
มถินุายน 2557 

2 ม.ิย. ดูความคบืหน้าการสรา้งกฏุวิดัอโศการาม 

กุฏิขึ้นโครงเสร็จรอมุงหลังคา ผนังมารอเตรียมแล้ว 

ห้องน้้าบุกระเบื้องเสร็จรอติดสุขภัณฑ์ อีก 10 วันคงจะเสร็จ 

ให้ช่างไฟช่างประปาช่างมุ้งลวดเข้าท้างานต่อได้เลยครับ 

 

 

 

  

  

 



4 ม.ิย. งานก้าวหน้าไปเร็วมากเลย หลังคายางน าเข้าส่งมาถึงแล้วไม่ต้องกลัว

กิ่งไม้ตกใส่หลังคาแล้วครับอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงเดินน  าไฟได้แล้วครับห้องน  าก็เสร็จ

แล้ว 

    

       

5-7 มิ.ย. เดินทางไปไต้หวัน คารวะท่านธรรมาจารย์สร้างเหยิน 

ไ ป ก ร า บ ล า ท่ า น ธ ร ร ม า จ า ร ย์  พ บ

กรรมการมูลนิธิชุดใหม่ เสนอแผนงาน

อีกสามปีข้างหน้า เตรียมการจักสร้าง

สมณะวาส จิ้งซือ และการแผ่แผ่ธรรม

ทางวิทยุโทรทัศน์ที่จะเริ่มในปลายปีนี้ 

เยี่ยมเลขากันชิงอี้ ที่ป่วยอยู่ที่ไต้หวันกับ

พี่สาว  

              



  

        

7 ม.ิย. 

ดูงานบูรณะซ่อมแซมเสนาสนะที่วัชรธรรม เสร็จ แล้วไปดูที่สร้างหอพระพุทธรูปที่

รพ. ห้วยพลู 

      

  บริเวณที่จะสร้างหอพระ รพ.ห้วยพลู 



    

 

13-17 ม.ิย. จารกิบุญอสีาน 

กราบพ่อแม่ครอูาจารย์ ถวายผ้าอาบน้้าฝนและมอบพระพุทธเมตตาให้ รพ.สุวรรณ

ภูม ิ 

13 มถินุายน 57 กทม.-วงัน้า้เขยีว –สุวรรณภมู ิ

05.30น.ออกเดินทางจาก ธรรมวิภาวัน 

07.30น.รับประทานอาหารเช้า พนมสารคาม 

09.00น.วดัป่าธรรมปิฎก พระอาจารย์ปริญญา 1 

13.00น.วดัป่าแสงธรรมวังเขาเขียวหลวงพ่อโสภา 2 

15.00น.วดัป่าพิมาย พระอาจารย์สมศักดิ์ 3 

19.00น. เข้าที่พัก ณ รพ.สวุรรณภูม ิ

14 มถินุายน 57สุวรรณภมูิ- ภผูาผึง้ 

06.00น. คณะ ออกจากกทม.ไปร้อยเอ็ด 

08.00น. รับคณะทีส่นามบินร้อยเอด็ 

09.00น. พิธีมอบพระพุทธเมตตาใหร้พ.สุวรรณภูมิ พระห้ารูปเจริญพระพุทธมนต์  

เสร็จแล้วถวายภัตตาหารเพล+ปัจจัยไทยธรรม 

11.00น. รับประทานอาหารร่วมกัน 

12.00น. เดินทางไปกราบแม่ชีแก้ว  

14.30น. วัดกัลยาณธัมโม (โชคไพศาล) เจดียศ์รีไตรรัตนานุสรณ์ 4 

16.30น. วัดป่าภูผาผึ้ง พระอาจารย์อ้ม 5 

15 มถินุายน 57 ภผูาผึง้- อดุร 

10.00น. วัดป่าหนองไผ่ พระอาจารย์สุธรรม 6 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00น. วัดพระธาตุเชิงชุม 7 

13.30น. วัดป่าสุทธาวาส หลวงปู่ม่ัน-หลวงปูห่ลุยส8์ 

16.00น. วัดป่าบ้านตาด พระอาจารย์สุดใจ 9  

18.00น. รับประทานอาหารเย็น 

วัชรธรรมสถาน 



20.00น. ส่งคณะ สนามบินอุดร 

21.00น. วัดป่าหนองแซง หลวงปูเ่สน10 

16 มถินุายน 57 อดุร –หนองววัซอ 

10.00น. วัดป่าภูผาแดง หลวงปู่ลี 11 

12.30น. วัดป่าภูสงัโฆ พระอาจารย์วันชัย 12 

14.30น. วัดพระธาตุบัวขาว 13 

16.00น. วัดป่าถ้้าเต่า พระอาจารยบ์ุญมี 14 

17 มถินุายน 57 หนองววัซอ-กทม. 

09.00น. ออกจากถ้้าเต่า 

14.00น.วดัเขาจันทร์งาม พระอาจารย์ประเสรฐิ 15 

19.00น. ธรรมวิภาวัน ปากน้า้ 

 

 วัดป่าธรรมปิฎก วัดแรกของการจาริกถวายผ้าอาบเป็นวันที่เราสรา้งไว้

ที่หน้าอุทยาน ทับลาน เมื่อปี 2550-2551 ขณะนี้สวยงามต้นไม้ขึ้นโตใหญ่แล้ว 

เป็นที่สุขใจปลื้มปิติมากๆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านนะครับ 

               

     

 



 วดัแสงธรรมวงัเขาเขยีว 

กราบลาขอขมาลพ.โสภา ร่วมปัจจัยสร้างเจดีย์องคห์ลวงตา กราบขอขมาท า

วัตรพ่อแม่ครูอาจารย์ กราบถวายผ้าอาบ และเทียนพรรษา ฟังพระธรรมเทศนา

อบรมพอเป็นที่ชื่นใจแล้วพากันภาวนากราบพ่อแม่บูรพาจารย์ด้วยกัน 

          
 

         
 

 วดัปา่พมิาย 

 

กราบถวายผ้าอาบลพ.สมศกัดิ์ เป็นวัดสายวัดป่านาค้า

น้อย สกุลปรียานนท์บริจาคที่สร้างวัดเมื่อเกือบสิบปีก่อน เรา

เคยน้ากฐนิพระราชทานไปถวาย เมือ่ตอนสรา้งวัดใหม่ๆ  

ปัจจุบันมีชาวบ้านมาสวดมนต์ท้าวตัรกันเป็นจ้านวนมาก 

ต้นไม้ก็โตขึ้นสวยงามจนจ้าแทบไม่ได้เลย  

 

 

 รพ.สุวรรณภูม ิ

พิธีมอบพระพุทธเมตตาและห้องผ่าตัดรพ. สุวรรณภูมิกราบลา ผอ. ปิยะ

พงษ์และเพื่อนที่รพ. ไปบวชกว่าจะกลับมาเจอกันอีกคงนานพอดู 



    
 

    
 

 กราบเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัวที่ จ. ร้อยเอ็ดเสร็จสมบูรณ์สวยงามแล้ว 

         

 ตรวจความคืบหน้าตึกอุบตัิเหตุรพ. เขาวงก่อนจ่ายค่างวด 1ล้านบาท 

   
 

 

 

 



 วดัปา่ภผูาผึ ง 

วัดป่าภูผาผึ้งกราบหลวงปู่อ้มฟังธรรมบันเทิงใจแล้วพาคณะไปดูกุฏิที่

จะพักจ้าพรรษาบนถ้้าผากง ฝนตกปรอยๆตลอดทาง. เย็นสบาย หลวงปู่เมตตาให้

ครูบาไปบูรณะทางขึ้นไว้เรียบร้อยสะดวกสบาย ร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การ

ภาวนายิ่งนัก นอกจากนี้หลวงปู่ยังซื้อบ้านไม้มาท้ากุฏิข้างล่างให้อีก 1 หลังเวลา

ลงมารับบาตรในวันพระ กราบขอบพระคุณในความกรุณาของหลวงปู่เป็นอย่าง

ยิ่ง คณะเรากราบถวายปัจจัยสร้างตึกอุบัติเหตุรพ. เขาวง 1 ล้านบาท ในครั้งนี้

ด้วย 

 

     
 

    
 

 วดัปา่หนองไผ ่

กราบถวายผ้าอาบน  าฝน เทียนพรรษา และขอ

ขมาลาบวชพระอาจารยส์ุธรรม วดัปา่หนองไผ่ สกลนคร 

โดยคณะศิษย์ ท่านให้โอวาทในการปฏิบตัิภาวนาและรับว่า

จะมาช่วยสอนที่วชัรธรรมด้วย 

    

 

 

 

 

 



 วดัปา่สุทธาวาส 

กราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ณ วัดป่าสุทธาวาส และไปกราบพระ

ธาตุเชิงชมุท่านเจ้าอาวาสกรุณาเปิดให้คณะเขา้นมัสการองค์พระธาตุด้วย

นับเป็นศริิมงคลแก่พวกเราอย่างยิ่ง 

      
 

 วดัปา่บ้านตาด 

กราบพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว ถวายผ้าอาบ และขอขมาหลวง

พ่อสุดใจรายงานกจิการวัชรธรรมสถาน 

 

                     
 

 วดัปา่หนองแซง 

เข้าพักภาวนาที่วัดป่าหนองแซง ทราบจากครูบาว่า 20 นี จะมีนาคบวช 5

รูป ยังขาดผ้าอาบพอดีเลยบอกคุณไก่บ้านตาดซื อมาให้พบกันโลตัสอุดร เช้าที่จัด

อาหารถวายสงฆ์แล้วกราบถวายผ้าอาบ ธูป เทียน หลวงปู่เสนท่านกั นรั วในที่ๆ 

เราช่วยกันซื อคืนจากชาวบ้านแล้ว ปล่อยสัตว์ให้เดินเล่นเป็นแดนอภัยทาน มี

ความสุขกันมากทั งกระต่าย กระลอก เต่า เก้ง กวาง นกยูง ฯลฯ 

 



   

 วัดภูสังโฆ 

กราบลาอุปสมบทหลวงปู่ลีและพระ

อาจารย์วันชัย ถวายผ้าอาบน  าฝน ปัจจัยสร้าง

องค์พระมหาเจดีย์หลวงตาพระมหาบัว ฟัง

ธรรมะโอวาทแล้วสร้างก าลังใจให้ได้มากขึ นที่

เดียว 

 

   

 

 

 วัดภูผาแดง  

กราบขอขมาหลวงปู่ลีเสร็จท่านใหพ้รแล้วไปกราบหลวงตาที่กุฎิในถ  าผา

แดงระลึกวันวานทีไ่ด้มากราบรับใช้ทา่นอธิฐานขอพรไม่ให้เดินผิดทางอีกต่อไป 

ขอเดินตามพ่อแม่ครูอาจารย์ไปทกุภพชาต ิ

   
 

     

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10203009470431901&set=pcb.10203009472231946&type=3
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10203009470431901&set=pcb.10203009472231946&type=3


 

 วัดป่าศรทัธาถวาย 

ท าอาหารใส่บาตรเช้า หลังจังหันท่านลพ. บญุมีพาดูชมวัดกุฏศิาลาต่างๆ

เสร็จก็ใหธ้รรมโอวาท 1 พุทธศาสนาเป็นเหตุเปน็ผลทนต่อการพิสูจน์ 2 พิจารณา

ลงในสติปัฎฐาน มีทั งสมถะและวิปัสสนาอยู่ดว้ยกันทั งหมด 3 เมื่อรู้ตวั หรอืมีปัญหา

ใดๆเกิดขึ นให้มองย้อมกลับมาที่ตนเอง เข้าสูใ่จ. เข้าสูผู่้รู้ ย่อมแก้ไขปัญหานั นๆไป

ได้ 4 ความหลงเพราะไม่ศึกษา ไม่ปฏบิัติตามธรรมค าสอนนั นๆ ได้แต่คาดเดาเอา

เองย่อมตอ้งผิดพลาด โดยงา่ย 

  

 
 

 วัดเขาจันทร์งาม 

กราบลาพระอาจารย์ประเสริฐ วัดเขาจันทร์งามสาขาหนองป่าพง วัดนี 

เรามาท าระบบประปาภูเขาใช้ในวัด ท ารอยพระพุทธบาทจ าลอง ท าภาพเขียน

พระพุทธเจ้าบนภูเขา ปัจจุบันเป็นที่เงียบสงบควรแก่การปฏิบัติภาวนายิ่ง อยู่หน้า

เขื่อนล าตะคอง 

    

 

 

 

 

 

 

 
 



19-23 ม.ิย. อญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตปุระดษิฐาน ณ ประเทศภฏูาน 

 

ประเทศภูฎานเป็นเมืองพุทธที่มีพื นฐานเป็นชาวพุทธมากกว่า  75% เป็น

เหมือนพื นนาที่อุดมสมบูรณ์ต่อการงอกงามของชาวพุทธ การได้มีโอกาสน าเมล็ด

พันธ์แห่งพระพุทธศาสนาไปมอบไว้ให้ชาวพุทธในภูฎาน ให้พวกเขาได้มีโอกาส

เรียนรู้และเข้าใจในพุทธศาสนาเพิ่มขึ นโดยเฉพาะการปฏิบัติในแนวพระป่า

กรรมฐาน คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดียิ่งครั งหนึ่งในประเทศนี  10ปีก่อนเราได้ไปออก

หน่วยผ่าตัดเด็กพิการที่ภูฎาน ต่อจากนั นเราก็ได้มีโอกาสอัญเชิญพระบรมสารีริก

ฐานไปมอบให้กับสมเด็จย่าแห่งภูฎาน ต่อจากนั นท่านก็ได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติ

ภาวนา ในประเทศไทย และให้ความสนใจในสายกรรมฐานมาก การไปครั งนี คงจะ

เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยส าหรับผู้คนที่พร้อมจะรับแสงแห่งพระธรรมดุจดอกบัวที่

พ้นน  ารอรับแสงแห่งตะวันนี  ขอพระธรรมจงน าพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เถิด 19-23 

มิถุนายนนี พวกเรามีโอกาสเดินทางไปภูฎาน ร่วมกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อบุญมี 

โดยมีคุณศิริธร รัตนิน เป็นผู้แปลพระธรรมเทศนาของท่านให้คณะศรัทธาชาว

ภูฎาน และมีสมเด็จย่าแห่งภูฎานเป็นเจ้าภาพรับรองคณะของพวกเราเหมือนกับครั ง

แรกที่พระองค์ท่านเชิญพวกเราไปออกหน่วยที่ภูฎาน ครบ  10 ปีพอดี ขอพระ

รัตนตรัยจงเป็นที่รักและที่พึ่งแห่งสัตว์ทั งมวลในสามโลกนี  

 

 
 

19 มิ.ย. ธรรมเทศนา: สันติภาพ สภาวะความสงบ ต้องท าในตัวคนก่อน ใน

ใจของตัว จึงออกไปข้างนอกได้ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความสงบ พิจารณา

เข้าไปในใจดูกิเลสที่เกิด อวิชชาในใจ(ถีติภูตัง ความไม่ดีไม่รู้ในใจแต่เดิม) ต้องหา

เหตุปัจจัยทีเกิด ตัณหา ทีมีไล่ไปตามปฏิจสมุทบาท สังขารมีการเปลี่ยนไปตามอายุ

ไขชองมันไม่เที่ยง ตัณหาพยายามบังคับให้สังขารคงที่แต่มันฝืนหลักอนิจจังทุกขัง

อนัตตาไม่ได้ ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัย 



 

ธรรมาอนัตตา ธรรมทั งหลายทั งปวงเป็นไปตามอนัตตา บังคับไม่ได้ ตั งอยู่บนเหตุ

บนปัจจัยทั งนั น 

 

เวลาพิจารณาอะไรให้ย้อนมาดูตัวเรา จิตของเราเกิดขึ นมาอย่างไรไม่ปรากฏ แต่

เป็นเพราะอวิชชา ให้ใช้ผู้รู้ค่อยขัดเกลาผู้รู้ให้เกิดปัญญาเพื่อตัดภพตัดชาติเกิด

วิชชา ตัณหาภายในจิตมันดับ ตัวดีดดิ นถูกท าลาย(ตัวโง่) การแก้ภายนอก ไม่ถูก

จุดแค่ระงับเท่านั น เดี๋ยวก็เกิดอีก 

 

อริยสัจสี่ ก าหนดทุกข์ เวทนาเป็นผล ไม่ใช่เรา ให้ย้อน

มาดูสมุทัย (ตัณหาแท้ๆคือตัวอนุสัยที่ติดอยู่ในสันดาน

ตั งแต่เดิม) ยึดว่าเราเป็นกายกายเป็นเราทุกข์เลยเป็น

เรา หัดก าหนดรู้การเกิดดับในหัวใจเรา ดับตัณหาใน

ใจได้จึงจะจบ ใช้ความเพียรท าไปเรื่อยๆจะเพิ่มความ

ฉลาดรอบรู้ไปเรื่อย ปลุกตนเองให้ตื่นอยู่ตลอดเวลา 

ดูทุกอย่างภายนอกให้เทียบเข้ามาในใจ จึงจะเกิด

ปัญญา จิตที่เริ่มสงบเป็นจิตประภัสสร กิเลสท าให้จิต

เศร้าหมอง กรรมเป็นเนื อนา วิญญานเป็นพืช ตัณหา

เป็นยางเหนียว(เข้าไปยึด) ฉะนั นต้องมีปัญญาขัดเกลา

ความโง่นี ออกไป(อัสสวิมานะโย) จึงวางได้ไม่ยึด ขัด

เกลาไปเรื่อยๆ 

 

20 มิ.ย. ภาคเช้า สรุปตอนท้ายของการสนทนามาแบ่งปันกันครับ 

มหาสติปฏัฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม ) ภาคปฎิบัต ิ

1.-กายานุปัสสนา เอาสติ (จติ) ดูกายตลอดเวลาจนสามารถไม่ยึดกายว่าเป็นของ

เรา ต้องท าอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ(ความผิดอยู่ที่จิตของเราเปน็ตัวไปยดึ ว่ากาย

เป็นตัวเปน็ตนของเรา) เป็นวิธีโดยธรรมชาติทีพ่ระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ยดึติดใน

กายจึงไมทุ่กข ์

สติที่ตามรู้ต้องชัดเจน100% (ระลึกรู้)และมีสัมปชัญญะ (รู้ตัวทั่วพร้อม). ด้วยกันเป็น

อันเดียวกนัแต่มองคนละมุมซึ่งเป็นสิง่ส าคัญมาก 

2.-เวทนานุปัสสนา จิตเข้าไปดูสุข/ทุกข์/เฉยๆ เอาจิตไปจดจ่อตามรู้ดู จะท าให้แยก

เวทนาเชน่ ปวดกับจิตได้ ไม่ถูกกิเลสหลอก เราดูมันได้แต่เราไม่ใช่มัน 

3-จิตตานปุัสสนา ตามดูว่าเสวยอารมณ์อะไรเช่นโลภ/โกรธ/หลง/ราคะ แต่หลงนี่

ยากที่สุด เพราะในราคะ/โทสะจะมีโมหะอยูด่้วย 

4.-ธรรมานุปัสสนา พิจารณาบทธรรมเช่นในองค์ธรรมสติปัฏฐาน4 อริยสัจ4 มรรค8 

รวมทั งการพิจารณากาย เวทนา จิต ก็มีส่วนเป็น ธรรมฯอยู่ด้วย 

 



         

 

  

เย็นนี พอ.บุญมี แสดงธรรม ให้ชาวภูฎานฟังที่NWCC มี ท่านหญิงอะชิ มาเป็น

ประธาน มีคนมาฟักสักร้อยคนได้ น้องศิริธร เป็นผู้แปล ซึ่งท าได้ดีมากๆทั งอรรถ 

ธรรม และพยัญชนะ เลยอยากจะแบ่งปันกันอีกครับ 

สติปัฎฐานสี่และการออกจากทุกข์ ณ ศูนย์วัฒนธรรม เนรู วังชุกเมืองทิมปู 

ประเทศภูฎาน (ย่อการบรรยายธรรม)  กิเลส กรรม วิบาก(ผลของกรรม) เป็นวงจร

ให้เกิดการเกิดภพชาติไม่สิ นสุด ถ้าตัดกิเลสได้ ก็ตัดภพชาติได้ กิเลสคือโลภ โกรธ 

หลง อาฆาต พยาบาท อิจฉา ริษยา เป็นความโง่/อวิชชา/มืดบอด/ความไม่รู้ /ไม่

ฉลาดของใจ อายตนะภายใน/นอก ท าให้เกิดผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปปาทาน 

ทั งหมดมาจากใจที่ไม่ฉลาด 

ปฏิจสมุทบาท คือ ธรรมที่เกี่ยวกับเหตุ ผล. ร่างกายเป็นผล สมุทัยเป็นเหตุ 

นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุ/ผล. ก าหนดทุกข์ แล้ว

ให้ย้อนกลับมาดูที่สมุทัยที่ใจ(คือตัวตัณหาที่ใจ) เอาใจเข้าไปดูที่ใจที่อยากนั น ถ้า

เห็นความอยากจะดับ ซึ่งในขณะนั นคือนิโรธ ทั งหมดนี คือมรรคซึ่งก็คือทางดับ

ทุกข์นั่นเอง มรรค รวมกันแล้วคือศีล สมาธิ ปัญญา ศีลเป็นตัวควบคุมความอยาก/

ตัณหา สมาธิเป็นตัวระงับความอยากให้สงบ กิเลสจะแสดงตัวไม่ได้ ใจจะมี

ความสุข/มีพลัง/มีอานุภาพ ซึ่งเป็นจิตที่จะน ามาพิจารณาหาสาเหตุของทุกข์ในใจ

ได้ พระพุทธเจ้าสอนวิธีท าสมาธิโดยการภาวนาพุทโธ/ดูลมอานาปานสติ การดูลม

เป็น1ในสติปัฏฐาน4คือ กายานุปัสสนา เอาจิตตามรู้เวทนา จิต ธรรมได้ด้วยสติทึ่มี

สมาธิ เป็นภาคปฏิบัติที่เราควรท าอยู่ตลอดเวลา การพิจารณากาย เวทนา จิต รวม

แล้วคือการพิจารณาธรรมนั่นเอง หรือจะพิจารณาธรรมอย่างเดียวก็ได้(อริยสัจ4 

มรรค สติปัฏฐานฯ)ใจและผลของกรรมเป็นตัวท าให้เกิดกายอย่างไร (คน สัตว์ 

เทวดา พรหม เปรต ฯ) 



     

 

22 มิ.ย. องค์หญิงทรงประธานพระพุทธรูปให้ลพ.บุญมี ตระกูล

รัมย์สวยงามมากๆสองทุ่มท าวัตรสวดมนต์นั่งภาวนาหนึ่งชม. 

เสร็จแล้วท่านจึงสอนว่าการปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่นั นต้องท า

เองถึงรู้ ต้องรู้ในกายในใจนี ไม่ใช่ข้างนอก ต้องตามดูตามรู้

ทุกๆขณะจิตต่อเนื่อง ถ้าปล่อยมันจะจับกันเป็นก้อน ศาสนาเมื่อ

ไม่ปฏิบัติก็เหมือนพาชนะตั งทิ งไว้ ฝุ่นละอองย่อมปกคลุม

หนาแน่น เหมือนพระพุทธศาสนาที่ขาดการปฏิบัติ ก็จะเหลือแต่

การอ้อนวอนภาวนา ถึงท าให้เกิดสุขใจบ้างแต่ ก็น้อยมากๆ 

เหมือนต้นไม้เปลือกและกระพี ก็มีประโยชน์แต่แก่นนั นส าคัญ

กว่า ทางสู่ทางดับทุกข์นั่นมีอยู่เตาไม่มีผู้เห็นจึงไปไม่ถึง 

 

23 มิ.ย. ขากลับจากภูนาคา แวะเจดีย์108องค์และวัดโดคูลาที่ราชินีองค์ที่1ของ

กษัตริย์องค์ที่สี่สร้างถวาย ท่านเป็นผู้เชิญเรามาออกหน่วยแพทย์เมื่อสิบปีก่อน

พระองค์ภายในวัดมีรูปพระพุทธเจ้า คุรุริมโปเช และลามะลอบซังเหมือนที่

พระราชวังภูนาคา แต่ชั นสองท าเหมือนสวนหลวง ร 9 มีพระราชกรณียกิจของ

พระองค์ทุกเรื่องวาดไว้สวยงามมาก มีรูปเราตอนมาท าผ่าตัดให้ชาวภูฎานใน

ภารกิจของราชินีด้วยน่าภูมิใจจริงๆ จากวัดในระดับ4000ม. จากระดับน  าทะเล 

มองออกมาจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยอยู่กับแนวเมฆสวยงามมาก ถนนก าลังขยาย

ล าบากกันหน่อยแต่ต่อไปคงสบายแล้ว มาถึงทิมปูหกโมงชมสวนสาธารณะที่คน

ไทยท าไว้ ไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะขาดคนดูแลเอาใจใส่เสร็จแล้วออกหาของที่ระลึก

ฝากหลวงพ่อ จิรวัฒน์ พระอาจารย์อินทร์ถวาย พระอาจารย์บุญทัน และพระ

อาจารย์สุธรรมเป็นพระพุทธรูปภูฎานงดงามดีสีทองทั งองค์ กลับมาสองทุ่มท าวัตร

เย็นภาวนาฟังธรรม_เรื่องการใช้เมตตาภาวนาก ากับในการงานทุกๆอย่างจะได้ลด

ความทุกข์จากงานลง เพราะงานส่วนใหญ่เดินตามตัณหาอยู่ ท าอย่างไรก็ทุกข์ จะ

ให้ดีง่ายคือ ตัดตัณหาเสีย แต่ถ้ายังไม่ได้ก็พักมาภาวนาบ้าง มีสติก ากับใจอยู่ในทุก

การงานที่ท า จนเที่ยงคืนต้องรีบจัดของพรุ่งนี ออกแต่เช้า 



     

 

    

 

26-28 มิ.ย. อบรมวัชรธรรมสถานโดยพระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน วัดป่าสันติ

กาวาส  

       

 

28 มิ.ย. พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราช 

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชโดยพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่สมหมาย 

หลวงพ่อบุญมี หลวงพ่อจิรวัฒน์ อัตตรักโข ที่โรงหล่อประยงค์มีเพื่อนๆไปร่วม

ท าบุญกันมากอยู่ครับ มีผู้ร่วมบุญมาสี่หมื่นบาท หลวงพ่อบุญมีให้มาแสนสองพัน

บาทครับ กราบอนุโมทนาบุญทุกๆ ท่านครบั 



     

      

 

 


