
กรกฎาคม 2561 

7-8 ก.ค. เสนาสนะวัดป่าแก้วบดนิทร์ธร 

ออกจากธรรมวิภาวนัแต่เช้ามาถึงวดัป่าแก้วบดินทร์ธรเกือบสิบโมง ตรวจดงูานก่อสร้างเสนาสนะวดัป่าแก้วฯ กฎีุ
ทัง้หกหลังเสร็จแล้ว แต่ท าทางเดินจงกรมไปได้เส้นเดียวครับ ส่วนห้องน า้ฆราวาส ห้องน า้สงฆ์เสร็จเรียบร้อย 
ระบบน า้ประปาขดุบ่อพร้อมติดตัง้ปัม้น า้บาดาลและส่งกระจายถึงทกุกฎีุทกุอาคาร พร้อมฐานแท้งค์น า้ท่ีปัจจบุนั
มีถงัเก็บอยู่ท่ี 4000 ลิตร แต่สามารถเพิ่มได้ถึง 8000 ลิตรครับ กฎีุเจ้าอาวาสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศาลาโรงน า้ร้อน
เสร็จเรียบร้อย รอเก็บสีและท าความสะอาดทกุอาคารอีกที คณะสงฆ์ก็เข้าอยู่ได้แล้วครับในจนัทร์ท่ี  9 ก.ค.นีค้รับ 
ส่วนศาลาอุโบสถต้องรออีกสองสัปดาห์ครับ ระบบถนนภายในด าเนินการแล้วพร้อมทางระบายน า้แต่..ร่อง
ระบายน า้ลึกเพียง 10 ซม. แต่ท่ีออกแบบไว้เป็น 60 ซม. และท่ียงัมีปัญหาอีกก็คือทางวดัปลูกต้นไม้กลางถนน
รอบสระน า้ท่ีจะใช้เป็นถนนหลกัในการเดินทางเข้าในเขตสงฆ์ ทัง้ๆท่ีเขียนแปลนหลกักนัเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นไป
ตามแปลนหลกัจะเห็นทางถนนอยู่ในอโุมงค์ต้นไม้รอบขอบสระยามตลอดไปจนด้านหลงัและอ้อมมาถึงศาลาน า้
ร้อนและกฎีุ ขอบบ่อทิศเหนือจะโล่งเพ่ือเป็นท่ีซกัย้อมตากผ้าจีวรของสงฆ์ ได้อย่างดีแต่คงต้องสดุแต่ท่านอาจารย์
พระมหาจกัรายธุจดัการเองแล้ว พร้อมกบัย้ายสายไฟหลกัเข้าด้านหลงักฎีุเจ้าอาวาสและศาลาอโุบสถและศาลา
โรงน า้ร้อนและห้องน า้ครับ อีกสองสปัดาห์เสนาสนะหลกัของวดัป่าแก้วบดินทร์ธรคงเสร็จตามก าหนดสามเดือน
นะครับ แต่เร่ืองการปรับภูมิทัศน์ การดูแลความสะอาดสะอ้านความเป็นระเบียบในวัดคงต้องเป็นกิจของ
พระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาแล้วครับ ก าหนดประดิษฐานพระประธาน พระพุทธปรัตถกรนาคาพิทกัษ์ จะท าพิธีในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. นีค้รับ.  

 

 



 

ออกจากวดัมาเลือกซือ้สีทาอโุบสถ สขุภณัฑ์ระบบไฟฟ้าและกระเบือ้งปูพืน้ท่ีโกบอล และรับแผ่นแกรนิต 

จ าหลกัประวตัิวดัป่าแก้วและค าสอนครูอาจารย์ไว้ ณ หน้าพระอโุบสถ หกแผ่น เสร็จก็เข้าพระธาตุเชิงชุมกราบ

นมสัการองค์พระธาตุ ท าวตัรเย็นและนัง่ภาวนาจนส่ีทุ่มก่อนกลบัไปพกัผ่อน อีกสองสปัดาห์ก็จะครบสามเดือน

แห่งการสร้างวดัป่าแก้วบดินทร์ธรแห่งนีน้ะครับ คุณลุงเติมท่ีมาช่วยดแูลการก่อสร้างท่านศรัทธาจึงจะบรรพชา

อปุสมบทในวนัท่ี 14 ก.ค. นี ้เพ่ือจ าพรรษาแรก ณ วดัแห่งนีค้รับ กราบอนโุมทนาในจิตศรัทธาอนัยิ่งใหญ่นีด้้วย

นะครับ เพ่ือนยงัร่วมบญุกนัได้ถึงวนัท่ี 27 ต.ค. วนัถวายเสนาสนะ ถวายพระปางยืนภาวนาและกฐินครัง้แรกของ

วดัแห่งนีค้รับ 

 
 

14 ก.ค. พธีิเททองหล่อพระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ 

 ถวายมทุิตาสกัการะท่านเจ้าคณุเทพปัญญากวี อายวุฒันมงคลครบ 83 ปีเต็ม ในพธีิหล่อพระประธาน
หน้าพระอโุบสถวดัป่าแก้วบดินทร์ธร สกลนคร มีนามว่าพระปิยพทุบรมไตรโลกนาถ”พระพทุธเจ้าท่ีเป็นท่ีรักและ
ท่ีพึง่ของสามโลก” ท่านเป็นพระอปัุชฌาย์ของเราสองสมยัเม่ือบวชเรียนท่ีวดัมกฏุกษัตริยารามและวดัอโศการาม
หลายปีก่อน 

 



 

 
ธรระจากพระโอษฐ์ 15ก.ค. เร่ืองธรรมะส าหรับคฤหสัถ์* 

1.ปราภวสตูร-เทวดามาถามปัญหาเร่ืองเหตแุห่งความเสล่ือมและความเจริญ เช่นเหตุ
แห่งความเสล่ือม คือคบอสตัตบรุุษ, หยิ่ง กระด้าง,เป็นนกัเลง,ทศีุล,ท าตวัไม่สมฐานะ, 
ชอบนอน ชอบคยุ ไม่หมัน่ เกียจคร้าน โกรธง่าย,ไม่เลีย้งดมูารดาบิดา เป็นต้น 
2. อคัคปัปสาทสตูร-ว่าด้วยความเล่ือมใสในสิ่งท่ีเลิศ ได้แก่ผู้ ท่ีเล่ือมใสใน พระพทุธเจ้า,
อริยมรรคมีองค์ 8,วิราคะ (ความคลายก าหนดั),พระสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า ย่อมได้
สิ่งท่ีเลิศคืออาย ุวรรณะ ยศ เกียรติ สขุ และพละ ( เป็นบทให้พรของพระสงฆ์ด้วย) 

3.สพรหมกสตูร-มารดาบิดาคือพรหมของบตุร จงึควรสกัการะบิดามารดานัน้ด้วยข้าว น า้ ผ้า ท่ีนอน การ
ให้อาบน า้ และการล้างเท้า เพราะมารดาบิดานัน้มีบญุคณุต่อบตุรเสมอด้วยพรหม ผู้ดแูลมารดาบิดาตายไปแล้ว
ย่อมบนัเทิงในสวรรค์ 

4. นิรย ปตติสตูร กรรม-ผลของกรรม เข่น โลภะ-ไปเป็นเปรต,โทษะ-ไบนรก,โมหะ-ไปเป็นเดรัจฉาน ส่วนศีล
ไปสู่สวรรค์ สมถกรรมฐาน-พหรม,วิปัสสนากรรมฐาน-นิพพาน 

5. ปสนันจิตตสตูร-ว่าด้วยบคุคลผู้ มีจิตเล่ือมใสในพระรัตนตรัย ย่อมพาไปสู่สคุติโลกสวรรค์เป็นต้น 
6. เทว จวนสตูร-เทวดาก่อนท่ีจะจตุิจะต้องมีนิมิต ๕ ประการปรากฏขึน้ คือ  

๑. ดอกไม้ทิพย์เคร่ืองประดบัเห่ียวแห้ง ๒. ผ้าทรงเศร้าหมอง ๓. มีเหง่ือไหลออกจากรักแร้สองข้าง ๔. ทิพยอาสน์ 
คือท่ีนัง่ท่ีนอนท่ีเคยสบายกลบัแข็งกระด้าง ๕. ร่างกายเศร้าหมอง รัศมีกายก็พลอยเศร้าหมองด้วย 
*เพ่ือนๆเทวดาจะให้พรว่า ขอให้เกิดในสขุติภพคือมนษุย์ ขอให้มีศรัทธาในพระธรรม *  

7. สขุปัฏฐานสตูร-ว่าด้วยสขุ ต้องอย่ากลวับญุ เพราะบญุน า สขุ/ทรัพย์/สวรรค์มาให้ 



8. ปญุญสตูร-ว่าด้วยผลของบญุท่ีท าให้พระพทุธเจ้าได้เกิดเป็นพรหม,ท้าวสกักะ,พระเจ้าจกัรพรรดิฯ อนัมี
ฤทธ์ิมีอานภุาพมาก เป็นต้นท่านให้หมัน่ท าบญุท าทาน-บริจาค/จาคะ,ทมะ-ฝึกฝนตนอดทน,สญัญมะ- ส ารวม
สงัวร 

9.ระหว่างการบรรยายท่านได้สอนถึงเร่ืองหวัใจเปรต-ทสุะนะโส คือ  
ท-ุทชุชีวิตะชีวิมหาเยสนัโน นะทะทามหะเส วิชชะมาเนส ุโภเคส ุทีปัง นากมัหะอตัตะโน เม่ือยงัเป็นมนษุย์มีโภค
ทรัพย์มากมาย เราก็ไม่ได้ให้ทาน ไม่ท าท่ีพึง่แก่ตวั ท าแต่ความชัว่ช้าสารเลว 
สะ-สฏัฐีวสัสะหสัสานิ ปะริปณุณานิ สพัพะโส นิระเย ปัจจะมา-นานงั กะทา อนัโตภะวิสสะติ เราตกนรก
หมกไหม้เป็นเวลาหกหม่ืนปีแล้วเม่ือไรจะสิน้เวรสิน้กรรมเสียที 
นะ-นตัถิอนัโต กโุต อนัโต นะอนัโต ปะฏิทิสสะติ ตะทาหิ ปะกะตงั ปาปัง มะมะตยุหญัจะ มาริสา ไม่มีท่ีสดุสิน้
ดอก เม่ือไหร่เล่ามนัจะสิน้เวรสิน้กรรม ก็พวกเราท าแต่ความชัว่ช้าสารเลวน่ี เพื่อนเอ๋ย 
โส-โสหงั นูนะอิโต คนัตวา โยนิง ลทัธานะ มานสิุง วะทญัญู สีละสมัปันโน กาหามิ กสุะลงั พะหงุ ถ้าเราได้เกิด
เป็นมนษุย์อีก เราจะให้ทานรักษาศีลจะท าบญุกศุลเป็นอนัมาก  

10. มหากศุลจิต ๘ สภาพจิต ซึง่ประกอบด้วยเจตนาท่ีดีงาม อนัเป็นกามาวจรกศุลนี ้จงึเรียกว่า มหากศุล
จิต โดยจ าแนกออกได้เป็น ๘ ประเภท คือ 
๑.) โสมนสฺสสหคต  ญาณสมฺปยตฺุต  อสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่
มีการชกัชวน 
๒.) โสมนสฺสสหคต  ญาณสมฺปยตฺุต  สสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความยินดี ประกอบด้วยปัญญา โดยมี
การชกัชวน 
๓.) โสมนสฺสสหคต  ญาณวิปปฺยตฺุต  อสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดย
ไม่มีการชกัชวน 
๔.) โสมนสฺสสหคต  ญาณวิปปฺยตฺุต  สสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความยินดี ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมี
การชกัชวน 
๕.) อเุบกฺขาสหคต  ญาณสมฺปยตฺุต  อสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความเฉยๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยไม่
มีการชกัชวน 
๖.) อเุบกฺขาสหคต  ญาณสมฺปยตฺุต  สสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความเฉยๆ ประกอบด้วยปัญญา โดยมี
การชกัชวน 
๗.) อเุบกฺขาสหคต  ญาณวิปปฺยตฺุต  อสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความเฉยๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดย
ไม่มีการชกัชวน 
๘.) อเุบกฺขาสหคต  ญาณวิปปฺยตฺุต  สสงฺขาริก  คือ จิตท่ีเกิดขึน้พร้อมกบัความเฉยๆ ไม่ประกอบด้วยปัญญา โดยมี
การชกัชวน 

 



15-17 กรกฎาคม  
กราบลาและอโหสิกรรมพ่อแม่ครูจารย์บญุมี ณ วดัป่าศิลาพร ยโสธร พร้อมพ่ีสเุมธและน้องกาญฯ พวก

เ ร า เ ดิ น ท า ง ไ ป พ ร้ อ ม พ อ . สุ ชิ น  วั ด ธ ร ร ม ส ถิ ต ย์  ท่ า น เ ม ต ต า ใ ห้ เ ร า ปู พ ร ม แ ด ง ห น้ า ท่ี   
สักการะหลวงปู่ ด้วย กราบขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์  พบครูจารย์หลายท่าน เช่น ท่านพระอาจารย์สงบ พระ
อาจารย์อินทร์ถวาย พระอาจารย์จ ารัส พระอาจารย์บญุมา พระอาจารย์ก่อเกียรติฯ พวกเรานัง่ภาวนากนัท่ีเจดีย์
ผู้ มีบุญตลอดคืน ใส่บาตร ถวายจงัหันหลวงปู่ แบน และร่วมโรงทานไปอีก8000บ. ถวายปัจจยัใช้งานหลวงปู่  
30000 บ. ส่วนโรงทานวัชรธรรมจะออก 18-19 ก.ค. พร้อมกล่องไทยธรรมหนังสือธรรมะอีก 100 กล่อง ขอ
อนุโมทนากับทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในบุญกุศลนีค้รับ ข้อคิดจากพระอาจารย์แบน-ท่านว่าการถ่ายรูปท่ีพวกเรา
ถ่ายกนัมนัไร้สาระ จะถ่ายเก็บเป็นประวตัิศาสตร์ ท่ีระลกึอยากเหมาะสมย่อมได้แต่เอาแต่ถ่ายเล่นไปเร่ือยๆนัน้ไม่
มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าให้สนใจรูปของตนเองหมั่นมองเข้าไปให้เห็นในรูปของตนว่าประกอบมาจากอะไร
อย่างไร ก็จะดีกว่าสนใจรูปผู้ อ่ืนมากมาย - ท่านยงัว่า คนเราต้องเอาถูกต้องก่อนถูกใจ ท าอะไรให้มีเหตุผลมี
หลกัการไม่เอาแต่ใจตน 

 

 
วดัป่ามณีรัตน์ อ.ส าโรง จ.อุบลฯ พ่ีสเุมธพามาเย่ียมถวายผ้าอาบน า้ฝนแด่พระอาจารย์อเุทน วดัป่ามณี

รัตน์ ท่ีเป็นท่ีเดิมท่ีพระอาจารย์ทองรัตน์เคยอยู่ เราเคยมาช่วยท าอาคารท่ีพกัชาย ห้องน า้และระบบประปาในวดั
และยงัได้อญัเชิญกฐินพระราชทานมาถวายท่ีวดันีห้ลายปีก่อน ขณะนีท้างวดัก าลงัสร้างเจดีย์ให้หลวงปู่ ทองรัตน์ 
เกือบเสร็จแล้วครับ บริเวณยอดเจดีย์ท่านจะใช้เป็นstainless ไปถึงยอดเลยครับ 



 
รพ.ส าโรง อุบลฯ ตรวจดูงานต่อเติมห้องตรวจโรค ณ รพ.ส าโรง ปัจจุบันท าหลังคาคลุมพืน้ท่ีแล้วแต่มี

ปัญหาน า้ร่ัว ท าให้ฝา้เสียหายต้องรือ้งานใหม่ และก าลงัเปล่ียนช่างชดุใหม่เข้ามาท างานแทนซึง่จะเป็นช่างจาก
วดัหนองป่าพง คงจะได้เร่ิมปรับปรุงต่อเร็วๆนีค้รับ 

 
20-22 ก.ค. การอบรมปฎิบตัิภาวนา ณ วชัรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์สุธรรม สธุัมโม วดัป่าหนองไผ่

พระอาจารย์มหาจกัรายธุ สมัมปัตโต วดัป่าโนนขมุเงิน ท่านสอนหลกัการภาวนาต้องมีสติตามรู้ในค าภาวนาหรือ
จะจบักายเช่นลมเข้าออกก็ได้ ตามไปให้ตลอดจะเจ็บปวดเวทนามากน้อยก็เอาสติเกาะไว้ไม่ปล่อยจะเห็นได้ท่ีละ
น้อยๆว่าเวทนากับจิตนัน้ไม่ใช่อนัเดียวกนั ท าบ่อยๆก็จะมัน่ใจใช้สติตามรู้หรือเกาะค าบริกรรม/ลมเข้าออกโดย
เวทนาไม่มารบกวนได้ ปวดก็ปวดไปใจไม่ยุ่ง จนสงบลงก็เอาปัญญามาพจิารนาต่อแยกแยะเวทนานัน้ๆก็ได้หรือ
จะมาแยกแยะกายก็ได้ต่อไป สนกุสนานกบัการภาวนากนันะครับ 

 



 

 

23 ก.ค.ตรวจดูงาน อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ. วงัเจ้า งานก้าวหน้าไปได้เกือบ 90% แล้ว
ครับ ก าลังท าประตูหน้าต่างภายในอาคารอยู่ครับ สุขภัณฑ์ห้องน า้ติดตัง้เรียบร้อยทางเดินหลังอาคารและ
ทางเดินเช่ือมอาคารด้านหน้าก็เสร็จแล้ว เหลือหอพระพทุธเมตตาศาลพระเจ้าตากสินมหาราชยงัเพิ่งเร่ิมโครง
หลงัคา วนันีไ้ประบสุายไฟเมนท่ีจะน ามาใช้ท่ีอาคารนี ้และจดุวางพระเจ้าตากและพระพทุธเมตตารวมทัง้รูปพระ
พทุธประวตัิด้วยครับ ส่วนเหรียญท่ีระลึกพระเจ้าตากก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว วนันีไ้ด้ปรึกษากบัท่านผอ. เร่ืองการจดั
พธีิเปิดอาคารพร้อมหอพระพทุธเมตตาและศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใน 15 ตค. ศกนีด้้วยครับ 

 

 



 
25 กรกฎาคม สร้างบ้านให้น้องหมา 
หลังจากท่ีได้ไปส ารวจพืน้ท่ีบ้านหมาจรท่ีนครสวรรค์มาแล้วพบว่าปัญหาใหญ่ๆอาจไม่ใช่เพียงแต่ท่ีให้

อาหารเท่านัน้ เราพบปัญหาอีกหลายๆเร่ือง จึงตัง้ใจจะให้ความช่วยเหลือน้องๆสุนัขเหล่านี ้และเข้าไปหาพ่ี
กัญญาช่วยหาช่างและเคร่ืองมือหนักมาปรับปรุงพืน้ท่ีให้เป็นบ้านแสนสุขของน้องๆมากขึน้ และพาพ่ีเขามาดู
หน้างานก่อนจะน าช่างมาส ารวจรายละเอียดอีกครัง้ เบือ้งต้น สิ่งท่ีอยากจะบูรณะให้เขาคือ 1. เร่ืองท่ีอยู่ท่ีมี
หลายหลังท่ีถาวรหน่อยคงต้องปรับปรุงท าพืน้ปูนซีเมนต์ให้ท าความสะอาดได้ง่ายและอยู่สบายขึน้ก ว่าเดิม        
2. เร่ืองทางเดินท่ีต้องท าให้สะดวกกับการดูแลและท าความสะอาด. 3.เร่ืองโรงอาหารท่ีจะจดัท าให้ตามความ
ประสงค์6*12ม. สองหลงั 4. เร่ืองระบบประปาและทางระบายน า้ เพราะสภาพพืน้ท่ีมีน า้เน่าด าเหม็นขงัอยู่เป็น
จดุๆ จึงต้องท าทางระบายน า้ให้ดีสะดวกกบัการท าความสะอาด 5. เต็นท์ ท่ีกางใช้อยู่เร่ิมรับไม่ไหวคงต้องแก้ไข
หรือเอาออกให้อากาสถ่ายเทสะดวกไม่สะสมเชือ้โรค 6.วางท่อระบบระบายน า้เสีย และมีบ่อบ าบัดน า้เสีย
ปอ้งกนัการติดเชือ้ และโรคระบาดต่อไป งานต่อไปคงต้องเข้าท่ีประชมุหาข้อสรุปปลายเดือนนีห้รือต้นเดือนหน้า 
โดยส่งช่างเข้าไปดูหน้างานต้นเดือนหน้า เพราะการก่อสร้างท ายากมากในท่ีท่ีมีสุนัขอยู่หลายร้อยตัวเช่นนี ้
รวมทัง้ต้องหาท่ีพกัให้ช่างท่ีไปท างานด้วยครับ 

 

 
 
 



 27-29 กรกฎาคม จาริกบุญถวายผ้าอาบน า้ฝนและเทยีนพรรษา 

 ในเทศกาลเข้าพรรษาเราจะเข้าไปกราบท าวตัร ขอขมาและขอธรรมโอวาทจากพอ่แม่ครูอาจารย์ดแูล
ความเป็นอยู่ ทกุข์สขุ สถานท่ีจ าพรรษาว่า เป็นท่ีสปัปายะหรือยงัช่วยเหลือกิจต่างๆ ให้ท่านได้จ าพรรษาได้อย่าง
สะดวก พร้อมถวายผ้าอาบน า้ฝนในช่วงก่อนเข้าพรรษาด้วย 27ก.ค. วนัอาสาฬหบชูาออกจากธรรมวิภาวนัตีห้า 
มาถึงวดัแสงธรรมฯบ่ายห้าโมงเยน็ 12 ชม. จากอบุตัิเหตรุถน า้มนัพลิกคว ่าท่ีเขาปัก แต่ก็ยงัได้มากราบท าวตัรพอ่
แม่ครูอาจารย์โ สภาพร้อมคณะ16 ชีวิต และได้กราบถวายผ้าอาบน า้ฝน เทียนพรรษาและไทยธรรมต่างๆ รวม
ปัจจยัอีกหกพนับาท ครูอาจารย์ท่านเมตตาสอนให้เราเอาธรรมเข้าสู่ใจ สอนเร่ือง วิบากกรรมท่ีส่งผลตดิตามเรา
ไปในวฎัสงสารนี ้เช่นกรณีน้องๆ หมปู่าอทุกภยั วาตภยัต่างๆ ท่ีต้องรับผลจากกรรมท่ีกระท าไว้ ท่านจงึสอนให้เรา
เร่งออกจากภพชาติเสีย เพราะการเกิดมาแล้วจะไม่ท าผิดทางกายวาจาใจนัน้เป็นไปได้ยากย่ิงนกั 

 
 

 
 

   

 28 ก.ค. เข้าพรรษา วดัท่ีสอง วดัป่าโนนขมุเงิน เช้าหกโมงช่วยกนัจดัจงัหนัถวายพระสงฆ์ เร่ิมเทศกาลเข้าพรรษา

ตลอดสามเดือน ครูอาจารย์ท่านใช้เป็นกุศโลบายสู้ กิเลสในใจ  ให้ตัง้สัจจะ ท าความดีต่อสู้ กับกิเลสให้ได้ใน

พรรษานี ้แล้วแต่ใครจะตัง้สจัจะเช่นไร แต่ต้องพยายามท าให้ได้ เม่ือตัง้แล้วอย่าลืมบทลงโทษตวัเองด้วยเม่ือท า

ไม่ได้เช่น ท าผิดสจัจะหนึ่งครัง้อดอาหารหนึ่งวนั หรือไม่นอนหนึ่งวนัเป็นต้น เพ่ือนๆ ครับ พรรษานีเ้รามาบาเพ็ญ

เพียรทาความดีกนันะครับ 

 

 
 

 

 

 

 



28 ก.ค. วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ณ วดัป่าแก้วบดินทร์ธรถวายพระประธานพระพทุธปรัต
ถกรนาคาพิทกัษ์พร้อมพานพุ่มดอกไม้และชุดแจกันหินอ่อน พร้อมกับการท าวตัรท่านเจ้าอาวาสและถวายผ้า
อาบ/เทียน พรรษาวดันีใ้ช้เวลาสร้างสามเดือนเสร็จแต่ความเรียบร้อยอาจไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ได้ทัง้กุฎิ
ห้องน า้ ระบบน า้ ประปา ทางเดินศาลาใหญ่และศาลาโรงน า้ ร้อนครับ มาดแูล้วก็ช่ืนใจนะครับ 

 
 

 
 

 

 28 ก.ค. พระธาตุเชิงชุม ถวายผ้าอาบน า้ฝน และเทียนพรรษาวันท่ีสามของวนันี  ้ท าบุญร่วมซือ้ท่ีดิน

ขยายวัดถวายผ้าไตรและเทียนพรรษา เดินประทักษิณรอบองค์พระธาตุกราบระลึกในพระคุณขององค์พระ

ศาสดา 

 



 28 ก.ค.ถวายผ้าอาบน า้ฝน/เทียนพรรษาวดัท่ีส่ีวดัป่าสุทธาวาส กราบองค์หลวงปู่ มัน่และองค์หลวงตา

พระมหาบวั ระลกึพระคณุของพอ่แม่ครูอาจารย์ 

 

 28 ก.ค. วดัป่าสีห์พนม กราบหลวงปู่ บญุมา ท่านเมตตาให้โอวาทว่า สิ่งเดียวท่ีจริงคือจิตเพราะอวิชชามี
อยู่จึงท าให้เกิดรูป ท่ีเกิดจากมหาภตูรูปส่ีคือดินน า้ลมไฟ ซึง่เราได้มาจากมารดาบิดา จึงยดึเอาว่าเป็นตวัเป็นตน
ของเรา จึงเกิดทกุข์จากขนัธ์ทัง้ห้า จากรูปเวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณนี ้บางคนคิดผิดก็เอารูปหรือก้อนกายนี ้
ไปท าผิดทางกายวาจาใจ เกิดทกุข์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน พระพทุธองค์ทรงชีส้อนเร่ืองทกุข์และเหตเุกิดทกุข์และบอก
ทางออกจากทุกข์คือนิโรธตามทางแห่งมรรค เบือ้งต้นขอให้เราตัง้ใจส ารวมระวงัในกายวาจาใจ รักษาศีลให้ได้
อย่างน้อยศีลห้าอย่าได้ขาดเป็นพืน้ฐานแก่งการพ้นทกุข์กลบัไปสู่จิตท่ีบริสทุธ์ิ  

 

 

28 ก.ค. วัดป่าสันติกาวาส หลวงปู่ สมหมาย ตัง้ใจจะไปกราบหลวงปู่ สมหมาย  แต่ท่ีไปจ าพรรษาท่ี

ประเทศองักฤษกับหลวงปู่ ทองอินทร์ตัง้แต่มิ.ย.แล้วครับ เลยได้แต่กราบถวายผ้าอาบฯไทยธรรม เทียนพรรษาฯ 

กราบหลวงปู่ บญุจนัทร์แล้วจงึเดินทางต่อ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

28 ก.ค. วดัป่ารังสีปาลิวนั หลวงปู่ เขียน วดัป่าบ้านโพน หลวงปู่ เขียน ครูจารย์ท่ีเป็นสหธรรมมิกขององค์
หลวงตาบ้านตาดและอดีตสมเด็จพระสงัฆราช กราบพระอาจารย์สงบคยุสนทนากนัจนหายคิดถึง ท่านเล่าให้ฟัง
ว่าหลายปีก่อนท่านเดินออกจากวดัไปตอนกลางคืนสว่างท่ีภพูาน และไปจ าพรรษาท่ีวดัป่าโนนขมุเงินกบัท่าน
มหาทวยเทพซึง่เป็นชาวอบุลเช่นเดียวกบัท่านหนึง่พรรษา ท่านเล่าให้ฟังเพราะเราเพิง่ไปพกัท่ีวดัป่าโนนขมุเงิน
มาเมือคืนนีเ้อง ออกจากศาลาพบท่านชนุท่ีเคยไปช่วยสร้างเจดีย์ท่ีวดัป่าบวัแก้ว 

 

 

 29 ก.ค. วดัป่าท่างาม พระอาจารย์สมพร เม่ือคืนมาพกัภาวนาท่ีวดัป่าท่างาม ของท่านอาจารย์สมพร 
ศิษย์พระอาจารย์บญุมีถ า้เต่า วดัสวยงามมาก ๆ ครับ ทัง้ศาลาใหญ่ โรงน้าร้อน ครัว ท่ีพกัโยมเพิง่เสร็จ เจ้าภาพ
ชาวสิงคโปร์จะมาถวายพรุ่งนีเ้ช้า หลงักราบท าวตัรและถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษาแล้ว ท่านให้การอบรมว่า การ
มาท าวตัรถวายเทียนพรรษาท าบญุท าความดีในพระพทุธศาสนานีเ้ป็นสิ่งท่ีขดัเกลาจิตใจให้โน้มลงมาสู่บญุกศุล
ในพระพทุธศาสนา เป็นอริยทรัพย์ท่ีจะติดตามไปทกุภพทกุชาติ เกิดชาติใดภพใดก็จะมีศรัทธาใน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 



พระพทุธศาสนา ใจอยากท าบญุกศุล ฟังธรรมก็จะเข้าใจง่ายเข้าสู่มรรคได้อย่างรวดเร็วเพราะสร้างฐานในใจใน
จิตดวงนีไ้ว้แล้ว ศรัทธา คือข้อแรกของอริยมรรคนีจ้ึงส าคญัมาก ท่านให้พรให้สิ่งท่ีมุ่งหมายไว้ของพวกเราจง 
ส าเร็จ      

                

   

                    

 29 ก.ค. วดัถ้าผาแดงผานิมิต หลวงตาสิริ กราบพระธุตงัคธาตเุจดีย์ ท่ีสวยงามมาก กราบพระ

บรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ เสร็จก็ไปกราบถวายสกัการะพระอาจารย์

พรหมและถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา ก่อนจะรับพรและลากลบั 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



29 ก.ค. ส านกัสงฆ์ทรัพย์สวนพลู พระอาจารย์สมภพ เน่ืองจากรถติดมากจึงต้องตดัวดัอ่ืนออกไปเป็นวดั

สุดท้ายท่ีท่านป๋ิว เป็นวดัท่ี11 ท่านทาวตัรเย็นเสร็จและนั่งภาวนากันอยู่ กราบท าวัตรและถวายผ้าอาบ/เทียน

พรรษาเสร็จท่านให้พรและให้โอวาทว่าให้หมัน่ท าบุญท ากุศล คือ ทาน ศีล ภาวนา อย่าเอาแต่ทาน หรือศีลให้

หมั่นภาวนาด้วย ท่านให้ก าลังใจในการท าความดีและเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในวัดป่าบ้านตาดให้ฟังเป็น

ก าลงัใจ เช่นเร่ืองพระอาจารย์ปัญญาและพระอาจารย์เชอร่ีเป็นต้น เพ่ือนๆในคณะบอกว่าถ้าเป็นเร่ืองอย่างนีท้ัง้

คืนก็ไม่ง่วงเลยครับ สดุท้ายท่านให้พรให้พวกเราส าเร็จในสิ่งท่ีหวงั สขุภาพแข็งแรง 

 

           

 
 

30 ก.ค. มูลนิธิดวงแก้วร่วมออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเข่ือนแตกที่ประเทศลาว 

 

มลูนิธิดวงแก้วได้มอบยาให้คุณหมอหนูพาน รพ. สนามไชย ตามรายการท่ีทางรพ.ส่งมาให้ก่อนการเดินทาง 

เสร็จแล้วไปประสานกบัแพทย์ไทยจากรพ.อบุล เตรียมออกหน่วยกบัทีมของ สปป.ลาว พรุ่งนีเ้ช้า อนโุมทนากับ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ทุกท่านท่ีมีส่วนในกุศลนีน้ะครับ ขอบคุณทางซีพีลาวท่ีประสานและให้ความสะดวกสบายทุกอย่างในการ

เดินทางและประสานกับแพทย์ในพืน้ท่ีนะครับ ขอบพระคุณครับ จากนัน้พบปะประสานงานกับทีมกระทรวง

สาธารณสุขไทยฟังการสรุปสถานการณ์สาธารณสุขในพืน้ท่ี เสร็จแล้วไปเย่ียมโรงทานหมทูอดของซีพีก่อนไป

ปรึกษากบัทีมไฟฟา้ราชบรีุท่ีอตัตะปือ 

 

31 ก.ค. เข้าพท.ประสพภยัท่ีเข้าถึงได้แห่งแรก เน่ืองจากน า้เร่ิมลดลงแล้ว ชาวบ้านส่วนหนึง่เร่ิมกลบับ้าน

ท าความสะอาดบ้านส่วนท่ีบ้านพงัเสียหายก็ไปอยู่กนัตามศนูย์อพยพ ท่ีเราเขาไปวนันีเ้ป็นค่ายของเวียดนามแต่

ชาวเวียดนามย้ายไปแล้วชาวลาวใกล้เคียงจึงย้ายเข้าไปอยู่แทน ศนูย์นีข้าดแคลนมากของบริจาคยงัมาไม่ถึง มี

แพทย์ประจ าอยู่หนึ่งคน ปัญหาท่ีมีเร่ืองสิ่งแวดล้อมน า้กินน า้ใช้ท่ีสะอาดไม่มี มีคนป่วยสงสยัเป็นโรคมาเลเรียมี

ไข้วนัละสองครัง้หนาวสัน้อ่อนเพลียจึงต้องส่งไปรพ.อัตตะปือ การเดินทางล าบากมากโดยเฉพาะตอนฝนตก ถ้า

พรุ่งนีน้ า้ลดอากาสดีไม่มีฝนคงเข้าไปในพืน้ท่ีลกึกว่านีไ้ด้ 

 
ภูหลวง  เย็นเดินทางกลบัจากเขตประสบภยับริเวณฐานก่อสร้างเข่ือนของช่างชาวเวียดนามท่ี   ภหูลวง 

ตอนนีช้าวเวียดนามออกจากพืน้ท่ีไปแล้วชาวลาวท่ีประสบภัยมาอยู่แทน มีแพทย์ลาวดูแลอยู่หนึ่งท่าน การ

เดินทางค่อยข้างล าบากถนนหนทางยงัไม่เรียบร้อยนกัแต่ก็เร่ิมดีขึน้ ของและความช่วยเหลือต่างๆคงเข้าไปได้

เร็วๆนี ้ขากลับเห็นทีมช่วยเหลือจากลาวเข้าไปแจกของหลายทีมด้วยกัน ส่วนเราพรุ่งนีป้ระชุมสรุปงานเสร็จก็

จดัเก็บของเดินทางกลบัอบุลเย็นครับ ทีมแพทย์น้องคงรอการประสานงานกบัทางลาวอีกครัง้ครับ 



 

 

 


