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พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”

คํานํา

 หนังสือ พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ” เลมน้ี จัดทําข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณของ

โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

องคท่ี ๑๙ แหงสยามประเทศ ท่ีมูลนิธิดวงแกว ในพระสังฆราชูปถัมภไดดําเนินการจัดทํา

เพ่ือแสดงออกถึงความกตัญูกตเวทีตอพระเดชพระคุณเจาพระคุณสมเด็จท่ีทรงรับมูลนิธิ

ดวงแกวไวในพระอุปถัมภ โครงการน้ีนอกจากจะสรางพระบรมธาตุเจดียแลว ยังไดสราง

วัดไทยรัตนประทีป ท่ีกรุงบูดาเปสตประเทศฮังการีและอาคาร สังวรานุสรณ ท่ี รพ.สมเด็จ

พระปนเกลา รวมท้ังยังไดจัดพิธีทําบุญบูชาคุณเทิดพระเกียรติพระองคทานท่ีอาคารกีฬาใน

รม สวนลุมพินีทุกวันเสารท่ีสองของเดือนตลอดป ๒๕๕๙ อีกดวย

 พระบรมธาตุเจดียแหงน้ีสรางถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทานในจังหวัด

กาญจนบุรีท่ีเปนบานเกิดของทานเจาพระคุณสมเด็จ ในบริเวณ วัดปาบัวแกว ญาณสัมปน

นุสรณท่ีทางมูลนิธิดวงแกวฯสรางถวายองคหลวงตาพระมหาบัว ซ่ึงเปนพระสหายสนิทของ

ทานอีกดวย ลักษณะรูปทรงเจดียเปนแบบระฆังควํ่าฐานกวางคลายรูปแบบของพระมหาเจดีย

ชเวดากองในรางกุง เพราะเหมาะกับคนในพ้ืนท่ีท่ีมีเช้ือสายมอญพมาและกระเหร่ียง รวมท้ัง

ในพ้ืนท่ีทองผาภูมิยังเปนรอยเล่ือนแผนดินไหว รูปแบบเจดียน้ีสามารถสรางปองกันแผนดิน

ไหวไดดี และมีความราดเอียงสูงโอกาสท่ีนํ้าจะขังและร่ัวซึมมีนอย สะดวกตอการดูแลรักษา 

ของพระสงฆในสายวัดปากรรมฐาน รูปแบบเจดียและบริเวณโดยรอบ จึงจัดสรางอยาง

เรียบงาย มีระเบียงพระเจดียสองช้ัน ช้ันลางสําหรับน่ังพักผอน จัดกางเต็นโรงทานฯ ช้ันบน

เปนลานเจดียจัดกิจกรรมทางสงฆตางๆ ไดอยางสะดวกพอเพียง ทางขึ้นเจดียเปนทาง

ลาดเอียงไมชันมากนัก มีโคมไฟใหความสวางอยูขางบันใดทามกลางดงตนล่ันทม ท่ีมีช่ือ

เปนมงคล หมายถึง ละซ่ึงความโศกเศราท้ังปวง และกล่ินหอมจางๆ ชวนใหสงบสบายใจ 

เม่ือข้ึนถึงลานเจดียก็จะมองวิวดานลางทางทิศตะวันออกเห็นยอดตนยางในสวนเขียวขจีดัง

สนามหญามองไกลไปจนสุดสายตา เบ้ืองหลังทางทิศตะวันตกเปนทิวเขาลอมรอบองคพระ

เจดียอยูไกลๆ ทิศใตเปนวัดปาบัวแกวฯ และมองไปบนยอดเขายังเห็นพระธาตุบัวแกวสีทอง
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อราม เปนพระธาตุคูของพระบรมธาตุแหงน้ี กอนจะเขาเจดียมีชางทรงสีขาวเผือกตัวใหญ

ดูแลปกปองเจดียอยูแปดเชือกมีช่ือปริศนาธรรมท่ีคํ้าจุนพระวินัยติดอยู เม่ือเดินเขาสูเจดีย

เห็นประตูเหล็กลงลายทองรูปชางแบกบุศบกอยูหนาประตู ผานเขาไปมองเห็นเสาหลัก ๔ 
ตนลงรักปดทองสีแดงมีสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยูภายใน เปนทรงบาตรควํ่าแบบ
อินเดียสมัยพุทธศัตวรรษท ๔-๖ มีพระประธานหินออนสีขาวบริสุทธ์ิส่ีทิศส่ีปางคือ ประสูติ 
ตรัสรู ปฐมเทศนาและนิพพาน สวยงามอยูในซุมถํ้านอยๆสีแดง ฐานของพระประธานท้ังส่ี
มีรูปพอมครูอาจารย พระอริยสงฆในยุคปจจุบันส่ีรูปคือ หลวงปูเสาร หลวงปูม่ัน หลวงตา
พระมหาบัว และทานเจาพระคุณสมเด็จฯ ท่ีฐานของรูปครูอาจารยมีรูปปนทานทาวเทวราช
ท้ังส่ีประทับคอยดูแลปกปองพระบรมสารีริกธาตุอยูท้ังส่ีทิศ

 ดวยความเคารพศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและดวยความกตัญูกตเวที
ตอองคพอแมครูอาจารย พวกเราจึงไดพยายามจัดสรางพระบรมธาตุเจดียน้ีข้ึน ดวยสุด
กําลังกายและใจเทาท่ีจะสามารถกระทําไดโดยมีพระอาจารยบุญมี ธัมมรโต เมตตาเปน
องคประธานโครงการและพระอาจารยสมบัติเจาอาวาสวัดปาบัวแกวเปนแมงานควบคุม
การกอสรางทุกข้ันทุกตอนรวมท้ังคณะสงฆวัดปาบัวแกวฯและวัดปาศรัทธาถวายรวมแรง
รวมใจดูแลการกอสรางจนสําเร็จสมเจตนาท่ีต้ังไว นอกจากน้ียังมีคณะศรัทธา พ่ีนองเพ่ือน
ญาติธรรมอีกจํานวนมากรวมแรงรวมใจกันตลอดมา กระผมในนามมูลนิธิดวงแกวฯ
ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆทาน และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักด์ิศิทธ์ิท้ังปวงจงโปรดดลบันดาลใหทานและครอบครัวของทานจงประสบแต
ความสุขความเจริญ ต้ังอยูในสัมมาทิฐิ ในบวรพระพุทธศาสนาตลอดไปส่ิงใดท่ีต้ังความ
ปรารถนาไวในทางท่ีชอบแลวขอจงประสบความสําเร็จสมหวังดังใจจงทุกประการ
ดวยเทอญ
     
                                                     ดวยความรักและปรารถนาดีจากใจ
                                                     พล.ร.ต.นพ.ดร. ปโยรส  ปรียานนท
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สารบัญ

หนา

บทที่ ๑.  โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร ๕
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
  องคที่ ๑๙ แหงสยามประเทศ
  
บทที่ ๒.  พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ” ๑๕ 
  
บทที่ ๓.  สวนประกอบขององคพระบรมธาตุเจดีย ๒๕

บทที่ ๔.  บันทึกธรรม ทานเจาพระคุณสมเด็จ(พระธรรมเจดีย) ๓๕
  
บทที่ ๕.  พระประธานและรูปเหมือนพอแมครูอาจารยในพระเจดีย ๗๙

บทที่ ๖.  พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๘๕

บทที่ ๗.  ภาพพระพุทธประวัติของ ครูเหม เวชกร ๘๗

บทที่ ๘.  พระธาตุบัวแกว – พระเจดียคูพระบรมธาตุ ๑๒๑ 
  
บทที่ ๙.  วัตถุมงคลที่ระลึกโครงการเทิดพระเกียรติฯ ๑๒๓ 
  
บทที่๑๐. วัชรธรรมสถาน – โครงการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา ๑๒๕

บทที่๑๑. แผนการดําเนินงานป๒๕๖๑-๒๕๖๓  (30ป มูลนิธิดวงแกวฯ) ๑๓๓
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๑

บทที่ ๑
โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปรินายก องคที่ ๑๙ แหงสยามประเทศ 
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๑

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชพระองคท่ี ๑๙ แหงกรุงรัตนโกสินทร

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

หลักการและเหตุผล
 ๑. ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ท่ีมีตอมูลนิธิดวงแกว ท่ีพระองคทานทรงพระเมตตา
กรุณารับมูลนิธิดวงแกวไวในพระสังฆราชูปถัมภต้ังแตปพ.ศ.๒๕๓๗ และไดประทานการ
สนับสนุนชวยเหลือและคําแนะนําอันทรงคุณคายิ่งเสมอมา
 ๒. เพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและกิจการทางสาธารณกุศลตางๆตลอดพระชันษาของทานเจาพระคุณ
สมเด็จ ฯ นั้น เปนชวงชีวิตแหงการทํางานและสรางผลงาน ซึ่งอาจประมวลกลาว ไดเปน
ดานๆ คือ ดานการศึกษา  ดานการปกครอง ดานการสั่งสอนเผยแผ ดานการกอสราง
ปฏิสังขรณ และดานการ สาธารณสงเคราะห

การดําเนินการ ตามโครงการ
 ๑. จัดสรางพระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”
     ณ วัดปาบัวแกวญาณสัมปนนุสรณ  อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
 ๒. จัดสรางอาคาร “ญาณสังวรานุสรณ” ใหเปนศูนยดูแลฟนฟูผูสูงอายุฯ 
     ใหกับ กรมแพทยทหารเรือ 
 ๓. จัดสรางวัดไทย “รัตนประทีป” ณ กรุงบูดาเปสต ประเทศ ฮังการี
 ๔. จัดสรางเหรียญที่ระลึกเพื่อมอบใหผูรวมสนับสนุนโครงการฯ
 ๕. จัดสรางรูปจําลองของพระองคทานประดิษฐานไวในพระเจดียฯ
 ๖. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯทานเจาพระคุณสมเด็จฯ ตลอด ป 
     พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐

ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 ๑. จะไดชวยปลูกจิตสํานึกรวมกันในการสงเสริมพระพุทธศาสนา ใหชาวไทย
และชาวตางชาติ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและยึดมั่น

เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสืบไป
 ๒. ไดอาคารที่สรางขึ้นเพื่อประโยชนแกสาธารณชนทั่วไป ตามแนวทางที่ทาน

เจาพระคุณสมเด็จ ฯ ไดทรงกระทําเปนแบบอยางมาตลอดพระชันษาของพระองคทาน
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 ๓. เพ่ือแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอทานเจาพระคุณสมเด็จ ฯ ในความเมตตา

ของพระองคทานตอมูลนิธิดวงแกว

ระยะเวลาในการดําเนินการ
 ระหวางปพ.ศ. ๒๕๕๙ – ป พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณในการดําเนินการ
 เบื้องตน ๕๐ ลานบาท

ที่ปรึกษาโครงการ
 วัดบวรนิเวศวิหาร วัดปาบานตาด  
 วัดปาศรัทธาถวาย วัดปาบัวแกว ญาณสัมปนนุสรณ
 สมาคมองคกรพระพุทธศาสนาฯ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
 บริษัททางดวนกรุงเทพ จํากัด   สถานเอกอัครราชทูตไทยประจําฮังการี  
 กรมแพทยทหารเรือ
คณะกรรมการที่ปรึกษา
 พล.อ.จรัล กุลละวณิชย พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ
 ทานทูต ขันธทอง อูนากูล DR.Hiroyuki Yonemitsu

ผูรับผิดชอบโครงการ
 มูลนิธิดวงแกว ในพระสังฆราชูปถัมภและ
 วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว
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๑

 ๑. พระมหาธาตุเจดีย “ ญาณสังวรานุสรณ” ( ขนาดฐาน ๖๐x๖๐ เมตร สูง 

ประมาณ ๒๙ เมตร) ท่ีจะจัดสรางถวาย ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯณ บริเวณกอสราง

วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์  ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท

 เริ ่มดําเนินการวางศิลาฤกษ์ในวันที ่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับ

วันอาทิตย ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือนสาม ปมะแม และไดทําพิธียกยอดองคพระบรมธาตุเจดีย

ใน วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันจันทร แรม ๘ ค่ํา เดือนสิบเอ็ด ปวอก

หลังจากสรางองคพระธาตุเสร็จคณะกรรมการก็ไดจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดย

พระอาจารย บุญมี ธัมมรโต เจาอาวาสวัดปาศรัทธาถวาย เมตตามาเปนองคประธาน 

พร้อมชาวบ้านและนักเรียน โรงเรียนบ้านหินแหลมประมาณ ๒๐๐ คน ตั้งขบวน

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบานหินแหมมีพระอาจารยสมบัติ เจาอาวาสวัดปาบัวแกวฯ
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นําขึ้นมามอบถวายพระอาจารยบุญมี นําคณะทั้งหมดสักการะและบรรจุในพระมหาสถูป

ท่ีจัดเตรียมไวกลางองคพระบรมสารีริกธาตุ ในวันวิสาขบูชาท่ี ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนหก ประกา ทั้งนี้ กําหนด มีพิธีสมโภชองคพระบรมธาตุ
เจดียใน วันปยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันจันทร ขึ้น ๔ ค่ํา เดือนสิบสอง
ประกา

๒. อาคารศูนยดูแลและฟนฟู ผูสูงอายุ “ ญาณสังวรานุสรณ “ ท่ีจะจัดสรางถวาย
ตามโครงการ อาคารดูแลและฟนฟูผูสูงอายุ “ญาณสังวรานุสรณ” ร.พ.สมเด็จพระปนเกลา
กรมแพทยทหารเรือ
 เนื่องจากสองสามปที่ผานมามูลนิธิฯไดทํางานรวมกับทานสรางเหยินมูลนิธิฉือจี้
ประเทศไตหวัน พบวาปจจุบันปญหาในการดูแลผูสูงอายุมีมากข้ึนทุกวันในทุกๆประเทศ
จึงไดจัดรางหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครเพ่ือดูแลผูสูงอายุ และในขณะเดียวกันก็สามารถ
ชวยเหลือเปนอาสาสมัครในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดวย แตเน่ืองดวยงานโครงการ
ตางๆของมูลนิธิฯมีมากย่ิงข้ึนแตเจาหนาท่ีและอาสาสมัครของมูลนิธิมีไมเพียงพอสําหรับ
โครงการตางๆทั้งหมด เราจึงมีแนวคิดวาจะสงเสริมและพัฒนาเพื่อแกปญหาตางๆเหลา
น้ีรวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ สําหรับกองทัพเรือเอง ทานผูบัญชาการทหารเรือ
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ทานก็มีแนวคิดที่จะสงเสริมในเรื่องนี้เชนกัน ทางมูลนิธิฯจึงได
ประสานกับทางกรมแพทยทหารเรือ เพื่อใชเงินกองทุนของมูลนิธิฯที่เคยตั้งไวเพื่อใช
พัฒนาองคบุคคลของกรมแพทยทหารเรือไปศึกษาอบรมดูงานในตางประเทศจํานวน
หกลานหาแสนบาท ซึ่งปจจุบันคงเหลืออยูประมาณ สามลานหกแสนบาท เพื่อบูรณะ

ซอมแซมปรับปรุงอาคารตึกฉุกเฉินเดิมเพื่อโครงการนี้  โดยไดทําขอตกลงและมอบเงิน
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ทุนจํานวนดังกลาวใหกรมแพทยทหารเรือเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยขอระบุชื่อ
อาคารว่า “ญาณสังวรานุสรณ์”  เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชองคที่ ๑๙ แหงกรุงสยาม ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯที่มูลนิธิจัดทําขึ้น
งบประมาณ ๓.๖ ลานบาท สรางมอบให รพ.สมเด็จพระปนเกลา กรมแพทยทหารเรือ
เปดใชงานแลว เมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตรงกับวันจันทร แรม ๓ ค่ํา เดือนเจ็ด 
ประกา

 ๓. วัดไทยรัตนประทีป
 วัดไทยรัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต ประเทศ ฮังการี
เหตุเนื่องจากการที่มูลนิธิดวงแกวฯไดเขาไปชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติเดือดรอนใน
ประเทศเซอรเบียร จึงไดทราบวาในประเทศฮังการีมีมหาวิทยาลัยที่สอนแตพระพุทธ
ศาสนา ที่มีอธิการบดีที่เคยเปนพระบวชกับหลวงปูชา วัดหนองปาพง และมีการติดตอ
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ประสานงานระหวางพระสงฆในพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆเชนศรีลังกา ญี่ปุน จีน 
เมียนมาร เกาหลี ธิเบต ภูฐาน ฯลฯ จึงไดศึกษาหาขอมูลจากทางสถานทูตไทย ประจํา
ฮังการี พบวามีพระไทยไปจําพรรษาอยูที่เมืองบูดาเปสตหนึ่งรูป โดยเชาอพารตเมนต
อยูชั้นสี่ซึ่งไมคอยเหมาะสมสําหรับเสนาสนะของพระสงฆ  จึงมีดําริวาจะจัดหาที่สรางวัด
ใหเปนเสนาสนะสําหรับสงฆที่เหมาะสมตอไป 
 ตอมาเมื่อมูลนิธิดวงแกวฯไดรับอนุญาตใหดําเนินการโครงการเทิดพระเกียรติ 
ถวายแดทานเจาพระคุณสมเด็จฯ จึงไดดึงเอาโครงการจัดตั้งวัดไทยในกรุงบูดาเปสต
เขามาเปนหนึ่งในโครงการเทิดพระเกียรติดวย จากนั้นจึงไดเดินทางกลับไปประเทศ
ฮังการี ประสานกับทานเอกอัครราชทูต ขันธทอง อูนากูล ดําเนินการชวยจัดหาบาน
พรอมที่ดินในกรุงบูดาเปสตที่เหมาะสมกับการทําเปนวัด ตอมาหลังจากไดเลือกสรรหา
ไดสักระยะหนึ่งจึงตกลงเลือกเอา บานเลขที่ ๔๙-๕๑ ถนนBatthyany. กรุงบูดาเปสต
เน้ือท่ีประมาณ คร่ึงไร (๒๐๐ ตารางวา)โดยตกลงราคาอยูประมาณ หาลานบาท หลังจาก
มูลนิธิไดโอนเงินใหเพื่อดําเนินการซื้อบานแลว ก็ไดทําสัญญาซื้อขายและมอบบานเพื่อ
ทําเปนวัดไทยเรียบรอย คณะศรัทธาก็ไดชวยกันบูรณะปรับปรุงบานจนเสร็จเรียบรอย
ทางมูลนิธิดวงแกวฯจึงไดกราบอาราธนา พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต เจาอาวาส วัดปา
ศรัทธาถวาย ประธานโครงการเทิดพระเกียรติฯฝายสงฆ เดินทางไปเปดวัดไทยแหงน้ีโดย
ใหชื่อวา “วัดไทยรัตนประทีป” กรุงบูดาเปสต ประเทศฮังการี  ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ํา เดือนเจ็ด ปีวอกโดยมีคณะสงฆ์ไทยภาค
พื้นยุโรป และสาธุชนชาวพุทธทั้งไทยและตางประเทศจํานวนกวาหารอยคนมารวมใน
พิธีเปดวัดแหงนี้ ซึ่งทําใหวัดไทยรัตนประทีปแหงนี้เปนวัดไทยแหงแรกและแหงเดียวใน
ประเทศฮังการีเปนที่ชื่นชม สาธุการโดยทั่วไปดั่งเจตจํานงที่ไดตั้งโครงการไว 
(งบประมาณ ๕ ลานบาท)
 ๔. การจัดกิจกรรม พิธีบูชาคุณเทิดพระเกียรติ ถวายแดพระองคทาน ณ 
อาคารกีฬาในรม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทุกวันเสารตนเดือน ตลอดป พ.ศ.๒๕๕๙
ท้ังน้ีเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดระลึกถึงพระคุณของพระองคทาน การเลือกเอาท่ีสวนลุมพินี
เพราะอยูหนาตึกท่ีทานเคยประทับขณะอาพาธ ณ รพ.จุฬาลงกรณ โดยไดกราบอาราธนา
พระสงฆ์จากทั่วประเทศมาทําพิธีครั้งละประมาณ ๑๐ รูป รับบาตร รับจังหัน เจริญ
พระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วคณะกรรมการกราบถวายปัจจัย
ไทยธรรม และกราบถวายบุญกุศลอุทิสใหแดทานเจาพระคุณสมเด็จฯเปนอันเสร็จพิธี
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มีกําหนดการดังนี้
๐๗.๐๐ น. พรอมบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร พิธีกรกลาว อาราธนาศีล
     อาราธนาธรรม
๐๘.๔๕ น. พิธีกร กลาวนําถวายภัตตาหาร เสร็จแลวถวายจังหัน
๐๙.๑๕ น. ประธานกลาวนําถวายผาปา ผูรวมพิธีพรอมกันถวายผาปา
     และจตุปจจัยไทยธรรม
๐๙.๓๐ น. พระสงฆกลาว สัมโมทนียกถา ถึงการจัดทําบุญถวายเปนพระราชกุศลแด   
       ทานเจาพระคุณสมเด็จฯ
     เสร็จแลวพระสงฆใหพร-เปนเสร็จพิธี

๑๑.๐๐ น. จนท.เก็บของทําความสะอาดพื้นที่-คืนของมูลนิธิฯ   
     รพ.สมเด็จพระปนเกลา,วัชรธรรมสถาน
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บทที่ ๒
พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”
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ความเปนมา
 เน่ืองดวยระหวางเดือนสิงหาคมและเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มูลนิธิดวงแกวฯ

ไดเขาไปใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในประเทศเมียนมาร และไดจัดสรางสถานี

อนามัย ณ เมือง Hinthada  พรอมมอบขาวสารอาหารแหง เคร่ืองมือเวชภัณฑจํานวนมาก

มอบไวใหอีกดวย ในครั้งนั้น พอแมครูจารยบุญมี ธัมมรโต ทานเจาอาวาสวัดปาศรัทธา

ถวาย จ.อุดรและพระติดตามคือพระอาจารยสมบัติ เจาอาวาสวัดปาบัวแกว เมตตาพา

คณะมูลนิธิดวงแกวไปมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหกับชาวบานท่ีเดือดรอนดวย และยังนํา

พาคณะไปกราบนมัสการองคพระมหาเจดียชเวดากองและเจดียสําคัญๆของประเทศ

เมียนมารอีกหลายองคดวยกัน ทานไดแสดงธรรมใหขอคิดเกี่ยวกับการสรางพระบรม

ธาตุเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและการสรางระลึกถึงพระอริยะสงฆ พอแมครูอาจารย

ที่ประพฤติปฏิบัติชอบวาเปนสิ่งประเสริฐที่กระทําไดยากและยังไดใหขอสังเกตในรูป

แบบขององคพระเจดีย ความสําคัญของเจดีย บุคคลท่ีควรสรางถวาย และประโยชนตางๆ

ของการสร้างพระเจดีย์ด้วยเช่น ที่ประเทศเมียนม่าร์ ทุกๆเช้าเย็นชาวบ้านจะจูงลูก

หลานมากราบมาสวดมนตที่เจดียรวมทั้งมานั่งภาวนากันอยูเปนประจําดวย จึงแสดง

ใหประจักษวาพระเจดียนี้เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัทใหเขาถึงพระธรรมและ

แนวทางคําสอนของพระพุทธองคไดเปนอยางดีย่ิง นอกจากน้ีทานยังไดยกเร่ืองการสราง
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เจดียเปนอนุสรณใหองคพอแมครูอาจารยหลวงตาพระมหาบัวเปนตัวอยางวาพระสงฆ

ที่ประพฤติปฏิบัติดีเชนองคหลวงตานั้นสมควรอยางยิ่งที่จะสรางพระเจดียเปนอนุสรณ  

ต่อจากนั้นในเดือนตุลาคม ได้มีการประชุมเรื ่องการพระราชทานเพลิงพระศพของ
สมเด็จพระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราชขึ้นและทราบวายังมิไดจัดใหมีโครงการ
เทิดพระเกียรติใดใหพระองคทาน ทางมูลนิธิดวงแกวฯจึงกราบขอโอกาสดําเนินโครงการ
เทิดพระเกียรติฯ ถวายแดพระเดชพระคุณ เจาพระคุณสมเด็จทาน โดยหนึ่งในโครงการ
นี้ก็คือสรางพระบรมธาตุเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถวายเปนอนุสรณแดพระองค
ท่านและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของมูลนิธิฯที่มีต่อพระองค์ท่านอีกด้วย 
มูลนิธิดวงแกวฯไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการอยางเปนทางการจากสมเด็จพระวันรัต 
เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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 พระบรมธาตุเจดีย  หมายถึง เจดียเรียกอีกอยางวา สถูป คําวา “สถูป” หรือ 

“เจดีย” ในพระพุทธศาสนา ตามความหมายเดิมหมายถึง ส่ิงกอสรางสําหรับการประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุ หรือหมายถึง สถานท่ีสําคัญอันศักด์ิสิทธ์ิทางพระพุทธศาสนา ชาไทย

คุนเคยกับคําวาเจดียในความหมายที่นอกจากประดิษฐานพระบรมธาตุแลว ยังเปเครื่อง

เตือนใจใหระลึกถึงพระพุทธองค ตลอดจนพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคอีกดวย 

เรื่องเลาเสริมศรัทธาที่เกี่ยวกับเจดียจากนิทานพุทธประวัติมีวา เมื่อถวายเพลิงพระบรม

สรีระของพระศาสดาแลว พระอินทรไดอัญเชิญพระทันตธาตุ (พระเข้ียวแกว) ไปประดิษฐาน

ไวใน เจดียจุฬามณี ที่อยูบนสวรรคช้ันดาวดึงส ซ่ึงกอนหนาน้ัน เจดียอันศักด์ิสิทธ์ิ

องคน้ีเปนท่ีประดิษฐานพระเกศโมลีของเจาชายสิทธัตถะ (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา)

ท่ีทรงตัดพระเกศโมลี แลวโยนข้ึนไปบนทองฟา เพ่ืออธิษฐานเส่ียงทายการตรัสรูในคราว

ออกผนวช และพระอินทรไดอัญเชิญมาประดิษฐานไวกอนแลว

 พระบรมธาตุเจดีย  เจดียที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 

บางครั้งเรียกวา พระบรมธาตุ พระมหาธาตุ พระศรีมหาธาตุ หรือ พระศรีรัตนมหาธาตุ

ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเม่ือกลาวถึงเจดีย มักอิงอยูกับความเปน พระธาตุ หรือ พระศรีมหาธาตุ

เช่น ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหง มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวว่า พ่อขุนรามคําแหง

“...ใหขุดเอาพระธาตุออกใหคนท้ังหลายเห็นกระทําบูชาบําเรอแกพระธาตุไดเดือนหกวัน

จึ่งเอาลงฝงในกลางเมืองศรีสัชชนาลัยกอพระเจดียขึ้นเหนือพระธาตุ...”

เจดียแบงออกเปน ๔ อยางคือ

 ๑. พระธาตุเจดีย คือพระบรมธาตุ หรือพระบรมสารีริกธาตุ ที่โทณ

พราหมณ แจกแกกษัตริยเมืองตางๆ ๘ นคร มีพระเจาอชาตศัตรูแหงมคธ  เปนตน ได

นําไปบรรจุไวในสถูป  เพื่อสกัการบูชา  จัดเปนพระธาตุเจดีย

 ๒. บริโภคเจดีย ไดแก สังเวชนียสถาน ๔ แหง คือสถานที่ประสติ สถานที่ตรัสรู

อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา  และสุดทายสถานที่เสด็จดับ

ขันธปรินิพพาน

          สังเวชนียสถาน ๔ แหงนี้ จัดเปนบริโภคเจดียตามพระพุทธานุญาตและเมื่อนับ

รวมพระสรีรังคารคือเถาถานท่ีถวายพระเพลิงพุทธสรีระท่ีโมริยกษัตริย แหงเมืองปปผลิวัน

องคหนึ่งและตุมพะทะนาน  ที่โทณพราหมณใชตวงพระบรมธาตุแจกเจานครทั้ง ๔ มี

พระเจาอชาตศัตรู แหงมคธรัฐ เปนตน ซ่ึงโทณพราหมณไดรับไป โดยนําไปสรางพระสถูป
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บรรจุไว ณ เมืองกุสินาราองคหนึ่งพระสถูปทั้ง ๒ องคนี้ก็นับเปนบริโภคเจดีย เพราะ

เนื่องดวยพระพุทธองคเมื่อรวมกับสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง จึงเปนบริโภคเจดียในชั้น

แรก ๖ แหงดวยกัน ตอมาชนชั้นหลังไดนับเอาบาตร จีวร และบริวาร มีธมกรก เปนตน
ก็ดีเสนาสนะ เตียวต่ัง และกุฏีวิหาร ท่ีพระพุทธองคทรงบริโภคก็ดี เปนบริโภคเจดียท้ังส้ิน
 ๓. พระธรรมเจดีย์คือพระเจดีย์ที ่บรรจุพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์
กลาวคือวิญูชนท้ังหลายมีศรัทธาต้ังม่ันในพระพุทธศาสนา ใครจะบูชาบริโภคเจดีย และ
พระบรมธาตุเจดีย แตพระเจดียดังกลาวอยูไกลจนไมสามารถจะไปบูชาได จึงไดสราง
เจดียข้ึน แตไมอาจจะหาพระบรมธาตุมาบรรจุได หรือไมมีพระบรมธาตุจะบรรจุ จึงถือเอา
พุทธวจนะคือพระธรรม จดจารจารึกลงบนแผนทอง เงินและศิลา แลวบรรจุไวในพระเจดีย
พระธรรมที่มักใช จารจารึกไดแก หัวใจของพระพุทธศาสนาที่วา
“เย ธมฺม เหตุปฺปภวา เตสํ ตถาคโต (อาห) เตลัฺจโย นิโรโธจ เอวํ วาที มหาสมโณ”

  นอกจากน้ีก็จะเปนหลักธรรมสําคัญๆในพระพุทธศาสนาเชน อริยสัจจส่ี มรรคมี
องคแปด มงคล ๓๘ เปนตน 
 เมื่อมีการจดจารึกพระธรรมวินัยลงเปนตัวอักษรแลว ก็นับถือคัมภีรพระไตรปฎ
กวาเปนพระธรรมเจดียดวย          
 ๔. อุเทสิกเจดียเปนสิ่งที่สรางขึ้นดวยเจตนาอุทิศตอพระพุทธเจา เชน พระพุทธ
ปฏิมากร หรือพระพุทธรูปปางตางๆ รวมถึงพระพุทธบาท เปนตนเพ่ือยังความปติศรัทธา
เล่ือมใสแกผูพบเห็น ใหเกิดกุศลจิต จึงนอมนําเอาเงินทอง ศิลา โลหะ และไมแกน เปนตน
มาสรางเปนพระพุทธรูป  เปนตน  เรียกวา อุเทสิกเจดีย
          ในบรรดาพุทธเจดียทั้ง ๔ นี้ พระธาตุเจดีย  หรือพระบรมสารีริกธาตุ นั้นนับวา
หาไดยากยิ่ง แต พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ” นั้น มีบรรจุอยูทั้ง พระบรม
สารีริกธาตุ  พระอรหันตธาตุ พระธรรม  พระพุทธรูป และรูปเหมือนของพระอริยสงฆ
ในยุคปัจจุบันนี้ด้วย จึงนับว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที ่สมบูรณ์ต่อการเคารพศรัทธาใน
พระพุทธศานาแลว
 บคุคลที่สมควรสรางสถูปไวบูชา (ถูปารหบุคคล) 
 ......การบูชาบุคคลที่ควรบูชา นั้นเปนมงคลขอหนึ่งในมงคลสูตร ๓๘ ประการ 
การบูชา คือ การยกยอง เลื่อมใส ดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมเสแสรงแกลงทํา นั่นหมายถึง
กิริยาอาการสุภาพท่ีแสดงตอผูท่ีควรบูชาท้ังตอหนาและลับหลัง ซ่ึงการบูชาในทางปฏิบัติ

นั้น มีอยูดวยกัน ๒ วิธี คือ การบูชาดวยสิ่งของ เรียกวา อามิสบูชา และ การบูชาดวย
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การตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนหรือแบบอยางที่ดีของทาน เรียกวา ปฏิบัติบูชา ซึ่งอยางหลัง

นี้เองเปนการบูชาสูงสุด ที่พระพุทธเจาทรงยกยอง

 ......บุคคลที่ควรบูชา คือ บุคคลที่มีคุณงามความดี ควรคาแกการระลึกถึง และ
ยึดถือเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติตาม มีอยูดวยกันจํานวนมาก เชน พระพุทธเจา
พระสงฆ ฯลฯ อยางไรก็ดีพระพุทธเจาไดตรัสถึงบุคคลที่สมควรแกการสรางสถูปไวบูชา
ไวเพียง ๔ จําพวก ไดแก
 ๑. พระพุทธเจา
 เหตุท่ีพระพุทธเจาทรงเปนถูปารหบุคคลจําพวกหน่ึงน้ัน ทรงมีพุทธาธิบายวา เม่ือ
มหาชนยังจิตใหเลื่อมใสวา นี่เปนสถูปของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น พวกเขายังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
 ๒. พระปจเจกพุทธเจา
 เหตุท่ีพระปจเจกพุทธเจาทรงเปนถูปารหบุคคลจําพวกหน่ึงน้ัน ทรงมีพุทธาธิบายวา
เมื่อมหาชนยังจิตใหเลื่อมใสวา นี่เปนสถูปของพระปจเจกพุทธเจาพระองคนั้น พวก
เขายังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค
 ๓. พระอรหันต (ในพระสูตรกลาวเปน “พระตถาคตสาวก” ซึ่งปกติ หมาย
ถึง “พระอรหันต”)
 เหตุที่พระสาวกของพระพุทธเจาทรงเปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่งนั้น ทรงมี
พุทธาธิบายวา เมื่อมหาชนยังจิตใหเลื่อมใสวา นี่เปนสถูปของพระสาวกของผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคน้ัน พวกเขายังจิตใหเล่ือมใสในสถูปน้ันแลว เบ้ืองหนา
แตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
 ๔. พระเจาจักรพรรดิ์
 เหตุที่พระเจาจักรพรรดิ์ทรงเปนถูปารหบุคคลจําพวกหนึ่งนั้น ทรงมีพุทธาธิบาย
วา เมื่อมหาชนยังจิตใหเลื่อมใสวา นี่เปนสถูปของพระธรรมราชาผูทรงธรรมนั้น พวกเขา
ยังจิตใหเลื่อมใสในสถูปนั้นแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค
 ความหมายของคําวาพระบรมสารีริกธาตุ  

 “พระบรมสารีริกธาตุ” (บางทีอาจใชคําวา “พระบรมธาตุ” หรือ “พระสารีริกธาตุ”



โครงการเทิดพระเกรียติฯ

๒

พระบรมธาตุเจดีย ญาณสังวรานุสรณ 21

แทนได) คือ พระธาตุสวนยอยที่บังเกิดแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยเฉพาะ 

มิไดเปนคําท่ีใชเรียก พระธาตุของพระอรหันตสาวก หรือพระธาตุเจดียตางๆ”พระธาตุ”

คือ กระดูก หรือ ส่วนของร่างกายต่างๆ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง โลหิต ฯลฯ ที่
มีคุณลักษณะเปนที่แตกตางจากสามัญชนทั่วไป โดยมีลักษณะคลาย “ธาตุ” ซึ่งหากมอง
โดย ไมสังเกตใหดีแลว ก็คลาย กรวด หิน แกว เพชร ฯลฯ

 การบูชาพระธาตุ   
 พระบรมสารีริกธาตุ เปนปูชนียวัตถุท่ีทรงไวดวยคุณคา ท้ังทางดานประวัติศาสตร
และ ศาสนา อีกทั้งยังเปนสิ่งที่สูงคา ควรแกการเคารพบูชาอยางสูงสุด หากทานผูใดมี
โอกาสไดเก็บรักษาไว ขอทานจงบูชาดวยความเคารพ เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุนั้น
หาไดยาก และยังเปนสิ่งที่ประเสริฐสุดในไตรภพที่มนุษยและเทวดาพึงสักการะ
 วิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
 การจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุน้ันกอนอ่ืนตองชําระลางรางกาย ทําจิตใจ ใหสะอาด
ผองใส จัดหาดอกมะลิใสภาชนะบูชา ตั้งสักการะ ณ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 
แลวจุดธูปและเทียน ต้ังใจใหเปนสมาธิ กราบ ๓ คร้ัง แลวจึงต้ังนะโม ๓ จบ กลาวคําบูชา
พระบรมสารีริกธาตุคํากลาวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ มีอยูมากมายทั้งภาษาบาลี และ
ภาษาไทย แตที่พบเห็นกันอยูโดยทั่วไป และกระทําไดโดยงายนั้นคือ
 คํากลาวพรรณนาพระบรมสารีริกธาตุ
 “อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส”
 การบูชาพระธาตุน้ัน นอกเหนือจากการบูชาดวย “อามิสบูชา” เชน การบูชาดวย
ดอกไม ธูปเทียน และ เคร่ืองหอมตางๆแลว การบูชาดวยการ “ปฏิบัติบูชา” ซ่ึงเปนวิธีท่ี
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญ เปนอีกวิธีการหนึ่ง ที่นิยมปฏิบัติควบคู
ไปดวย ในการบูชาซ่ึงพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุท้ังหลาย โดยท่ัวไปนิยมปฏิบัติตาม
แนวอริยมรรค ๘ ประการ สรุปโดยยอไดแก
 ๑. การบูชาดวยศีล ซ่ึงศีลเปนพ้ืนฐานและเปนท่ีต้ังม่ันแหงการทําความดี เปนเกราะ
ปองกันความชั่วทั้งปวง ไมทําใหจิตใจเศราหมอง ทําใหเกิดความพรอมตอการปฏิบัติ
สมาธิ (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)
 ๒. การบูชาดวยสมาธิ ซึ่งการสวดมนตภาวนา นั่งสมาธิ ดูลมหายใจเขา-ออก 
เปนการฝกความเขมแข็งของจิตใหมีกําลังในการพิจารณาหลักธรรมตางๆไดตามความเปนจริง

(สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ)
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 ๓. การบูชาดวยปญญา คือการใชปญญาพิจารณาหลักความเปนจริง ตามหลัก

ไตรลักษณ (สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ)

 การสรงน้ําพระธาตุ  

 การสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุ เปนประเพณีความเชื่อดั้งเดิมมา

แตโบราณ ที่นิยมกระทําเปน ประจําทุกป เปรียบเสมือนการไดสรงน้ําพระพุทธเจาหรือ

พระอรหันตทั้งหลาย โดยทั่วไปจะกระทําในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ วันงาน

เทศกาลประจําป เชน สงกรานต เปนตน และวิธีปฏิบัติในการสรงนํ้า ก็จะแตกตางกันไป

แลวแตความเชื่อและความศรัทธาของแตละทองที่นั้นๆ หรือ แลวแตบุคคล

 เมื่อไดประมวลวิธีการตางๆแลว มีดวยกัน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

 ๑. สรงน้ําองคพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุโดยตรงวิธีนี้แบงออกไดเปน

๒ วิธีการ คือ

 ๑.๑ อัญเชิญองคพระธาตุลงบนผาขาวบาง ซึ่งขึงอยูบนปากภาชนะรองรับน้ํา

ทําการสรงน้ําโดยคอยๆรดสรงลงบนองคพระธาตุ วิธีการนี้น้ําจะไหลผานองคพระธาตุ

ซึมลงสูผาขาวและไหลรวมสูภาชนะที่รองรับดานลาง

 ๑.๒ ใสนํ้าท่ีจะใชสําหรับสรงองคพระธาตุ ลงในภาชนะ คอยๆชอนองคพระธาตุ

ลงในภาชนะ เมื่อสรงเสร็จแลวจึงอัญเชิญขึ้นจากน้ํา (* สําหรับวิธีนี้ ไมใหสนใจวาองค

พระธาตุจะลอยหรือจม เพราะไมใชการลอยน้ําทดสอบพระธาตุ ซึ่งอาจเขาขายปรามาส

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือพระสาวกองคน้ันๆได) ท้ังน้ี เม่ือทําการสรงนํ้าเปน

ที่เรียบรอยแลว พึงอัญเชิญองคพระธาตุขึ้น แลวซับใหแหง กอนจะอัญเชิญบรรจุลงใน

ภาชนะตามเดิม

 ๒. สรงน้ําภาชนะหรือสถานที่บรรจุองคพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุ

 วิธีการนี้นิยมใชสําหรับสรงน้ําพระบรมธาตุเจดียโดยทั่วไป, เจดียบรรจุพระธาตุ

ที่ปดสนิท หรือ ตองการความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่มีผูรวมสรงน้ําเปนจํานวนมาก 

โดยการตักน้ําที่ใชสําหรับสรง ราดไปบนพระเจดีย

 น้ําที่ใชในการสรง  

 น้ําที่นํามาใชในการสรงพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุนั้น มีวิธีการเตรียม

คลายกับการเตรียมน้ํา เพื่อใชสําหรับสรงน้ําพระพุทธรูป ซึ่งการจะเลือกใชแบบใดนั้น

ก็ขึ้นอยูกับความเชื่อและเหตุผลของแตละบุคคล รวมถึงความสะดวกในการจัดหาดวย 
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เมื่อทําการสรงเสร็จแลว น้ําที่ผานการสรงองคพระธาตุ นิยมนํามาประพรมเพื่อเปน

สิริมงคล เสมือนหนึ่งน้ําพระพุทธมนต ซึ่งน้ําที่ใชในการสรงพระบรมสารีริกธาตุ และ 

พระธาตุนั้น แบงออกเปน ๒ แบบ ดังนี้
 ๑. น้ําสะอาดบริสุทธิ์
 สาเหตุท่ีตองใชนํ้าบริสุทธ์ิในการสรงนํ้าองคพระธาตุน้ัน เน่ืองจากวา องคพระธาตุ
นั้น เกิดมาแตผูบริสุทธิ์ ธาตุเหลานั้นจึงเปนของบริสุทธิ์ ไมสมควรจะเอาสิ่งใดๆก็ตาม 
เจือปนลงไปแปดเปอนองคพระธาตุ แตอีกเหตุผลกลาววา ในน้ําหอมหรือดอกไม อาจ
มีสารใดๆก็ตามเจือปน จนอาจทําใหองคพระธาตุหมองลงได
 ๒. น้ําสะอาดเจือดวยสิ่งบูชา
 น้ําลักษณะนี้นิยมใชสรงน้ําพระธาตุโดยทั่วไป นัยวาไดถวายเปนอามิสบูชาตอ
องคสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจา หรือ พระอรหันตสาวกท้ังปวง ซ่ึงส่ิงบูชาท่ีเจือลงในนํ้า
ก็แลวแตความชอบ และความเช่ือในแตละทองถ่ิน ยกตัวอยางเชน นํ้าหอม นํ้าอบ ดอกไม
กลีบดอกไม ฝกสมปอย หรือ แกนไมจันทนฝน เปนตน

 คําอาราธนาพระธาตุออกสรงน้ํา
 โย สนฺนิสินโน วรโพธิมูเล มารํ สเสนํ สุชติํ วิเชยฺยสมฺโพติมาคจฺฉิ อนนฺตญาโณ 
โลกุตฺตโม ตํ ปณมามิ พุทธํ อิทํ โน ทีปปุปผาลาชทานํ นิมตฺตนํ นิพฺพานปจฺจโย นิจฺจํฯ
 สาธุ อุกาสะ ขาแตองคพระมหาชินธาตุเจา วันนี้ก็เปนวันดีดิถีอันวิเศษ เหตุวา
สมณะศรัทธาและมูลศรัทธา ผูขาทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ภายในอันมี........... 
ภายนอกมี........... (ถาจะออกชื่อประธานในที่นั้นก็ใหเติมเขา ภายในหมายถึงบรรพชิต 
ภายนอกคือคฤหัสถ) ก็ไดขวนขวายตกแตงนอมนํามา ยังทีปบุปผาลาชาดวงดอก ขาวตอก
ดอกไมและลําเทียน เพื่อจักวาขอนิมันตนา(อาราธนา)ยังองคพระมหาชินธาตุเจา เสด็จ
ออกไปอาบองคสรงสระ ในวันนี้เปนวันดีแท เปนวัน...(ถานิมนตไปดวยเหตุใดที่ไหน
ก็ใหเปลี่ยนไปตามเรื่องที่นิมนตไป) ขอองคพระมหาชินธาตุเจา จงมีธรรมเมตตาเอ็นดู
กรุณา ปฏิคคหะรับเอายังทีปบุปผาลาชาดวงดอก ข้าวตอกดอกไม้และลําเทียนแห่ง
สมณะศรัทธา และมูลศรัทธา ผูขาทั้งหลายวาวันสันนี้แทดีหลี

 คําขอโอกาสสรงน้ําพระธาตุ
 (กอนจะสรงน้ําพระธาตใุหยกขันน้ําหอมขึ้นใสหัว แลวผูเปนหัวหนาวาคําขอ

โอกาสดังนี้)
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 โย สนฺนิสินโน วรโพธิมูเล มารํ สเสนํ สุชิตํ วิเชยฺย สมฺโพติมาคจฺฉิ อนนฺตญาโณ 

โลกุตฺตโม ตํ ปณมามิ พุทธํ

 วิสาลักขิวิมาน วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน

 สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาวา [๓๗] ดูกรแมเทพธิดาผู

มีนัยยตางาม เธอชื่อไร ไดทํากรรมอะไรไว จึงไดมีหมูนางฟาแวดลอมเปนบริวารเดินวน

เวียนอยูรอบๆ ในสวนจิตรลดาอันนารื่นรมย ในคราวที่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ลวนแต

ขึ้นมา ขึ้นรถตบแตงรางกายวิจิตรงดงาม เขาไปยังสวนนั้นแลว จึงมาในที่นี้ แตเมื่อเธอ

พอมาถึงในที่นี้ กําลังเที่ยวชมสวน รัศมีก็สวางไสวไปทั่วจิตรลดาวัน โอภาสของสวนมิได

ปรากฏ รัศมีของทานมาขมเสีย ดูกรแมเทพธิดา ฉันถามเธอแลว ขอเธอจงบอกวา นี้

เปนผลแหงกรรมอะไร?

 นางสุนันทาเทพธิดาผูเปนอัครชายาทูลตอบวา ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปน

จอมเทพ ผูทรงบําเพ็ญทานมาแตเกากอน รูปอันสวยงาม คติ ฤทธิ์ และอานุภาพของ

หม่อมฉัน ย่อมมีได้ด้วยกรรมอันใด ขอพระองค์จงทรงสดับกรรมนั้นหม่อมฉันเป็น

อุบาสิกามีนามวา สุนันทา อยูในพระนครราชคฤหอันนารื่นรมย ถึงพรอมดวยศรัทธา 

และ ศีล ยินดีในการจําแนกทานทุกเมื่อ คือ หมอมฉันมีจติเลื่อมใส ไดถวายผานุงผาหม

ภัตตาหาร เสนาสนะและเครื่องประทีป ในภิกษุทั้งหลายผูเที่ยงตรง ทั้งไดรักษาอุโบสถ 

อันประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ําแหงปกษ

และตลอดปฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมอยูในศีลเปนนิตย หมอมฉันยินดีแลวในสิกขาบท

ท้ัง ๕ คือ งดเวนจากปาณาติบาต จากความเปนขโมย จากการประพฤตินอกใจระมัดระวัง

จากการพูดเท็จ และเวนไกลจากการดื่มน้ําเมา เปนผูฉลาดในอริยสัจจธรรมทั้ง ๔ เปน

อุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ ผูเรืองยศ บิดาของหมอมฉันใชใหหมอมฉัน

นําดอกไมมาทุกๆ วัน หมอมฉันไดบูชาที่สถูป อันเปนที่บรรจุพระบรมธาตุของพระผูมี

พระภาคทุกๆ วัน ในวันอุโบสถ หมอมฉันมีใจผองใส ไดถือเอาพวงมาลัย ของหอมและ

เคร่ืองลูบไลไปบูชาพระสถูปของพระผูมีพระภาคน้ันดวยมือของตน ขาแตพระองคผูจอม

เทพ รูปอันสวยงาม คติ ฤทธิ์ และอนุภาพเชนนี้ เกิดมีแกหมอมฉันเพราะกรรมนั้น มิใช

วาผลที่หมอมฉันไดบูชาพระสถูปดวยพวงมาลัย และที่หมอมฉันไดรักษาศีล จะใหผล

เทานั้นก็หามิได ยังกลับใหหมอมฉันพึงไดสกทาคามี ตามความปรารถนาของหมอมฉัน

อีกดวย.จบ วิสาลักขิวิมานที่ ๙ (หนา ๕๓ ขอ ๓๗)
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บทที่ ๓
สวนประกอบขององคพระบรมธาตุเจดีย
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สวนประกอบขององคพระรมธาตุเจดีย

 ๑. ฉัตร -เปนเครื่องประกอบพระ 
          อิสริยยศ
      ๒. ยอดเจดีย-หยาดนํ้าคาง-ดอกบัว 
          ตูม หมายถึงพระรัตนตรัย
      ๓. ปลียอด-ชี้ขึ้นฟา เปนเสนทางสู 
          พระนิพพาน
      ๔. ปลองไฉน-เปรียบเสมือนตัวฉัตร
      ๕. กานฉัตร 
      ๖. บัลลังก แสดงความหมายของ  
          วรรณะกษัตริย
      ๗. องคระฆัง หรือ เรือนธาตุ
          ที่บรรจุพระพุทธรูปและหรือ
          พระบรมสารีริกธาตุ

 ๘. บัวปากระฆัง บัวสามช้ันบนระฆังเปนฐานองคระฆัง หมายถึงพระรัตนตรัยท้ังสาม

 ๙. ฐานปทมหรือฐานบัว (ปทุม) มีกลีบแปดแฉก/แปดกลีบ หมายถึง
ดอกบัวที่รองรับพระพุทธองค แปดแฉกหมายถึงอริยมรรคมีองคแปดเปนมรรคคือ
หนทางแหงการดับทุกข
 ๑๐.ประตูทางเขาองคเจดีย ส่ีทิศ หมายถึง อริยสัจจท้ังส่ีประตูธรรมแหงการตรัสรู
ของพระบรมศาสดา
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 ๑๑. เสาคํ้าองคเจดีย-แบบของเจดียมีหลายรูปแบบ แตพระเจดียองคน้ีใชแบบ
เสาหลักสี่ตนค้ําองคเจดีย ซึ่งหมายถึงสติปฎฐานสี่ คือขอปฏิบัติเพื่อรูแจง คือเขาใจตาม
เปนจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไมถูกกิเลสครอบงํา สติปฏฐานมี ๔ อยาง กาย เวทนา จิต 
และธรรม
 ๑๒. เสาเจดียภายในและคานรองรับองคเจดีย ๓๒ ตน ในท่ีน้ี การพิจารณากาย
อันมีอาการ ๓๒ อยาง เปรียบองคเจดียมีเสาและคาน ๓๒ ตน เปนโครงราง แตภายใน  
เปนพระบรมสารีริกธาตุองคแทนพระบรมศาสดาและพระธรรม เสานี้จึงทําใหเห็นวา
เจดียนี้หมายถึงพระสงฆที่มีกาย (อาการ ๓๒) อยูแตภายในกายนั้นสะอาดบริสุทธิ์ดวย
พระธรรมแลว (พระบรมธาตุ)
 ๑๓. ทานทาวจตุโลกบาล
 กลางพระเจดียที่มุมทั้งสี่ของฐานพระประธานสี่ทิศ ประดิษฐานเปนรูปเทพเทว
ราชทั้งสี่ในสวรรคชั้น จาตุมหาราชิกา ที่จอมเทพ ๔ องคผูรักษาคุมครองโลกใน ๔ ทิศ
ซึ่งเรียกวา ทาวโลกบาล ทาวจตุโลกบาล หรือ ทาวจาตุมหาราชไดแก

     ๑. ทาวกุเวร หรือ ทาวเวสสุวรรณรักษาโลกดานทิศเหนือ ทําหนาที่ปกครองยักษ 
     ๒. ทาวธตรฐ รักษาโลกดานทิศตะวันออก ทําหนาที่ปกครองคนธรรพ
     ๓. ทาววิรุฬหก รักษาโลกดานทิศใต ทําหนาที่ปกครองกุมภัณฑ
     ๔. ทาววิรูปกษ รักษาโลกดานทิศตะวันตก ทําหนาที่ปกครองพญานาค
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 ๑๔. ลายบนประตูทางเขาองคพระเจดีย

     ลายประตูดานหนา - รูปชางแบกบุศบกที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อยูในวงลอม

ของลายเทพพนม ชาง หมายถึงนามสกุล คชวัตร ของทานเจาพระคุณสมเด็จฯ และยัง

หมายถึง พระโพธิสัตวดวย แมแตในตราสัญญลักษณเฉลิมพระเกียรติของพระองคทาน

ก็ยังมีรูปชางเชนเดียวกัน ทางเขาขององคพระเจดียทั้งสี่ทิศก็ประดับดวยรูปปนชางทรง
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ที่ผาปรกมีตราสัญญาลักษณของพระองคทานประดับอยูดวย, ชางแบกบุศบกไวบนหลัง

ตรงกลางบุศบก เปนดอกบัว หมายถึง ทานไดรับใชเผยแผพระพุทธศาสนาแบกภาระ

มาโดยตลอด พระบรมสารีริกธาตุ ในพระบุศบกและรูปดอกบัวมีความหมาย เปนตัวแทน
ขององคพระบรมศาสดาและพระพุทธศาสนาอีกดวยสวนตรามูลนิธิดวงแกว ที่อยู ณ 
ฐานของตนโพธ หมายถึงการดูแลปกปองพระพุทธศาสนาและพระโพธิญาณ



โครงการเทิดพระเกรียติฯ

พระบรมธาตุเจดีย ญาณสังวรานุสรณ30

     สวนลายประตูดานหลัง-เปนบัวส่ีเหลาและลายประจํายามมีความหมายคือการปกปอง
คุมภัยพระพุทธศาสนา ในทางศาสนาพุทธ บัวสี่เหลา คืออุปมาเปรียบบุคคลเหมือน
ดอกบัว ๔ จําพวกไดแก
     ๑. อุคคฏิตัญู พวกท่ีมีสติปญญาฉลาดเฉลียว เปนสัมมาทิฐิ เม่ือไดฟงธรรมก็สามารถรู
และเขาใจในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยูพนน้ํา เมื่อตองแสงอาทิตยก็
เบงบานทันที
     ๒. วิปจิตัญู พวกที่มีสติปญญาดี เปนสัมมาทิฐิ เมื่อไดฟงธรรมแลวพิจารณาตาม
และไดรับการอบรมฝกฝนเพ่ิมเติม จะสามารถรูและเขาใจไดในเวลาอันไมชา เปรียบเสมือน
ดอกบัวที่อยูปริ่มน้ําซึ่งจะบานในวันถัดไป
     ๓. เนยยะ พวกท่ีมีสติปญญานอย แตเปนสัมมาทิฐิ เม่ือไดฟงธรรมแลวพิจารณาตาม
และไดรับการอบรมฝกฝนเพ่ิมอยูเสมอ มีความขยันหม่ันเพียรไมยอทอ มีสติม่ันประกอบ
ดวยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรูและเขาใจไดในวันหนึ่งขางหนา เปรียบเสมือน
ดอกบัวที่อยูใตน้ํา ซึ่งจะคอยๆ โผลขึ้นเบงบานไดในวันหนึ่ง
     ๔. ปทปรมะ พวกที่ไรสติปญญา และยังเปนมิจฉาทิฐิ แมไดฟงธรรมก็ไมอาจเขาใจ
ความหมายหรือรูตามได ท้ังยังขาดศรัทธาปสาทะ ไรซ่ึงความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัว
ที่จมอยูกับโคลนตม ยังแตจะตกเปนอาหารของเตาปลา ไมมีโอกาสโผลขึ้นพนน้ําเพื่อ
เบงบาน ***๓ จําพวกแรกเรียกวาเวไนยสัตว (ผูแนะนําสั่งสอนได) สวนปทปรมะเปน
อเวไนยสัตว (ผูไมอาจแนะนําสั่งสอนได)

 ๑๕. รูปสัตวหนาทางเขาพระบรมธาตุเจดีย แตละแหงก็แตกตางกันไปตั้งแต
พญา นาสิงห ชาง ฯ 
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แต ณ ท่ีน้ีเราเลือกใชชางทรงเปนพญาคชสาร แปดเชือกดูแลปกปององคพระเจดีย   ชางทรง
ท้ังแปดหมายถึงหลักเปาหมายแหงพระวินัยท้ังแปดขอขององคพระศาสดา ท่ีบรรพชิต ยึด
เปนขอปฏิบัติ เปรียบประดุจเสาหลักคํายันปกปองพระสงฆใหลอดพนจาก กิเลสตัญหา
และอุปทาน หากภิกษุรูปใดปฏิบัติหลุดไปจากแนวทางน้ี ยอมมิอาจเขาสูพระธรรมได ประดุจ
ตองผานดานชางท้ังแปดกอนเขาสูองคพระบรมธาตุซ่ึงเปรียบประดุจพระรัตนตรัย และ 
ขอใหเปนขอเตือนใจของผูประพฤติปฎิบัติธรรมตอไป ช่ือและความหมายของชางทรงท้ัง
แปดเชือก ณ พระบรมธาตุเจดีย มาจากลักษณะการตัดสินธรรมวินัย ๘ ขอ คือธรรมของผู
ประพฤติปฏิบัติธรรมและพระโยคาวจรเจา ที่มุงไปสู..
     ๑. วิราคะ   คือ ความคลายกําหนัด, ความไมติดพัน เปนอิสระ
     ๒. วิสังโยค  คือ ความหมดเครื่องผูกรัด,ความไมประกอบทุกข
     ๓. อปจยะ   คือ ความไมพอกพูนกิเลส
     ๔. อัปปจฉตา คือ ความมักนอย
     ๕. สันตุฏฐี   คือ ความสันโดษ
     ๖. ปวิเวก   คือ ความสงัด
     ๗. วิริยารัมภะ  คือ การประกอบความเพียร

     ๘. สุภรตา   คือ ความเลี้ยงงาย

 ๑๖. ซุมเจดียบริวาร

 ซุมพระเจดียบริวารทั้งสี่รอบองคพระบรมธาตุเจดีย เปนหลักธรรมที่เรายึดถือ

ปฏิบัติสี่ขอไดแกสัมมปธานสี่ 

 [๔๘๓] สัมมปธาน ๔ คือ

      ๑. ภิกษุในศาสนานี้ ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว 

ทําความเพียร เพื่อปองกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นมิใหเกิดขึ้น

     ๒. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ

ละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว

     ๓. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ

สรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นใหเกิดขึ้น

     ๔. ทําฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ทําความเพียร เพื่อ

ความดํารงอยู ความไมสาบสูญ ความภิยโยยิ่ง ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ

แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว
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 พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”แหงนี้มีเจดียบริวาร สี่ทิศของมุมลาน
เจดียชั้นบนดังนี้
     ๑. ด้านหน้าทางทิศตะวันออก ประดิษฐานรูปเหมือนของสมเด็จพระญาณสังวร 
อดีตสมเด็จพระสังฆราชองคที่ ๑๙ แหงสยามประเทศประทับอยูบนโคนตนโพธิ์ทอง
(นํามาจากตนโพธิ์ที่ใชหอยคําอธิฐานขอพรใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในงานพิธี 
ณ ทณฑลทองสนามหลวงและวัดบวรนิเวศวิหาร) ผนังโดยรอบประดับดวยรูปพระพุทธ
ประวัติชุด “ปฐมสมโภชน”ของทานอาจารย เหม เวชกร รูปที่ ๑ ถึงรูปที่ ๔๐
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     ๒.  ดานหนาทิศเหนือ ประดิษฐานรูปเหมือนของพระอริยะเวที (หลวงปูเขียน) น่ังอยู

บนโคนตนโพธิ์ทอง(นํามาจากตนโพธิ์ที่ใชหอยคําอธิฐานขอพรใหสมเด็จพระนางเจา

พระบรมราชินีนาถในงานพิธี ณ ทณฑลทองสนามหลวงและวัดบวรนิเวศวิหาร) ผนังโดย

รอบประดับดวยรูปพระพุทธประวัติชุด “ปฐมสมโภชน”ของทานอาจารย เหม เวชกร 

รูปที่ ๔๑ ถึงรูปที่ ๘๐

     ๓. ดานหลังทิศใต  ประดิษฐานพระเจาทันใจ ที่ปนขึ้นแลวเสร็จภายในวันเดียวคือ 

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีพระนามวา“พระปยพุทธบรมไตรโลกนาถ”(พระพุทธเจาที่เปนที่

รักและเปนที่พึ่งของทั้งสามโลก) ผนังโดยรอบของซุมเจดีย ประดับดวยรูปภาพของ

อาจารยเหม เวชกร เรื่อง พระเวสสันดร ซึ่งเปนพระโพธิสัตวชาติสุดทายกอนมาจุติเปน

พระพุทธเจา จํานวน  ๔๐  ภาพ 

     ๔. ดานหลังทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธเมตตาจําลองจากประเทศ

อินเดียในพระมหาเจดีย “พุทธคยา” ซึ่งนับวาเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามและ

สําคัญย่ิงรูปหน่ึงในประวัติของพระพุทธศาสนาน้ี ผนังเจดียบริวารน้ีดานทิศเหนือประดับ

ดวยรูปพุทธประวัติเรื่องพุทธอิทธิปาฏิหาริยจํานวนแปดภาพ
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๑๕. ชุดดอกไมธูปเทียนที่ใชบูชาพระธาตุ ณ พระบรมธาตุเจดียแหงนี้

 ชุดดอกไมธูปเทียนที่ใชในพิธีเวียนเทียน ณ พระบรมธาตุแหงนี้ เราใชเปนชุด
ธูปเทียนอยูบนดอกบัวสีขาวเล็กๆบนพานทอง ท่ีทางวัดปาบัวแกวฯจัดทําข้ึน เพ่ือปองกัน
มิใหนํ้าตาเทียนหยดตกลงบนพ้ืนลานเจดียสกปรกไดเปนส่ิงไมสําควรกับการเคารพท่ีเรา
รวมกันแสดงตอพระรัตนตรัย เพราะการดูแลในเรื่องนี้ทําไดลําบากทั้งพระและผูดูแลรับ
ผิดชอบในการทําความสะอาดพระเจดีย
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บทที่ ๔
บันทึกธรรม ทานเจาพระคุณสมเด็จ(พระธรรมเจดีย)

ณ พระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”
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ปายหินแกรนิตภายในองคพระบรมธาตุเจดีย

๑. โครงการฯ
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๒. ผูสนับสนุน
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๓. ธรรมทานเจาคุณสมเด็จฯ
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๔. พระประจําวัน
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๕. มงคล ๓๘ 
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๖. อริยมรรคมีองคแปด 
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บทที่ ๕ 
พระประธานและรูปเหมือนพอแมครูอาจารยในพระเจดีย



โครงการเทิดพระเกรียติฯ

พระบรมธาตุเจดีย ญาณสังวรานุสรณ80

พระประธานและรูปเหมือนพอแมครูอาจารยในพระเจดีย

พระประธานสี่ทิศ
ไดแก พระพุทธรูปหินสีขาวบริสุทธิ์แกะสลักเปนรูปพระพุทธรูปสี่ปางสี่ทิศ

      ทิศเหนือ  - พระพุทธรูปปางประสูติ
      ทิศตะวันออก - พระพุทธรูปปางตรัสรู
      ทิศใต  - พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
      ทิศตะวันตก  - พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
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รูปเหมือนองคพอแมครูอาจารยที่ประดิษฐานอยูภายใน
องคพระบรมธาตุเจดียและซุมเจดียบริวาร

 
 พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปูเสาร กันตสีโล) 

(๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๒ - ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๘๔)

 
พระครูวินัยธรมั่น ภูริทัตโต(หลวงปูมั่น ภูริทัตโต)

(๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒)
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
(เจริญ คชวัตร ฉายา สุวฑฺฒโน)(๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖)

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน) 

(๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔)
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สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

(เจริญ คชวัตร ฉายา สุวฑฺฒโน)(๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖)

พระอริยเวที (หลวงปูเขียน ฐิตสีโล)

(๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๗)
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พระธาตุบัวแกว
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บทที่ ๖
พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
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พระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระสถูป ๗ ชั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุประกอบดวย 

 ๑. ผอบทองคําบริสุทธิ์

 ๒. ผอบเงินแทบริสุทธิ์

 ๓. ผอบทองแดง-นาคแทบริสุทธิ์

 ๔. โถเบญจรงคสีเหลืองทองลายดอกพิกุล

 ๕. โถเบญจรงคสีน้ําเงินแดงมีสัญลักษณ ๕๐ ปครองศิริราชสมบัติของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 ๖. ไมราชพฤกษแกสลักเปนรูปแทงศิลาจารึกสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช

แหงกรุงสุโขทัย มีพระพุทธรูปสี่ปางแกะสลักลงบนแผนทองประดับอยูสี่ทิศได แกทิศ

เหนือ-พระพุทธรูปปางประสูติ,  ทิศตะวันออก-พระพุทธรูปปางตรัสรู,  

ทิศใต-พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา,  ทิศตะวันตก-พระพุทธรูปปางปรินิพพาน

 ๗. สถูปทองเหลืองหลอแบบอินเดียโบราณสมัยพุทธ ศัตวรรษที่ ๔-๖ รูปแบบ

เปนฐานสี่เหลี่ยม ดานบนเปนรูปเจดียทรงระฆังคว่ําเหนือองคพระเจดียเปนบันลังกกาง

กั้นฉัตรเจ็ดชั้นซึ่งแสดงถึงเปนพระบรมศพของพระมหาจักรพรรดิ 
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บทที่ ๗
ภาพพระพุทธประวัติของ ครูเหม เวชกร
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ภาพพระพุทธประวัติของ ครูเหม เวชกร
ที่ประดับภายในองคพระเจดีย (๓๒ ภาพ)
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บทที่ ๘
พระธาตุบัวแกว – พระเจดียคูพระบรมธาตุ
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พระธาตุบัวแกว – พระเจดียคูพระบรมธาตุ

 พระธาตุบัวแกว  เปนพระเจดียทันใจที่สรางที่สรางเสร็จภายในวันเดียวคือวันที่
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวาระครบส่ีปแหงการมอบวัดปาบัวแกวฯแกคณะสงฆ พระธาตุ
บัวแกวน้ีเปนเจดียขนาดฐานสามเมตรสูงประมาณหาเมตรคร่ึง ทรงบาตรควํ่าประดิษฐาน
อยูบนยอดเขาบัวแกวกลางวัดปาบัวแกวฯ สาเหตุที่ไดสรางขึ้นก็เนื่องจากเมื่อวันที่ ๖ 
เมษายน ๒๕๕๕ คือ ๑๓ วันกอนวางศิลาฤกษสรางวัดปาบัวแกวนั้น ณ ยอดเขาแหงนี้
ปรากฏเปนแสงสวางสีขาวนวลสวางขึ้นอยูประมาณครึ่งชั่วโมงได เมื่อนั้นจึงได อธิฐาน
ในใจว่าเมื่อวัดนี้สร้างเสร็จเป็นวัดเรียบร้อย จะได้พยายามสร้างเจดีย์น้อยไว้เหนือ
บนสุดแหงวัดปาแหงนี้คือยอดเขาบัวแกวไวเปนอนุสรณแหงศรัทธาที่คณะศิษยานุศิษย
ขององคหลวงตาพระมหาบัวไดรวมแรงรวมใจสรางวัดปาแหงนี้เปนอนุสรณใหแกทาน   
ในป ๒๕๕๙ ปลายปในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ทางวัดไดรับหนังสืออนุญาตใหเปนวัดอยาง

เปนทางการ จึงไดระลึกถึงคําอธิฐานท่ีไดต้ังไว และเปนท่ีมาแหงการสรางพระเจดียทันใจ
“บัวแกว”ขึ้นในวันครบรอบการถวายวัดปที่สี่นี่เอง (๑๒ พ.ค. ๒๕๖๐)
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บทที่ ๙
วัตถุมงคลที่ระลึกโครงการเทิดพระเกียรติฯ
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วัตถุมงคลที่ระลึกโครงการเทิดพระเกียรติฯ

 วัตถุมงคลที่ทางคณะกรรมการไดจัดสรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในโครงการเทิด
พระเกียรติฯนี้ไดแก
 ๑. เหรียญ - พระรูปเหมือนสีทอง วงรีขนาด ๒.๕ X ๑.๕ ซม. ดานหนาเปนรูป
พระพักตรพระองคทาน ดานหลังเปนรูปพระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ 
 ๒. เหรียญ – ล็อกเก็ตสีทอง วงรีขนาด ๒.๕ X ๑.๕ ซม. ดานหนาเปนรูปพระพักตร
พระองคทาน ดานหลังเปนรูปพระประธานของวัดปาบัวแกวฯ “พระพุทธชยันตี ๒๖๐๐ 
ปแหงการตรัสรู”
 ๓. เหรียญ – ล็อกเก็ตสีทองประดับเพชร วงรีขนาด ๒.๕ X ๑.๕ ซม. ดานหนา
เปนรูปพระพักตรพระองคทาน ดานหลังเปนรูปพระประธานของวัดปาบัวแกวฯ “พระพุทธ
ชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรู”
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บทที่ ๑๐
วัชรธรรมสถาน – โครงการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา
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วัชรธรรมสถาน – โครงการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา

๒๑๓ - ๓๑ ถนนนครชัยศรี - ดอนตูมตําบลหวยพลู

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

โทร ๐๘๕-๑๒๓-๙๙๕๒, ๐๘๑-๘๗๕-๕๕๘๘

www.vacharadham@gmail.com,

www.facebook.com/Vacharadham

 ดวยความมุงม่ันท่ีจะสงเสริมการอบรมปฎิบัติธรรมแกบุคคลท่ัวไป ใหเขาถึงหลัก

ธรรมของพระพุทธศาสนา ในปีพระพุทธศักราช ๒๕๓๙ มูลนิธิดวงแก้วจึงได้ก่อตั้ง

“วัชรธรรมสถาน” ขึ้น เพื่อเปนสถานที่ปฎิบัติธรรม สําหรับผูสนใจและตั้งใจ ประพฤติ

ปฎิบัติธรรม เพ่ือเผยแผการดับทุกข ตามพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ตามแนว

ทางของพอแมครูอาจารยสายหลวงปูมั่นภูริทัตโต โดยพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตา

พระมหาบัวได เมตตามาเปดใหเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๕ และ

มารับผ้าป่าช่วยชาติอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะ

กรรมการมูลนิธิดวงแกวจึงไดกราบถวายวัชรธรรมสถานแหงนี้แดหลวงตาพระมหาบัว

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๕๕๒

สถานปฏิบัติธรรมของพอแมครูอาจารยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน
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 วัชรธรรมสถาน เปดอบรมหลักสูตรปฎิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน (วันศุกร-วัน

อาทิตย) ทุกเดือนๆ ละ ๑-๒ ครั้ง โดยอาราธนาครูบาอาจารยสายพระปากรรมฐานสาย

หลวงปูมั่นทั่วประเทศ มาเปนพระวิปสสนาจารยไมมีคาใชจายใดๆ ในการเขาอบรม
ปฎิบัติธรรม แต่ผู ้เข้าอบรมต้องปฎิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถสมัคร
อบรมได้ที ่ www.vacharadham.com ในกรณีมีปัญหาในการสมัครติดต่อได้ที ่ 
vacharadham@gmail.com 

แผนที่การเดินทางไปวัชรธรรมสถาน
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ตารางอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน ในป พ.ศ. ๒๕๖๐

เดือน พระอาจารย วัด

๒๓-๒๕
กุมภาพันธ

พระอาจารยบุญมี  ธัมมรโต
วัดปาศรัทธาถวาย

๒๓-๒๕
มีนาคม

พระอาจารยสุธรรม สุธัมโม,            
พระอาจารยมหาจักรายุธสัมปตโต

วัดปาหนองไผ,
วัดปาโนนขุมเงิน

๒๗-๒๙
เมษายน

พระครูนิรมิตวิทยากร
(วิทยา กิจฺจวิชฺโช)

วัดปาดอยแสงธรรม
ญาณสัมปนโน

๒๕-๒๗
พฤษภาคม พระอาจารยสมพร  ปญญาภรโณ วัดปาทางาม

๒๒-๒๔
มิถุนายน พระอาจารยทวีทรัพยเล็งไชสงค วัชรธรรมสถาน

๒๐-๒๒
กรกฎาคม

พระอาจารยสุธรรม สุธัมโม,            
พระอาจารยมหาจักรายุธสัมปตโต

วัดปาหนองไผ,
วัดปาโนนขุมเงิน

๑๑-๑๓

สิงหาคม พระอาจารยบุญมี  ธัมมรโต วัดปาศรัทธาถวาย

๒๑-๒๓
กันยายน อ.พญ.อมรา  มลิลา

๒๓-๒๕

พฤศจิกายน พระอาจารยสมเกียรติ ชิตมาโร วัดปาถ้ําพระเทพนิมิตร

 การบริจาครวมสนับสนุนกิจกรรม
 เน่ืองจากปจจุบันกองทุนวัชรธรรมสถานติดลบอยูเปนจํานวนมาก ทานท่ีมีความ
ประสงคจะบริจาค หรือรวมเปนเจาภาพ เพ่ือใหการจัดการอบรมปฏิบัติธรรมยังสามารถ
ดําเนินตอไปได
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โปรดโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร

บัญชีออมทรัพย ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา

ชื่อบัญชี วัชรธรรมสถาน

เลขที่บัญชี 040-2-33624-2

 เม่ือทานโอนเงินแลวโปรดสงหลักฐานการโอนเงิน พรอมช่ือท่ีอยูของทานเพ่ือจะ
ไดดําเนินออกใบอนุโมนาบัตรแดทาน 
 โดยสงรายละเอียดมาทางอีเมล  vacharadham@gmail.com
 ใบอนุโมนาบัตรของวัชรธรรม ไมสามารถนําไปลดหยอนภาษีไดยกเวนกรณีเปน
กิจกรรมของมูลนิธิดวงแกวฯ เพื่อการสาธารณะประโยชน สามารถออกใบเสร็จของ
มูลนิธิดวงแกวฯท่ีสามารถนําไปลดหยอนภาษีได

สิ่งของรับบริจาคควรมีสภาพใหม...อาทิเชน
 •  หนังสือเรียน-ชุดนักเรียน ชั้นป.1-ป.6
 •  หนังสือประกอบการเรียนชั้นประถม
 •  สมุด/ปากกา/ดินสอ/ไมบรรทัด/ยางลบ
 •  อุปกรณกีฬา เชนลูกฟุตบอล ปงปอง ฯลฯ
 •  เสื้อยืด กางเกงขาสั้น/ยาว กางเกงวอลม รองเทา ถุงเทา กระเปาหนังสอื
 •  เครื่องอุปโภคและบริโภค
 •  แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู ยาสระผม แปงฯ
 •  ผาหม เสื้อกันหนาว
 •  เครื่องสังฆภัณฑ ของใชสงฆ และสถานปฏิบัติธรรม
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บทที่ ๑๑ 
แผนการดําเนินงาน  ป ๒๕๖๑-๒๕๖๓ (30ป มูลนิธิดวงแกวฯ)
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แผนการดําเนินงาน  ป ๒๕๖๑-๒๕๖๓  (30ป มูลนิธิดวงแกวฯ)

  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
  วรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงครองสิริราช 
  สืบสันตติวงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ 
 • โครงการสงเสริมและพัฒนาทางการแพทยและสาธารณสุขในชนบท
 • โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาในชนบท
 • โครงการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา
 • โครงการชวยเหลือผูดอยโอกาสและประสบภัยพิบัติ

 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงครองสิริราช
สืบสันตติวงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ

หลักการและเหตุผล

 ในวโรกาสอันเปนมงคลยิ่งที่สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงครองสิริราชสืบสันตติ
วงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศนี้ เนื่องดวยพระองค 
ทรงคํานึงถึงสุขภาพพลานามัยท่ีดีของประชาชนเปนปจจัยสําคัญของการมีชีวิตอยางมี
ความสุข จึงทรงใหความสําคัญยิ่งกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจดานการแพทยและ
สาธารณสขุตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค เชน
ทรงพระราชทานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชใหประสกนิกรในชนบทท่ีทุรกันดาร
เปนตน  นอกจากงานสาธารณะสุข พระองคยังทรงสรางโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาให
กับเยาวชนในชนบทและยังทรงเปนพุทธมามกะที่ยิ่งใหญ หลังทรงครองราชยยังไดทรง
สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ (อัมพร อัมพโร) ขึ้นเปนสมเด็จพระสังฆราชพระองคที่ 
20 แหงกรุงรัตนโกสินทรอีกดวย  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10  ซึ่งตรงกับวาระครบการดําเนินงานมาครบ30ปของ มูลนิธิดวงแกวฯพวกเรา 
จึงพรอมใจกันจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงครองสิริ
ราชสืบสันตติวงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศขึ้น ดังนี้
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การดําเนินงาน ตามโครงการ

 1. โครงการดานการสาธารณะสุข
  • สรางอาคารมอบใหกับโรงพยาบาลในที่ทุรกันดาร- 
   1. รพ.ดานมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี  
    (อาคารกายภาพบําบัดและทันตกรรม งป. 8 ลบ.)     
   2. รพ.วังเจา จ.ตาก   (อาคารพักผูปวยขนาด 30 เตียง งป.12 ลบ.)   
   3. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย (อาคารนิติเวช   งป.  3.2 ลบ.)   
   4. รพ.สต.ปรังกาสี จ.กาญจนบุรี
     (อาคารตรวจและคัดกรองผูปวย +อาคารเก็บกกัน้ํา งป. 9 สบ)  
   5. รพ.มะการักษ จ.กาญจนบุรี (อาคารหอพระประธาน งป 5 สบ.)
  • โครงการธนาคารเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยสําหรับผูปวย
   ดอยโอกาส-มอบอุปกรณการแพทยที่จําเปนแกผูปวยดวยโอกาส

 2. โครงการสงเสริมการศึกษาในชนบท
  • สรางอาคารเรียนให รร.ในชนบท –
   (รร.บานหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี งป. 1.5 ลบ.)
  • มอบทุนการศึกษาดูงานใหเด็กนักเรียนและคุณครูในชนบท

 3. โครงการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา
  • จดัทําหนังสือและสื่อธรรมแจกเปนธรรมทาน
  • จัดทําบอบาดาลใหรร. วัดและสํานักสงฆที่ขาดแคลน
  • จัดการอบรม ปฏิบัติธรรม และ สนทนาธรรม ขึ้นทั้งในและตางประเทศ
  • สรางและบูรณะเสนาสนะ วัดและสถานปฏิบัติธรรม – วัชรธรรมสถาน
  • ศาลาสรางบารมี ณ วัชรธรรมสถาน
  • บูรณะซอมแซม วัชรธรรมสถานขององคหลวงตาพระมหาบัว

 4. สราง “วัดปาแกวบดินทร” ณ อ.โพนนาแกว จ.สกลนครในพื้นที่ประมาณ 70ไร 
  ถวายเพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
  ที่ 10  (งป. 20 ลบ.)
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ผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 1. อาคารทางการแพทยท่ีสรางข้ึนจะเปนประโยชนแกสาธารณชนท่ัวไป ตามแนวทาง
ที่พระองคทานทรงใหความ สําคัญยิ่งกับงานทางการแพทยและสาธารณสุขตางๆ อยาง
ตอเน่ือง และทรงกระทําเปนแบบอยางตลอดมา

 2. จะไดชวยปลูกจิตสํานึกรวมกันในการสงเสริมพระพุทธศาสนา ใหชาวไทยและชาว
ตางชาติ ท้ังในประเทศและตางประเทศ เกิดความเล่ือมใสศรัทธาและยึดม่ันเปนแนวทาง
ในการดําเนินชีวิตสืบไป

 3. เพ่ือแสดงถึงความกตัญูกตเวทีของปวงปสกนิกรชาวไทยตอพระองคทานและ
รวมแสดงความ    ปติยินดี ในโอกาสมหามงคลสมัยท่ีพระองคทานเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ทรงครองสิริราชสืบสันตติวงศ เปนพระมหากษัตริยรัชกาลท่ี 10 แหงพระบรมราชจักรีวงศ

ระยะเวลาในการดําเนินการ ระหวาง 28 พ.ย. 2560 – 28 พ.ย. 2563

งบประมาณ ในการดําเนินการ เบ้ืองตน 50 ลานบาท

ท่ีปรึกษาโครงการ วัดปาศรัทธาถวาย วัดปาโนนขุมเงิน  

 วัดปาบัวแกว ญาณสัมปนนุสรณ 

ผูรับผิดชอบโครงการ มูลนิธิดวงแกว ในพระสังฆราชูปถัมภ     

 วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว 
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โครงการ 30 ป (2531-61) มูลนิธิดวงแกวในพระสังฆราชูปถัมภ
ระยะเวลาในการดําเนินการ
 ระหวาง 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 1. โครงการดานการสาธารณะสุข
  • สรางอาคารมอบใหกับโรงพยาบาลในท่ีทุรกันดาร- 
   1. รพ.ดานมะขามเต้ีย  จ.กาญจนบุรี  
    (อาคารกายภาพบําบัดและทันตกรรม งป. 8 ลบ.)  
    กําหนดวางศิลาฤกษ 6 ม.ค.61  เปด  สิงหาคม 61 
   2. รพ.วังเจา จ.ตาก  (อาคารพักผูปวยขนาด 40 เตียง งป.12 ลบ. )  
    กําหนดวางศิลาฤกษ 28 พ.ย.60  เปด 28 พ.ย. 61 
   3. รพ.สต.ปรังกาสี จ.กาญจนบุรี 
        (อาคารตรวจและคัดกรองผูปวย + อาคารเก็บกักนํ้า งป. 1.2  ลบ.)
             กําหนดกอสรางในตนป 2561 แลวเสร็จและทําพิธีมอบใน 12 พ.ค.61   
   4. รพ.สุโขทัย จ.สุโขทัย (อาคารนิติเวช งป. 3.2 ลบ.)
   5. รพ.มะการักษ จ.กาญจนบุรี (หอพระประธาน งป. 0.5 ลบ.)
  • โครงการธนาคารเคร่ืองมือและ*อุปกรณทางการแพทยสําหรับผูปวย
   ดอยโอกาส-
 2. โครงการดานการศึกษาในชนบท
  • สรางอาคารเรียนให รร.ในชนบท –
  • (รร.บานหินแหลม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี งป. 1.5 ลบ.)
   สรางเสร็จและทําพิธีมอบถวายเปนพระราชกุศลใน 5 ธ.ค.60
  • มอบทุนการศึกษาดูงานใหเด็กนักเรียนและคุณครูในชนบท
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 3. โครงการสงเสริมและเผยแผพระพุทธศาสนา

  • จัดทําหนังสือและส่ือธรรมแจกเปนธรรมทาน

  • จัดทําบอบาดาลใหวัดและสํานักสงฆท่ีขาดแคลน
  • จัดการอบรม ปฏิบัติธรรม และ สนทนาธรรม ข้ึนท้ังในและตางประเทศ
  • สรางและบูรณะเสนาสนะ วัดและสถานปฏิบัติธรรม 
  • วัชรธรรมสถาน (ศาลา 84ป พระเทพปญญากวี งป. 3.5 ลบ.)
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เรียนเชิญรวมกิจกรรมของมูลนิธิดวงแกวฯ

 1. พิธีสมโภชเปดพระบรมธาตุเจดีย 22-23 ต.ค.2560
   

 อาทิตย 22 ต.ค. 60 สรางพระเจาทันใจ-ปฏิบัติภาวนาตลอดวัน/คืน-
   00.19น. พิธีบวงสรวง อัญเชิญเทพเทวดา
   07.00น. พระภิกษุสงฆรับบิณฑบาตท่ีลานพระเจดีย
   09.30น. พิธีถวายผาพระกฐินแดสงฆ ณ วัดปาบัวแกวฯ
   15.39น. พิธีพุทธาภิเษกพระปยพุทธบรมไตรโลกนาถ
   18.19 น. สวดมนตสมโภชองคพระบรมธาตุเจดีย
    รับฟงพระธรรมเทศนาตลอดคืน
 จันทร 23 ต.ค. 60 -พิธีเปดพระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”
   -ฉลองพระเจาทันใจ 
   -พระปยพุทธบรมไตรโลกนาถ
   07.00น. พระสงฆรับบิณฑบาต บริเวณองคเจดีย(บันไดทางข้ึน)
   10.19 น. -พิธีเปดพระบรมธาตุเจดีย “ญาณสังวรานุสรณ”
    โดย  พระธรรมมงคลวุฒาจารย
   11.59 น. กราบถวายปจจัยไทยธรรม พรอมฉลาก
   12.30 น. เสร็จพิธี  รับประทานอาหารรวมกัน

*** ผูประสงคจะเดินทางไปรวมกิจกรรม กรุณาแจงท่ี vacharadham@gmail.com
หรือติดตอสอบถามท่ี 085-123-9952 หรือ 081-875-5588
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 2. พิธีวางศิลาฤกษ “อาคาร 70ป พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต”

  ตึกผูปวย รพ.วังเจา จ.ตาก  ในวันท่ี 28 พ.ย. 60

 3. พิธีมอบอาคาร รร.บานหินแหลม  ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี  5 ธ.ค.60
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 4. ทัวร จาริกบุญบุโรพุทโธ โดยครูจารย บุญมี   7-11 ธ.ค.60

 5. พิธีวางศิลาฤกษ “อาคาร 70ป พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต”
  ตึก2ช้ัน ลางเปนทันตกรรม และกายภาพบําบัด บนเปนหองประชุมใหญ
  รพ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี   ในวันเสารท่ี 6 มกราคม 2561
 

 6. พิธีบูชาคุณ พอแมครูอาจารย ณ วัชรธรรมสถาน  อาทิตยท่ี 7 ม.ค.61

 7. จาริกบุญ-ปฏิบัติธรรม ณ อชันตา-เอโรรา มาฆบูชา 26 กพ.-4 มีค.61

 8. พิธีทําบุญวันมอบถวายวัดปาบัวแกวฯ และมอบอาคารตรวจรักษาโรค รพ.สต.
  ปรังการี อ.ทองผาภูมิ กาญจนบุรี  วันท่ี 12 พ.ค. 61
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9. พิธีเปดศาลา 84 ป พระเทพปญญากวี  ณ วัชรธรรมสถาน 22 ก.ค.62

***รายละเอียดติดตามใน FB-www.facebook.com/Duangkaewfoundation/
หรือสอบถามท่ีคุณกาญจนา 085-123-9952  รวมบุญท่ี ธ.ทหารไทย

สาขาอิมพีเรียลเวิลดสําโรง   ช่ือบัญชี “มูลนิธิดวงแกว”    เลขท่ีบัญชี 082-229-2876***
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ขอเชิญรวมสรางบุญกุศลในวาระ 30ป มูลนิธิดวงแกวฯ(2561)

โครงการดานการแพทย

 1. รพ.สต.ปรังกาสี  (100,000 บาท ติดช่ือได) 1,200,000 บาท
  เจาภาพตามรายการ 1-3 ติดช่ือใหท่ีหนาหอง
  1) หองตรวจคัดกรองโรค
   i. หองนํ้า 25000 X 4  =  100,000  บาท
    หองนํ้าผูพิการ 35000 บาท X 1 หอง  =      35,000  บาท
   ii. หองตรวจรักษา 100,000*3  = 300,000  บาท
  2) อาคารกักเก็บนํ้า 
   i ทําหลังคา = 200,000  บาท
   ii  ซอมแซมแทงกนํ้า 9 แทงก แทงก 6000 ลิตร =  100,000  บาท
  3) อาคารตรวจรักษา ทําหลังคา  200,000  บาท

 2.  รพ.ดานมะขามเต้ีย (100,000 บาท ติดช่ือได) 8,000,000  บาท
  (อาคาร 70 ป พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต) 
  เจาภาพตามรายการ 1-5 ติดช่ือใหท่ีหนาหอง
  1) หองประชุม 1,900,000  บาท
  2) ทันตกรรม 150,000 X 3  =    450,000  บาท
  3) หองนํ้า  30,000 X 4  = 120,000  บาท
  4)  หองกายภาพ 1,000,000  บาท
  5) เคร่ืองเสียง 100,000  บาท

 3. รพ.วังเจา (100,000 บาท ติดช่ือได)  12,000,000  บาท
  (อาคาร 70 ป พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต) 
  1) หองสามัญ 15 เตียง ชาย  1,000,000  บาท
  2) หองสามัญ 15 เตียง หญิง  1,000,000  บาท
  3) หองพิเศษ (พระ 1/ ช. 2 /ญ. 3) หองละ 500,000  บาท
  4) หองนํ้า (25000 บาท X 16 หอง) 400,000  บาท 
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 4. หอพระพุทธเมตตา รพ.วังเจา  650,000  บาท

  หอพระขนาด 5 X 5 ม. 450,000  บาท

  พระพุทธเมตตา (รวมฐาน) 200,000  บาท

 5. รพ.สุโขทัย   4,000,000  บาท
  อาคารนิติเวช 3,200,000  บาท
  ตูเย็นเก็บศพขนาด 4 ศพ  จํานวน 1 ตู  800,000  บาท

พิมพที่ : บริษัท บี.บี. การพิมพและบรรจุภัณฑ จํากัด

127/1-2 ถ.พระราม3 ซ.53 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โทร. 02-683-1622
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