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เรื่อง วัดโพธิคุณ

รายละเอียด

การกอสรางวัดโพธิคุณนัน้ไดรัตนบุรุษสองทานคือ  ทานหน่ึงหาทุนเพื่อการดําเนินการ  และอีกทานหน่ึงนัน้สละทัง้

ชีวิตและจิตใจทุมเทถวายตัวเป็นพุทธบูชา  โดยไมยอมรับคาตอบแทนใดๆจากทางวัดเลย  สรางอุโบสถและศาลา

การเปรียญเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งมีศิลปะงดงาม  พรอมทัง้จัดอาณาบริเวณอันเป็นพุทธสถานไวอยางกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ  เป็นดังการเนรมิตของพระวิษณุ  ฉะนัน้

                   สถานที่ตัง้วดัโพธิคณุกอนปีพทุธศกัราช 2523  ยงัเป็นเขตปาสงวนแหงชาติ  ไมเคยมีทีพ่กัสงฆ  สาํนัก

สงฆ  หรือวัดมากอนเลย  มีประชาชนในตัวอําเภอแมสอดมาจับจองแผวถางทําไรพืชผักผลไมอยู 5 เจาของดวย

กัน  ประชาชนหมูที่ 6  ตําบลแมปะเป็นชาวพุทธทัง้สิน้  เพราะมีรองรอยที่จะทําเป็นที่พักสงฆอยูทัง้ที่บานหวยหิน

ฝนและบานหวยเตย (เรื่องชื่อบานนัน้เอาไวเลาในเรื่องสันติเกนิทาน )  แตไมมีพระภิกษุ-สามเณรมาอยูประจํา 

ทัง้น้ีทัง้นัน้ยากแกการสันนิษฐาน  แตพออนุมานไดวา  อาจเป็นเพราะสถานที่ตรงน้ีขณะนัน้ยังมีไขป า  เชน ไข

มาลาเรียชุกชุมก็เป็นได  และชาวบานโดยรวมมีความเป็นอยูไมคอยจะสมบูรณนัก   สวนมากมีอาชีพรับจางและ

หาของป ายังชีพกันตามมีตามได  และความเป็นอยูก็กระจัดกระจายเปลี่ยนแปลงโยกยายกันอยูตามที่ที่จับจอง

หางๆ กนั  ไฟฟ าไมมีใช  น้ํากนิน้ําใชก็อาศยัน้ําตามลาํธาร  ยงัไมมีระบบการบรหิารและจดัการใหเป็นองครวมอยาง
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มีกฎเกณฑเหมือนอยางเป็นหมูบานแลวในปัจจุบันน้ี

  

                  ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2523  มีพระเทีย่วกมัมฏัฐานสายปฏบิตัิของพระโพธญิาณเถระ (หลวงพอชา  สภุ

ทโฺท)  วดัหนองปาพง  จงัหวดัอบุลราชธานี  สองรปูดวยกนั  คอืพระอาจารยวจิติรและพระอาจารยถาวร  ไดมาปัก

กลดบําเพ็ญสมณธรรม อยูบริเวณบานหวยเตย  ประชาชนในหมูบานนอกจากจะถวายอาหารบิณฑบาตกับทาน

แลว  ยังมีโอกาสสนทนาธรรมกับทานและไดนิมนตใหทานอยูนานๆ  และไดพาขึ้นมาดูที่ตรงที่สรางวัดในปัจจุบัน

น้ี  เมื่อทานทัง้สองรูปมาเห็นที่แลวก็พอใจ  และไดปักกลดบําเพ็ญสมณธรรมอยูใตตนขนุนใกลลําธารน้ํา 

ประชาชนในหมูบานทัง้บานหวยเตยและบานหวยหินฝน  โดยการนําของ คุณครูประสิทธิ ์  สิทธิสงคราม  คุณโยม

ประภาส  บินทวิหค  และคุณโยมชัย  กันเกตุ  ตกลงที่จะสรางวัดขึ้น  และไดติดตอเจาของที่ทัง้ 5 เจาของนัน้ 

เจาของที่บางรายเมื่อทราบวาชาวบานหมูที่ 6 ตองการจะสรางวัด  บางเจาของไดถวายที่ใหโดยไมคิดคาตอบแทน

ใดๆ  แตบางรายขอคาตอบแทนเพียงเล็กน อย  เมื่อปัญหาเรื่องที่จากเจาของที่จับจองไมมีปัญหาแลว  เรื่องที่จะ

ตองดําเนินการตอไปคือเรื่องทางราชการบานเมือง  คือกรมปาไม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

     ประจวบกบัเวลานัน้อาตมาภาพ  พุทธฺญาณภกิขฺ ุ ซึ่งมีสงักดัอยูวดัอนิทารามวรวหิาร  ตลาดพลู  ธนบุรี  กรงุเทพ

มหานคร  กลับ จากไปจําพรรษาที่วัดไทยพุทธคยา  ประเทศอินเดียในพรรษาปี 2522  เดินทางถึงวัดอินทาราม

วรวิหาร  เกิดลางสังหรณในใจอยูวา  เราคงหมดที่พึ่งแลวกระมัง  เพราะพระเดชพระคุณหลวงพอวิเชียรมุนี  ซึ่ง

เป็นอธิบดีสงฆ  คือเป็นเจาอาวาสและเป็นพระนิสยาจารยของอาตมาภาพ  ไดมรณภาพจากไปกอนหน าอาตมา

ภาพเดินทางกลับมาถึงแตวันที่ 4  ธันวาคม  พ.ศ. 2522  และในระหวางที่รวมบุญในงานศพของพระเดชพระคุณ

ทานนัน่เอง  กไ็ดรบัหนังสอืบอกลงไปจาก คณุโยมสงิหน อย  ชาพรม  บานแมตาว  อาํเภอแมสอด  จงัหวดัตาก วา

สหธรรมิก ของอาตมาภาพทัง้สองรูปดังกลาวแลว  ไดมาพักบําเพ็ญสมณธรรมอยูยังที่ตัง้วัดในปัจจุบันน้ี  และใน

หนังสือยังเนนไปดวยวา  สหธรรมิกทัง้สองรูปตองการพบเป็นพิเศษ  ขอใหขึ้นมาพบกับทานดวย  เมื่อทราบงาน

พระราชทานเพลิงศพของพระเดชพระคุณหลวงพอพระวิเชียรมุนีเป็นที่ชัดเจนแลว  ตนเดือนกุมภาพันธปี 2523 

เตรียมบริขารเดินทางขึ้นมา  ในระยะนัน้ทางขึ้นมายังที่ตัง้วัดเป็นป ารกทึบดวยป าไผและวัชพืช  ตํ่าลงไปก็เป็นป า

พงที่หนาทึบมาก  เมื่อเดินทางโดยการนําของคุณโยมสิงหน อย  ชาพรม  ก็ไดพบทานทัง้สองเป็นเวลาใกลคํ่าแลว 

หลังผานการถามทุกข-สุขของกันและกันพอสมควรแลว  ทานทัง้สองไดปรารภใหฟังวา  ประชาชนในหมูบาน

ตองการจะใหสรางเป็นวัดขึ้นในที่ดังกลาวน้ี  อาตมาภาพพิจารณาดูอาณาบริเวณแลว  ก็บอกกับทานทัง้สองวา  ถา

ทําไดก็จะดีมากเพราะป าเขาลําธารน้ําอุดมสมบูรณดีอยางยิ่ง  เป็นเหมือนมีขอบเขตที่แบงไวเป็นการเฉพาะ 

เน่ืองจากมีภเูขาเป็นเหมอืนเขตที่ชดัเจน  และอยูหางจากชมุชนดีมาก  สงบสงดัปราศจากสิง่รบกวนเหมาะสมที่จะ

เป็นวัดฝ ายอรัญวาสี (วัดป า)  สําหรับบําเพ็ญสมณธรรมของผูใฝ ความสงบทางจิตวิญญาณ  เมื่อทานพรอมที่จะอยู
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เพื่อใหประชาชนเขาสรางวัดก็สมควร  และสําหรับผมเองมีอะไรจะชวยเหลือไดก็จะชวยตามกําลังความสามารถ

        จากการสนทนาเป็นที่เขาใจกนัดีแลว  ทานทัง้สองกไ็ดนําพาอาตมาภาพขึ้นไปพกัที่กฏุิหญาคาเชงิดอยที่สราง

เสร็จแลว  กุฏิหลังดังกลาวยังอนุรักษไวเป็นอนุสรณหลังหน่ึงจนถึงปัจจุบันน้ี  และทานทัง้สองก็ไดกลับลงไปพักที่

บริเวณตนน้ําซึ่งทานแขวนกลดพักอยูใตตนขนุน  ในชวงตอนตนของคํ่าคืนนัน้  หลังจากสวดมนตไหวพระเจริญ

สมณธรรมตามปกติแลว  ไดพิจารณาพระธรรมวินัยที่ประพฤติปฏิบัติอยูและดูความรูสึกในจิตใจของตน  ก็นึก

แปลกใจอยูอยางวา  ทําไม ? จิตใจของเราพอมาถึงสถานที่แหงน้ีแลว  เหมือนกับมีความอบอุนอะไรบางอยางเกิด

ขึ้นอยางประหลาด  ทําใหนึกถึงคําเตือนของครูบาอาจารยฝ ายปฏิบัติที่ทานเคยเตือนอยูวา  “ถาไปถึงที่ใด  แลวมี

ความรูสึกวาเหมือนกับสถานที่เหลานัน้เป็นที่อยูของตน  ตรงนัน้จะตองระวังเป็นอยางยิ่ง  เพราะอาจเป็นอันตราย

ตอการปฏิบัติธรรมที่เราจะตองดําเนินตอไปใหดีที่สุดก็ได”  และก็เผลอหลับไป  ในการหลับไปของคืนแรกเป็น

เรื่องแปลกมาก  ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนอยางกับเป็นเรื่องจริงๆที่เจอ  และพบเห็นสิ่งที่ไมนาจะเป็น  จนเวลา

ใกลอรุณพอรูสึกตัวตื่นขึ้นพยายามทบทวนความฝันก็ยังนึกแปลกใจวา  ทําไม ? ฝันยืดยาวเป็นเรื่องเป็นราวอยาง

น้ี  ฝันอยางใดนัน้เอาไวเลาในการเขียนนิทานเกิดวัดโพธิคุณก็แลวกัน  เพราะในที่น้ีเพียงตองการใหรูประวัติวัด

โดยยอๆเทานัน้  พอไดอรุณก็พากันเที่ยวโคจรบิณฑบาต  เพราะบานประชาชนในระยะนัน้อยูกระจัดกระจายหาง

ออกไปไกลมาก  บางแหงถึงสามกิโลเมตรก็มี  และไดอยูบําเพ็ญสมณธรรมกับสหธรรมิกจวนเวลาใกลงาน

พระราชทานเพลิงศพ  พระเดชพระคุณพระวิเชียรมุนี  ตนเดือนเมษายน 2523   จึงไดลาทานทัง้สองเดินทางลง

กรุงเทพ ฯ  กลับไปวัดอินทารามวรวิหาร

            และเมื่องานพระราชทานเพลงิศพของพระเดชพระคณุหลวงพอพระวเิชยีรมนีุผานไปแลว  แตกลางเดอืน

เมษายน 2523 ก็ยังไมไดเดินทางไปไหน  เพราะพระเดชพระคุณพระราชธรรมาภรณ เจาอาวาสรูปปัจจุบันขอรอง

ใหอยูชวยกนักอน  เพราะอาตมาภาพมาอยูในนิสสยัของพระเดชพระคณุหลวงพอพระวเิชยีรมนีุตัง้แตปี 2500  ได

ทัง้คนัถะธรุะและแนวทางทางวปัิสสนาธรุะเริม่ตนจากที่น่ี  จงึตัง้ใจวาจะอยูชวยเป็นธรุะใหกบัทางวดัสกัระยะหน่ึง 

แตแลวทุกอยางที่วาเป็นลางสังหรณก็เริ่มปรากฏเป็นความจริงขึ้น  เมื่อเวลาใกลพรรษาในปีดังกลาว  ก็ไดรับ

หนังสอืบอกลงไปจากคณุโยมครูประสทิธิ ์  สทิธิสงคราม  วาขอนิมนตขึ้นมาอยูจาํพรรษา ณ ทีพ่กัสงฆดวย  เพราะ

ไมมีพระภิกษุอยูจําพรรษา  และบอกไปดวยวาสหธรรมิกทัง้สองรูปของอาตมาภาพ  คือพระอาจารยถาวรและพระ

อาจารยวิจิตร  ไดเดินทางกลับไปวัดหนองปาพงแลว  เมื่อทราบจากหนังสือก็แปลกใจอยูเหมือนกันวา  ทําไม ? 

ทานทัง้สองจึงจากไปเสียทัง้ที่บอกวาจะอยูเพื่อใหประชาชนเขาสรางวัด  และก็นาจะสงขาวใหทราบบางก็ไมสง

ขาวอะไรเลย  แตเมื่อญาติโยมเขานิมนตแลวก็ตองไป  จึงลาผูรักษาการเจาอาวาสเดินทางขึ้นไป  ทานผูรักษาการ

ไดใหพระบวชใหมเป็นพระอนุจรติดตามขึ้นไปสองรูป  และในพรรษาแรกเป็นที่พักสงฆมีพระอยูจําพรรษารวมกัน

4 รูป  เพราะกอนเขาพรรษาไมกี่วันมีพระภิกษุเดินทางมาจากอําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  มาอยูจําพรรษาดวย

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 20:13:04 หน า 4

อีกหน่ึงรูป  ก็อยูจําพรรษากันมาดวยความเรียบรอยตลอดไตรมาส

             ออกพรรษาไมนาน  มีหลายๆ อยางเป็นเรื่องทาทายทัง้คนและภมูิอนัลกึลบั  ซึ่งทาํใหทฐิิที่เขาวานัน่แหละทฐิิ

พระ  ไดตัดสินใจทันทีวาจะตองทําใหไดถายังไมตายเสียกอน  และก็เป็นคําสัง่ของครูบาอาจารยฝ ายปฏิบัติไดสัง่

ดวยวา  “ทานควรเอาความตายเป็นธงชัยปักไวบนดอยใหเขาไดดูสักองคหน่ึง  ในฐานะพระเที่ยวกัมมัฏฐานอยาง

พวกเรา”  ในระยะดังกลาวนัน้ก็ไดใหนามที่พักสงฆวา “ที่พักสงฆสวนโพธิญาณอรัญวาสี”  เพื่อเป็นการถวาย

เกียรติแกพระสายกัมมัฏฐาน  คือพระโพธิญาณเถระ (หลวงพอชา  สุภทฺโท) ดวย  เรื่องรายละเอียดนัน้เอาไวเลา

ในนิทานเกิดวัดโพธิคุณ  จากนัน้อาตมาภาพเดินทางลงกรุงเทพฯ คือวัดอินทารามวรวิหารและไดบอกความตัง้ใจที่

จะสรางวัดขึ้นใหอดีตทานรองอธิบดีกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  คือคุณอุทัย  มนธาตุผลิน ทราบ  และเดิน

ทางกลับขึ้นมาที่พักสงฆในปลายเดือนกุมภาพันธ 2524  ปรากฏวา น.อ. พิเศษ อาวุธ  สะมะพันธ  ซึ่งดํารงตําแห

นง ผบ. นพค. 33 กรป. กลาง  ไดนําเครื่องมือจักรกลของหนวยมาตัดถนนขึ้นไปยังที่พักสงฆ  และปรับที่บริเวณ

ที่สรางอุโบสถในปัจจุบันใหเป็นที่เรียบรอยแลว  โดยมีคุณโยมครูประสิทธ เป็นผูดูแลบอกเขตให  ทุกอยางเหมือน

กับเป็นเรื่องที่ถอยไมไดแลว  จึงไดดําเนินการตอไป  โดยสรางกุฏิทรงไทยถาวรขึ้น  ประชาชนชาวอําเภอแมสอด

หลายๆทานก็ไดใหการสนับสนุนตัง้แตบัดนัน้มาจนถึงทุกวันน้ี  และปลายปี พ.ศ. 2524  คุณอุทัย  มนธาตุผลิน 

พรอมดวยคณุบญุมี  คมุชาติ  คณุสมศกัดิ ์  กจิชูศรี  คณุรญัจวน  กสินธศุรี  และคณุทวี  สุพรรณฮ ี เพราะขณะนัน้

คุณอุทัยดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองกษาปณ  ไดจัดกฐินสามัคคีพรอมดวยชาวคณะจังหวัดพิจิตรนําโดย คุณ

บุญธรรม  พิทักษ  ประถมศึกษาจังหวัดพิจิตรรวมทอดกฐินพรอมดวยชาวอําเภอแมสอด  ทอดกฐินไดปัจจัยเป็น

ทุนครัง้แรก 400,000 บาทเศษ  และก็ดําเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันน้ี

              เรื่องการดาํเนินเรื่องทางกรมปาไม  กระทรวงเกษรและสหกรณ  ไดรบัอนญุาตที่ใหสรางวดัไดเป็นจาํนวน

15 ไร  ตามหนังสือเลมที่ 112 ฉบับที่ 08 ที่ทําการศาลากลางจังหวัด  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 

อนุญาตใหกรมการศาสนา (โดยศึกษาธิการอําเภอแมสอด)  เมื่อไดรับอนุญาตเรื่องที่แลว  กรรมการจึงทําเรื่องขอ

อนุญาตสรางวัดไปทางกระทรวงศึกษาธิการ  ไดรับหนังสืออนุญาตใหสรางวัดไดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.

2528  จากนัน้จึงทําเรื่องขอตัง้วัดในพระพุทธศาสนา  ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศตัง้เป็นวัดชื่อ “วัดโพธิคุณ

” 

       ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  เรื่องตัง้วดัในพระพทุธศาสนา  ตามที่นายสีมลู  เพิม่พลู  ไดรบัอนญุาตให

สรางวัด ณ หมูบานที่ 6  ต. แมปะ  อ. แมสอด  จ. ตาก นัน้  บัดน้ีผูรับอนุญาตไดสรางเสนาสนะขึ้นสมควรเป็นที่

พํานักของพระภิกษุสงฆไดแลว

อาศัยความตามขอ 4 แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.

2505  และดวยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม  กระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศตัง้เป็นวัดขึ้นในพระพุทธ
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ศาสนา  มีนามวา “โพธิคุณ”  ตัง้แตบัดน้ีเป็นตนไป

ขอให้วัดโพธิคุณ  สถิตสถาพรตลอดกาลนาน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2529  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

            เมื่อเป็นวดัถกูตองตามกฎระเบยีบแลว  ทางการปกครองคณะสงฆโดยเจาคณะจงัหวดัตาก  ไดแตงตัง้ พระ

มหาวิบูลย  พุทฺธญาโณ  ป.ธ. 4  น.ธ. เอก  วิชาครูพิเศษมูล เป็นเจาอาวาส  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2531 

ทางเจาอาวาสปรึกษาตกลงกับคณะกรรมการทําเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสีมา   และไดรับประกาศพระบรม

ราชโองการโปรดเกลา ฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2532  โดยมีเน้ือที่

พระราชทานวิสุงคามสีมา  กวาง 30 เมตร  ยาว 50 เมตร  เมื่อไดรบัพระราชทานแลว  ทางวดัไดดาํเนินการฝังลกู

นิมิตและผูกพัทธสีมาตามหลักพระวินัย  ตัง้แตวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536  และทางเจาอาวาสไดตัง้คุณอุทัย 

มนธาตุผลิน เป็นไวยาวัจกร ของวัดโพธิคุณตามระเบียบพระราชบัญญัติคณะสงฆทุกประการแลว

            เน่ืองจากวดัโพธิคณุเป็นวดัฝายอรญัวาสี  ซึ่งมีปาสงวนแหงชาติตดิเน้ือที่ของวดัทัง้ทางทศิตะวนัออก  ทศิใต 

และทิศเหนือ  ทางวัดจึงดําเนินการทําเรื่องขออนุญาตจากกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพื่อจัดทําเป็น

พุทธอุทยาน  และก็ไดรับอนุญาตใหเชาไดตามหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหง

ชาติ  เลมที่ 90 ฉบับที่ 78  ที่ทําการศาลากลางจังหวัดตาก  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2538  เป็นเน้ือที่ 250 ไร 

จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568

           ความเป็นมาของวดัโพธิคณุ  จากเป็นทีพ่กัสงฆและเป็นวดัแมจะยงัไมสมบรูณเตม็รปูแบบทกุอยาง  แตก็  อยู

ในขัน้ตอนที่เป็นวัดถูกตองตามกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆแลว  แตเริ่มตนจนถึงปัจจุบันที่บันทึก

ประวัติวัดเป็นเวลา 21 ปี  ทางวัดโดยการนําของประธานสงฆก็ไดพยายามดําเนินตามธุระที่พระภิกษุผูบวชเขามา

ในพระธรรมวินัย  จําเป็นจะตองธํารงรักษาไวนัน่คือ  “คันถะธุระ”  การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัย  ทัง้ฝ ายนัก

ธรรมและบาลีอันเป็นพุทธพจน  ธุระสวนน้ีพระภิกษุ-สามเณรที่จบการศึกษาในสวนนักธรรมตรี  โท  เอก นัน้มาก

รูป  และที่เป็นมหาเปรียญธรรมไปแลวประมาณ 10 กวารูป  “วิปัสสนาธุระ”  การปฏิบัติภาวนาทัง้สมถะภาวนา

และวิปัสสนาภาวนา  และบําเพ็ญธุดงควัตร ก็ไมเคยทอดธุระ  เพราะเป็นธุระที่นักบวชผูเขามาสูพระธรรมวินัยน้ี

จะตองทรงไวเป็นหน าที่โดยตรง             สวนเรื่องการหาทุนเพื่อสรางเสนาสนะตางๆนัน้  ถือวาเป็นหน าที่ของ

ไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดเป็นผูจัดการและดําเนินการ  เพราะหน าที่การกอสรางนัน้เป็นเรื่องของอุบาสก-

อุบาสิกาแตโบราณมา  ซึ่งเกิดวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรก  คือวัดเวฬุวัน ที่กรุงราชคฤห  วัดพระเชตวัน  วัด

บุพพาราม  และวัดนิโครธาราม  ดูตามพระพุทธประวัติความเป็นมาแลว  เป็นเรื่องของฆราวาสญาติโยมทัง้สิน้ 

เวนแตบางครัง้พระภิกษุอาจชวยบางก็เพียงแตอยูเป็นหลักใหเกิดความแนใจแกผูสรางวาจะตองมีพระภิกษุอยู
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แนนอนเทานัน้  ไมใชพระภิกษุไปเป็นธุระเสียเอง  ตามพระพุทธประวัติแลวไมคอยจะพบ  เพราะไมใชธุระของผู

บวชเขามาในพระธรรมวินัย  ถาทําหน าที่ผิดธุระเสียแลว  มันจะสับสนวุนวาย  ธุระที่นักบวชควรจะไดก็กลายเป็น

อยางอื่นไป  เป็นการไดสิง่ที่ไมนาจะได  แทนที่จะไดหวักลบัไปไดหาง  หางยาวมากเขาก็เป็นเรื่องสบัสนจนในทีส่ดุ

หาทางแกกันไมคอยจะพบตนเหตุที่แทจริง  หน าที่คือธุระถาทุกฝ ายรูสิทธิและหน าที่  ไมตองสมบูรณอยางครัง้

พุทธกาล  แตก็อยาละเลยจนกลายเป็นสงเสริมกันไมถูกที่ถูกทางจนเกินงามไป  สิ่งที่ไดมันจะไมคุมคาก็เทานัน้

เอง  ถาทุกฝ ายรูเขาใจสิทธิและหน าที่เป็นพุทธบริษทั  ทัง้ฝ ายภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา อยางดีงามตาม

สมควรแลว  พระพทุธศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจา  ที่ประกาศทางเดนิทางจติวญิญาณไวอยางชดัเจนแลว  คอื

มรรคสัจจตามหลักอริยสัจจ  ก็ยังมีทางเดินที่ไมหลงทาง  ทัง้ผูนําเดินและผูตามก็นาจะไมกอปัญหา  “เหล็กจะ

พินาศก็เพราะตัวเหล็กเอง  คือสนิมที่เกิดอยูในตัวเหล็ก”  พระพุทธศาสนาอันเป็นคําสอนที่มีแตความบริสุทธิ ์  ที่

ถายทอดออกมาจากพระหฤทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจา  จะเกิดประโยชนที่แทจริงแกทุกเหลาทุกฝ ายไดตามพ

ระเมตตาพระมหากรณุาไดอยางแทจรงิ  อยูที่ธรุะอยางที่วาแลว  ถาทกุฝายทาํธรุะใหถกูที่ตามหน าที่แลว  ทางเดนิ

ยังมีเดินไดอยางสงางามตามหลักพุทธธรรม  ไมจําเป็นตองไปสรางธุระอื่นใหเป็นเรื่องผิดที่ผิดทางอยางที่วา  คือ

หัวควรเป็นหัวที่มีมันสมองที่เต็มไปดวยความมัน่คงในพุทธธรรม  ไมตองไปสรางธุระอะไรหลอนตัวเอง  จนตอง

สิน้เปลืองโดยไมมีความจําเป็น

            วดัโพธิคณุ  ทกุฝายที่เขามาเหน็แลว  จะถามกนัอยูอยางตอเน่ืองวา  ใชทนุทรพัยสรางไปมากมายเทาไร ? 

คําถามอยางน้ีจะเป็นคําถามซํ้าๆซากๆ  จึงขอประกาศไวใหทราบ ณ ที่น้ีเลยวา  วัดโพธิคุณที่สรางมาไมใชมีทุน

อะไรมากมายอยางที่ทุกคนเขาใจ  ทุนจริงๆที่ทางวัดมีการดําเนินการเฉลี่ยตอปีประมาณปีละ 1,500,000 บาท

(หน่ึงลานหาแสนบาท)  20 ปีมีทุนดําเนินการเพียง 30 ลาน  ในจํานวน 30 ลานบาทน้ี  ไมใชใชเฉพาะเรื่องการ

กอสรางทัง้หมด  ทัง้คาน้ํา-คาไฟ-คาใชจายที่จําเป็นแกพระภิกษุ-สามเณรยังผนวกรวมอยูดวย  แตถาจะมีคําถาม

ตอวา  สรางกนัมาไดอยางไร ?  ขอตอบวา  ดวยความจรงิใจของทกุฝายที่เขามารวมดาํเนินการคอืศรทัธาที่มัน่คง

ตอพระรัตนตรัย  ทุนทรัพยทุกอยางที่มีดําเนินการบริหารและจัดการ  จะทําเพื่อบูชาพระรัตนตรัยอยางจริงจังและ

จริงใจ  อะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนไววาเป็นอบายหายนะ  จะไมมีอยางเด็ดขาด  “วัด”  ความหมายคือ

จํานวนหรือพื้นที่บําเพ็ญทาน  ศีล  ภาวนา  สําหรับอุบาสกอุบาสิกา,  นักบวชคือพระภิกษุ-สามเณร,  ธุระคือศีล 

สมาธิ  ปัญญา,  ในเน้ือที่ดังกลาวที่เรียกวาวัด  จะเป็นพื้นที่ดังกลาวน้ี  จะไมมีอะไรเป็นเหตุใหตองใชทุนไปในทาง

ที่ไมจําเป็นในเรื่องอบายหายนะ

คําสําคัญ : วัดโพธิคุณ

ที่มา : https://www.thai-tour.com/place/tak/maesot/2941

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-18 20:13:04 หน า 7

วันที่ : 2018-08-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=827&code_db=610002&code_type=TK007

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=827&code_db=610002&code_type=TK007

