฝนก่อนหรือถ้าฝนทิง้ชว่งนานๆก็อาจท าได้ครับ วานซอ่มแซมอาคารสถานท่ีในวดัมีอีกหลายแหง่เข้าเจ็ด
ขวบแล้วครับ มีเวลาก็ต้องท ากนัหนอ่ยแล้วครับเพ่ือนๆสนใจร่วมบญุเรียนเชิญได้เหมือนเดมินะครับ 

   

   
22-23 ม.ิย. ภาวนา ณ สุสาน   

ส าหรับผู้ปฏิบตัภิาวนา ณ สสุาน สปัดาห์นี ้ 

1. ท าไมต้อง-สุสาน เพ่ือเป็นการเจริญมรณานุสติ ท่ีท าให้เห็นว่าเราก็จะเป็นเช่นเดียวกับพวกเขาเช่นกัน ไม่มี
ใครรอดพ้นความตายไปได้ เม่ือระลึกแล้วน ามาพิจารณา ลดอตัตาตวัตนของตัวเองลง สิ่งตา่งๆในโลกท่ีเรายึด
ติดอยู่เช่นลาภ/ยศ/สรรเสริญ/สุข เหล่านีไ้ม่เท่ียงแท้ เร็วช้าสักวันก็จะจากเราไป วันเวลาในโลกสมควรถูกใช้
อย่างมีเป้าหมาย สร้างบุญกุศล ช่วยเหลือผู้คน ช่วยเหลือสรรพสตัว์ เพราะเขาเหล่านัน้เป็นเพ่ือนเกิดแก่เจ็บ
ตายเหมือนเรา การเป็นผู้ ให้จึงมีความสุขกว่ามาก วันเวลาท่ีเหลือในชีวิตนี ้เม่ือคิดได้ก็จะมีค่ายิ่งนัก  
2.ความกลวั-สสุาน  สมยัก่อนพ่อแม่ครูอาจารย์ มกัจะแก้นิสยัของศิษย์ท่ีภาวนาไม่คอ่ยได้เพราะฟุ้ งซ่าน จิตมกั
ส่งออกนอกโดยการให้ไปนัง่ในป่าในเขาท่ีเปล่ียววิเวก ให้เกิดความกลวั สตัว์ร้ายเช่นเสือช้างฯ ซึ่งปัจจุบนัก็
กระท าได้ยากขึน้ แตก่ารไปภาวนาในสสุานเราก็จะได้อารมณ์กรรมฐานคล้ายๆ กนัแม้จะออ่นมากอยู่แตส่ าหรับ
ฆราวาสผู้สนใจปฏิบตัภิาวนาแก่มีคา่ควรกระท ายิ่งแล้ว เป็นการแก้นิสยัผู้ ฝึกภาวนาเบือ้งต้นได้อย่างดี 

ข้อควรระลึกในการภาวนา  ขอให้ตัง้ใจจริง ไม่กระท าไปแบบเล่นๆ เพราะแทนท่ีจะเกิดประโยชน์กลบัเป็นโทษ
ได้ ศีลต้องบริสทุธ์ิจึงเป็นเกราะคุ้มภัยตนเองได้อย่างดี ถ้าไหวเนสชัชิกสกัคืนยิ่งดี นอนกันมาทกุวนัแล้ว ถวาย



วนัเวลาให้การปฏิบตับิชูาสกัคืนคงไม่เป็นไร แต.่..ไม่ไหวจริงๆ ก็พกัได้บ้างแตค่งไม่นอนยาวหลบัไร้สติไปเลยนะ
ครับ...ถ้าเชน่นัน้อยูบ้่านดีกวา่  

เรามาภาวนากัน-เหมือนอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์สมัยก่อน ท่านไม่บอกด้วยซ า้ว่าจะไปไหน ไปทิง้ไว้ในป่า      
ทา่นไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้ เช้าจึงเห็นว่าเราอยู่ในสสุาน ไม่มีการเตรียมตวัใดๆ จะล าบากบ้างก็เพ่ือการปฏิบตัิ
บชูา การมาเพ่ือถ่ายรูปอวดเพ่ือนๆ ไปท าท่ีอ่ืนนะครับ ขอกันไว้ก่อน อดทนอดกลัน้ ถวายพระรัตนตรัยกนัครับ 
พวกเราชอบแตท่ าทานกนั แตศี่ล-ภาวนาคงทิง้ไม่ได้ครับ การจะไปภาวนากบัครูบาอาจารย์เหมือนสมยัก่อนก็
หาไม่ค่อยได้แล้ว ส่วนใหญ่ก็อยู่ในท่ีปฏิบตัิอนัสะดวกสบาย ครูบาอาจารย์ก็มีกิจนิมนต์เต็มไปหมด งานบญุก็
มากมายไม่เหมือนสมยัครูจารย์ยังอยู่ธุดงค์คนสองคนแทบหาไม่ได้ ต้องเป็นร้อยๆกันเกินกว่าจะเรียกธุดงค์
เหมือนสมยัก่อนเรียกธรรมยาตราเหมือนมหายานเขานา่จะถกูแล้วครับ เรามาคอ่ยๆ ฟืน้ฟกูารปฏิบตักินัเองนะ
ครับ ไมมี่ใครชว่ยเรานอกจากตวัเราเองครับ 

 
 คณะเราย่ีสิบชีวิตมารวมตวักัน ณ วชัรธรรมสถานตอนบ่าย รับศีลแปดจากท่านฐาและเดินทางไปยงั
สสุานใกล้วชัรธรรม เราเลือกสสุานท่ีโล่งโปร่งสะดวกสบาย นัง่ภาวนากนัท่ีหอพระ ฟังพระธรรมค าสอนจากองค์
หลวงตาพระมหาบวัเร่ืองหลกัการภาวนา เสร็จก็ไปตัง้เต็นท์ กันหน้าหลุมห่างกันประมาณ30ม. แล้วไปเดิน
จงกรมกันรอบๆสุสานจนประมาณหนึ่งทุ่ม ก็มารวมกนัท าวตัรเย็นและนัง่ภาวนากนัจนสามทุ่มกว่า จึ งกลบัไป
นั่งภาวนาต่อกันท่ีหลุมใครหลุมมัน มีธรรมบริกรคอยเดินลาดตระเวน รอบๆบริเวณท่ีเรานั่งภาวนากัน
ตลอดเวลา จนเท่ียงคืนเราก็มารวมตวักนั ฟังถาม-ตอบปัญหาจากพระอาจารย์ฐา และนัง่ภาวนากนัตากยงุอีก
หนึ่งชม.ตีหนึ่งคร่ึงก็กลบัไปภาวนากนัตอ่จนตีส่ีมานัง่ท าวตัรเช้าตอ่ด้วยฟังธรรมจากองค์หลวงตาตอ่จนหกโมง
คร่ึง เก็บของ และมอบของท่ีระลึกให้กับตวัแทนของทางสุสานก่อนจะออกมาเดินทางกลบัไปวชัรธรรมสถาน  
การภาวนาในสุสานอาจไม่ได้สะดวกสบายนกัเพราะมีกฎระเบียบมากพอควร ไม่คยุกัน ร้อนก็ร้อนเพราพืน้
ซีเมนต์ระอุไอร้อนขึน้มาพร้อมกับมีเสียงเพลงจากบ้านใกล้มากล่อมเราจนเกือบห้าทุ่มจนเงียบได้ เต็นท์ตัง้ไว้
ออกมาเดินจงกรมกลบัมาก็มีผีขึน้มาจากหลมุมาเอาไปใช้ด้วยหนึ่งหลงัเพราะสวยสะดดุตาไปหน่อยครับ ถาม
ตอบปัญหาธรรมเท่ียงคืนก็มีข้อธรรมะดีๆให้ได้คิดกนับ้าง นัง่ภาวนากลางฝงูยงุก็ท าให้ได้ทราบว่าความล าบาก
เล็กๆในเต็นท์สว่นตวันัน้มีความสขุมากกวา่มากๆ ช่วงเวลาท่ีสงบสบายหลงัเท่ียงคืน ลมเย็นๆพดัมาตลอดเวลา
เสียงรบกวนก็หมดแล้ว แต.่...ความง่วง และความกลวัก็เร่ิมเข้ามาแทนท่ี จิตใจมนษุย์นัน้แปรเปล่ียนและสร้าง
ความอยาก ความต้องการ อยู่ตลอดเวลาเพียงแต.่.ความรู้ในปัจจบุนัขณะนัน้หายไปไหน? เพียงรู้ตวั -รู้กายรู้ใจ
ตนเองบ้างชีวิตเราก็จะสงบสบายขึน้แล้ว เพราะความสุขนัน้มิได้อยู่ภายนอกเรา แต่..กลับอยู่และเกิดจาก
ภายในตวัเราน่ีเอง กราบขอบพระคณุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่ีอบรมดแูลเรามา ขอบคณุเพ่ือนๆ กัลยาณมิตรท่ี
อุตส่าห์ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เนสชัชิก ร่วมกันมาตลอดทัง้คืนอนัแสนยาวนาน กราบอนุโมทนาบุญครับ ใคร
สนใจมาล าบากด้วยกนัครัง้หน้าทา่นเลขาวา่จะจดัเดือนกนัยายนนีค้รับ.... 



 
 23 มิ.ย. ครบ 60 ปี พระอจ.ฐา ปีนีท้่านอจ.ฐา ท่ีดแูลวชัรธรรมสถานอายุ 60 ปีแล้วครับ 20 พรรษา    
ทา่นอจ.บญุมีให้มาดแูลวชัรธรรมสถาน ขององค์หลวงตาพระมหาบวัฯ ปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีเราจดังานมทุิตาสกัการะท่าน 
หลังจากท่านพาเราไปภาวนา ณ สุสานมาตลอดคืน เช้าวนันีเ้ราก็ได้ใส่บาตร ถวายจงัหนั ถวายไทยธรรมร่วมกัน 
ทา่นเมตตาให้พรและเหรียญท่ีระลึกแก่พวกเราทกุคน ก่อนกลบัก็ยงัมีอาหาร-ผลไม้*ขนม กลบับ้านด้วยครับ 

  

 



หลงักลบัจากสสุานก็เปิดโรงงานผลิตไทยธรรมถวายพอ่แมค่รูอาจารย์ส าหรับทริปจาริกบญุผ้าอาบน า้ฝนและ
เทียนพรรษาปีนีค้รับ 

 

 
 
28 มิถุนายน 62 คณะส ารวจท่ีดินมีท่านเลขากาญฯ คุณสันติสุขและคุณสุวิทย์ร่วมทางกันมาเพ่ือสร้าง
เสนาสนะ ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์อคัรเดช วดับุญญาวาส ชลบุรี คณะเรามาถึงจ.น่านตอนเย็น เช่ารถและ
เดินทางเข้าไปดท่ีูกนัทนัที แตแ่ทนท่ีจะเข้าทางตะวนัออกทางไร่นิธากร เราไปเข้าทางเหนือท่ีต้องผ่ านท่ีของ
คณุนฤมล น้องสาวของเจ้าของท่ีคือคณุอานนท์ ถนนทางเข้าประมาณ4เมตรเป็นลกูรังท่ีแน่นดีมากแตต้่อง
เดนิเข้าถนนเล็กๆ กว้างประมาณ 2 เมตรเข้าสู่ท่ีทางทิศเหนืออีกประมาณ 100 เมตร เน่ืองจากเวลาเย็นแล้ว
เราจึงได้แตส่ ารวจท่ีตัง้และดหูลกัหมุดบางหลกัเท่านัน้ ออกจากท่ีเราก็กลบัเ ข้าตวัเมืองน่านนดัพบเพ่ือนๆ
ทานอาหารเย็นกนัเพ่ือปรึกษาเร่ืองการจดัสร้างเสนาสนะแห่งใหม่นี ้เสร็จแล้วก็เข้าไปพกัท่ีวดัป่าวงัวิโมกข์ 
ท างานกนัตอ่โดยวางแผนการส ารวจท่ีดนิในวนัรุ่งขึน้ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216333509444549&set=pcb.10216333573366147&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCzX1AyfuvLLh2BhQP4DHGqUUcen6ZqjWbfYKtVOdWAbKc5OIIEuzImedYbzsgASZNUInKNn5-jHRpD&__xts__%5B0%5D=68.ARAss2ciaulsi77APTG7hH7PUbeQOkkR0_BBxXojVL_2-btnxH4WKlJvrFz9WJCov_ejKZmCSZmjenMK3h3G8m6kf23sczTrH8PoGVeRWWNMp_o3UH3yf2tsL-l6IGQLK8eeR9yMz8cIriaTrpGHmpcuPJspPAvytwmM_I1QWJpYI7HH6HeogYqeQhQWt7kQr-lIawF8IueG00rzYOrzcstCg8e4ItOgJ_cE6WW4H8nBxAM65O4XWxfVzeqpFwcls9zpBv16726jPl3kCWxQbGNrOz8e-Pk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216333509444549&set=pcb.10216333573366147&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCzX1AyfuvLLh2BhQP4DHGqUUcen6ZqjWbfYKtVOdWAbKc5OIIEuzImedYbzsgASZNUInKNn5-jHRpD&__xts__%5B0%5D=68.ARAss2ciaulsi77APTG7hH7PUbeQOkkR0_BBxXojVL_2-btnxH4WKlJvrFz9WJCov_ejKZmCSZmjenMK3h3G8m6kf23sczTrH8PoGVeRWWNMp_o3UH3yf2tsL-l6IGQLK8eeR9yMz8cIriaTrpGHmpcuPJspPAvytwmM_I1QWJpYI7HH6HeogYqeQhQWt7kQr-lIawF8IueG00rzYOrzcstCg8e4ItOgJ_cE6WW4H8nBxAM65O4XWxfVzeqpFwcls9zpBv16726jPl3kCWxQbGNrOz8e-Pk


 
 29 ม.ิย62 วดัวงัวิโมกข์ เม่ือคืนเราพกัภาวนากนัท่ีน่ี แตก่วา่จะนอนได้ก็คยุวางแผนกนัจนเท่ียงคืน เช้า
มาก็ชว่ยกนัท าอาหารถวายสงฆ์ท่ีซือ้มาเตรียมไว้ตัง้แตเ่ม่ือคืน วนันีมี้พระบวชใหม่ประมาณ10รูปตอนบา่ยจึง
มีญาติและเพ่ือนๆ ของนาคมากันหลายท่าน มีเวลาได้เรียนปรึกษาท่านนเรศเจ้าอาวาส ท่านเมตตาช่วย
พิจารณาและยงัพาไปเดินชมภายในวดั ทัง้กฎีุ ศาลาฯ คยุกนัสมยัก่อนท่ีเราเร่ิมมาผ่าตดัให้เด็กๆ พิการท่ีรพ.
นา่น ตกกลางคืนก็มาสนทนาธรรมกบัพระอาจารย์ท่ีวดันีจ้นสว่าง ตัง้แตปี่ 2533 ตัง้แตว่ดัเร่ิมสร้างในสสุานมี
ท่ีเพียง 8 ไร่ ปัจจบุนัมีเนือ้ท่ี 180 ไร่ สวยงาม สงบร่มเย็น คิดถึงวนัเวลาท่ีผ่านมากว่า 30 ปีแล้วท่ีเรามาสร้าง
วดั สร้างโรงเรียน สร้างอาคารให้วดั, รพ.ต่างๆ อีกหลายแห่ง ดีจงัท่ีวนันีเ้รามีโอกาสมาสร้างวดัป่าอีกครัง้ท่ี
จงัหวดัท่ีรักแหง่นีค้รับ 

 
 29 มิ.ย.62 ส ารวจท่ีสร้างวัดป่า ออกจากวัดป่าวังวิโมกข์ก็ไปรพ.รับหมอปู และนัดเจอพ่ีสามารถ-
โยธาจงัหวดัน่านเข้าไปดท่ีูกนั เน่ืองจากเราได้ท าการบ้านจากโฉนดท่ีได้มาก่อนนีจ้ึงได้ท าผงัไว้ก่อนล่วงหน้า 
เราจึงเดินส ารวจตามผงัท่ีท าไว้ แตป่รากฏว่า บริเวณส่วนคร่ึงบนด้านเหนือนัน้ไม่สามารถสร้างวดัได้ตามผงั
เพราะมีร่องน า้ลึกมากผ่านกลางท่ี พืน้ท่ีด้านข้างร่องน า้ก็ลาดชนัมากกว่า30องศา ส ารวจลงมาถึงด้านบนสดุ
ของท่ีมีท่ีราบอยู่มากพอควร บริเวณสระน า้ท่ีขุดไว้เดิม และแปลงของคุณนฤมลน้องสาวของเจ้าของท่ี
ประมาณย่ีสิบไร่เป็นเนินท่ีไม่สงูมากมีถนนผ่านท่ีดินด้วยแตพ่อดีท่ีผืนนีเ้จ้าของไม่ได้ถวายจึงไม่สามารถสร้าง
วดับริเวณนีไ้ด้ครับ ผงัท่ีวางไว้คงไม่สามารถท าตามได้เช่นเดียวกันครับ ทางคณุสามารถแนะน าให้ปรับถาง
วชัพืชและไผ่ทัง้หมดจากพืน้ท่ีให้สามารถเห็นภาพรวมเพ่ือจะได้วางแผนได้ดีขึน้ และแนะน าให้ท าเร่ืองขอ
อนญุาตก่อสร้างอาคารก่อนด าเนินการพฒันาพืน้ท่ีซึง่ต้องให้เจ้าของท่ีดนิเป็นผู้ ย่ืนเร่ืองอีกด้วย ระหวา่งส ารวจ
เจอทัง้แมงป่องช้าง รูงู ตะขาบฯทัง้เสียเหง่ือ เสียเลือดกนัเล็กๆน้อยๆครับดีท่ีฝนไม่ตกและมีพ่ีขวญัจากวดัวงั
วิโมกข์มาชว่ยแผว่ถางป่าให้ด้วย คณุเคนสามีคณุคนสามีคณุนฤมลชว่ยมาชีจ้ดุตา่งๆให้ด้วยครับ 



 

 29 มิ.ย.62 บ่าย หลังส ารวจพืน้ท่ีบ่ายเรามาทานอาหารกันท่ีร้านบ้านเจ พ่ีจินเป็นพยาบาลน่านท่ี
ออกมาท าอาหารเจ คิดถึงจึงมาเย่ียมเยียน บ้านเจ อ่ิมบญุ ทานเสร็จเราก็มากราบเย่ียมอาจารย์นพ.บญุยงค์ 
ปชูนียบคุคลของสาธารณสขุเมืองน่าน ทา่นดแูลคนไข้อยา่งดีจนพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ร.9เมตตามอบ
เงินมาสร้างอาคารให้รพ.นา่นตัง้แตปี่27 และทกุครัง้ท่ีเรามาผา่ตดัทา่นก็จะมาเย่ียมเยียน ทานอาหารด้วยบ้าง
ครัง้ออกจากห้องผ่าตดัตีสองตีสามท่านยงัมายืนรอไตถ่ามว่าพวกเราเหน่ือยไหม? อาจารย์แพทย์ท่ีเราเคารพ
ยิ่งผู้หนึง่ครับ เราได้น าผ้าแพรสีน า้เงินมามอบให้เพราะไมท่ราบจะเอาอะไรมาให้ท่านแทนความรักเคารพทา่น
ได้ ออกมาเราก็ได้คยุกับท่านอจ.คณิตอดีตผอ.รพ.แตก็่ยงัมาช่วยดแูลรพ.อยู่ตลอด ปรึกษากนัเร่ืองท่ีจะสร้าง
อาคารให้ญาติผป.ได้พกักัน และเร่ืองไฟตกท าให้มีปัญหากับการผ่าตดัเสมอๆ เย็นเราพ่ีๆน้องๆก้ได้มาทาน
อาหารเย็นกันใกล้ๆรพ.ริมแม่น า้น่านคุยกันเร่ืองเก่าๆตามภาษาผู้ สูงอายุครับ กลับมาท่ีวัดวังวิโมกข์ก็
ปรึกษาหารือกนัจนเท่ียงคืนและนัง่ภาวนาจนสว่างหาทางแก้ไขผงัวดัแห่งใหม่นี ้แต่ดีท่ีไม่รู้สึกว่วงเลย สดช่ืน
กวา่นอนด้วยซ า้เพราหาทางออกได้บ้างแล้ว 

 
30 มิ.ย. 62 ส ารวจพืน้ท่ีสร้างวดัอีกครัง้ เช้านีเ้ราช่วยกนัเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์และฉลองพระ

บวชใหมด้่วยรวมทัง้มีการท าสามีจิกรรมให้ทา่นนเรศในวาระท่ีท่านจะไปจ าพรรษา ณ ประเทศองักฤษใน1กค.



นีเ้กือบ4เดือนด้วยครับ ออกจากวดัก็ไปส ารวจท่ีอีกครัง้เพ่ือหาพืน้ท่ีท่ีพอจะใช้งานได้โดยส ารวจตามร่องน า้
ตา่งๆและผกูเชือกฟางสีแดงไว้เป็นเขตท่ีจะปรับแตง่พืน้ท่ีขณะก าลงัส ารวจฝนตกมาอยา่งหนกัจนทกุคนเปียก
ปอนไปหมด และจ าเป็นต้องออกจากพืน้ท่ีมาส่งน้องเคนไปแพร่ตอ่ บา่ยสามแวะมาทานอาหารกบัคณุหมอปู
ฝากพระพุทธรูปให้อาจารย์นพ.บุญยงค์และเดินทางไปสนามบิน สรุปงานกันท่ีสนามบินอีกครัง้ก่อนจะ
เดินทางกลบับ้านแตล่ะคนได้เปล่ียนเสือ้ผ้ากนัแตเ่ราเปล่ียนได้เฉพาะเสือ้กางเกงรองเท้าถุงเท้าเปียกไปหมด
เลยครับแตก็่ดีท่ีได้งาน สรุปว่าเราส ารวจพืน้ท่ีท่ีพอจะสร้างเสนาสนะได้ประมาณ20ไร่ และท าสญัญาลกัษณ์
ตามขอบพืน้ท่ีไว้ พอท่ีจะน าเคร่ืองจกัรมาเปิดพืน้ท่ีส าหรับขุดเจาะน า้บาดาลและเร่ิมก่อสร้างได้ หลังจาก
รายงานเร่ืองการส ารวจให้ครูจารย์ตัน๋เรียบร้อยแล้วและท่านพิจารณาเห็นชอบก่อน 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216468154850600&set=pcb.10216468296814149&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRDcIA6qJhOnhmmvEtpnsn-o_jAzxl0IwKgHbHL6hzKw5-CB6IW5F1is6K8YxnK4FCQ2GJTQzryEJ1&__xts__%5B0%5D=68.ARC5iB62lXBAyNFx8BBwfia_oSPg2PR0dJIBtfqTJEdetndxYJNx31FSLnhbFh_dMNmzDpDcvQhh1eSitBbGpFrh2IwcMZAXVCjigDOZpoN_kYOygsSQaEyI7bnHMvoDIKsagpIHSxiicqiiUb1FZZ4CCJr80t_sZT7COBTc4uxjFeEo8gf3AhFDwoKQFtJb4gq1e6TZL6maqWUGgk7r7XvyJvrCAe8P8kUgxI7u5ipxpHsWTEusgU74huplKDNWBtVp8XoxqafVeCH3FY7DxzS7cPPcr-U
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216468154850600&set=pcb.10216468296814149&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRDcIA6qJhOnhmmvEtpnsn-o_jAzxl0IwKgHbHL6hzKw5-CB6IW5F1is6K8YxnK4FCQ2GJTQzryEJ1&__xts__%5B0%5D=68.ARC5iB62lXBAyNFx8BBwfia_oSPg2PR0dJIBtfqTJEdetndxYJNx31FSLnhbFh_dMNmzDpDcvQhh1eSitBbGpFrh2IwcMZAXVCjigDOZpoN_kYOygsSQaEyI7bnHMvoDIKsagpIHSxiicqiiUb1FZZ4CCJr80t_sZT7COBTc4uxjFeEo8gf3AhFDwoKQFtJb4gq1e6TZL6maqWUGgk7r7XvyJvrCAe8P8kUgxI7u5ipxpHsWTEusgU74huplKDNWBtVp8XoxqafVeCH3FY7DxzS7cPPcr-U

