
มีนาคม  2562 

15-16 มี.ค.วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ บ่าย15 มี.ค.เดินทางจากธรรมวิภาวนัไปวดัป่าบวัแก้วฯ รถติด
มากๆ กว่าจะถึงก็สี่ทุ่มได้ครับ เช้า 16 มี.ค. ถวายจงัหนัเช้า พระลงฉันองค์เดียวครับ คณุสวุิทย์และจอยพาช่างมาจาก
เชียงใหม่ไปดเูจดีย์บวัแก้ว เพื่อติดครอบทองค าจงัโก- ทองเหลืองท่ีตีแผ่เป็นแผน่บาง นิยมใช้หุ้มองค์พระเจดีย์ปอ้งกนัการ
ผกุร่อน และสวยงามเรืองรอง วดัได้ประมาณ 40 ตรม. ช่างคิดค่าใช้จ่ายประมาณ 5.6 - 6 แสนบาทครับ คาดว่าอาจได้
เร่ิมงานต้นเดือนหน้านี ้สว่นพระบรมธาตเุจดีย์องค์ใหญ่ก าลงัหารือกนั อาจท าแคบ่ริเวณสว่นปลายยอดองค์เจดีย์เท่านัน้ครับ 

 
17 มี .ค.ธรรมะจากพระโอษฐ์   ห้องศิ ริพัฒน์ สโมสรรพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า กรมแพทย์ทหารเรื อ 

เช้านีเ้ราเรียนเร่ืองธรรมของพระภิกษุสงฆ์ต่อครับ เร่ิมด้วย 1.วิชยสตูร-ว่าด้วยการเอาชนะความยึดมัน่ในความสวยงาม
ของกายตน ท่านยกตวัอยา่งสาวงามในพทุธกาลหลายท่านด้วยกนั เช่นพระนางรูปนนัทา นางชนบทกลัยาณี และนางสิริ
มาเป็นตน ท่านทัง้สามเป็นสตรีท่ีสวยงามและหลงในรูปอนังดงามนัน้ จนพระพทุธองค์ทรงอธิบายองค์ประกอบในกายนี ้
และชีใ้ห้เห็นว่าไม่ได้เป็นของสวยงามเลย เช่นอาการ 32 ท่ีเป็นบทสวดค าสอนของพระพทุธองค์ ผู้ ท่ีรับฟังได้เกิดปัญญา
แล้วย่อมหลุดพ้นจากการยึดมั่นในกายนี ้พ้นจากความทุกข์ในขันธ์ทัง้ห้า ไม่ต้องกลับมาในวัฏฏะนีอี้กต่อไป   
2. อชัฌตัตกิงัคสตูร-เก่ียวกบัโยนิโสมนสกิารคือการ -ท าเหตท่ีุมีอยู่-ภายในตน-ให้มีอปุการะมากท่านแยกแยะตามหนงัสือ
พทุธธรรมออกเป็น10หวัข้อ ในการพิจารณาจากภายใน แบบ-แสวงหาเหตแุละผล,แยกแยะส่วนประกอบ,ดลูกัษณะท่ี
ปรากฏอยู,่การแก้ปัญหาของการดบัทกุข์ (สจัจทัง้สี่),พิจารณาจดุมุง่หมาย/หลกัการของการปฏิบตัิ,พิจารณาคณุและโทษ

ของกริยาการกระท า,พิจารณาปัจจยัส่ีคณุคา่ท่ีแท้จริงหรือไม่,เร่งเร้า
ใจด้วยธรรมไม่ให้เกียจคร้าน,เจริญสติ,คิดพิจารณาก่อนพูด/ท า      
3. ทุติยสูตร - ว่าด้วยมิตร ท่ีส าคัญคือกัลยาณมิตร เป็น*เหตุ
ภายนอก*ท่ีมีความส าคญัในการประพฤติปฏิบตัิธรรมเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีสุดของมิตรคือพระพุทธองค์ ภิกษุท่ีมีมิตรดีย่อมเคารพ ย าเกรง
ปฏิบตัิตามค าชีแ้นะ มีสติสมัปชญัยะ และพึงถึงซึ่งการ สิน้สงัโยชน์
ทัง้ปวงได้ 4. ปิณฑิยาโลปสตูร-ว่าด้วยผู้ ไม่มีศีล ท่านว่าการบวชมา

เพื่อเดินทางไปสูก่ารดบัทกุข์ มีศีลเป็นเคร่ืองพยงุน าพาไป ภิกษุใดขาดการส ารวมระวงัในศีล ยอ่มปิดกัน้ทางดบัทกุข์ ยอม
ทนทกุข์ทรมาณจากการทานเหลก็เผาไฟยอ่มดีกวา่เป็นผู้ทศุีลแล้วทานภตัราหารท่ีทายกมาถวาย เพราะทรมาณชาตเิดียว
แต่ถ้าทุศีลแล้วทรมาณไม่มีท่ีสิน้สุด ท่านเล่าถึงภิกษุประมาทท าให้ตะไคร่น า้ขาดไม่ได้แสดงอาบัติตายไปเกิดเป็น
พญานาคไม่สามารถศกึษาธรรมได้...ท่านยงัชีใ้ห้เห็นถึงการผิดพระธรรมวินยัท่ีมีโทษอยา่งยิ่งอีกแต.่..อาจมาชีแ้สดงในท่ีน่ี
ไม่สะดวกนกัเพราะมีภิกษุปฏิบตัิกนัมากอยูใ่นปัจจบุนั... 



22-24 มี.ค. วัชรธรรมสถาน พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เปิดอบรมครัง้แรกของปี2562 ทัง้ๆท่ีการบูรณะ
ปรับปรุงสถานท่ียังไม่เสร็จเรียบร้อยดี ครัง้นีมี้ผู้สมคัรเข้าอบรม35คน แต่ไม่มา5คน มีคนท่ีท าตวัผิดระเบียบเพราะไม่
ศึกษาระเบียบการอบรมก่อนจนมีปัญหาพูดจากับธรรมบริกรไม่เรียบร้อยไม่ยอมรับว่าผิดระเบียบ และขอยกเลิกการ
สมคัรอบรมท่ีสมคัรไว้ทัง้หมด ทางวชัรธรรมสถานต้องกราบขออภยัเป็นอยา่งยิ่งส าหรับปัญหาเช่นนี ้เพราะพวกเราทกุคน
ได้พยายามกระท าอย่างดีท่ีสดุท่ีเราสามารถแล้ว เราไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดๆกบัสถานท่ีขององค์หลวงตาแห่งนีเ้ลย 
ทกุคนเหน่ือยและเสียสละก าลงักายก าลงัใจกนัมาตลอด ถ้าท่านไมส่ามารถกระท าตามระเบียบได้ โปรดกรุณาอย่าสมคัร
มาเข้าอบรมเลยเพราะระเบียบเหลา่นัน้ได้จดัท าขึน้จากพอ่แม่ครูบาอาจารย์สายวดัป่ากรรมฐานท่ีตัง้ใจจะสง่เสริมให้ผู้ เข้า
อบรมทกุท่านได้ประโยชน์อยา่งสงูสดุ และมิได้ท าเพื่อผู้หนึง่ผู้ใดทัง้สิน้จริงๆ การท่ีเราต้องมีระเบียบท่ีเคร่งครัดเช่นนีเ้พราะ
ทุกๆท่านท่ีเขาตัง้ใจมาปฏิบตัิภาวนาจะได้ไม่เดือดร้อนไปกับการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและไปรบกวนการปฏิบตัิภาวนา
ของท่านอ่ืนๆท่ีมาอบรมร่วมกบัท่านครับ วนัเสาร์มีอาสาสมคัรหลายท่านทราบว่าเรายงับรูณะวชัรธรรมไม่เสร็จจึงรวมตวั
กันมาช่วย กันกว่าสิบท่าน ช่วยกันตดัต้นไม้แก้ไขท่อน า้ท่ีอุดตนั ท าความสะอาดห้องเก็บหนั งสือธรรมะ และยงัได้จัด
หนงัสือธรรมะให้ผู้อบรม ได้ช่วยกนัเป็นสะพานบญุน าไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในชนบทเป็นจ านวนมาก กระผมขอกราบ
ขอบพระคณุพ่อแม่ครูจารย์บญุมี ธรรมบริกร และอาสาสมคัรทุกุๆท่านท่ีช่วยกนัดแูลเสนาสนะขององค์หลวงตาพระมหา
บวัแห่งนีต้ลอดการอบรมครัง้แรกของปีนีแ้ละทกุๆครัง้ท่ีผ่านมาตลอด 23 ปี แม้เราจะไม่มีอะไรตอบแทนทกุๆท่าน แตบ่ญุ
กศุลและความสขุใจท่ีท่านได้รับคงดแูลคุ้มครองท่านครอบครัวและบคุคลอนัเป็นท่ีรักของท่านตลอดไป 

 
 

26 มี.ค.62 วัชรธรรมสถาน -ติดแอร์กฏีุสงฆ์- ออกจากธรรมวิภาวนัแตเ่ช้าไปกราบถวายจงัหนัพระอาจารย์วะ.
อาจารย์ฐา อาจารย์กีท่ี้วชัรธรรมสถาน ตามงานบรูณะเสนาสนะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบวัฯท่ีรักและ
เคารพ แต่...วนันีช้่างยงัไม่เข้ากนั ได้แตว่างแผนการปรับปรุงตอ่กบัท่านวะ ท่านฐา แต่มีช่างแอร์มาติดตัง้แอร์เพิ่มอีกเป็น
ตวัท่ีสามท่ีกฎีุพระเถระ พรุ่งนีจ้งึจะติดตัง้ท่ีศาลา84ปีอีกหนึง่ตวัครับ 



 
29 มีนาคม มาดงูานท ารัว้ ณ วัดป่ากตัญญุตาราม สระแก้ว ท่านอาจารยน์ิคม เร่ิมงานขดุหลมุและเทพืน้ ตัง้

เสา ด้านหลงัของวดัท่ีมีปัญหาบกุรุกไปบ้างแล้วครับ มีฝนตกมาบ้างบางวนัท าให้ท างานไม่ได้ เราเลยต้องเร่งงานกนัครับ 
คือต้องพยายามท าคานด้านลา่งของรัว้ให้เสร็จก่อนท่ีจะฝนตกลง
มาจนท างานต่อไม่ได้ และต้องส ารองอิฐหินปนูทราย กระจายไป
ในพืน้ท่ีก่อสร้างด้านหลังไว้ก่อนด้วยเพราะถ้าฝนตกรถบรรทุก
อาจเข้าไปส่งในพืน้ท่ีไม่ได้ครับ รถท่ีวดัเสียเลยต้องช่วยกันดูให้
ด้วยครับ ส่วนท่ีดิน เขามารางวดัให้แล้วแต่ท่านนิคมท ารัว้เข้ามา
ในท่ีวดัประมาณ1-2เมตร เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ไปทบัท่ีของผู้ อ่ืนเขา
ครับ  คาดว่าต้องใช้งบประมาณ 3ล้านแต่ก็จะพยายามประหยดั
ให้ได้มากท่ีสดุครับ แตก็่ต้องแข็งแรงทนทานนะครับ ท าบญุ สร้าง
ความสขุเข้าสูใ่จ สร้างไว้เพื่อดแูลปกปอ้งพระพทุธศาสนากนัครับ 

ขอเรียนเชิญร่วมบญุสร้างรัว้ก าแพงวดัป่ากตญัญตุาราม 
ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ความยาวรัว้กว่า 2000 ม. 
ล้อมรอบผืนป่ากว่า 82 ไร่+ งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 
3 ล้านบาท แบง่ท าทัง้รัว้ก าแพงทึบในพืน้ท่ีจดุเสี่ยงท่ีถกูบกุรุกเข้า
มาท าลายตดัไม้ในวดั เพื่อนๆ ท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพเรียน
เชิญร่วมบญุกนันะครับ ก าแพงอิฐเมตรละ 3500 บาท ท าบญุเป็น
ช่องๆละ 3 เมตร ร่วมบุญช่องละ 10,000 บาทนะครับ ท าแบบ

ง่ายๆราคาถกูหน่อยก่อนครับ ปัจจยัสองสามปีนีใ้ช้ไปเยอะมากครับ ร่วมบญุตามก าลงัศรัทธาเพื่อรักษาพืน้ท่ีสงฆ์ รักษา
วดัเสนาสนะป่าและผืนป่า ไว้ให้ลกูหลานกนัครับ 



 

ร่วมบุญ-สมโภชพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล กราบครูจารย์โสภา ที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว 

ถวายปัจจยั ไทยธรรม ร่วมบญุ สมโภชพระมหาเจดีย์ฯท่ีท่านสร้างถวายองค์หลวงตาพระมหาบวั ท่านเมตตาเลา่เร่ืองการ

สร้างพระเจดีย์ให้เราฟังกนัว่าท่านตัง้ใจท าตอบแทนพระคณุองค์หลวงตา งบประมาณท่ีใช้ไปอย่างน้อยก็500ล้านบาทได้ 

แต่ท่านก็ไม่ได้รับปัจจยัจากกิจนิมนต์ภายนอกเลย ใช้แต่ท่ีมาร่วมบญุท่ีวดัเท่านัน้ ท่านไม่อยากรบกวนใคร แต่พ่อแม่ครู

จารย์ท่านก็ส่งปัจจยัมาช่วยบ้าง จึงไม่มีปัญหาใดๆท่านเองก็ไม่เคยต้องล าบากจากการสร้างพระเจดีย์นีเ้ลย ท่านว่าเป็น

บารมีองค์หลวงตา เราจึงได้เล่าเร่ืองการก่อสร้างต่างๆท่ีเราท าถวายท่านบ้างเล็กน้อย และแจ้งว่าตอนนีก้ าลงับรูณะวชัร

ธรรมสถาน -ท่ีปฏิบตัิธรรมของพ่อแม่ครูจารย์-องค์หลวงตาพระมหาบวัอยู่- ท่านว่าท านะดีแล้วแต่การเอาบุญกบัอิฐกบั

ปนูนะไมไ่ม่สู้ท าบญุจากใจ การรักษาศีล เจริญภาวนาสง่เสริมการปฏิบตัิภาวนานัน้ ส าคญักวา่มาก อยา่งไรสดุท้ายก็ต้อง

ลงมาท่ีเนกขมัมะกันทัง้นัน้ การเปิดอบรมปฏิบตัิธรรมก็เป็นการบวชหรือเป็นทางสู่เนกขมัมะเช่นกนั ท่ านว่าตอนฉลอง

เจดีย์ท่านจดับวชถวายด้วยผู้หญิงท่านก็ยงัให้โกนผม มีคนถามท่านว่าบวชชีพราหมณ์ได้ไหมท่านว่า เราเป็นพทุธก็ต้อง

บวชชีพุทธสิ บวชพราหมณ์ท าไม? ท่านว่าเขาจะได้บุญเป็นอุปนิสยัปัจจัยในภายหน้ากันต่อไป (กราบอนุโมทนาบุญ) 

แม้แตเ่ร่ืองขยายศาลาท่านก็วา่คณุยิม้เขาอยากท าถวาย ท่านเลยให้ท า ดแูล้วก็สวยงามดี (กราบอนโุมทนาบญุ) เสร็จแล้ว

ท่านก็พาชมวดัชมพระเจดีย์ อธิบายองค์ประกอบต่างๆภายใน พอไปถึงชัน้บน เห็นรูปพทุธประวตัิและประวตัิองค์หลวง

ตา เห็นแล้วปิติมากๆ สวยงามเหมาะสมยิ่งจริงๆ (กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุท่าน) ท่านว่าท่านตัง้ใจท าบชูาคณุพ่อแม่ครู

อาจารย์ ฟังแล้วก็เป็นการสอนเราไปด้วยในหลายๆเร่ือง ความเมตตาขององค์ท่านสดุจะบรรยายให้รับฟังกนันะครับ ท่าน

ว่าลกูศิษย์ครูจารย์เดียวกนั อย่าทิง้ธรรมนะ อย่าให้เสียช่ือครูจารย์ ต่อไปคงต้องตัง้ใจท าคณุงามความดีมากขึน้นะครับ 

กราบอนุโมทนาบุญกับครูจารย์และทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในมหากุศลครัง้นีค้รับ ก่อนกลบั กราบขอขมาท่านท่ีไม่ได้มา

ร่วมงานสมโภชพระเจดีย์ รายงานท่านให้ทราบว่าด้วยสขุภาพตอนนีเ้ราไม่คอ่ยไปร่วมงานท่ีมีผู้คนเยอะๆเพราะอาจเสี่ยง

กบัการติดเชือ้ได้ง่ายครับ พยายามประคองตวัเองอยูใ่ห้ได้ไปอีกสกัระยะครับ 



 

       

                  

กราบหลวงปู่อุทัย วัดเขาใหญ่เจริญธรรม กราบนมสัการครูจารย์อุทยั ถวายไทยธรรม และได้รับฟังธรรม

โอวาทจากท่านด้วย ท่านวา่ไมจ่ าเป็นต้องเดนิทางไปวดัโน้นวดันีม้ากมาย แตต้่องหมัน่รักษาศีล เจริญภาวนาให้สม ่าเสมอ

อย่าได้ขาด บุญคือกรรมดีท่ีเรากระท าไว้จะช่วยดแูลเราเอง ถึงร่างกายจะเจ็บป่วยก็เป็นเร่ืองธรรมดา ร่างกายนั น้ต้อง

เสื่อมไป แตใ่จเราต้องรักษาไว้ให้ดี ถึงเวลาจะจากโลกนีไ้ปก็ไม่ต้องกงัวลใดๆ ใจท่ีมีบญุ มีภาวนารักษาไว้ จะไม่ตกไปภพ

ภมูิท่ีตกต ่าแน่นอน ท่านว่าท่านเองร่างกายก็เสื่อมไปเช่นกนั แตเ่ดินเหิน การใช้ชีวิตประจ าวนัยงัไมมี่ปัญหาใดๆ เสร็จจาก

ท่านก็ไปกราบหลวงตาท่ีเจดีย์ วดัเขาใหญ่แห่งนีมี้ความหลงั เพราะเรามาเร่ิมช่วยสร้างกฏีุ ห้องน า้ โรงครัว ทางเดินในวดั

ให้ตัง้แต่เร่ิมแรก ช่วยกันปรับแต่งบ้านเดิมท าเป็นศาลาให้พระได้ลงอุโบสถเข้าพรรษาแรกได้กับคุณจ๋ีและคุณธนากร 

หลงัจากนัน้ยงัได้มาทอดกฐิน ผ้าป่าฯถวายอาสนะทัง้พระทัง้โยม ไปครัง้นีก็้ยงัเห็นวา่ยงัใช้อยู ่ความรู้สกึดีๆตัง้แตเ่ร่ิมสร้าง

วดัท่ีเรามาอยู่ร่วมสร้างกบัหมูส่งฆ์ในวดัหลายๆครัง้ๆละหลายวนั สระน า้สระบวัท้ายวดัท่ีงดงามยงัอยู่ ในใจเสมอ วนัเวลา

ผา่นไป พี่ๆท่ีคุ้นเคย เช่นพี่อบุล พี่นชุก็ไมอ่ยู่แล้ว เราก็ไม่คอ่ยได้มีโอกาสมาแล้ว คงเป็นเช่นนีเ้องนะครับกบัวนัเวลาท่ีผ่าน

ไป....จ าได้ท่ีเรากว่าจะขอโอกาสหลวงปู่ มาช่วยท าวดั ขออยู่หลายครัง้มากจนวนัสดุท้ายหลวงปู่ ไปศิริราช ตัง้แต่เช้า จน

หลวงปู่ กลบัห้าโมงเย็น ก่อนขึน้รถท่านตบบา่เราแล้วบอกวา่ จะท าก็จะให้ท า ....กราบระลกึพระคณุท่านอยูเ่สมอครับ 
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พ.ค.นี ้มีพระอาจารย์วิทยา วดัป่าดอยแสงธรรมญาณสมัปันโน เป็นครูจารย์ผู้ดแูลอบรม

ปฏิบตัิภาวนา รับผู้ เข้าอบรมประมาณ 20 ท่าน ระเบียบการอบรมเหมือนกบัท่ีวชัรธรรม

สถานครับ เจ้าของสถานท่ีท่ีเป็นเจ้าภาพในการอบรมเป็นน้องของท่านอาจารย์ ซึง่เคยมา

อบรมท่ีวัชรธรรมหลายครัง้แล้วและศรัทธาในการปฏิบตัิภาวนาตามแนวพ่อแม่ครูบา

อาจารย์สายวดัป่ากรรมฐาน เราจึงกล้ามารบกวนท่าน มาครัง้นีท้่านกรุณาให้พักท่ีน่ีด้วย 

เป็นท่ีพกัท่ีเงียบสงบสวยงาม คงจะสบัปายะส าหรับผู้ เข้าอบรมท่ีเดียวครับ กราบอนโุมทนาบญุในกศุลจิตครัง้นีด้้วยครับ

...(อาหารอร่อยด้วยนะครับ) 

      

                


