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 3 พ.ค. 62 ท ำบุญ14ปีธรรมวิภำวันและวันเกิดคุณแม่จิตต์สมร ครบ 94 
ขวบเช้านี้ครับ ท่านฐาเมตตาให้ธรรมะข้อคิดสกิดใจ:- น้้าและน้้ามันแม้มิอาจรวมกันได้
แต่ก็อยู่ร่วมกันในขวดเดียวกันพาชนะเดียวกันได้ คนเราแม้ความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
ก็ท้างานด้วยกันอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันได้  - ในโลกล้วนมีแต่รูปธรรมและ
นามธรรม รูปธรรมมองเห็นจับต้องได้แต่เอาติดตัวไปหลังตายไม่ได้ นามธรรมมองไม่
เห็นจับต้องไม่ได้แต่ติดตัวเราไปหลังความตายได้เช่นกรรมดีและไม่ดี 

           ผู้คนในโลกส่วนใหญ่ล้วนแสวงหารูปธรรมเช่นเงินทอง ทรัพย์สมบัติ 
แต่ก็เอาติดตัวไปหลังการตายไม่ได้ แต่ผู้ที่ฉลาดแสวงหาความสุขใน
โลกอย่างรู้จักหาทรัพย์ภายนอกอย่างพอเพียงและน้ามาสร้างอริยะ
ทรัพย์เป็นเสบียงเก็บไว้ภพหน้าต่อไป. ต้นทุนที่เราเกิดมาแต่ละคน
จึงได้แตกต่างกัน 

คุณแม่จิตต์สมร 94 ปีวันนี้ แม้กายใช้งานได้อย่างล้าบากแล้วแต่
ลูกๆ หลานๆ ก็ยังสร้างโอกาสให้ท่านท้าบุญกุศลตลอดไปตราบที่
ท่านยังมีลมหายใจ 

4-5-6 พ.ค. ปฏิบัติภำวนำสัญจร เช้าออกเดินทางจากรพ. สมเด็จพระปิ่นเกล้าแต่เช้า มาถึงเขาใหญ่
สิบโมง พระอาจารย์วิทยาท่านมาก่อนแล้ว ท่านมีเอนร้อยหวายขาขวาอักเสบต้องเดินด้วยไม้ค้ายัน แต่ก็คงจะ
เปิดอบรมตามปกติ หลังทานอาหารที่พ่ีนิจัดไว้ให้แล้วพวกเราก็แยกย้ายกันเข้าที่พักเพ่ือพร้อมเริ่มกันบ่ายโมง
ตรง พระพิรุณโปรยปรายลงมาท้าให้ความร้อนอบอ้าวจางหายไปโดยฉับพลัน สาธุ เป็นฤกษ์ดียิ่งแล้วที่เราได้
ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าแผ่นดินสยามรัชกาลที่สิบ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงขึ้นครองศิริ
ราชสมบัติอย่างสมบูรณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 
แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นี้ ปวง
ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพร ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ปวง
ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

สรุปข้อธรรมมาเป็นของฝากนะครับ  

เรื่องการปฏิบัตินั่งเดินภาวนาบางท่านว่าไม่ต้องนานก็ได้ พลิกไปพลิกมาก็ได้ ท่านว่าเรื่องการปฏิบัติเรา
ไม่ว่ากันขึ้นกับก้าลังของแต่ละคน ท้าได้เท่าไรก็ได้เท่านั้น แต่ผลการปฏิบัติก็จะขึ้นกับการกระท้าของเราด้วย   
ผู้ที่ภาวนาได้นานไม่ขยับ ก็จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาสู้กับกิเลสในใจให้ได้ ยิ่งนานขึ้นไม่ขยับก็ต้องใช้ปัญญาผ่าน
เวทนาไปให้ได้ ผลคือก้าลังของใจของจิตดวงนั้นๆ ก็จะเข้มแข็งขึ้น เวลาทุกขเวทนาเข้ามาในชีวิต ก็จะสามารถ
แก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ส่วนผู้ที่อินทรียังอ่อนก็ยังต้องพยายามพัฒนาตนไปเรื่อยๆ กว่าจะชนะกิเลสในใจตนให้ได้ 
การปฏิบัติภาวนานั้นไม่มีวันเสียเปล่า จะมีผลติดตามเราไปในทุกภพชาติแน่นอน ส่วนการใช้ชีวิตของคนทั่วไปที่
แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขนั้นแม้ได้มาก็ไม่สามารถติดตัวไปภพหน้าได้ และยังมีจองแถมคือเสื่อมลาภ เสื่อม
ยศ นินทาทุกข์มาเป็นของแถมด้วย ท่านว่าเสียเวลาไปเปล่าๆ เราควรท้าโภคทรัพย์ในโลกนี้เปลี่ยนเป็น
อริยทรัพย์ให้ติดตัวไปยังภพหน้ากันดีกว่า 



   

   

11 พ.ค. 62 ส ำรวจกำรท ำบันไดขึ้นพระธำตุบัวแก้ว ณ วัดป่ำบัวแก้ว สรุปว่าถ้าเราท้าตาม
ทางเดินเดิมจะประมาณ 300+ขั้น การก่อสร้างค่อนข้างล้าบาก จึงสรุปกันว่าจะใช้เป็นบันไดเหล็ก ตรงบริเวณที่
ท้าได้ล้าบาก ส่วนที่พอท้าได้ก็จะท้าเป็นพ้ืนปูนปะด้วยหินในพ้ืนที่ มีเสาติดตั้งราวเกาะจับตลอดทาง ประมาณ
200 ขั้น มีประตูปิดเปิดส้าหรับป้องกันโยมไม่ให้ไปรบกวนในเขตสงฆ์ในเวลาอันไม่เหมาะสม ใช้งบประมาณ 
สามแสนกว่าบาท ทั้งนี้เพ่ือนๆ ท่านใดพอจะหาเหล็กตัวซีมือสองขนาดประมาณ 2*5." ประมาณ 30 เส้นให้ได้
กรุณาติดต่อมาด้วยนะครับ เพ่ือจะได้ลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการลงได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายในการปิดทองจังโก
หุ้มรอบองค์พระธาตุรออยู่อีกครับ 
 

    
 

     
 



   
 11 พ.ค. 62 สวดมนต์เย็น ครูจารย์บุญมี เมตตาน้าคณะสวดมนต์ท้าวัตรเย็น ให้โอวาทและพานั่ง
ภาวนาตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนสี่ทุ่มครับ ธรรมะที่ท่านเมตตาสอนพวกเราเป็นเรื่องกรรมและผลของกรรม ให้ก้าลังใจ
เพ่ือให้เราเร่งท้าบุญท้ากุศลเตรียมเสบียงไว้ส้าหรับชาติภพหน้ากันต่อไป 

      

  

12 พ.ค. 62 พิธีท ำบุญครบ 6 ปี กำรมอบถวำยวัด  6 ปีผ่านไปแล้วครับส้าหรับการ
มอบถวายวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณื วัดที่เราร่วมกันสร้างถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่
เคารพรักยิ่ง ปีนี้ครูจารย์บุญมีเมตตามาเป็นประธานเช่นเคย คณะสงฆ์รับบาตรตั้งแต่7.30 น. เสร็จแล้วถวายจังหัน 
9.30 น. ถวายผ้าป่าบูรณะวัด ปีนี้มีงานหลักๆ 4 งานคือ  

1. งานปรับปรุงถนนและเขตวิสุงคามเสมาของวัด  2. การท้าบันใดขึ้นสู่องค์พระธาตุบัวแก้ว  
3.การปิดทองรอบองค์พระธาตุบัวแก้ว และยอดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์  
4.การจัดสร้างพระยืนหน้าศาลาใหญ่วัดป่าบัวแก้ว ที่จะมีพิธีเททอง ณ โรงหล่อยงค์เจริญ-นครชัยศรี 

วันอาทิตย์ที ่26 พ.ค.นี้ครับ ยอดผ้าป่าครั้งนี้ได้ 155000 บาทครับ เสร็จแล้วครูจารย์ท่านให้โอวาทย้้าเราให้เชื่อ
กรรมและผลของกรรม ท้ากรรมดีย่อมได้ผลดี ท้ากรรมไม่ดีย่อมไม่มีทางได้ผลดีแน่นอน 

    



   

   
12 พ.ค. เย็น ณ ธรรมวิภาวัน  กลับจากวัดป่าบัวแก้วฯ ครูจารย์บุญมีท่านเมตตาตรวจงานที่ พระบรมธาตุเจดีย์ 
ญาณสังวรานุสรณ์ และฐานที่ตั้งแท้งค์น้้า ณ รร.บ้านดินโส ทองผาภูมิ ก่อนจะเดินทางกลับกทม. ณ ธรรมวิภาวัน 
ระหว่างทางท่านยังได้ไปดูที่ที่พวกเราจะไปนั่งภาวนากันที่สุสาน และไปตรวจดูงานก่อสร้างที่วัชรธรรมสถานด้วย 
กลับถึงธรรมวิภาวันเย็น ท่านพานั่งสวดมนต์ท้าวัตรเย็น ฟังธรรมภาวนากันจนดึกครับ 

13 พ.ค. 62 ครูจารย์บุญมี แวะ
เยี่ยมพระ ณ ส้านักสงฆ์ทางตรง
ญาณสัมปันโน ชลบุรี ตั้งมาได้สามปี 
มีพระสามรูป ครูจารย์ท่านถวาย
ปัจจัยพระอจ. จิวและให้องค์ละ 
5000 บาท  ระหว่างสนทนาท่าน
เมตตาสอนข้อวินัยต่างๆ เช่นข้อวัตร
ของปานะ ของการใช้ผ้าต่างๆ การ
ขอนิสัย การพิจารณาข้ออาบัติต่างๆ 

  

 
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ครูจารย์บุญมี เยี่ยมวัดป่าอัมพโรปัญญา
วนาราม บ้านบึง ชลบุรี แต่ไม่มีพระอยู่เลยครับ มีท่านนิคมมาเยี่ยม
เช่นกัน เลยอยู่กันไม่นานครับ 
 
                      วัดบุญญาวาส พระอาจารย์ตั๋นพาครูจารย์บุญมีและ

คณะเยี่ยมชมภายในวัดบุญญาวาส บ่อทอง ชลบุรี เป็น
เวลาเกือบสามชั่วโมง วัดบุญญาวาสแห่งนี้มีความ
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามมากๆ ไปครั้งนี้
ครูจารย์ตั๋นเมตตาให้มูลนิธิดวงแก้วฯไปด้าเนินการสร้าง
วัดที่น่านในที่ที่ท่านรับมอบจากศรัทธาน่าน เพื่อที่จะให้
พระได้ไปจ้าพรรษาและปฏิบัติภาวนาต่อไป กราบ
ขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพครับ 



พิธีท้าบุญถวายหลวงพ่อเฟ่ืองครบ 33 ปีละขันธ์ (14 พ.ค.29) ร่วมงานที่วัดธรรมสถิตย์ ระยอง 
มีการท้าวัตรสวดมนต์ แสดงธรรมเกือบตลอดคืน พ่อแม่ครูจารย์บุญมี พระอาจารย์สมหมาย 
พระอาจารย์สุธรรมแสดงธรรมจนตีหนึ่งได้ครับ  

๏ พระธรรมเทศนา 
           • เขาภาวนาเพื่อให้ละ ไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้เอา 

• ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามตัวเองว่า ที่จะพูดนี้จ้าเป็นหรือเปล่า ถ้าไม่จ้าเป็น
ก็อย่าพูด นี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจ เพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไมได้ 
เราจะควบคุมใจได้อย่างไร 
• คนเราต้องบ้าภาวนา จึงจะภาวนาได้ดี เวลาภาวนาอย่าไปกลัวว่า ภาวนาแล้วจะ
เป็นนั่นเป็นนี่ เพราะเป็นของแก้กันได้ ให้กลัวอย่างเดียวว่า จะภาวนาไม่เป็น 
• ให้ภาวนา อย่ามัวแต่ง่วงนอน นอนกันมาไม่รู้กี่ชาติแล้ว ไม่รู้จักอ่ิมสักที มัว
แต่เป็นผู้ประมาท ไม่รู้จักมนุษย์สมบัติเอาไว้ ระวังจะเหลือไม่เท่าเก่า 
• อะไรๆ ก็ขึ้นอยู่กับความสังเกตของเรา ถ้าความสังเกตของเรายังหยาบๆ 
เราจะได้แต่ของหยาบๆ การภาวนาของเราก็จะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าไปได้ 
• พระธรรมถามว่า วันคืนล่วงไป  ๆบัดนี้เราท้าอะไรอยู่...แล้วเราจะตอบท่านว่ายังไง 
• ไปกี่วัดกี่วัด รวมแล้วก็วัดเดียวนั่นแหละคือ วัดตัวเรา 
• คนเราเวลานั่งภาวนา กว่าใจจะสงบได้ก็ต้องใช้เวลานานแต่พอจะออกจากที่นั่งก็
ทิ้งเลย อย่างนี้เรียกว่า เวลาขึ้นบ้านก็ข้ึนบันใด เวลาลงก็กระโดดลงหน้าต่าง 
• เราเกิดมานับอสงไขยไม่ถ้วน ถ้าจะเอากระดูกที่เราเคยตายเกิดมากองไว้ ก็
จะโตกว่าเขาพระสุเมรุ น้้าในแม่น้้ามหาสมุทรน้อยใหญ่ทั้งหลายนะ ก็ยังน้อย
กว่าน้้าตาที่เคยหลั่งรินเพราะความทุกข์ท้ังหลายเสียอีก 
• ผู้รู้แล้วจะไม่ทุกข์ ผู้ไม่รู้เท่านั้นเป็นทุกข์ ทุกข์มันก็มีอยู่กับทุกคน ไม่มีใครไม่มี
หรอก ตราบใดที่ยังมีขันธ์ ๕ อยู่ ทุกข์ก็ต้องมีแต่ถ้าเรารู้แล้ว เราจะอยู่อย่างสบาย 
• ผู้มีปัญญา เมื่อเห็นเช่นนี้ ย่อมเกิดความสลดสังเวชในภพชาติ ไม่ยินดีใน
การเกิดมีจิตมุ่งตรงต่อนิพพานอย่างเดียว 
• คนทั้งหลายเขาก็อยู่กับทุกข์ๆๆ ทั้งนั้น แต่ไม่รู้จักทุกข์จึงพ้นจากทุกข์ไม่ได้ 
• มัวแต่ตัดรากถอนโคน ระวังลูกมันจะหล่นลงมางอกอีก 
• ใจจะคิดจะปรุงอะไรก็ปรุงได้ แต่อย่าหลง 
• การก้าหนดทุกข์ ก็ต้องเอาให้ละเอียด ต้องเอาถึงขนาดแค่ลืมตาปุ๊บ รูปมา
กระทบก็รู้ว่าทุกข์แล้ว 
• นิพพานนั้นเป็นเรื่องละเอียด ต้องใช้ปัญญาเอามาก  ๆไม่ใช่ของจะถึงด้วยแรง
อยาก ถ้าเป็นของที่จะถึงด้วยแรงอยาก พวกเราคงจะตรัสรู้กันหมดแล้วทั้งโลก 
• เมื่อรู้แล้ว ก็ให้อยู่เหนือรู้ 
• อย่าท้าแต่ถูกใจ ต้องท้าให้ถึงใจ 
• ผู้มีปัญญาย่อมใช้อะไรๆ ให้เป็นประโยชน์ได้ท้ังนั้น 
• จิตเปรียบเหมือนพระราชา อารมณ์ทั้งหลายเปรียบเหมือนเสนา...เรา
อย่าเป็นพระราชาที่หูเบา 
• ปฏิบัติยังไม่เข้าขั้นแล้วอย่าไปเที่ยวสอนเขา มันมีโทษนะ ที่จริงไปถูก

เขาเผยแพร่มากกว่า สอนไปสอนมากลายเป็นปฏิกูลน่ากิน อสุภะน่ากอด 
• ของดีจริงไม่ต้องโฆษณา คนชอบขายความดีของตัวเอง ที่จริงขายความโง่ของตัวเองมากกว่า คมให้มีในฝัก ให้
ถึงเวลาที่จะต้องใช้จริงๆ จึงคอยชักออกมา จะได้ไม่เสียคม 



• มัวแต่นึกถึงวันเกิด ให้นึกถึงวันตายเสียบ้าง 
• ต้องหมั่นมีสติ หมั่นพิจารณาร่างกายจนเป็นเป็นกระดูกจนร่วงลงไปกอง แล้วเผาให้
เกลี้ยงไปเลย ถามตัวเองซิ มีตัวตนไหม อะไรท้าให้ทุกข์ ท้าให้เจ็บปวด มีตัวเราไหม ดู
ให้ถึงแก่นแท้ของธรรมชาติพิจารณาไปจนไม่มีอะไรของเราสักอย่าง 
• มันไม่มีใครเจ็บ มันไม่มีใครตาย นั่นแหละ ตรงนั้นแหละ มันมีอยู่แล้วทุกคน 
เหมือนเราคว่้ามืออยู่ เราก็หงายมือเสีย แต่ผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะท้าได้ ถ้าโง่ก็ 
ไม่เห็น ก็ไม่ได้ ไม่พ้นเกิด พ้นตาย 

  • การภาวนาของเราต้องมีปีติ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ไม่อย่างนั้น ท้าไปๆ มันจะเหี่ยว
แห้ง 

 • สักวันหนึ่งความตายจะมาถึงเรา มาบีบบังคับให้เราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่าง  
     ฉะนั้นเราต้องหัดปล่อยวางล่วงหน้าให้มันเคย ไม่อย่างนั้น พอถึงเวลาไปจะ  ล้าบาก 
 • จิตเห็นจิตตามความเป็นจริง เขาก็วางของเขาเอง 
 • เมื่อคิดที่พุทโธแล้วไม่ต้องลังเลว่า จะนั่งไม่ได้ดี ถ้าตั้งใจจริงแล้วมันต้องได้ สิ่งที่

เกิดขึ้นรอบตัวเป็นมารผจญ เขาเล่นละครอะไร  ๆเราก็ไปดู ไม่ใช่ว่าไปเล่นกับเขาด้วย 
• อยู่บนที่สูงแล้ว ก็สามารถมองเห็นอะไรๆ ได้หมด 
• ถึงความเห็นของเราจะถูก แต่ถ้าเรายึดเข้าไว้มันก็ผิด 
• เวลาเราท้างานอะไรอยู่ ถ้าเราสังเกตว่าใจเราเสีย ก็ให้หยุดทันที แล้วกลับมา
ดูใจของตนเอง เราต้องรักษาใจของเราไว้เป็นงานอันดับแรก 
• คนอ่ืนเขาด่าเรา เขาก็ลืมไป แต่เราไปเก็บมาคิด เหมือนเขาคายเศษอาหาร
ทิ้งไปแล้ว เราไปเก็บมากิน แล้วจะว่าใครโง่ 
• ธรรมะ เราอ่านมามากแล้ว ฟังมานานแล้ว เราก็ว่าเราเข้าใจ แต่มันถึงใจ ดีจริงหรือยัง 
• การภาวนาต้องทิ้งเป็นขั้นๆ เหมือนเขายิงจรวจในอวกาศพอพ้นจากโลกแล้ว 
กระสวยอวกาศก็ต้องทิ้งยานแม่ จึงจะไปถึงโลกพระจันทร์ได้ 
• คนเราถ้าท้าดีแล้วติดดีก็ไปไม่รอด เมื่อใจยังมีติดภพชาติยังมีอยู่ 
• ท้าดีให้มันถูกตัวดี อย่าให้มันดีแต่กิริยา 
• การภาวนาก็คือการฝึกตาย เพ่ือเราจะได้ตายเป็น 
• ของจริงจึงอยู่กับเรา ถ้าเราท้าจริงเราจะได้ของจริง ถ้าเราท้าไม่จริงเราจะได้

แต่ของปลอม 
18 พ.ค.วิสำขบูชำ ออกเดินทางไปมัณฑะเลย์ อากาศร้อนมาก38-39องศาแต่รู้สึกเหมือน 42-43 เลย 
คณะรับประทานอาหารมื้อแรกที่ร้านใกล้สนามบิน แล้วเดินทางต่อมาที่เมืองมอญย่าเลย ไม่แวะวัดใดใดก่อน
เพราะว่าร้อนมาก ผ่านทุงนาและสวนผลไม้ตลอดทางพืชผักผลไม้มากมายสองข้างทางแต่ไม่แวะกัน มาถึงมอญ
ย่าก็ไปวัดสัมพุธเทก่อนต่อด้วยวัดพระยืนสูง130เมตร สวยงามมาก มีผู้คนจ้านวนมากเข้าวัดท้าบุญกัน บางคน
นั่งสวดมนต์ บางคณะจัดขบวนแห่แต่งตัวมีสีสรรสวยงามมาท้าบุญที่วัดใกล้บ้าน หกโมงเข้า รร. หนึ่งทุ่มออกไป
วัดกลางแม่น้้าสวดมนต์ภาวนาจนสี่ทุ่มกว่าจึงแวะซื้ออาหารไปถวายพระพรุ่งนี้เช้า เด็กๆเก็บดอกไม้มาถวาย
พระ เด็กวัยรุ่นมากับเพ่ือนๆเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์ดูและชื่นใจประทับใจมากๆ ครับ หมดวันวิสาขบูชา
ไปอีกวันด้วยความอิ่มอกอ่ิมใจในพระพุทธศาสนา 



 

 
19 พ.ค.  Kan Taw Min Monastry เช้าออกจากที่ พักไปถวายจังหัน
พระสงฆ์13รูปสามเณรสิบรูปที่วัดใกล้เวลาหกโมงเช้า ปกติท่านฉันเร็วกว่านี้
แต่กลัวเราจะล้าบากท่านจึงยึดเวลาออกไป จัดอาหารคาวหวานขนมผลไม้ 
กาแฟ ซาลาเปาพร้อมเสร็จ ได้ท้าบุญรับศีลห้ารับพรเป็นภาษาพม่า หังออก
ไม่มากเลย แต่ท่านเจ้าอาวาสก็ใจดี บอกว่ามาอีกไม่ต้องพัก รร. นะมาพักที่
วัดดีกว่าสะดวกสบาย 
 

 
ถ้้าโพวินต่อง มอญย่า เช้าออกจากตัวเมืองขับรถมาประมาณหนึ่งชม.ก็มาถึงบริเวณถ้้าโพวินต่อง ลักษณะเป็น
ภูเขาหินทรายหลายๆลูกอยู่รวมกัน ต้นไม้ผลัดใบดูแห้งแล้งมากเพราะอุณหภูมิภายนอกประมาณ  49 องศา มี
ฝูงลิงดูแลอยู่หลายฝูงด้วยกัน แบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ๆคือเก่า เก่ามากและถ้้าใหม่ เก่ามากๆคงประมาณ 7-
8 ร้อยปีตามท่ีเขาบอก. เก่าๆหน่อยยุคหลังก็ประมาณสองร้อยปี ยุคใหม่คือเพ่ิงมาบูรณะใหม่ได้ไม่นาน เราไปถึง
ก็แวะเอาอาหารไปถวายพระที่ดูแลอยู่ท่านอธิบายให้ฟังคร่าวๆ และบอกว่าปลายทางมีที่พักภาวนาอยู่ เราจึงไป
ในส่วนนี้ที่เป็นถ้้าเก่าประมาณสองร้อยปีและถ้้าปรับปรุงใหม่ เดินดูถ้้าตอนเที่ยง เหงื่อยังไม่สามารถออกได้
เพราะร้อนมากๆสะอาดไม่มากแต่ก็ดี(เมื่อเทียบกับชุดหลัง) บางชุดของถ้้าก็มีวัฒนธรรมของอังกฤษปะปนอยู่
ด้วย ปลายทางมีห้องท้าสมาธิเล็กๆเราจึงได้มีเวลาพักภาวนากันเล็กน้อย ก่อนเดินทางต่อไปถ้้าชุดใหญ่ ซึ่งก็ร้อน
สุดๆ มีมัคคุเทศก์สาวสองคนน้าทางเพราะเธอคุยกับเจ้าลิงได้ ระหว่างทางถ้้าจ้านวนมากถูกปิดด้วยประตู
ลูกกรงเพ่ือกันลิง มีถ้้าหนึ่งที่เราเข้าไปมีลิงอยู่สี่ห้าตัวมีลูกอ่อนด้วย มัคคุเทศก์เราเดินออกไปก่อน เลยต้องหลบ
ลิงกันใหญ่พอเธอเข้ามาเจ้าลิงจึงปล่อยเราผ่านออกไป สุดทางเราออกทางหน้าถ้้าที่เป็นส่วนเก่าที่สุด มีลวดลาย
สวยงามที่สุดแต่ก็จะบ่ายสองบ่ายสามแล้วจึงต้องพอแต่เพียงเท่านี้  



 

 
20 พ.ค. ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคให้พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 80 รูปส่วนใหญ่เป็นเณรที่ครอบครัวยากจน
หรือก้าพร้าอยู่วัดเรียนหนังสือบางรูปจบแล้วก็ลาสิกขาบางรูปก็เป็นพระ/เป็นครูสอนรุ่นน้องๆต่อไป เณรเล็ก
เณรน้อยก็มีเวรหมดต้องช่วยกันท้างานทุกอย่างในวัด ท้ากับข้าว ท้าความสะอาด ก่อสร้างฯลฯ ในรูปจะเห็นว่า
เณรโตน้าน้องๆลื้อพ้ืนเตรียมก่อสร้างใหม่เพราะมีงูมาอาศัยใต้อาคาร มีเณรน้อยถูกตะปูต้าเป็นแผลต้องส่งรพ. 
ฉีดยาด้วยแต่ไม่ร้องให้เลย น่ารักมากๆ ของที่น้ามาถวายก็เป็นจ้าวสารอาหารแห้งน้้าตาลเกลือโอวัลตินน้้ามั น
มาม่า สมุดดินสอฯลฯ ทุกคนในคณะต่างมีความสุขที่ได้ร่วมบุญกันครับ แบ่งบุญกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ 

 
เจดีย์กองมูดอ ก่อนกลับไปมัณฑะเลย์เรามีโอกาสแวะกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้วของพม่าที่เจดีย์กองมูดอแห่ง
นี้ปัจจุบันเป็นสีขาวขลิบทองสวยงามมากแต่อากาศร้อนมากๆในอาคาร38องศา นอกอาคาร40กว่า พ้ืนเดิน
ไม่ได้ต้องกระโดดเอา อย่างไรก็ตามขอเอาประวัติมาฝากกันหน่อยนะครับ 
ประวัติการสร้าง พระเจ้าอนอคเปตลุน กษัตริย์อังวะในสมัยราชวงศ์นยองยาน ได้โปรดให้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้ว
จากมหาเจดีย์เมืองหงสาวดี ขึ้นมาที่เมืองอังวะ ต่อมา พระเจ้าตลุงมินได้ โปรดให้สร้างเจดีย์กองมูดอขึ้นเพ่ือ
ประดิษฐานพระธาตุโดยจ้าลองแบบมาจากมหาสถูปในลังกา ลักษณะทางศิลปกรรม เจดีย์ประกอบด้วยอัณฑะ
ทรงโอคว่้าขนาดใหญ่ตามแบบศิลปะลังกาสมัยอนุราธปุระ ฐานเตี้ยๆในผังกลม ทั้งหมดนี้แสดงการจ้าลองแบบ
มาจากศิลปะลังกา อย่างไรก็ตาม ด้านบนเจดีย์กลับไม่ปรากฏหรรมิกาและฉัตรวลี ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลก
ประหลาด  



ต้านาน/เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งชาวพม่าเชื่อว่าเป็นของจริง ถูกน้าเข้ามาในอาราจักรพม่าตั้งแต่
สมัยพระเจ้าบุเรงนอง เนื่องจากชาวพม่าเห็นว่าในขณะนั้น ลังกาถูกคุกคามจากชิตะวันตกและไมอาจดูแลพระ
เขี้ยวแก้วได้อีกต่อไป นอกจากนี้ พระเจ้าบุเรงนองคงปรารถนาจะสถาปนาความเป็นพระจักรพรรดิราชของ
พระองค์ และความเป็นศูนย์กลางจักรวาลของอาราจักรพม่าอีกด้วย จึงโปรดให้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเข้ามาใน
พม่า 

 
วัดกุโสดอว์ หรือ วัดกุโตดอว์ หรือ วัดมหากุศลลับมาถึงมัณฑะเลย์เราก็มากราบนมัสการวัดมหากุศลที่พระเจ้ามิ
นดงสร้างพระไตรปิฏกหินอ่อน729แผ่นจากการสังฆยนาครั้งที่ 5 ถวายเป็นพุทธบูชา ให้พระพุทธศาสนาสืบ
ต่อไปได้นานแสนนาน กราบอนุโมทนาบุญด้วยกันครับ 
ประวัติวัด วัดแห่งนี้สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีของพม่าจากอมรปุระมา
ยังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างเมืองหลวงใหม่และสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ด้วยมีพระประสงค์
จะสืบทอดพุทธศาสนาให้ยืนยาว จึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฏกขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ของโลก และให้ช่าง
สลักข้อความในพระไตรปิฏกเป็นภาษาพม่า ถอดมาจากภาษาบาลี แบ่งออกเป็นพระธรรมขันธ์ 84,000 ข้อ ลง
บนแผ่นหินอ่อนขนาดใหญ่มาก 729 แผ่น อีก 1 แผ่นสลักประวัติและเรื่องราวการท้าสังคยานา รวมทั้งสิ้น 730 
แผ่น ใช้เวลา 8 ปี ในการแกะสลัก แผ่นพระไตรปิฏกใหญ่ที่สุดในโลก หินอ่อนแต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 
3.6 ฟุตเรียงกัน 3 ชั้น มีมณฑปครอบเอาไว้ก่อด้วยอิฐถือปูนทาสีขาว ยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่้า 
ตรงประตูทางเข้าวัด ด้านซ้ายมือจะพบกับรูปหล่อโลหะของพระเจ้ามินดง นั่งอยู่ทางเดินเข้าสู่วัดทั้งสองข้างจะ
มีภาพเขียนพระราชกรณียกิจที่ส้าคัญของพระเจ้ามินดง อาคารด้านหน้าพระเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ประดิษฐาน
พระพุทธรูปนั่ง ปางมารวิชัย ศิลปะแบบกองบอง(ยุคสุดท้าย) อยู่ในมณฑปทางทิศใต้ 
พระเจดีย์สีทองอร่าม มีรูปร่างศิลปะเหมือนเจดีย์ชเวชิกองที่พุกามสง่างามน่าเลื่อมใสมาก ส่วนทางด้านซ้ายมือ 
จะพบกับต้นพิกุล ขนาดยักษ์ อายุประมาณ 250 ปี ชาวพม่ามีความเชื่อว่า ถ้าน้าไม้ไปค้้ากิ่งของต้นพิกุลยักษ์
ต้นนี้ จะช่วยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุให้ยืนยาว เหมือนไม้ค้้าโชคชะตาราศีของคนไทยในภาคเหนือ 

 

 



Su Taung Pyae (wish-fulfilling) Pagoda ตั้ งอยู่บนยอดเขามัณฑะเลย์  เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุ ด
ในมัณฑะเลย์ มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ ผู้คนจึงมักจะมากราบนมัสการพระธาตุเพ่ือขอพร -ณ เจดีย์แห่ง
ความสมหวัง แห่งนี้ จากบนลานพระเจดีย์สามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกสวยงามมาก และยังสามารถ
มองเห็นพระราชวังและเมืองมัณฑะเลย์ได้โดยรอบ ผู้คนจ้านวนมากเดินวิ่งและปั่นจักรยานขึ้นเขากันและนั่งรถ
สองแถวลง แต่พวกเราไม่มีเวลามากปานนั้นจึงนั่งรถไปกราบพระบรมธาตุทั้งขึ้นและลงกลับลงมา เชิงเขามี
ส้านักปฏิบัติธรรมแต่เราไปเย็นแล้วครับ เลยไม่ได้ไปท้าบุญกันครับ ไปนั่งภาวนากันอีกวัดหนึ่งสวยงามเช่นกัน
แต่ดีมากมากมากที่มีแอร์ในเจดีย์เราจึงได้มีโอกาสนั่งภาวนาอย่างเย็นชื่นใจ-วัดนี้ปิด4ทุ่มครับ ชาวมัณฑะเลย์
ส่วนใหญ่ไปสวดมนต์กันแต่เราไปนั่งภาวนาเขาก็ดูแปลกๆ หน่อยครบั 

 
พระเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Myitnge Jade Pagoda Mandalay พระเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่ในบริเวณริมทาง
หลวงสายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ในเขตเมืองหลวงเก่าอมราปุระ (Amarapura) ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นพระเจดีย์
ประดับประดาด้วยหยกทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งหยกก้อนใหญ่ที่อยู่ใต้ยอดฉัตร ด้วยมูลค่าก่อสร้าง
มหาศาล ซึ่งจะกลายเป็นเจดีย์หยกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า พระเวรสนาเจดีย์ (Weirawsana 
Zedi) ก่อสร้างขึ้นบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพ้ืนสูงจาก
ระดับถนนเกือบ 3 เมตร ท้าให้องค์พระเจดีย์สูงกว่า 20 เมตร ปัจจุบันผนังภายใน และภายนอกก่อสร้างเสร็จ 
95% ด้วยเงินกว่า 400 ล้านจ๊าต (12.04 ล้านบาท) แต่ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่นหยก กับ
ก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้ านดอลลาร์  (495 ล้ านบาท) หนั งสือพิมพ์กึ่ งทางการรายงาน 
ชาวพม่าที่น้าพาไปท่านว่า เจ้าของเป็นลูกจ้างในเหมืองหยกแล้วค่อยๆขยันเล่าเรียนวิทยาการต่างๆจากเจ้าของ
เหมืองจนมีฐานะขึ้นและรับสืบทอดกิจการมาจนเป็นนายกสมาคมค้าหยกของพม่า และตั้งใจสร้างเจดีย์นี้ถวาย
เ ป็ น พุ ท ธ บู ช า แ ล ะ เ พ่ื อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ ค้ า ข า ย ห ย ก ที่ ส้ า คั ญ ต่ อ ไ ป ใ น อ น า ค ต 
ตอนที่เรามาก้าลังบูรณะองค์เจดีย์อยู่ครับเลยต้องเอารูปเก่ามาลงให้ดูยอดเจดีย์ที่เป็นหยกก้อนใหญ่ที่สุดสีเขียว
งดงามมากๆ ครบั 

 



“พระมหามัยมุนี” พระพุทธรูปมีชีวิต ก่อนเดินทางกลับกทม.พวกเราได้มีโอกาสไปกราบพระมหามัยมุนี ในตอน
เช้าครับ เป็นพิธีล้างพระพักตร์ ตั้งแต่ตีสี่ ก่อนกลับมา รร.ก็ได้น้้าล้างพระพักตร์ ผ้าเช็ดพระพักตร์และยันต์
กลับกันมาเป็น...ที่ระลึกครับ 
แม้ชาวพม่าส่วนใหญ่จะเชื่อว่า พระมหามัยมุนีสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ตามประวัติและต้านานส่วนใหญ่
ระบุตรงกันว่า พระมหามัยมุนีสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 688 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์ชาวยะไข่แห่งเมือง
ธรรมวดี แคว้นยะไข่ 
พระเจ้าจันทสุริยะมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมาก ใฝ่ฝันว่าอยากกราบไหว้พระพุทธองค์ จึงท้าการสร้าง
พระพุทธรูปเพ่ือตัวแทนของพระองค์ขึ้น ซึ่งในการสร้างมีต้านานปลีกย่อยกว่าการสร้างพระพุทธรูปของบ้านเรา 
คือ เมื่อเททองหล่อไป 2 ครั้งแรกไม่ประสบความส้าเร็จ จนกระทั่งในครั้งที่ 3 จู่ๆ ก็มีบุคคลลึกลับที่เชื่อกันว่า
เป็นเทวดาจ้าแลงมาเททองให้จนประสบความส้าเร็จ เป็นพระพุทธรูปอันงดงามจนถึงปัจจุบัน 
พระมหามัยมุนีปิดทองได้ทั่วองค์ ยกเว้นพระพักตร์พระมหามัยมุนีปิดทองได้ทั่วองค์ ยกเว้นพระพักตร์ 
พระมหามัยมุนีได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพม่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มาประทานลมหายใจอัน
ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองค์นี้ 
พระมหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองค์ที่มีชีวิตจิตใจ ใครที่มากราบไหว้บูชาจะได้รับศรัทธาอันสูงล้้า 
พระเจ้าเนื้อนิ่ม มหาศรัทธาของชาวพุทธ 
พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปหล่อทองส้าริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง หน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง 12 ฟุต ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยู่ที่ “วัดมหามัยมุนี” หรือชื่อแท้ดั้งเดิมคือ วัดปยกยี (Payagyi) ที่หมายถึงวัดยะไข่ เพราะเดิมพระ
มหามัยมุนีประดิษฐานอยู่ที่เมืองยะไข่ ทองค้าเปลวที่ถูกปิดมากมายจนได้ชื่อว่าพระเจ้าเนื้อนิ่ม 
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความวิจิตรงดงามของท่าน ท้าให้เป็นที่หมายปองของกษัตริย์พม่ามาหลายยุคหลายสมัย 
มีความพยายามที่จะย้ายท่านจากเมืองยะไข่มาสู่เมืองหลวงของตน แต่ไม่มีผู้ใดสามารถอัญเชิญพระพุทธรูปองค์
นี้ออกมาจากเมืองยะไข่ได้ จนกระทั่งในสมัย “พระเจ้าปดุง” ถึงสามารถอัญเชิญพระมหามัยมุนีข้ามแม่น้้าอิรวดี
มาประทับที่มัณฑะเลย์ได้ส้าเร็จในปี พ.ศ. 2327 
ประเทศพม่าหรือเมียนมาร์ มี 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส้าคัญสูงสุด หรือ “เบญจมหาบูชาสถาน” ได้แก่ 
1. เจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง 2. พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โถ่ 3. เจดีย์ชเวมอดอร์ (เจดีย์มุเตา) เมืองหง
สาวดี 4. เจดีย์ชเวซิกอง เมืองพุกาม 5. พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ 
จะเห็นได้ว่าใน 5 สิ่ง มีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นพระพุทธรูปคือ “พระมหามัยมุนี” ที่หากใครไปมัณฑะเลย์แล้วไม่ได้
ไปสักการบูชาท่าน ก็เหมือนว่ายังไปไม่ถึงมัณฑะเลย์ 
 

 
 

25 พ.ค.62 ควำมคืบหน้ำ ก่อสร้ำงรั้ว วัดป่ำกตัญญุตำรำม เราไปสระแก้วแต่เช้าเพ่ือดู
ความก้าวหน้าของการก่อสร้างรั้วของวัดป่ากตัญญุตาราม ปรากฏว่า รั้วด้านหลังของวัดป่ากตัญญุตารามได้ท้า
ตอม่อไปประมาณ 1 กม.และท้าคานคอดินด้านล่างไปบางส่วนแล้วครับ แต่ชาวบ้านที่จะมาช่วยงานมีไม่มาก
เพราะติดงานเริ่มท้านากันอยู่ครับ แต่ท่านเจ้าอาวาสท่านเร่งท้าตอม่อเพ่ือจะได้ท้าคานคอดินให้ทันก่อนฝนจะ
ตกหนักมาจนท้างานไม่ได้ครับ ฝนตกมาบ้างแล้วจนน้้าเต็มสระแล้วครับ ตอม่อก็ท้าได้เกือบจะครบกม.แล้วครับ 
เราโอนปัจจัยไปแล้วสี่แสนบาทครับ เดือนหน้าคงต้องโอนไปเพิ่มอีก 1-2 แสนบาทครับ งานคืบหน้าไปไม่มาก  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216176779566400&set=pcb.10216176825487548&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpv20ALB8oACXu4REnJWWAXhwXSL73TAvqB7WEgb54I32Qp9YdPVriL90gpadgSjg8vQ2GbQy286qj&__xts__%5B0%5D=68.ARCBs_qeodA9JuvEs1pTRe-Gpbm4btyBpCR7AwxIOzRbbHzFwh3ZSUDOzH21LRHKiGrx4RvEG-5SzKqlouIiWtOh5-8RRLFNxDjXVX3Kw13drS-fJjKIoA9fi9hLzo2X50XeHRjOAlzT8snIHMPsKDc1TAh1yzi2IQAZvlJgk0FXqehc0ZfTLiSSwMI2kHRscfRANJGsq9zqmPM3tOaqNlaape9CooZWT-SOCk1RYRGkcxNvrPE81Nok6Mf0m0Nql6GE0qn6kdRCPT10a9bZXLih5ZJiGzE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216176779566400&set=pcb.10216176825487548&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDpv20ALB8oACXu4REnJWWAXhwXSL73TAvqB7WEgb54I32Qp9YdPVriL90gpadgSjg8vQ2GbQy286qj&__xts__%5B0%5D=68.ARCBs_qeodA9JuvEs1pTRe-Gpbm4btyBpCR7AwxIOzRbbHzFwh3ZSUDOzH21LRHKiGrx4RvEG-5SzKqlouIiWtOh5-8RRLFNxDjXVX3Kw13drS-fJjKIoA9fi9hLzo2X50XeHRjOAlzT8snIHMPsKDc1TAh1yzi2IQAZvlJgk0FXqehc0ZfTLiSSwMI2kHRscfRANJGsq9zqmPM3tOaqNlaape9CooZWT-SOCk1RYRGkcxNvrPE81Nok6Mf0m0Nql6GE0qn6kdRCPT10a9bZXLih5ZJiGzE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216176779926409&set=pcb.10216176825487548&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6zhww99rWTQLfNIRjXZ33gr6O0KHai5SwNP-bVrGy2cLLQRCFM44tGAM9SSICfEl_ivJDeDzGYxPi&__xts__%5B0%5D=68.ARCBs_qeodA9JuvEs1pTRe-Gpbm4btyBpCR7AwxIOzRbbHzFwh3ZSUDOzH21LRHKiGrx4RvEG-5SzKqlouIiWtOh5-8RRLFNxDjXVX3Kw13drS-fJjKIoA9fi9hLzo2X50XeHRjOAlzT8snIHMPsKDc1TAh1yzi2IQAZvlJgk0FXqehc0ZfTLiSSwMI2kHRscfRANJGsq9zqmPM3tOaqNlaape9CooZWT-SOCk1RYRGkcxNvrPE81Nok6Mf0m0Nql6GE0qn6kdRCPT10a9bZXLih5ZJiGzE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216176779926409&set=pcb.10216176825487548&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA6zhww99rWTQLfNIRjXZ33gr6O0KHai5SwNP-bVrGy2cLLQRCFM44tGAM9SSICfEl_ivJDeDzGYxPi&__xts__%5B0%5D=68.ARCBs_qeodA9JuvEs1pTRe-Gpbm4btyBpCR7AwxIOzRbbHzFwh3ZSUDOzH21LRHKiGrx4RvEG-5SzKqlouIiWtOh5-8RRLFNxDjXVX3Kw13drS-fJjKIoA9fi9hLzo2X50XeHRjOAlzT8snIHMPsKDc1TAh1yzi2IQAZvlJgk0FXqehc0ZfTLiSSwMI2kHRscfRANJGsq9zqmPM3tOaqNlaape9CooZWT-SOCk1RYRGkcxNvrPE81Nok6Mf0m0Nql6GE0qn6kdRCPT10a9bZXLih5ZJiGzE


    

  

    
26 พ.ค.62 ธรรมะจำกพระโอษฐ์ พระธรรมวินัย(ต่อ) ท่านเริ่มต้นด้วยการแต่งตัว- 
1. สมณสารูป เรื่องการนุ่งห่มให้เหมาะสมในทุกกาลเทศะ ท่านมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่สร้างกิเลศตัณหา

ให้กับญาติโยม และเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อหมู่สงฆ์สร้างความเคารพเลื่อมใสต่อหมู่ชน ใน
เรื่องนี้มีข้อพิจารณาส้าคัญเรื่องการเผยแผ่รูปของสงฆ์ผ่านสื่อ ผู้ถ่ายไม่ควรเอารูปที่ไม่เหมาะสมเช่นไม่ห่มจีวร
สวมแต่อังสะ/ถ่ายรูปกับหญิงไม่ว่าจะคนเดียวหรือหลายคนโดยไม่มีผู้ชายอยู่ด้วยรวมทั้งรูปพระอาพาธที่นุ่งห่ม
หรือไม่เหมาะสมมาลงในสื่อเป็นต้น  

2. ท่านเน้นให้พวกเราศึกษาให้เข้าใจในเจตนาในการบัญญัติสิกขาบททั้ง 10 ข้อ  
3. หมวดของสิกขาบท ทั้ง 8 หมวด 227 ข้อ ท่านว่าบางท่านที่ถือแค่ 150 ข้อนั้นน่าจะตัดเสขิยวัตร 

75และอตยต 2 ออกไปจาก 227 ครับ  
4. การผิดต่อพระธรรมวินัย ตามท่ีบัญญัติ 227+ โลกวัชชะที่โลกติเตียน+บัญญัติวัชชะ 
มีข้อพิจารณาอีก 6 ข้อได้แก-่ต้องด้วยไม่ละอาย-ต้องด้วยไม่ทราบ-ต้องด้วยรู้แล้วยังท้า-คิดว่าควรในข้อ

ที่ไม่ควร-คิดว่าไม่ควรในสิ่งที่ควร-ต้องด้วยลืมสติ 5.การแก้ไขมิให้ผิดธรรมวินัย 3หมวด คือหมั่นพิจารณาในศีล/
วินัย, พิจารณาธรรมที่ตั้งแห่งอกุศล, พิจารณาในอกุศลจิตว่าเกิดในใจได้อย่างไร, สังวรวินัย5, ปหานวินัย5,  

สรุปความจ้าเป็นของการศึกษาพระธรรมวินัย ส้าหรับพวกเราฆราวาส ควรส่งเสริมสงฆ์ให้ไม่กระท้าผิด
วินัย เช่นการเอารูปที่ไม่เหมาะสมของสงฆ์ลงในศ่ือต่างๆเป็นต้น รวมทั้งเรื่องใดท่ีผิดวินัยเราก็ไม่ควรกระท้า เช่น 
การเรี่ยรายในชื่อสงฆ์ การเอาเงินใส่บาตร ฯลฯ 



   
 

 พิธีเททองหล่อพระปิยพุทธบรมไตรโลกนำถ ครูจารย์บุญมี เมตตาเป็นประธานในพิธีเท
ทอง มีครูบาอาจารย์ร่วมพิธีรวมแปดรูป ผู้ร่วมพิธีเกือบสองร้อยท่าน ครูจารย์บุญมีท่านเมตตาให้ธรรมโอวาท
สองครั้ง ครั้งแรกเป็นเรื่องการเททอง ท่านว่าให้มองทองที่มาจากหลายทิศทางมาหล่อหลอมรวมกันเป็นทอง
บริสุทธิ์เพ่ือสร้างพระพุทธรูป เหมือนดวงใจทุกดวงที่รวบรวมกันสร้างพระพุทธรูปด้วยใจบริสุทธิ์ พระพุทธรูป
นั้นท่านว่าเป็นอุเทสิกเจดีย์ เป็นนิมิตที่ให้ผู้คนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่อระลึกถึง-ท่านกใ็ห้วิธีการ
ปฏิบัติ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ครูบาอาจารย์ท่านให้บริกรรมพุทโธ เพ่ือให้มีสติ สัมปะชัญญะ ไม่ให้ใจอยู่กับ
ธรรม อยู่กับสิ่งดีงามไม่หลงไปในสิ่งไม่ดี ป้องกันตัณหา ความอยากที่มักเกิดอยู่เสมอในใจเรา ความสงบของ
จิตใจนี้ จึงน้ามาซึ่งความสุข ใจน้อมไปในธรรม ตามมรรค/ทางเดินที่พระบรมศาสดาทรงชี้แนะไว้ ก่อนที่ไม่มี
องค์ท่านโลกนี้มีเพียงสัจจะทั้งสองคือทุกข์ สมุทัย แต่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นทั้งนิโรจและมรรค ท่านว่าแม้งานใน
ชาตินี้ยังไม่จบแต่การท้าความดีสร้างบุญกุศลไว้เหมือนเสบียงติดตัวมีที่พักสะดวกสบายระหว่างทางจนกว่าจะ
สิ้นสุดในทางสายนี้ ครั้งที่สองตอนจะให้พร เนื่องจากเจ้าภาพป่วยเป็นมะเร็ง ท่านจึงสอนให้แยกกายและใจออก 
ให้หมั่นภาวนาพิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช้ตัวไม่ใช่ตนของเรา ในมีสติ มีสมาธิพิจารณาอยู่ในธรรม อย่าไป
ให้ความส้าคัญต่อกายนี้จนเกินไป ให้ความส้าคัญต่อจิตต่อใจนี้จึงส้าคัญ 

  

    



  
 


