


๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๒ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา



๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ที่ระลึก 

พิธีถวายที่ดินเปนอาจาริยบูชา 
แด 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

 



๔ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

ขออนุโมทนากุศลจริยาในการบำเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ 

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญญานุภาพอภิบาลรักษา 

ใหคุณสุพร วนิชกุล และคณะศรัทธา ๓๘ พรอมทั้งครอบครัว  

และญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพรชัย ประสบสรรพสิริมงคล  

รมเย็นเปนสุข และรุงเรืองในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา  

ตลอดกาลนิตยนิรันดร 
 

  พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) 
  ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ 
 



๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 

ที่ระลึก 

พิธีถวายที่ดินเปนอาจาริยบูชา 
แด 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

ณ วิเวกภาวัน 

รมณียสถานแหงบานเกาะหวาน 

 



๖ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

ที่ระลึก พิธีถวายที่ดินเปนอาจาริยบูชา 
แด สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

พิมพ : เมษายน ๒๕๖๒ 
จำนวน ๕๐๐ เลม 

จัดพิมพ : มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 
๔๒/๑๔  หมู ๒  ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ 
โทร ๐๗๖ ๓๗๓ ๑๓๘-๙, ๐๘ ๑๘๙๑ ๓๘๒๗  :  โทรสาร ๐๗๖ ๓๗๓๑๔๐ 

www.sattha45foundation.com ; www.mingmongkolphuket.com 
www.facebook.com/thebigbuddhaphuket ; Line ID : thebigbuddha 

บรรณาธิการ : หรินทร สุขวัจน 
บรรณาธิการผูชวย : ประกอบ ศรีรัตนาวดี 

กราฟก : ชัยณรงค พาพลงาม  
ออกแบบปก : หรินทร สุขวัจน  

พิมพที่ : โรงพิมพ บริษัท สหธรรมิก จำกัด 
๕๔/๖๗-๖๘,๗๑-๗๒ ซอย ๑๒  ถนนจรัญสนิทวงศ 

แขวงวัดทาพระ  เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ 
โทร ๐ ๒๘๖๔ ๐๔๓๔-๕  โทรสาร ๐ ๒๘๖๔ ๓๕๔๐ 

sahadhammik@yahoo.com 
 



๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๘ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

สารบัญ 

 

 
คำนำ  ๙ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตฺโต) ๑๑ 

วิเวกภาวัน : รมณียสถานแหงบานเกาะหวาน ๑๗ 

 ความเปนมา ๑๙ 

 งานพิธี  ๒๙ 

 ประมวลรูปงานพิธี    ๓๓ 

 บางทองแดนธรรม ๔๑ 

คำกลาว : พระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) ๕๑ 

คำกลาว : คุณสุพร วนิชกุล ๕๕ 



๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

คำนำ 
 

 
 
 
 นับแตพระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน 
จังหวัดนครปฐม มีหนังสือตอบรับการปวารณาขอถวายที่ดิน ๓๒ ไร  
๗๙ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง  ณ ตำบลบางทอง อำเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา อันมีชื่อวา“วิเวกภาวัน” เพื่อประโยชนแกคณะสงฆและ
ศาสนิกชน จากคุณสุพร วนิชกุล และ“คณะศรัทธา ๓๘” ซึ่งญาติโยมผูมี 
จิตศรัทธาจัดตั้งขึ้นเพื่อหาทุนมาดำเนินการตางๆในการนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๓๗ แลว  คุณสุพรก็ไดไปกราบขอคำแนะนำจากคณะสงฆ
และหนวยงานในทองที่ ตามดำริของทาน นิมนตพระสงฆไปจำพรรษา 
พรอมกับติดตอหนวยงานในทองถิ่นดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหแก 
วัดญาณเวศกวัน  จนการโอนสิทธิ์เสร็จสิ้นในป ๒๕๖๑   
 ปลายป ๒๕๖๑ พระครูสังฆภารพิสิฏฐ(มาโนช ธมฺครุโก) พรอม 
เจาหนาที่ของวัดญาณเวศกวันไดมาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ตามมติที่ประชุมของวัด(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) ในหลายดาน  
เพื่อใหวิเวกภาวันมีความสะดวกปลอดภัย เพื่อใชประกอบกิจกรรมตางๆ 
ทั้งในการพระศาสนาและการบริการชุมชนในเวลาตอไปได  โดยใชเวลา
ประมาณสองเดือน การพัฒนาปรับปรุงก็สำเร็จเสร็จสิ้น พรอมใชจัดงาน
สำคัญเปนปฐมฤกษตามกำหนดเวลาที่วางไว คือตนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒     
 พิธีถวายที่ดินและสิ่งปลูกสราง“วิเวกภาวัน” เพื่อใหเปนธรณีสงฆของ
วัดญาณเวศกวัน ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒  ดวยความรวมแรง
รวมใจระหวางพุทธบริษัทในทองถิ่นกับสวนกลางอยางเปนทางการ โดย
คณะจากวัดญาณเวศกวันเปนหลักนี้  ก็เพื่อประกาศใหสาธุชนไดทราบถึง



๑๐ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

พุทธสถานแหงใหมที่เกิดขึ้น  ขอใหรวมกันทำนุบำรุงและรวมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ใหเกิดประโยชนตามกุศลเจตนาของผูที่มีสวนรวมตอไป  
รวมทั้งเปนกำลังน้ำใจแดคุณสุพร วนิชกุล และครอบครัวผูมอบถวาย   
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตฺโต-สมณศักดิ์ปจจุบัน)  
มอบหมายใหพระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) รองเจาอาวาส 
วัดญาณเวศกวันเดินทางมาเปนตัวแทนและเปนประธานฝายสงฆในการนี้  
ทั้งนี้ พระประสาธนสารโสภณ(ชัยวัฒน อิสฺสรธมฺโน) เจาอาวาส 
วัดควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา เจาคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา 
กระบี่ ระนอง (ธ) มาเปนประธานรวมในพิธี  รวมทั้งพระเถรานุเถระและ
คณะสงฆจากวัดตางๆในทองที่รวมเจริญพระพุทธมนต ไดแก วัดราชา  
วัดลุมพินี(วัดลุม) วัดสุวรรณาวาส(วัดแร) และวัดดอนปริง  สวนภาครัฐมี
คุณประภาส ขุนพิทักษ นายอำเภอทายเหมืองกรุณามาเปนประธาน 
ฝายฆราวาส  คุณสุชาวดี สุขสวัสดิ์ เจาหนาที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา 
สาขาทายเหมือง  นายกองคการบริหารสวนตำบลบางเตย  กำนันผูใหญ
บาน ประชาชนในทองที่และจากจังหวัดภูเก็ตมารวมเปนสักขีพยาน   
 งานพิธีจากความรวมแรงรวมใจหลายภาคสวน มีคณะพุทธบริษัท
จากวัดญาณเวศกวัน ภายใตสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ  
ปยุตฺโต)เปนองคหลักครั้งนี้  จะเปนนิมิตหมายแกทองถิ่นพังงาและภูเก็ต 
ในการสืบพระพุทธศาสนาใหดำรงคงมั่นยิ่งๆขึ้นไป  
 
  บรรณาธิการ 
  มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 



๑๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

 

 

 

 

 
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย นามเดิม ประยุทธ อารยางกูร หรือ 
ที่รูจักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ป.อ. ปยุตฺโต”  เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม 
๒๔๘๑ ที่อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี  ทานไดบรรพชาเปน
สามเณร ณ วัดบานกราง เมื่ออายุยางเขา ๑๓ ป และเริ่มเรียน 
พระปริยัติธรรมที่วัดนี้  ตอมาในป ๒๔๙๕ ไดยายไปจำพรรษาและ 
ศึกษาตอที่วัดปราสาททอง อำเภอเมือง  ไมนานก็ยายไปจำพรรษาที่ 
วัดพระพิเรนทร กรุงเทพฯ ในป ๒๔๙๖ จนสอบไดนักธรรมเอกและ 
เปรียญธรรม ๙ ประโยคขณะยังเปนสามเณร  นับเปนรูปที่สองในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  และ 
เปนรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร  จึงไดรับพระราชทานพระบรมราชานุ
เคราะหใหอุปสมบทในฐานะนาคหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕   
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคต-
ญาณ สมเด็จพระสังฆราช(ปลด กิตฺติโสภโณ) เปนพระอุปชฌาย  ไดนาม
ฉายาวา ‘ปยุตฺโต’ แปลวา ‘ผูเพียรประกอบแลว’  
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยเปนพระนักคิดนักวิชาการ  มีผลงาน
หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและการศึกษาเปนจำนวนมาก  ที่ไดรับ
ยกยองวาเปนเพชรน้ำเอก ไดแก พุทธธรรม ซึ่งเปน ๑ ใน ๑๐๐ เลมที่ 
คนไทยควรอาน(ผลงานวิจัยโดย วิทยากร เชียงกูร และคณะ  ใน“โครงการ
วิจัยเพื่อคัดเลือกและแนะนำหนังสือดีในรอบศตวรรษ”  ไดรับการสนับสนุน



๑๒ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา



๑๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย-สกว.,๒๕๔๐-๒๕๔๑)  ทานไดรับ
รางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ  
เชน ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(๒๕๒๙)  อักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย(๒๕๓๑)  ตรีปฏกาจารย(สาขาปรัชญา) นวนา- 
ลันทามหาวิหาร ประเทศอินเดีย(๒๕๓๘)  เปนคนไทยคนแรกที่ไดรับรางวัล
การศึกษาเพื่อสันติภาพ จากยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace 
Education) เมื่อป ๒๕๓๗   ป ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 
แหงโลก ถวายตำแหนง ‘เมธาจารย’(Most Eminent Scholar) ในฐานะ 
นักปราชญทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาท  เปนตน  ในป ๒๕๔๙ มี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาเปนราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ทานไดเดินทาง
ไปบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในตางประเทศ เชน เรื่อง Buddhism 
and Thai Culture ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย  และอาคันตุกาจารยที่ 
มหาวิทยาลัยฮารวารด  ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ  ปจจุบัน สมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารยดำรงตำแหนงเปนศาสตราจารยพิ เศษประจำ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนกรรมการมหาเถรสมาคม 
และจำพรรษาอยูที่วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   
ซึ่งทานเปนเจาอาวาสสืบมาแตตนจนปจจุบัน 
สมณศักดิ์ 
๒๕๑๒ พระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโมลี  
๒๕๑๖ พระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรมุนี 
๒๕๓๐ พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเวที    
๒๕๓๖ พระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปฎก  
๒๕๔๗ พระราชาคณะเจาคณะรองชั้นหิรัญบัฏที่ พระพรหมคุณาภรณ  
๒๕๕๙ สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 



๑๔ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา



๑๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

วิเวกภาวัน 
รมณียสถานแหงบานเกาะหวาน 



๑๖ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

“รมณีย”แปลวานารื่นรมย ดังที่พระพุทธองคไดทรงพรรณนาวา  

มีไพรสณฑรมรื่น มีแมน้ำไหลผาน น้ำใสไหลเย็น ทาน้ำราบเรียบ  

มีโคจรคามไมใกลไมไกลเกินไป ที่นี่แหละหนอ เหมาะที่จะบำเพ็ญเพียร 

 

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

 จาก”บทนำสูพุทธธรรม” 



๑๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

วิเวกภาวัน 
รมณียสถานแหงบานเกาะหวาน 

คุณสุพร วนิชกุล กราบนมัสการพระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยุตฺโต)  
ณ วัดญาณเวศกวัน ประมาณยี่สิบปที่แลว 



๑๘ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา



๑๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ความเปนมา 
 

 
 
 
 
ประมาณป ๒๕๓๔ เมื่อคุณสุพร วนิชกุล นายชางเครื่องจักรกล

ชาวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมาลงหลักปกฐานในจังหวัดภูเก็ต เริ่มมีฐานะ
พอสรางกิจการของตัวเองได หลังจากติดตามญาติผูใหญมาทำงาน
บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดนี้  ดวยความเปนผูสนใจใฝศึกษาและศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา เมื่อไดรับคำแนะนำใหอานหนังสือพุทธธรรม๑ จาก
พระที่เคารพนับถือรูปหนึ่ง  สรางความรูความเขาใจในหลักธรรมอยาง
แจมชัด  นำไปฝกปฏิบัติจนเปนประโยชนทั้งทางธรรมและประยุกตใช
ในการประกอบกิจการงาน  เกิดความเคารพศรัทธาตอพระธรรม
ปฎก(ประยุทธ ปยุตฺโต-สมณศักดิ์ในขณะนั้น) พระเถระผูเรียบเรียง
หนังสือพุทธธรรมเปนอยางยิ่ง  ปรารถนาจะมีสวนรวมใหหนังสือ
ธรรมะของทานถูกเผยแพรออกไปยิ่งๆขึ้น และยังหวังใหมีสถานที่เพื่อ
การศึกษาปฏิบัติธรรมในวันขางหนา  ทั้งนี้ เพื่อรวมสืบพระพุทธศาสนา
ใหคงมั่น และเพื่อแสดงกตัญูกตเวทีแดพระเถระผูจุดเทียนธรรม 
นำชีวิตจิตใจสูความเจริญรุงเรือง  รวมทั้งเปนการสรางประโยชน
ตอบแทนทองถิ่นที่คุณสุพรและครอบครัวไดมาอาศัยประกอบการงาน
อยางมีความสำเร็จ  ในการนี้ คุณสุพรและญาติมิตรไดรวมกันจัดตั้ง 
“คณะศรัทธา ๓๘” ๒ ขึ้นเพื่อการดำเนินการตางๆในชวงตน  ไดแก 
สมทบทุนการจัดพิมพหนังสือพระพุทธศาสนาของทาน๓ และมองหา 
สถานที่ที่เหมาะสมแกการสรางพุทธสถานในทองถิ่น 



๒๐ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

หนังสือพุทธธรรม ซึ่งเนื้อหาทำใหคุณสุพร วนิชกุลเขาสูทางธรรม 
และตั้งปณิธานเผยแผพระธรรม ทั้งการมีสวนรวมเผยแพรหนังสือธรรมตางๆ 

และการไดเขากราบพระธรรมปฎกจนถึงการถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน” 



๒๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ดวยกิจการงานทำใหตองเดินทางไปยังจังหวัดใกล เคียง 
อยูเสมอ  เมื่อไดมาพบสถานที่ที่รมรื่นเงียบสงบ มีวัดวาอารามใกล
เคียงหลายแหง  ณ บานเกาะหวาน ตำบลบางทอง อำเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา เหมาะสมกับการเปนพุทธสถาน  คุณสุพรและครอบครัว
จึงตัดสินใจซื้อที่ดิน ๓๒ ไร ๗๙ ตารางวาแหงนี้ในป ๒๕๓๕  เพื่อ 
สานตอปฏิปทาที่ตั้งไวสองประการ คือสนับสนุนการเผยแพรหนังสือ
ธรรมะของพระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) และรวมสรางสถานที่ศึกษา
ปฏิบัติธรรม  พุทธสถานที่มีนาม“วิเวกภาวัน”จึงเริ่มตนขึ้น   

เมื่อปรับปรุงพื้นที่ สรางศาลาอาคารที่จำเปนแกสถานที่เบื้องตน
แลว  คุณสุพรไดใชโอกาสที่พระธรรมปฎก(ประยุทธ ปยุตฺโต)มาปฏิบัติ
ศาสนกิจที่พัทลุงเมื่อป ๒๕๓๗  นิมนตทานและคณะมายังวิเวกภาวัน 
ปวารณาถวายที่ดินนี้เพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนา  ซึ่งทานก็
เมตตารับไวโดยดุษณี  คุณสุพรยังไดทำจดหมายลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๓๗  กราบเรียนการถวายที่ดินอยางเปนทางการ  และขออนุมัติ
พระเถระใหพระภิกษุเขาพักจำพรรษาและดูแลสถานนี้สี่รูปตามไปอีก
ฉบับ  ซึ่งพระเถระก็ไดมีหนังสืออนุโมทนาการถวายที่ดินและอนุมัติ
การเขาจำพรรษาดูแลสถานที่ นำโดยพระสมชาย ปฺญาวโร ตามที่
คุณสุพรกราบเรียนเสนอ  รวมถึงใหคุณสุพรติดตอประสานงานบาง
เรื่องตอคณะสงฆและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดวย 

ป ๒๕๕๗ พระมหานิพล ธีรภทฺโท จากวัดญาณเวศกวัน ไดอาสา
เดินทางมาชวยดูแล และประสานงานกับพระสงฆ ณ วิเวกภาวันและ
พระสังฆาธิการในพื้นที่ พรอมทั้งรายงานใหทางคณะสงฆวัดญาณ 
เวศกวันทราบ  จนเปนที่มาของ โครงการปรับปรุงวิเวกภาวันในเวลา
ตอมา  มีคณะกรรมการชุดแรก คือ พระครูวินัยธรชัยยศ พุทธิวโร  
พระครูประสิทธิสรคุณ(นิพล ธีรภทฺโท)  อาจารยสุรีย ภูมิภมร  และ 
นายพงษสวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์  ซึ่งเดินทางมาพบคุณสุพรเมื่อวันที่ ๑๘ 



๒๒ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

หนังสือ“โครงการหมูบานพุทธธรรมวิเวกภาวัน” รายละเอียดความเปนมา 
แตแรกเริ่ม เชน จดหมายของคุณสุพรกราบเรียนพระธรรมปฎก 

(ประยุทธ ปยุตฺโต) การดำเนินการขั้นตน ผังที่ดิน และแบบอาคาร ฯลฯ 



๒๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

พฤษภาคม ๒๕๕๙   เพื่อหารือการปรับปรุงวิเวกภาวันใหมีความ
เหมาะสมตามเหตุปจจัยและตามเจตนารมณของผูถวาย  

 วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑  วัดญาณเวศกวันไดมีการประชุม
และมอบหมายใหพระครูสังฆภารพิสิฏฐ(มาโนช ธมฺมครุโก) มาดำเนิน
การปรับปรุงวิเวกภาวันใหเปนรมณียสถานสำหรับพระและคฤหัสถมา
ใชเปนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมในระยะแรก  โดยจะพิจารณาเรื่องกิจกรรม
และการบริการประชาชนตามที่เห็นสมควรในระยะตอไป  ทั้งนี้ ปลาย
ป ๒๕๖๑ พระครูสังฆภารพิสิฏฐ พรอมคณะเจาหนาที่ไดเดินทางมา
ประสานกับคุณสุพร การดำเนินงานปรับปรุงขั้นสุดทาย ซึ่งใชเวลาราว
สองเดือนก็เสร็จสิ้นเรียบรอย  โดยจะมีงานพิธีถวายที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางแดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตฺโต-สมณศักดิ์
ปจจุบัน)อยางเปนทางการในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑   

หนังสือ“พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม”  
และ“พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท”  

โดย พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตฺโต) ที่คุณสุพรมีสวนรวมในการจัดพิมพเผยแพร 



๒๔ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

จดหมายคุณสุพรกราบเรียนพระธรรมปฎก 
จากหนังสือ”โครงการหมูบานพุทธธรรมวิเวกภาวัน” 



๒๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

จดหมายพระธรรมปฎกตอบคุณสุพร 
จากหนังสือ”โครงการหมูบานพุทธธรรมวิเวกภาวัน” 



๒๖ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

ศาลาบำเพ็ญกุศลเมื่อเริ่มการปรับปรุงปลายป ๒๕๖๑ 

รถแทรกเตอรกำลังทำงาน 



๒๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

นำไมยืนตนมาปลูก 



๒๘ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา



๒๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

งานพิธี 
 
 
 
 
 
 
เชาวันเสารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  เมื่อพระมงคลธีรคุณ(อินศร  

จินฺตาปฺโญ) รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวันตัวแทนที่สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย(ประยุทธ ปยุตฺโต-สมณศักดิ์ในปจจุบัน) มอบหมาย
มา และเปนประธานฝายสงฆในการนี้มาถึงศาลาพิธี พรอมคณะสงฆ  
โดยมีพระประสาธนสารโสภณ(ชัยวัฒน อิสฺสรธมฺโน) เจาอาวาส 
วัดควนกะไหล อำเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา เจาคณะจังหวัดภูเก็ต 
พังงา กระบี่ ระนอง(ธ) มาเปนประธานรวม  ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล  
วิเวกภาวัน  เมื่อไดเวลา พระครูประสิทธิสรคุณ(พระมหานิพล  
ธีรภัทโท-วัดญาณเวศกวัน) พิธีกรก็ประกาศเริ่มงานอยางเปนทางการ  
คุณประภาส ขุนพิทักษ นายอำเภอทายเหมือง ประธานฝายฆราวาส
ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆสิบสามรูปจากวัดในพื้นที่
อำเภอทายเหมือง ประกอบดวยวัดราชา วัดลุมพินี(วัดลุม)  
วัดสุวรรณาวาส(วัดแร) และวัดดอนปริง  มีพระครูราชานุรักษ  
เจาอาวาสวัดราชาเปนประธานการเจริญพระพุทธมนตบทมงคลสูตร 
รัตนสูตร เปนอาทิ   

 คณะที่มาจากสวนกลาง นอกจากพระสงฆจากวัดญาณ- 
เวศกวัน ๑๐ รูป และสหธรรมิกจากวัดศรีศักดาราม จังหวัดเชียงราย ๒ 
รูปแลว  ยังมีญาติโยมและบุคลากรของวัดญาณเวศกวันที่มารวมงาน 
ไดแก ทันตแพทยหญิงกฤษณา โรหิตรัตน ประธานมูลนิธิป.อ.ปยุตฺโต-



๓๐ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา๓๐ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

พระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) และคณะสงฆจากวัดญาณเวศกวันเจริญพระพุทธมนต
ในคืนกอนวันพิธี  ณ ที่พักสงฆวิเวกภาวัน 



๓๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

เพื่อเชิดชูธรรม  ดร.พงษสวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ ไวยาวัจกรผูมีสวนสำคัญ
ในการจัดงาน  คุณเจริญ วิศิษฏวุฒิกุล อุบาสกผูชวยเหลืองาน 
วัดญาณเวศกวันและเปนผูบรรยายรวมในงาน  สำหรับตัวแทนจาก
หนวยงานในทองถิ่น นอกจากคุณประภาส ขุนพิทักษ นายอำเภอ
ทายเหมือง  คุณสมพร หลีทอง ผูใหญบานหมู ๔ ตำบลบางทองแลว  
ยังมีคุณนัฐหทัย ธนพิพัฒนพงศ จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา  
สาขาทายเหมือง  ร.ต.อ.เจษฎา วิเชียร รองสว.(ป) ส.ทท.๑ กก.๒ บก. 
ทท.๓ นายตำรวจจากจังหวัดภูเก็ต  และผูนำทองถิ่นในพื้นที่มารวม
เปนสักขีพยานดวย 

 คุณสุพร วนิชกุลขึ้นกลาวถึงความเปนมาของวิเวกภาวันและ
ปฏิปทาในการนี้พอสังเขป   พระมงคลธีรคุณประธานสงฆกลาว
สัมโมทนียกถาและอนุโมทนาการถวายที่ดินเปนธรณีสงฆวัดญาณ- 
เวศกวัน (อานคำกลาวโดยละเอียดของสองทานตอจากบทความนี้)  
คุณสุพร คุณรังสินี วนิชกุล ภรรยา และคุณมุทิตา วนิชกุล บุตรสาว 
ทำการถวายโฉนดที่ดิน ๓ โฉนด รวม ๓๒ ไร ๗๙ ตารางวา  แด 
พระมงคลธีรคุณ ตัวแทนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  พระสงฆสวดให
พร เปนอันเสร็จพิธี 

 หลังจากนั้น คณะผูดำเนินงานนิมนตประธานสงฆนำผูรวม
งานไปปกหลักเขตที่ดินดานริมถนน ซึ่งทำเปนปายโลหะขอความ 
“วิเวกภาวัน ธรณีสงฆวัดญาณเวศกวัน” รูปแบบสวยงาม  

 อนึ่ง ในระหวางงาน มีผูใจบุญถวายปจจัยเปนทุนในการ
พัฒนาดูแลวิเวกภาวันหลายราย  เชน ดร.พงษสวัสดิ์ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ทพญ.กฤษณา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คุณสุพร ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปนตน  
สวนภัตตาหารและอาหารคาวหวานสำหรับพระและผูมารวมงาน  
ญาติโยมนำมารวมบาง ทางคณะผูจัดจัดหามาบาง 



๓๒ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา



๓๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

คุณสุพร วนิชกุล  พระประสาธนสารโสภณ(ชัยวัฒน อิสฺสรธมฺโน)   
พระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) 

พระครูประสิทธิสรคุณ(พระมหานิพล ธีรภทฺโท) วัดญาณเวศกวัน พิธีกร 

ประมวลรูปงานพิธี 



๓๔ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

คณะเจาหนาที่มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  
จากจังหวัดภูเก็ตเดินทางมารวมงาน 

คุณนัฐหทัย ธนพิพัฒนพงศ(นั่งแถวหนาดานซายสุด)  
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา สาขาทายเหมือง   

และคุณประภาส ขุนพิทักษ(นั่งคูกัน) นายอำเภอทายเหมือง 



๓๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ทพญ.กฤษณา โรหิตรัตน(นั่งดานบน)  
ประธานมูลนิธิป.อ.ปยุตฺโตเพื่อเชิดชูธรรม 



๓๖ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา๓๖ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

โฉนด ๓ แปลง “วิเวกภาวัน” 



๓๗มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

คุณสุพร วนิชกุล ถวายโฉนดแผนที่ ๑   
พระสงฆ ๑๓ รูปเจริญพระพุทธมนต“มงคลสูตร” 

คุณรังสินี วนิชกุล ภรรยาถวายโฉนดแผนที่ ๒ 

คุณมุทิตา วนิชกุล บุตรีถวายโฉนดแผนที่ ๑ 



๓๘ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

พระมงคลธีรคุณนำผูรวมงานไปปกเสาแสดงเขตพื้นที่ 

ดร.พงษสวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ ไวยาวัจกรวัดญาณเวศกวัน(ซายสุด) 



๓๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

คณะจากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ 

ร.ต.อ.เจษฎา วิเชียร รองสว.(ป) ส.ทท.๑ กก.๒ บก. ทท.๓ จากจังหวัดภูเก็ต 



๔๐ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

หนังสือจากคณะวัดญาณเวศกวันนำมาแจกเปนธรรมบรรณาการแดผูรวมงาน 



๔๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

บางทองแดนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากปากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔  เลี้ยวเขาสูถนนนาเตย-

เขากลวย ในเขตอำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา มุงไปยัง“วิเวกภาวัน” 
มีวัดเกาแกตั้งอยูตามรายทางสี่วัด ไดแก วัดดอนปริง วัดลุมพินี 
(วัดลุม) วัดราชา และวัดสุวรรณาวาส(วัดแร) อันมีรองรอยทาง
ประวัติศาสตรและเรื่องเลาของชุมชนอันชวนใหคนหาถึงรากที่มาและ
เรื่องแรดีบุกกับพัฒนาการของทองถิ่นชุมชน  ทั้งนี้ก็เพื่อเปนขอมูล
ความรูที่จะยังประโยชนทางการศึกษาตอยอด  การทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม และการสรางสำนึกรักษของชาวชุมชน  รวมถึงสนับสนุน
การพัฒนาวิเวกภาวันใหเปนพุทธสถานที่แนบแนนและมีความหมาย
ตอทองถิ่นยิ่งขึ้น 

สมัยกอน ไมแตประเทศไทยเทานั้นที่วัดเปนเสมือนศูนยกลาง
ของชุมชน  ในนานาประเทศ วัดหรือศาสนสถานก็ทำหนาที่ที่คลายกัน  
คือนอกเหนือจากการเปนศูนยรวมจิตใจในทางศาสนาแลว  วัดยังเปน

แผนที่โบราณแสดงถึงพื้นที่ของพังงา ภูเก็ตโดย John Cary, 1801 



๔๒ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

ทั้งพื้นที่ประชาคม โรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห และ 
การมหรสพบันเทิงดวย หรือแมแตบทบาทในทางศิลปวัฒนธรรมที่นำ
ไปตอยอดไดอยางมีคุณคา   ยิ่งไปกวานั้น การสรางวัดในอดีตยังเปน
จารีตที่สำคัญตอการขยายการปกครองและการเศรษฐกิจเขาไปยัง
พื้นที่ที่อยูหางไกลจากเมืองหลวง  ทั้งการเปนศูนยกลางของชุมชน 
เพื่อใหบริการเกี่ยวกับวิถีทางวัฒนธรรม ศาสนธรรม และประเพณี  
และทั้งอำนาจจากสวนกลางยังใชวัดที่สรางหรือบูรณะขึ้นเพื่อถวงดุล
กับอำนาจของผูนำทองถิ่นดั้งเดิม ผานสมภารเจาวัดหรือพระเถระผูนำ
ทางจิตวิญญาณ และบุคลากรภายในวัดซึ่งไมจำเปนตองเปนพระสงฆ
หรือชาวบานรานถิ่นในทองที่ชุมชนเดิมนั้นเทานั้น  หากแตเปน 
พระหรือราษฎรและพนักงานเจาหนาที่จากถิ่นอื่นที่ยายไปสังกัด 
วัดนั้นๆก็ได  เหลานี้คือภารกิจของวัดภายใตรัฐในสมัยกอน  ดังที่มี 
คำเรียกสิ่งนี้วา“กัลปนาขาพระคนทาน” หมายถึงการที่ทางการถวาย
ที่ดิน สิ่งของ คน หรือสิทธิหนาที่ใหแกวัดเพื่อประโยชนของวัด ชุมชน 
และสวนกลางผูกำกับดูแลวัด  ซึ่งพบไดในรัฐจารีตแถบอุษาคเนยโดย
ทั่วไป  รวมถึงรัฐไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา  อันดินแดนภาคใตมี
นครศรีธรรมราชเปนหัวเมืองหลักกำกับดูแลการปกครองและ 
การเศรษฐกิจ ครอบคลุมเมืองนอยใหญในภาคใตแถบนี้  ดังที่
นครศรีธรรมราชสงจอมนายกองตะกั่วทุงมากำกับดูแลการปกครอง
และการสงขายสินคาแกตางชาติในปลายสมัยอยุธยา ซึ่งตอมามีผล
ทำใหเกิดพัฒนาการของเมืองถลาง(ภูเก็ต)ที่มีการสรางวัดพระนาง
สรางและวัดเทพกระษัตรี(วัดบานดอน)ขึ้น (ซึ่งอาจสรางหรือบูรณะขึ้น
โดยจอมเฒาและจอมราง สองขุนนางที่ถูกสงมาจากสวนกลางในเวลา
ไลเรี่ยเชนกัน)   



๔๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

ตำบลบางทอง  
กอนที่จะไปขึ้นกับอำเภอทายเหมืองนั้น  พื้นที่นี้ขึ้นกับเมือง

ตะกั่วทุงมากอน  เนื่องจากยานนี้เปนแหลงแรดีบุก ซึ่งกระจายในทอง
ที่ตางๆโดยรอบ ไดแก ตะกั่วปา กระบุรี เกาะระ ถลาง(ภูเก็ตปจจุบัน) 
ฯลฯ  (ทั้งนี้ สมัยโบราณมักเรียกแรดีบุกที่มีสวนผสมกับแรธาตุชนิดอื่น
มีสีออกดำวาตะกั่ว ตะกั่วดำ หรือชิน)  โดยแรดีบุกเปนสินคาสงออกที่
สำคัญของไทยมาในอดีต  ชื่อบางทองจึงอาจมีความหมายถึง
ทรัพยากรแรธาตุที่มีคานี้(แมจะมีบางทานเห็นวามาจากคนชื่อ บังทอง 
ที่มาตั้งหลักแหลงรุนแรกๆ แตก็ไมมีหลักฐานเชนกันก็ตาม  ทั้งบังทอง
ยังเปนชื่อที่นาจะเปนคำเรียก
คนเชื้อสายมุสลิม ซึ่งไม
ปรากฏชุมชนมุสลิมในทองที่
นี้)  และชื่ออำเภอทายเหมือง
ก็แสดงวาอยูในยานการทำ
เหมืองแรมากอนดวยนั่นเอง 

วัดดอนปริง  
เปนวัดแรกเมื่อเขาสู

ถนนนาเตย-เขากลวยไมนาน  
ผู เขียนยังไมพบขอมูลอายุ
ของวัด  ทราบแตเพียงวัดนี้มี
งานสมโภชพระสารีริกธาตุไป
เมื่อป ๒๕๕๗  

วัดลุมพินี 
วัดลุมพินีหรือวัดลุม อยูถัดขึ้นไปจากวัดดอนปริงเล็กนอย  

บันทึกกลาววาสรางขึ้นบนที่ดินมีสภาพเปนดงปาไผริมคลองบางทอง
หลังสงครามเกาทัพสิ้นสุดลงในป ๒๓๒๘  โดยแรกสรางเปน



๔๔ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

สำนักสงฆถวายแดหลวงพอ
จันทรคำ พระผู เปนที่พึ่งทาง
จิตใจของชาวบานยานนั้น ซึ่ง
ธุดงคมาจากทางภาคเหนือ  
เมื่อเกิดศึกสงครามทานไดยาย
ไปพำนักบนเนินเขาใกลๆ รวม
กับชาวบาน(ปจจุบันเรียกวา 
เขาวัด)  กอนชาวบานจะยาย
ลงมาพื้นราบ แลวชวยกันตั้ง
สำนักสงฆแหงใหมถวาย ซึ่งกลายมาเปนวัดลุมหรือวัดลุมพินีใน
ปจจุบัน 

วัดราชา  
ตั้ งอยูทางทิศตะวันตก

ของวิเวกภาวัน และอยูใกลกัน
มากกวาทุกวัด  เปนวัดเกาแก 
สันนิษฐานว าสร างขึ้ นสมัย
อยุธยา  มีเรื่องเลาสืบกันมาวา
วั ด นี้ เ ดิ ม ชื่ อ วั ด ร า ช า ภิ เ ษ ก 
เนื่องจากเปนสถานที่จัดพิธีเษก
สมรสระหวางขุนนางซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนยุพราชของเจาเมือง
นครศรีธรรมราช (สมัยนั้น นครศรีธรรมราชคงยังเปนหัวเมืองประเทศ
ราชของอยุธยาที่มีเจานายทองถิ่นปกครอง)กับบุตรตรีของผูนำชุมชน
นั้น  โดยขุนนางถูกสงมากระชับอำนาจการปกครองของสวนกลาง  วัด
นี้จึงเปนสัญลักษณในเวลานั้นวาสวนกลางไดลงหลักปกฐาน ณ ทอง
ถิ่นนี้แลว     



๔๕มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

วัดสุวรรณาวาส  
วัดสุวรรณาวาสหรือวัด

แร ตั้งอยูเลยขึ้นไปจากวิเวกภา
วันเล็กนอย  ชาวบานเลาวา 
วัดแรนี้สรางขึ้นราวป ๒๓๑๑  
แ ล ะ ค ง จ ะ มี เ จ า เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชใหการอุปถัมภ  
เพิ่งมีการขุดพบพระพุทธรูป
โบราณหลอดีบุกปางอุมบาตร
สูงประมาณ ๑ เมตรตั้งแสดง
ไวในวัด  เจาอาวาสรูปแรกชื่อ
ห ล ว ง พ อ อ ำ ม า ต ย จ เ ร ( ซึ่ ง
เหมือนเปนตำแหนงมากกวา
ชื่อ จึงนาจะเคยเปนขุนนาง
จากสวนกลางกอนมาบวชเปน
พระ)  ยังมีตำนานกลาววา  
มีเศรษฐีนีหมายชาวบานเรียก
วาแมฐี ตั้งใจวาจะถวายที่ดิน
ของตนใหสรางวัดเปนพุทธ
บูชา เนื่องจากมีตนโพธิ์ใหญ
ยืนตนตระหงานอยูภายในที่ดิน  
ซึ่งหากเปนเรื่องจริง เศรษฐีนีผู
นี้ก็นาจะเกี่ยวของกับแรหรือ
การคาแรดีบุกในถิ่นนี้  วัดแร 
นี้ ท า ง ก า ร เ ป ลี่ ย น ชื่ อ เ ป น 
วัดสุวรรณาวาสเมื่อป ๒๔๘๔   
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นอกจากสี่วัดนี้แลว ยังมีวัดเกา
แกที่อยูใกลเคียงในตำบลนาเตยอีก
วัด  ไดแก วัดประชาธิการาม หรือ 
วัดเกาะ สรางขึ้นราวป ๒๓๑๙    
ตั้งอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
๔ ปากทางเขาสูถนนนาเตย-เขากลวย 

สวนที่มาของชื่ อบานเกาะหวานอันวิ เวกภาวันตั้ งอยูนั้ น   
นักประวัติศาสตรทองถิ่นสันนิษฐานวา นาจะเปนเพราะลักษณะ 
ทางภูมิศาสตรที่มีสายน้ำลำคลองหลายสายลอมรอบพื้นที่แถวนั้น 
ไดแก คลองบางทอง คลองคัน และคลองอีแกร ฯลฯ ทำใหมีสภาพ
คลายเกาะ  โดยมีพืชชายน้ำที่ชาวบานนำมาทำยาถายเรียกวา 
“ลูกวาน” ขึ้นอยูตามธรรมชาติจำนวนมาก  และก็เพราะเสนทางน้ำ
เหลานี้ยังสามารถใชเพื่อการเดินทางของชาวบานและขนถายสินคา
ตางๆ รวมทั้งแรดีบุกไดเปนอยางดีดวยกระมัง ชุมชนหลายแหงละแวก
นี้จึงมีผูคนเขามาอยูอาศัยมากในอดีตยุคการทำเหมือง 

อนึ่ง บทความเชิงประวัติศาสตร“บางทองแดนธรรม”นี้ เปนเพียง
ขอสรุปของผู เขียน ซึ่งเรียบเรียงจากขอมูลในอินเตอรเน็ต จาก 
เจาอาวาสและหนังสือของวัดในทองที่ และจากผูรูนักประวัติศาสตร
ทองถิ่นเทานั้น  ตองรอหลักฐานที่อาจพบใหมในอนาคตมาแกไข
ปรับปรุงตอไป  แตผู เขียนก็หวังวา การสรุปจากขอมูลดังกลาว 
ประกอบกับความเปนไปไดของ‘ชื่อบานนามเมือง’ที่นำมาพิจารณา
รวม จะมีสวนทำให“วิเวกภาวัน”พุทธสถานภายใตวัดญาณเวศกวัน ที่
จุติใหมอยางเปนทางการเมื่อตนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้  ไดเปน
พุทธสถานในพื้นที่แดนธรรมรวมกับอีกหลายวัดเกาแกในทองถิ่นนี้ 
เพื่อประโยชนแกพระศาสนาอยูบาง  และขอเชิญชวนสาธุชนรวม
อนุโมทนา 
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รมณียสถาน 
นับแตนี้ไป “วิเวกภาวัน”  ณ บานเกาะหวานแหงนี้ จักเปนสถาน

ที่สัปปายะหรือรมณียสถานหนึ่งของชุมชนและศาสนิกชนผูแสวงหา
สถานที่สงบรมรื่น แวดลอมดวยธรรมชาติที่ไมไกลจากชุมชน  รวมทั้ง
ไมไกลจากวัดเกาแกนับรอยปที่ยังเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนเพื่อ
สืบทอดพระศาสนาถึงสี่วัด  เพื่อการศึกษาหาความรูในความจริงแท
ของชีวิตและสิ่งประเสริฐที่ควรรู   

 
 

๑ ขอความในยอหนาตอจากนี้ อยูในหนา ๑๙๓ ของหนังสือพุทธธรรม ซึ่งคุณสุพร วนิชกุล 
กลาววาจับใจยิ่งนัก ทำใหตั้งใจอานตลอดทั้งเลมอยางพินิจ  

“อยางไรก็ตาม เมื่อมองใหเขาถึงคำสอนของพระพุทธเจาอยางแทจริง ผูประกอบ
กรรมดียอมไมติดอยูเพียงขั้นที่ยังมุงหวังผลอันเปนโลกธรรม(ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ) ตอบ
สนองแกตน  เพราะกุศลกรรมที่แทจริงเกิดจากกุศลมูล คือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ  เขาจึง
ทำกรรมดวยจาคะ สละอกุศลในใจและเผื่อแผเกื้อกูลแกผูอื่น  ทำกรรมดวยเมตตากรุณา  ชวย
คนอื่นใหพนทุกขและสนับสนุนความอยูรวมกันโดยสุขสงบ มีไมตรี  ทำกรรมดวยปญญาเพื่อ
ใหเกิดความรูความเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง  เพื่อโพธิ เพื่อใหธรรมแพรหลายครอง
ใจคนและครองสังคม  ซึ่งจัดเขาไดวา เปนกรรมขั้นสูงสุด คือกรรมที่เปนไปเพื่อความสิ้นกรรม 
ตามหลักที่ยกมาอางแลวขางตน” 

 
๒ รายนามคณะศรัทธา ๓๘ 

คุณสหาย ทรัพยสุนทรกุล พล.ร.ท.นาวี ศานติกะนาวิน    
คุณปรีชา รักษคิด คุณจำรัส เซ็นนิล    
คุณอาทร ตองวัฒนา พ.ต.ท.วิจิตร สงวนศักดิ์   
น.อ.สมารมภ บุนนาค(ร.น.) น.ท.เกงกิจ อนันตภักดี   
คุณสุพร วนิชกุล คุณสุรเดช ชัยตระกูลพิบูลย   
คุณสุรินทร กิตติกาญจนสกุล คุณอนันต เพียรวนิช   
คุณพิชัย วีระสิทธิกุล คุณเชิงชัย แจมมีชัย   
คุณมนัส พงษกิตติพันธ คุณชนินทร เลิศพิพัฒนกุล   
คุณวรวิทย เจริญธนพงษ คุณสมคิด คุณธรรมศิริ   



๔๘ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

คุณบุญเที่ยง เจริญงาน คุณอัมพร โภคา    
คุณชวลิต ทวียนตชัย คุณทวีศักดิ์ ทวียนตชัย   
คุณเจริญ-คุณสุมล ชัยตระกูลพิบูลย พล.ท.เถกิง มุงธัญญา     
ดร.สานิตย บัณฑจันทร คุณจรัล ออวิเชียร    
คุณสุกัญญา สุขเอม คุณประสิทธิพร-วรางค ผลเพิ่ม  

คุณจุมพล เอกศิลป 
 

๓(อารัมภกถา จากหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสนฯ และพจนานุกรมพุทธศาสตรฯ) 
อนุโมทนา 

คุณสุพร วนิชกุล และคณะศรัทธา ๓๘ มีจิตศรัทธาขออนุญาตพิมพหนังสือ
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพทและพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 
เพื่อแจกเปนธรรมทาน โดยมุงหมายเผยแพรธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาใหมหาชนได
รับประโยชนกวางขวางออกไป อาตมภาพขออนุโมทนาตามความประสงคดวยความเต็มใจ 

การบำเพ็ญธรรมทานของคุณสุพร วนิชกุล และคณะศรัทธา ๓๘ ครั้งนี้เปนกุศลวิธีอัน
เอกที่จะชวยเผยแพรคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา รวมสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหดำรง
อยูมั่นคงยืนนานและเปนการสรางสรรคประโยชนสุขที่เปนแกนสารแทจริงแกประชาชน 

ขออนุโมทนากุศลจริยาในการบำเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และ
บุญญานุภาพอภิบาลรักษาใหคุณสุพร วนิชกุล และคณะศรัทธา ๓๘ พรอมทั้งครอบครัว และ
ญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพรชัย ประสบสรรพสิริมงคล รมเย็นเปนสุข และรุงเรืองในธรรม
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดกาลนิตยนิรันดร 

 
 พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 
 ๑๕ มกราคม ๒๕๓๙ 



๔๙มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

คำกลาวในพิธีโดย 

พระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) 
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๕๑มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕

  คำกลาวในพิธีโดย 

พระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) 
 
 
 
 

การถวายสถานที่ ณ อำเภอทายเหมืองแหงนี้ใหเปนสมบัติ 
ของพระศาสนานั้น เรื่องนี้เกิดขึ้นมายาวนาน  ตั้งแตครั้งที่สมเด็จ 
พระพุทธโฆษาจารยเดินทางมาทำกิจที่จังหวัดพัทลุง ครั้งกระนั้นทาน
ดำรงสมณศักดิ์เปนพระธรรมปฎก  เมื่อเสร็จกิจนั้นแลวคุณสุพรได
นิมนตทานและคณะแวะไปที่จังหวัดภูเก็ต  แลวคุณสุพรก็นิมนตตอให
มาเยี่ยมบริเวณทายเหมืองแหงนี้  พอมาแลวก็มีคณะพระสงฆและ
คณะเจาหนาที่ฝายบานเมืองมารวมตัวกัน ณ ที่จุดนี้  แลวคุณสุพรก็มี
จิตเจตนาอานหนังสือที่แสดงเจตนาประสงคที่จะถวายที่ดินแปลงนี้แด
ทานเจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  พออานจบทุกคนในที่
ประชุมแหงนั้นก็สาธุขึ้นพรอมกัน  แลวศึกษาธิการอำเภอทายเหมืองก็
อยูในพิธีนั้นดวย ซึ่งทานบอกวาการถวายที่ดินนี้เปนอันสำเร็จถูกตอง
แลว   

แตนั้นเปนตนมา ทั้งคุณสุพรและครอบครัวก็ไดแวะเวียนไป
กราบหลวงพอสมเด็จฯที่วัดญาณเวศกวัน  บางครั้งไมเจอเพราะวา
หลวงพอทานไปพักบนเขาที่พนมสารคามสถานพำนักสงฆสายใจ
ธรรม(จังหวัดฉะเชิงเทรา) คุณสุพรก็ตามขึ้นไป  หลังจากที่ถวายที่ดิน
จุดนี้ เวลาผานไปหนึ่งเดือน คือวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๗  คุณสุพร 
ก็นำเอาน.ส.๓ก.ซึ่งเปนฉบับจริง ๔ ฉบับ ที่ดินขณะนั้น ๓๒ ไร  
๘๙ ตารางวาขึ้นไปถวายหลวงพอ  ซึ่งหลวงพอเองทานก็มองวามีภาระ
ที่จะตองดูแลที่วัดญาณเวศกวันที่นครปฐม ทานก็ไมมีกำลัง  ซึ่ง 
ตอนนั้นก็มีพระอยูเพียงไมกี่รูปที่อยูดวยกัน อาตมาก็อยูในเหตุการณ
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นั้นดวย  ทานก็ฝากฝงใหคุณสุพรไดชวยดูแลพื้นที่ดินแปลงนี้วาจะเปน
ไปเชนไร  และบางโอกาสคุณสุพรก็ไดรายงานไปวาขณะนั้นมีพระภิกษ ุ
อยูจำพรรษากี่รูป แลวก็ใหหลวงพอพิจารณาและตั้งพระภิกษุรูปใด 
รูปหนึ่งขึ้นมาเปนหัวหนาประธานสงฆที่อยูที่นี่   

เวลาก็ลวงเลยผานไปยาวนานมาก หลวงพอทานก็ยังระลึก
นึกถึง และก็อยากจะใหที่ดินแปลงนี้เปนที่ที่เอื้อโอกาส เปนประโยชน
กับชุมชน  ระยะหลังทานก็เลยพูดคุยกับพระสงฆและไวยาวัจกร  
โดยเฉพาะดร.พงษสวัสดิ์ ไดเปนผูที่ดูแลและรับเรื่องมาในการที่จะ
ดำเนินการทำใหที่ดินแปลงนี้คืบหนาไป และก็ไดติดตอกับคุณสุพร  
ซึ่งตอนนั้นปรากฏวาตัวน.ส.3ก.ฉบับจริงที่หลวงพอรับถวาย ทานไมรู
ไปเก็บที่ไหน หาไมเจอ  ก็ตองมาแจงหายและก็ดำเนินการในการออก
โฉนดที่ดิน  ซึ่งก็ไดรับความอนุเคราะหดวยดีจากคุณสุชาวดี สุขสวัสดิ์ 
ที่ทานไดดูแลและทำใหโฉนดที่ดินนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี  อันนี้ก็
เปนความรวมมือรวมใจกับคณะโยมหลายทานหลายฝายดวยกัน  

เมื่อการดำเนินการเรื่องโฉนดที่ดินออกมาเรียบรอยแลว   
พระสงฆทานก็ไดรับมอบหมายใหวางแผนเตรียมการวามีทานใดรูปใด
ที่จะมาดำเนินการ  ในชวงระยะตนๆก็มีพระครูสังฆภารพิสิฏฐ(มาโนช 
ธมฺมครุโก)  ทานมาโนชเปนผูที่มาดำเนินการในการที่จะปรับปรุงสถาน
ที่แหงนี้เพื่อใหสัปปายะ  และก็จะมีพระรูปอื่นที่ทานสนใจสมัครใจที่จะ
มาดูแลสถานที่แหงนี้  มองวาจะทำที่แหงนี้ใหเปนรมณียสถาน เปน
สถานที่รื่นรมยที่เอื้อเกื้อกูลใหเกิดเจริญบุญเจริญกุศลใหกับชุมชนใน
ยานนี้  โดยที่ทางวัดก็มีความเต็มใจ และอยากจะใหเปนประโยชน
อยางแทจริง  หลวงพอทานเจาประคุณพระพุทธโฆษาจารยทานก็บอก
วา อยากจะใหเจตนาประสงคที่เปนกุศลศรัทธาของคุณสุพรและ
ครอบครัวบรรลุเปาหมาย  โดยที่วาชาวพุทธเราจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามหลักพุทธปณิธานสี่ประการดวยกัน  คือกอนที่พระพุทธองคจะ
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ตัดสินพระทัยในการเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้น ก็มีพระพุทธปณิธาน
ประสงคที่จะใหพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาศึกษา
พระธรรมวินัยใหรูเขาใจอยางถองแท  เมื่อไดรูเขาใจพระธรรมวินัยนั้น
แลวนอมนำมาประพฤติปฏิบัติตนใหเกิดผลประจักษกับชีวิตของแตละ
คน  เมื่อแตละคนไดรับผลจากการฝกปฏิบัติใหเปนไปอยางนั้นแลวก็
เผื่อแผแบงปนความรูความเขาใจความสุขที่มีอยูนั้นแกผูคนในสังคม
ใหรูเขาใจตาม  และประการสุดทาย ประการที่สี่ก็คือ  เมื่อมีเรื่องราว
หรือวาพระศาสนาถูกใสรายปายสีอยางไร หรือมีวิวาทะเกิดขึ้นเราก็
ชวยกันในการที่จะแกไข ชวยกันปองกันรักษาพระศาสนาใหยั่งยืน
ถาวรตอไป  นี่คือพุทธปณิธานที่เราทั้งหลายไดรูไดเขาใจกันวา
พระพุทธองคนั้นไดทรงตั้งพุทธปณิธานเชนนี้  เมื่อโยมสุพรมีศรัทธา 
และไดทำบุญถวายที่ดินแปลงนี้มาแลว  เราทานทั้งหลายมารวมมือ
รวมใจกันในการที่จะสรางผืนแผนดินแหงนี้ใหเปนแผนดินธรรม 
แผนดินทอง  ในการที่จะเอื้อโอกาสใหเกิดกับชุมชน ใหกับสังคมใน
ยานนี้ใหจงได  อาตมาในนามของคณะพระสงฆวัดญาณเวศกวัน และ
ในนามของทานเจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ที่ทานได
เมตตารับเอาที่ดินแปลงนี้มาเปนของพระศาสนานั้น ทานก็อยากจะให
ที่ดินแปลงนี้เกิดประโยชนอยางแทจริง  ก็ขออนุโมทนาและก็ขอคุณ
พระศรีรัตนตรัย อำนวยชัยใหคุณสุพรและครอบครัว และก็โยมญาติ
มิตรทุกๆทาน มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง มีความสุขมีความรมเย็น 
เจริญงอกงาม กาวหนาในธรรมะขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ยิ่งๆขึ้นไป เทอญ 
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คำกลาวในพิธีโดย 

คุณสุพร วนิชกุล 
 
 

 

กราบนมัสการพระมงคลธีรคุณ(อินศร จินฺตาปฺโญ) ซึ่งเปนตัวแทน
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจาคณะ
จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่  กราบนมัสการพระสงฆทุกรูป  กราบสวัสดีทาน 
ผูใจบุญทุกทานที่มาเปนสักขีพยาน รวมถึงคณะที่มาจากจังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดพังงาบางสวน เราเปนเมืองพี่เมืองนองกัน  

  กระผมนายสุพร วนิชกุล เปนคนแปดริ้ว ลูกหลวงพอโสธร กระผม
เคยบวชเณรไมมากนัก  แตเมื่อผมมาอยูภูเก็ต ผมไดมาพบกับหนังสือ 
พุทธธรรมของพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย ประยุทธ ปยุตฺโต   
ตอนนั้นผมไดมาอยูภูเก็ต ไดมาศึกษาพุทธธรรม  โดยเฉพาะหนาที่ ๑๙๓  
จึงตั้งใจทำความดีมุงไปสูเสนทางแหงการดับทุกขโดยสิ้นเชิง  ตัดสินใจ 
เมื่อไดพบที่ดินแปลงนี้เมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๓๕  ก็นิมนตพระเดช
พระคุณทานเจาคุณอาจารยไปที่นั่น  ผมตั้งใจถวายดวยศรัทธาตั้งมั่น ขอได
เปนสวนหนึ่งในการที่จะเผยแผพุทธศาสนา  ฉะนั้น สถานที่แหงนี้จะขอให
เปนสมบัติของคณะสงฆและชาวพุทธทุกคน  ญาติโยมทั้งหลายตองเขาวัด 
ตองมาชวยกันรักษาสถาบันบำรุงวัด  ผมอยูบนยอดเขานาคเกิด พระใหญ
ยอดเขานาคเกิดนั้นสูง ๔๕ เมตร  มีภารกิจที่จะชวยเผยแผธรรมใหแก
สาธุชนทั้งหลายทั่วโลก ผมตั้งมั่นไว  แตการที่เราจะเผยแผอยางเดียว ก็
ตองรักษาธรรมที่พระพุทธองคบอกไววา ตองอยูคูกันกับพระสงฆ  ผมจึงได
จัดทำพันธกิจ อาราธนาพระสงฆไปเกื้อกูลงานที่สามจังหวัดภาคใต  วัดใน
สามจังหวัดภาคใตประสบปญหา สองรอยแปดสิบหกวัด บางวัดก็ไมมีพระ
เพราะเหตุใดทานคงทราบดี  พลังแหงความดี พลังแหงพระสงฆนี้จะยืน
หยัดอยูทางสามจังหวัดภาคใตไดโดยแทจริงดวยความเขาใจในพลังแหง



๕๖ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา

ความดี มีพระสงฆเปนที่พึ่ง เกื้อกูล ใหหลักธรรมคำสอนแกพวกเราเปน 
หนึ่งเดียวกัน  ฉะนั้น ถามีโอกาส ใหทานไดติดตามผลงานของพระใหญ  
ที่มีนามวาพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี  ซึ่งเกิดมาเปนนองของที่นี่(หมาย
ถึงพระใหญเมืองภูเก็ตเกิดหลังจากวิเวกภาวัน-บรรณาธิการ) เจตนา 
และอุดมการณตั้งมั่นที่จะดำรงไวซึ่งสถาบันพระพุทธศาสนาใหคูกับ 
พระมหากษัตริย นี่คือความตั้งใจ  ขอใหทานทั้งหลาย แมๆพอๆทั้งหลายได
ตระหนักดวยวาพระสงฆนี่แหละที่จะสืบตอใหชาติบานเมืองใหอยูอยาง
มั่นคงเปนสุขได  ฉะนั้น แมพอตองเขาวัดมาดูแลสถานที่แหงนี้ ไมทิ้งกัน  
พระสงฆมีอยางเดียวคือ ใหธรรมะ ใหความดี ใหกำลังใจ ญาติโยม 
ทั้งหลาย เราจะเปนปกแผนไดก็เพราะเรามีสถาบันพระพุทธศาสนาเคียงคู
ไปกับสถาบันพระมหากษัตริย  ผมขอฝากสถานที่แหงนี้ไว   

แลวก็ขอกราบเรียนเชิญทุกทาน กำนัน ผูใหญบาน ทานนายอำเภอ
ที่อยู ณ ที่นี้ ไปเยี่ยมชมโครงการพระใหญเมืองภูเก็ตดวย  เราเชื่อมโยงกัน
ไวนะครับ  ผมจะขออุปถัมภอุปฏฐากญาติโยมทั้งหลายที่อยูพังงา โดย
เฉพาะอยางยิ่งอยูในการปกครองของทานนายอำเภอ  ถาทานประสงค 
สิ่งใด ผมอยากใหผูที่อยู ณ ที่นี้ไปเยี่ยมชมโครงการ  เราตั้งใจจริง เพราะเรา
มีครูบาอาจารยที่ดีจริง เรามีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ซึ่งเปนสมเด็จ 
องคสุดทายในรัชกาลที่ ๙  เราตั้งมั่นไววาหลักธรรมคำสอนใน(หนังสือ) 
พุทธธรรมของทานนั้นจะทำใหเรามีชีวิตที่ดีงาม  และเราก็สามารถที่จะ
พัฒนาใจเขาสูเสนทางแหงการดับทุกขโดยสิ้นเชิง  ใหเขาไปถึงพระไตร
ลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  ถาเราเปนชาวพุทธ เราตองเขาใจคำวา
ความเปนจริงอันประเสริฐ  ฉะนั้น ควรตั้งมั่นเมื่อเรามีครูบาอาจารยที่ดีแลว  
เรามีพระสงฆที่มาเปนกำลังสำคัญใหกับญาติโยมแลว เราทุกคนจะตอง
โชคดี จะตองร่ำรวยความดี และเราจะตองมีสุขภาพที่ดี เพราะเรามีพันธกิจ
รวมกับสามจังหวัดภาคใต ตามพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
นึกถึงพระองคทาน น้ำตาจะไหล เพราะสิ่งที่ทานทรงทำเอาไวมากมหาศาล  
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จภาคใตไปที่ปอเนาะ  จากแผนดิน
ที่น้ำและดินมันเปรี้ยวทำอะไรไมได  พระองคทานทรงพลิกแผนดิน  นี้คือ
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ทานทรงรักทุกคนที่ปอเนาะครับ   
ที่วัดอุไรรัตนาราม(นราธิวาส) เดี๋ยวนี้มีพระอยู ๔ รูป มาจาก 

พระใหญ ๑ รูป เปนพระมาจากนครสวรรค  ทานบิณฑบาตไมได  ตำรวจที่
เฝาอยูที่นั่นออกนอกวัดไปเตะฟุตบอลไปออกกำลังกาย เขาก็ยิงเลย  เราจะ
บอกวาศาสนาไมไดเปนปญหา พุทธหรืออิสลามเรารักกัน  แตมีบางคนที่
หลงผิด พึ่งยาเสพติด  พวกเราตองมารณรงคเรื่องหางไกลยาเสพติด  ฉะนั้น 
เมื่อญาติโยมเขามาในวัด พระคุณเจามีอยางเดียวคือชวยกันดูแลรักษาให
ลูกหลานของญาติโยม อยาไปคบคนไมดี อยาไปติดยาเสพติด  เพราะ 
ยาเสพติดมันฆาไดแมกระทั่งพอแม  ฉะนั้นสามจังหวัดภาคใตที่ปลอยปละ
ละเลยในระดับหนึ่งแลว ปญหาจึงเกิดขึ้น  ความมั่นคงตรงนี้ ขอพวกเรา
ชวยตรงนี้ใหเขมแข็ง แลวเราจะไปชวยสามจังหวัดภาคใตดวยกัน  ผมตั้ง
มั่น เราไมไดทำงานแคเฉพาะตรงนี้  เดินตามรอยบาทพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙  แลวนำไปสูหลักชัยของรัชกาลที่ ๑๐  เพื่อให
บานเมืองของเราอยูเย็นเปนสุข  ทานไปเห็นแลวทานจะน้ำตาไหล วัดพุทธฯ
ที่(อำเภอสุไหง)โกลก มีพระอยูสองรูปเทานั้น  วัดที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวฯเสด็จฯไปที่นั่น  จะทรงงานอยูถึงสี่ทุม ทานทรงเหนื่อยนะครับ  ทาน
เปนพระมหากษัตริย ทรงประทับที่ตำหนักทักษิณฯ แตทำไมทานจะมาอยู
ในวัดถึงสามสี่ทุม  เพราะวาที่นั่นมีศูนยศิลปาชีพ มีหัตถกรรมการทอผา 
ตอนนี้เหลืออยูแปดสิบกวาคน  มีโอกาสอยาหวั่นไหว ทานอยากลัว  ขาวที่
ออกมานั้นเหมือนกับมีความรุนแรงมากมาย  ไมหรอกครับ ถาเราไปดวย
ความดี ไปดวยความมั่นคง มั่นใจ เราจะปลอดภัย  ผมพึ่งกลับมาและผมก็
จะไปเยี่ยมพระสงฆที่นั่น  นี่คือกำลังสำคัญ  เราตองรักษาสถาบัน 
พุทธศาสนาไว  ภาคใตเราก็จะไมใหใครมาทำรายทำลายได  ขอนมัสการ
และขอขอบคุณทุกทาน แลวก็นำไปสูความตั้งใจตลอดไป ในความดี  
ความงาม  ขอมอบสถานที่นี้ไวใหทานทั้งหลายดูแล ผมขออนุญาตแคนี ้
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วิเวก ๓ 
๑.กายวิเวก : ความสงัดกาย ไดแก อยูในที่สงัดก็ดี  

ดำรงอิริยาบถและเที่ยวไปผูเดียวก็ดี  
       ๒.จิตตวิเวก : ความสงัดใจ ไดแก ทำจิตใหสงบผองใส  

สงัดจากนิวรณ สังโยชน และอนุสัย เปนตน  
       ๓.อุปธิวิเวก : ความสงัดอุปธิ ไดแก ธรรมเปนที่สงบระงับสังขารทั้งปวง  

ปราศจากกิเลสก็ดี ขันธก็ดี อภิสังขารก็ดี  
ที่เรียกวาอุปธิ หมายเอาพระนิพพาน 

 

 พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต) 
 จาก พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม 
 



๖๓มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕



๖๔ ที่ระลึกพิธีถวายที่ดิน“วิเวกภาวัน”เปนอาจาริยบูชา


