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 3 มิ.ย. วัดป่ามหาวัน คณะอาสาสมคัรมูลนิธิดวงแก้ว กว่าสามสิบชีวิต มาช่วยกนัปลูกตน้ไม ้แกไ้ขส่วน
ต่างๆท่ีช่างท าไวไ้ม่เรียบร้อย ตรวจสอบสภาพโซล่าเซล ติดตั้งป้ายท่านเจา้ภาพตามอาคารต่างๆจนหมดแรกกนัทัว่
หนา้ แรงหมดแลว้ยงัเสียเหง่ือเสียเลือด กนัอีกดว้ย เสนาสนะทั้งหมดท่ีตั้งใจสร้างถวายครูอาจารยเ์สร็จแลว้ขาดแต่
โรงจอดรถผูม้าเยือนเท่านั้น อาคารส่วนใหญ่สามารถยอมรับไดย้กเวน้ศาลาใหญ่และศาลาฟังธรรมท่ีช่างพฒันา
รับผิดชอบ ไม่เขา้มาตรฐานงานก่อสร้างท่ีดี ตอ้งเรียนเชิญช่างท่ีอ่ืนมาช่วยประเมินและซ่อมแซมแกไ้ขให้พอดูได ้
ส่วนพระธาตุเจดีย ์ช่างหมานตอ้งออกไปอีกหน่ึง เพราะงานไปต่อไม่ได ้จึงตอ้งกราบขอให้ท่านอาจารยว์ะมาช่วย
แกไ้ขให ้คงตอ้งประเมินการก่อสร้างจากช่างท่ีผา่นมาวา่มีปัญหาเช่นไรบา้งก่อนแลว้จึงประเมินงานในส่วนท่ีจะท า
ต่อไปอีกคร้ังหน่ึง ท่านอาจารยแ์จง้คุณสมศกัด์ิขอช่างมาช่วยงานน้ีหน่อย เพราะท่านอาจารยมี์เวลาแค่ประมาณสาม
สัปดาห์เท่านั้นท่ีจะสามารถแกไ้ขใหไ้ดก่้อนจะเขา้พรรษาในปีน้ีครับ 

 
5 มิ.ย. น าพระประธานและพระประจ าวดัป่ามหาวนั เข้าประดิษฐาน ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของพี่นอ้งๆ

เราทุกคน พระประธานก็ไดเ้ขา้ประดิษฐาน ณ ศาลาใหญ่ ศาลาฟังธรรม กูฎาคารศาลา และลานโพธ์ิ เป็นท่ีเรียบร้อย 

 
 

11 มิย. วดับุญญาวาส เชา้เดินทางกบัคณะมูลนิธิดวงแกว้ฯ ไปกราบถวายเสนาสนะวดัป่ามหาวนั จ.น่าน แด่
พระอาจารยอ์คัรเดช ท่ีวดับุญญาวาส ชลบุรี แสดงมุทิตาสักการะท่านในวนัคลา้ยวนัเกิดครบ 65 ปี และกราบขอ
ด าเนินการก่อสร้างพระธาตุมหาวนัต่อ รวมทั้งจะท าพิธีกราบถวายวดัป่ามหาวนัในตน้ปีหน้าเม่ือทุกอย่างเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 

ด้วยก าลังของพวกเราทุกๆ คน แรงกายแรงใจท่ีสร้างว ัดถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อสืบต่อ
พระพุทธศาสนา ในคร้ังน้ี อาจมิไดดี้ท่ีสุดอยา่งใจหวงัดว้ยอุปสรรคนานาประการ แต่ก็สุดท่ีพวกเราทุกคนสามารถ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219471501452388&set=pcb.10219471523692944&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdZNYxh3hfyHHfEk4wAt7axlbNcmCmSRjCnJw5ZdK9aAHcgbAO1i9t-16Z59aN9X4ztBvUEndfBKaA&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oq-kAo_K1zi_8cX5hzFqR0I3ROZul3BgP6nSnTn3UjH4LefAS8TYHg3jYYIPU82ktyXWvEJXLyLqeKufpzggQG9Mr9vg2KpwR10SoeSozX69j1aSrXnH49HttwdWxfJ2W-e6riNWWrkaVYzX19iGradmo61Ge-uUZpBAuW84lwRqoSaprrxLE--BrTTdPSAYv55eHjRbgnTXudg2Y3x0KZfnbIBwTS4iPOg-HibaUMKE9BYMIxVQWt-UVBNskHJHLdjtMIC_7hLFwAhyJcPiExm1pZDH_4Y
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219471501452388&set=pcb.10219471523692944&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdZNYxh3hfyHHfEk4wAt7axlbNcmCmSRjCnJw5ZdK9aAHcgbAO1i9t-16Z59aN9X4ztBvUEndfBKaA&__xts__%5B0%5D=68.ARC9Oq-kAo_K1zi_8cX5hzFqR0I3ROZul3BgP6nSnTn3UjH4LefAS8TYHg3jYYIPU82ktyXWvEJXLyLqeKufpzggQG9Mr9vg2KpwR10SoeSozX69j1aSrXnH49HttwdWxfJ2W-e6riNWWrkaVYzX19iGradmo61Ge-uUZpBAuW84lwRqoSaprrxLE--BrTTdPSAYv55eHjRbgnTXudg2Y3x0KZfnbIBwTS4iPOg-HibaUMKE9BYMIxVQWt-UVBNskHJHLdjtMIC_7hLFwAhyJcPiExm1pZDH_4Y


กระท าไดแ้ลว้ กรรมใดท่ีผิดพลาดบกพร่องกระผมขอรับไวแ้ต่ผูเ้ดียว ส่วนบุญใดๆในการน้ีขอเผื่อแผใ่ห้กบัเพื่อนๆ
พี่ๆร้องๆญาติมิตรทุกๆท่านท่ีมีส่วนในการช่วยเหลือในการสร้างเสนาสนะวดัป่ามหาวนัแห่งน้ีดว้ย ความประสงค์
ใดท่ีท่านทุกๆคนท่ีไดต้ั้งไวโ้ดยธรรมขอให้ส าเร็จสมความปรารถนา ทุกประการ ขอให้เสนาสนะแห่งน้ีเป็นท่ีอยูท่ี่
อาศยัของพระผูป้ฎิบติัดีปฎิบติัชอบตั้งอยูใ่นพระธรรมวินยั เพื่อเผยแผพ่ระบวรพุทธศาสนาให้ยืนยาวสถาพรต่อไป
อีกนานเท่านาน จนส้ินพุทธกาล 

ขอบุญกุศลน้ีส่งให้สรรพสัตวท์ั้งมวลหมดส้ินจากทุกข์ทั้งมวลและถึงความสุขสงบแห่งพระนิพพานใน
ท่ีสุดดว้ยเถิด 

 
 

กราบคุณแม่คุณคิงยุทธ ท่ีมาร่วมกบัพวกเราถวายวดัป่ามหาวนั เธอและคุณคิงยุทธและครอบครัว มีส่วน
ร่วมเกือบทุกกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาโดยตลอด วนัน้ี
แมอ้ยูไ่กล ร่างกายไม่แขง็แรงก็ยงัคงมาร่วมบุญกบัพวก
เรา นบัเป็นขวญัก าลงัใจให้พวกเราทุกคนมีก าลงัใจใน
การท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปจริงๆ กราบ
ของพระคุณทุกๆคนในครอบครัววงค์จันทร์เพ็ญท่ี
น่ารักน้ี ขอบพระคุณครับ 

 

ปล่อยปูปล่อยชีวิตเป็นทาน เสร็จจากถวายวดัป่ามหาวนั เราก็มาปล่อยปูกนั ปูเป็นอิสระพน้ทุกข์ทรมาน ไดชี้วิต
กลบัคืนมาอีกคร้ัง พวกเราก็ไดร้อยยิ้มปล้ืมปิติในใจ ต่อดว้ยอาหารทะเลอร่อยๆ ทานเคก้กนัก่อนจะแยกยา้ยกลบั
บา้น. หมดไปอีกหน่ึงวนัในชีวิต..แต่วนัน้ีคงไม่ขาดทุน ร่วมกนักกัตุนเสบียงไวภ้พภูมิหนา้ต่อไป จนกวา่จนถึงวนั
สุดทา้ยท่ีจะไม่ตอ้งพบเจอกบัความทุกขท์รมานอีกต่อไป. ขอพระธรรมคุม้ครองชาวคณะทุกๆ ท่าน ขอสรรพสัตว์
ทั้งหลายจงพน้ทุกขโ์ดยเร็วพลนั กราบอนุโมทนาบุญ 



 

14 มิ.ย. วัดป่ากตัญญุตาราม สระแก้ว กราบถวายผา้อาบน ้ าฝน ท่านนิคม. เสร็จแล้วเดินดูท่ีสร้างศาลา
รับรองพระเถระ/พระอาคนัตุกะ ดา้นหลงัศาลาอเนกประสงค ์และสามารถใช้เป็นท่ีฉันน ้ าปานะไดอี้กดว้ย ขนาด
ประมาณ 80 ตรม. มีห้องพกัสองห้อง ห้องน ้ าสองห้อง เดินดูท่ีสร้างพระเจดียบ์ริเวณหน้าโบสถ์ คงเป็นเจดียเ์ล็กๆ
ขนาดฐาน 9 เมตร สูง 16 เมตรครับ ก่อนกลบัเดินดูร้ัวท่ีเพิ่งท าเสร็จเม่ือเดือนท่ีแลว้ครับ เลยไดติ้ดป้ายผูร่้วมบุญไวท่ี้
หนา้ประตูใหญ่ทางเขา้วดัเลยครับ 

 
19 มิ . ย .  รพ .ทอ งผ า ภู มิ  เ ร่ิ ม ฉ าบผิ ว ผนั ง ด้ า น ล่ า ง แล ะ ติ ดว งกบประ ตูหน้ า ต่ า ง แล้ ว ค รั บ 

ส่วนแบบอาคารส่งเสริมสุขภาพ รพ.หนองววัซอ ท่ีขอให้คุณเวโรจน์และนอ้งฝ้ายช่วยเขียนแบบให้ใกลเ้สร็จแลว้
ครับ มีแกไ้ขเล็กนอ้ย ก็จะส่งใหพ้ี่นิรันดร์ช่วยใหท้างวศิวะตรวจสอบรับรองให้อีกคร้ังครับ 



 
21 ม.ิย. ธรรมะจากพระโอษฐ์ หลงัโควิด เราจึงไดเ้ร่ิมเร่ืองใหม่กนั 

 - มหาสติปัฏฐานสูตร- เป็นพระสูตรส าคญัในพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจา้ตรัสแก่ชาวกุรุชนบท ช่ือวา่กมัมาสทมั
มะ โดยปัจจุบนัอยูใ่นกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย. สติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นพระ
สูตรท่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่เป็นแนวทางปฏิบติัน้ีมีเป้าหมายเดียว คือ การบรรลุนิพพาน.-เพื่อความบริสุทธ์ิ -เพื่อให้
พน้จากความโศก -เพื่อการดบัทุกขแ์ละโทมนสั- (เอกายโน มคัโค) มหาสติปัฏฐาน- เป็นท่ีตั้งของสติ,สภาวะท่ีพึงตั้ง
ไวด้ว้ยสติ,สติท่ีเขา้ไปตั้ง  

สติปัฏฐานทั้งส่ีประกอบด้วย กาย,เวทนา,จิต,ธรรม 

อาจตามพิจารณาอารมณ์กรรมฐานท่ีหยาบ-กาย/เวทนา--ไป
จนละเอียด-จิต/ธรรม-เม่ือมีสติตั้งมนัในฐานใดแลว้ในการพิจารณา 
ตอ้งใช้ความเพียร-สัมปชัญญะ -สติ เพื่อให้เห็นความจริงในรูปใน
นามนั้ นๆ ว่าไม่ใช้ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เรา/เขา จึงก าจัดอภิฌาและ
โทมนสัได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิตจารณาไปตามล าดบั ธรรมใดเกิดข้ึน 
สติตามรู้และมีปัญญา พิจารณาเพง่อยู ่ก็ได ้(อาตาปีสัมปชาโนสติมา) 

ตวัอย่างในการบรรลุธรรม-เช่นพระท่ีถูกเสือคาบไปกัดกิน 
ไดพ้ิจารณากายไปจนบรรลุธรรม-สันตติมหาอ ามาตย ์ท่ีเกิดทุกขเวทนาเพราะนางฟ้อนตายไป ฟังธรรมแลว้เกิดสติ
ในปัจจุบนัข่มเวทนาจนบรรลุธรรมไดห้รือนางปฏาจารา ท่ีมีสติรู้ความเป็นจริงในการดบัไปของสังขาร-การตาย-
พิจารณาจากน ้ าลา้งเทา้ท่ีซึมหายไปในดิน หรือแมแ้ต่ท่านทา้วสักกะมีความริษยา เกิดเวทนา ฟังธรรมแลว้พิจารณา
เวทนาท่ีควรเสพและไม่ควรเสพไดโ้สดาบนัเป็นตน้ 

หลกัในการพจิารณาสติปัฏฐานส่ี 



ตามรู้ในรูป-เห็นกายในกาย*อานาปา*อิริยาบท*สัมปชญัญะ*ปฏิกูล*ธาตุ*ศพ 

ตามรู้ในเวทนา5 *สุข*ทุกข*์ไม่สุขไม่ทุกข*์มีอามิส*ไม่มีอามิส 

ตามรู้ในจิต-เขา้ใจในการท่ีจิตเขา้เสวยอารมภห์รือไม่อยา่งไร 

ตามรู้ในธรรม-แบ่งตามสภาวะธรรม เช่น*นิวรณ์*ขนัธ์*อายตนะ*โพชฌงค*์อริยสัจจะ 

เร่ิมการพิจารณากาย 

1. อานาปานสติ  

การเตรียมตวัมีอาวธุสู้กิเลส 3 ตวั คือ *1*การฟังธรรม *2*สงบสงดั ทางกาย/จิต/อุปทิวเิวก *3*ปัญญาวธุ 

 

 

23 มิ.ย. ซ่อมแซมกุฎีท่ีวชัรธรรมต่อ พี่ออ้ย ใหช่้างมาติดฝ้าเพดานท่ีกุฎี 3 ใหแ้ลว้ครับ พดัลมเสีย น ้าเขา้ เลย
ตอ้งเปล่ียนใหม่ครับ เหลืองานทาสีอีกหน่อยก็ใกลเ้สร็จแลว้ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะ
ครับ 

 
24-25 มิ.ย. เช้า เขา้ไปวดัคอวงัจะไปกราบท าวตัรท่านอาจารยน์เรศแต่ท่านไปเชียงราย เลยกราบถวาย

สังฆทานแด่ท่านอาจารยส์ าอางคแ์ทน รอท่านกลบัมาค่อยไปกราบอีกที วดัคอวงัไดมี้ส่วนช่วยเหลือในการสร้างวดั
มหาวนัอย่างมากตั้งแต่ตน จนปัจจุบนัยงัให้ลูกศิษยลู์กหาผลดักนัไปดูแลท่ีวดัมหาวนัเป็นประจ าทุกวนั มีอาจารย์
มนสัและพี่หยาดเป็นหวัเรือรับส่งพระไปบิณฑบาตร วนัน้ีกลางวนัฝนไม่ตกพี่ปลาและพี่ศิวาท าอาหารถวายพระใน
วดัเสร็จก็จดัการไปซ้ือน ้ าท่ีหมู่บา้นมาให้นายช่างทั้งหลาย เสร็จก็พากนัเก็บเศษวสัดุเหลือใชแ้ละขยะไปฝังท าลาย 
เราเก็บไปก็นึกถึงท่านครูบาโอไป สมยัท่านอยูว่ดัป่ามหาวนั ท่านเดินเก็บเศษวสัดุท่ีช่างทิ้งขวา้งไวทุ้กวนั มาวางกอง
ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ ท าขอ้วตัรปัดกวาดเสนาสนะทุกๆที กวาดลานวดัสะอาดสะอา้นทุกวนั เห็นแลว้น่าช่ืนชม พอ
ท่านไม่อยูเ่ราเลยตอ้งท ากนัเอง ตกเยน็เสร็จงานเดินดูตน้ไมท่ี้กลัยาณมิตรมาปลูกกนัไว ้ไดพ้ระพิรุณดูแล ฟ้ืนข้ึนมา
มากทีเดียว ตายไปน่าจะไม่เกิน 30% ตอ้งฝากงานท่านพิรุณแลว้ครับ วนัน้ีเก็บของกนัจนเหน่ือยไม่มีเวลากวาดถู
ศาลาและกุฎีพระอาจารยต์ัน๋ ฝนตกใบไมร่้วงสกปรกไปหมด ตอนเชา้เช็ดไปไดห้น่อยเดียว เยน็หมดแรงแลว้คงตอ้ง
วนัหนา้นะครับ ค ่าหน่อยทุกคนก็มาให้ก าลงัใจท่านอาจารยว์ะรีดตวัระฆงั เห็นมีคนมาเขา้ห้องน ้ าพระเปิดแก็ส อาบ



น ้าอุ่น อยูน่านมาก นึกวา่มีพระอาพาธ กลายเป็นโยมมานอนคา้งท่ีวดั คงไม่มีใครบอกเธอวา่เป็นหอ้งน ้าพระ เห็นเขา
รีบไกลบัไปนอนเราเลยไม่มีเวลาไปบอก มีเวลาพระท่านคงตอ้งอธิบายขอ้วตัรในวดัใหโ้ยมเองนะครับ 

 

 พระธาตุมหาวัน  รีดแบบท าตวัระฆงั ตั้งแต่เชา้แปดโมงเทปูนรีดแบบองคร์ะฆงัดา้นนอก จนสองทุ่มยงัไม่
เสร็จเลยแต่ก็เนียนสวยงามเป็นรูปร่างระฆงัสวยงามแลว้ครับ คืนน้ีคาดวา่สามทุ่มคงจะเสร็จไดค้รับ ทุกคนท าดว้ย
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ขออยา่ไดมี้มารผจญเลย...ฝนฟ้าเป็นใจ ท าเสร็จทานอาหารเยน็เสร็จลมแรงและฝนเร่ิมตก 
อากาศก าลงัเยน็สบาย นายช่างทุกคนคงหลบัฝันดีไดแ้ลว้คืนน้ี แต่ขอพระพิรุณกรุณาอยา่ท าให้ผวิองคร์ะฆงัของพระ
ธาตุเสียสวยเลยนะครับ ออกมาจากวดั ฝนตกหนกัพายพุดัก่ิงไมใ้บไมเ้กล่ือนถนนหนทางไปหมด ดีท่ีไม่ตกรุนแรงท่ี
พระธาตุมหาวนั นะครับ กราบขอบพระคุณ 

 



28  มิ.ย.  สรุปแบบแปลนอาคาร- "ส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบ าบัด รพ.หนองวัวซอ" แบบอาคาร 72ปี 
พระอาจารยบุญมี ธมัมรโต ท่ีจะสร้างให้รพ.หนองววัซอเสร็จแลว้ครับ ตอนน้ีคงตอ้งรบกวนพี่นิรันดร์และพี่นิช่วย
ใหว้ศิวะและสถาปนิกรับรองแบบให้ก่อนจะประชุมเตรียมงานก่อสร้างอาคาร ณ วดัป่าศรัทธาถวายในวนัจนัทร์ท่ี6
กรกฎาคมศกน้ีครับ เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูอาจารยท่ี์มีให้แก่มูลนิธิดวงแกว้ฯมาโดยตลอด ในวาระครบหก
รอบอายุวฒันมงคลของท่านใน 7 สิงหาคมศกน้ี พวกเราจะได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์และหล่อพระประธาน ณ รพ.
หนองววัซอ ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. ขอเรียนเชิญเพื่อนๆกลัยาณมิตร และคณะศิษยนุศิษยข์ององค์หลวงปู่ร่วม
พิธีโดยพร้อมเพียงกนันะครับ คร้ังหน่ึงในชีวิตท่ีสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสาธารณะประโยชน์ ตอบแทนพระคุณพ่อ
แม่ครูบาอาจารยก์นัครับ … ดว้ยความรัก เคารพ และศรัทธาในองคท์่าน ร่วมกนั 

 
26-28 มิ.ย. ทริปจาริกบุญถวายผ้าอาบน า้ฝนและเทยีนพรรษา จดัเตรียม/ส่งของไปเตรียมถวายครูจารยท์ริป

ผา้อาบฯ พี่ออ้ย เอารถมาขนของบางส่วนท่ีจะต้องไปมอบถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ในทริปผา้อาบ/เทียนพรรษา 
อาทิตยห์นา้น้ีแลว้ครับ พี่ออ้จะเอาไปส่งไวท่ี้วดัถ ้าเต่าก่อนเลย พวกเราก็จะขนไปกบัคณะพอๆ กนัครับ 

ปีน้ีเพื่อนๆ ส่งของมาร่วมบุญกนัมากหน่อยจึงจดัของได้เรียบร้อย จะไดไ้ม่ตอ้งเอาไปกองสุมๆ กนัตอน
ถวายครูจารย ์ดูเหมือนไม่มีการเตรียมการตั้งใจเลย คุณเอ๋ส่งน ้ ายามาหลากหลายลงั คุณนอ้งเอาเทียนมาให้จดัถวาย 
นอ้งนุชเอารองเทา้ส่งมา วนัเดียวกบันอ้งอุ๊ท่ีส่งหนา้กากผา้มาร่วมถวายดว้ยครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่าน
นะครับ ส าหรับเพื่อนๆท่ีจะร่วมจาริกบุญคร้ังน้ี โปรดเตรียมตวัเตรียมใจ รักษาศีลภาวนา ตั้งใจรับฟังธรรมโอวาท
จากพ่อแม่ครูอาจารยเ์พื่อเอาไปประพฤติปฏิบติัภาวนาตลอดพรรษาน้ีนะครับ จกัเป็นบุญมหากุศลจากการปฏิบติั
บูชาครับ มีเพื่อนๆหลายท่านท่ีอยากร่วมคณะดว้ยแต่ท่ีมีจ  ากดั เม่ือท่านโชคดีแลว้กรุณานะครับ จะไดแ้บ่งบุญกุศล
นั้นใหเ้พื่อนๆท่ีไม่มีโอกาสดีเช่นท่านดว้ย กราบอนุโมทนาบุญครับ 

 



29 มิย. วดัป่ามหาวนั คุณสมศกัด์ิมารับตั้งแต่ก่อนตีส่ี มาถึงน่านบ่ายโมง ไปรับฉตัรเจดียม์าส่งท่ีวดัป่ามหา

วนั วนัน้ีก าลงัเทฐานบลัลงัก์เตรียมรับปล่องไฉน หลงัจากประชุมสรุปงานกนัแลว้ ตดัสินใจใช้ส่วนประกอบจาก

ปล่องไฉนข้ึนไปตั้งแต่ปลียอด หยดน ้ าคา้งและฉัตรทองค าให้เป็นโลหะสีทองทั้งหมดเพื่อลดความเส่ียงในการ

ก่อสร้าง เพื่อความสวยงามคงทน และความสะดวกในการท างานดว้ย เน่ืองจากเม่ือวานเยน็ท่านอาจารยว์ะรีดแบบ

ฐานบลัลงักช์ั้นล่างจากเชา้เสร็จเอาสามทุ่ม เดินวนไปมาหนา้มืดแทบจะตกลงมาจากยอดเจดีย ์ดีท่ีมีคนชุดไวไ้ด ้การ

ท่ีเราแบ่งส่วนบนไปท าก็ท  าใหน้ ้ าหนกัของเจดียส่์วนบนลดลงและแขง็แรงข้ึนดว้ย ตน้เดือนกลบักทม. คงตอ้งรีบหา

ร้านมาท าปลียอดแลว้ครับ เสร็จประชุมก็ช่วยกนัเก็บเศษวสัดุเอาไปเก็บ ฝ่ัง ท าลายตามความเหมาะสม ไม่อยูส่องวนั

ฝนตกหนกั ดินทรุดตวัลงหลายแห่ง ท าใหท้่อน ้าแตกสองจุดทางเดินเทา้อาคารโรงครัวทรุดไปเกือบสองน้ิว แต่ดีวา่

ตวัอาคารไม่เป็นไรครับ ลกัษณะเช่นน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีเราตดัเนินเขาลงมาเป็นขั้นบนัได ฐานดินของอาคารส่วนท่ี

ไม่ไดรั้บนน. ดว้ยฐานรากจะทรุดตวัได ้ตอ้งรอจนหยดุไม่ยบุตวัแลว้จ้ึงค่อยแกไ้ขน่าจะเป็นปีหนา้ครับ บริเวณอ่ืนก็มี

ลานลา้งบาตร แต่พอจะแกไ้ขไดเ้ลยตอนน้ีครับ เพราะเกิดจากน ้ าเซาะเขา้ขา้งใตพ้ื้นซีเมนต ์นอกนั้นก็เป็นส่วนท่ีไม่

ส าคญัมากนักครับ ผ่านฝนน้ีคงปรับปรุงทีเดียวแล้วก็คงอยู่ไปได้อีกยาวเลย เร่ืองพื้นศาลาอากาศยงัระบายไม่

เพียงพอไมร้ะเบิดข้ึนมาอีก พรุ่งน้ีคงตอ้งร้ือไมอ้อกเพื่อท าช่องระบายอากาศแล้วครับ อุปสรรคมีมากมายค่อยๆ

แกไ้ขไปคงดีข้ึนสักวนันะครับ 

 

 30 มิ.ย. วัดป่าคอวัง กราบท าวตัรครูจารยน์เรศ กราบขอบพระคุณท่ีท่านส่งคนไปช่วยดูแลวดัป่ามหาวนั
ใหด้ว้ยครับ ไม่มีท่านคอยช่วยเหลืออยูเ่บ้ืองหลงั วดัป่าแห่งใหม่น้ีคงล าบากกวา่น้ีมากนะครับ 

 
วดัป่ามหาวนั วนัน้ีเดินชมบริเวณวดักบัท่านไพบูลย ์ท่านใหอ้ธิบายแผนงานท่ีเราวางไวใ้ห ้จึงเขา้ใจวา่ท่านไม่เขา้ใจ
หลายๆอยา่งเช่นทางระบายน ้า ท่านปล่อยใหน้ ้าไหลไปเองดูวา่จะทรุดไปมากไหม แทนท่ีจะแกไ้ข จึงเรียนให้ทราบ



ว่าเราสามารถแกไ้ขทางน ้ าไดส้ามอยา่งคือท าท่อระบาย ขุดทางระบายและท าคนักั้นน ้ า จึงพาท่านไปดูท่ีเราท าไว ้
หลายๆแห่งท่ีเป็นจุดเล็กๆทางสังฆาวาส เราไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปดู มีน ้ าเซาะบริเวณเสนาสนะหลายจุดจึงบอกวิธีแกไ้ข
ปัญหาท่านไปแลว้ครับ เร่ือห้องโซล่าเซลท่านก็ยงัเอาเคร่ืองตดัหญา้ กล่องพลาสติกและวสัดุติดไฟง่ายไปเก็บไว้
เหมือนเดิม ถงัดบัเพลิงท่ีน ามาถวายก็ยงัเก็บไวน้อกห้อง จึงเรียนให้ทราบแลว้ เร่ืองบ่อน ้ าท่านอยากขุดเพิ่ม ก็เรียน
ให้ทราบวา่ระบบท่ีท าไวจ้ะใชไ้ดใ้นสามถึงห้าปี น ้ าก็จะเก็บน ้ าจากฝายดินท่ีท าไว ้ส่วนจะขุดบ่อใหญ่ให้ลึกข้ึนนั้น
ท าไดย้ากพื้นแขง็มาก บริเวณท่ีเราวางแผนไวแ้ต่ยงัไม่ไดท้  าคือบ่อเก็บน ้ าใกลก้บัโรงครัวท่ีใหญ่และลึก มีสั้นแคบ
สามารถท าเข่ือนหรือฝายได้ง่าย เราไม่ได้ท  าไว้เพราะรถท่ีมาท าฝายเสียพอดีเลยต้องหยุดไปก่อนครับ 

ท่านขอให้เทปูนทางข้ึนวดัให้แต่ตอนน้ียงัตอ้งมีรถใหญ่หนกัๆเขา้ออกอยู่เช่นรถปูน รถเครน รถส่งหินท่ีมาท าพื้น
เจดียใ์นสองสามเดือนน้ี ท าถนนไปอาจไม่คุม้ค่านอกจากจะท าหนาและแข็งแรงพิเศษไปเลยซ่ึงก็จะตอ้งปิดกั้นรถ
ไม่ให้เขา้วดัเป็นระยะเวลานานในช่วงก่อสร้าง จึงขอให้ท่านพิจารณาดูก่อนเพราะถนนท่ีท าไวก้็ข้ึนลงไดป้กติแต่
คนขบัตอ้งเขา้ใจวธีิข้ึนลงใหดี้หน่อยเท่านั้นครับ   

เร่ืองดูแลเสนาสนะคนท่ีเราจา้งไวแ้ละปล่อยให้ท่านดูแลต่อก็หนีหายไปเดือนกวา่แลว้ท่านอยากไดค้นงาน
สักสองคน ก าลงัปรึกษาพี่ๆลูกศิษยท์่านอาจารยน์เรศอยูค่รับ เร่ืองการดูแลเสนาสนะคงตอ้งให้พระดูแลเท่าท่ีไดไ้ป
ก่อน ตัง่ไมส้ักส่ีตวัท่านวา่ยงัอยูใ่นป่าอีกหน่ึงท่ียงัไม่ไดเ้อาออกมาเรากลวัจะเสียหาย วา่จะใหช่้างของพระอาจารยว์ะ
ช่วยเหลือให้อยูค่รับ เร่ืองตน้ไมท้่านอยากไดต้น้ยางนา ต่นวาสนา ตน้ไทรทองมาปลูกในวดั ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะกบั
พื้นท่ีเท่าไร ตน้ยางนาชอบท่ีลุ่มมีน ้ าเอามาปลขอาจตายไดง่้าย ควรเป็นไมแ้ดงไมม้ะค่าไมพ้ยุงหรือตะเคียนน่าจะ
ดีกวา่ ส่วนไมต้กแต่งตามกุฎิน่าจะใชช้าเััดเพราะทนทุกสภาพอากาศและพื้นท่ีอาจชา้หน่อยแต่ก็ดูแลนอ้ย บริเวณ
พื้นท่ีส่วนบนท่ีมีทศันียภาพสวยงามตน้ไมเ้ช่นลีลาวดีก็ค่อนขา้งเหมาะสม ทนทานดูแลง่ายไม่สูงบดบงัวิว ตน้ไมท่ี้
ปลูกบริเวณน้ีอาจเป็นตน้สูงๆดา้นล่างโปร่งเช่นพวกจามจุรีก็เหมาะสมดีครับ หมดไปหลายชัว่โมงแต่คาดวา่ท่านคง
มองเห็นภาพไดว้า่แนวโนม้ในการดูแลวดัใหม่แห่งน้ีตอ้งท าอยา่งไรบา้งนะครับ 

 
ศาลาใหญ่วดัป่ามหาวนั หลงัจากพยายามแกไ้ขเร่ืองพื้นศาลามานาน วนัน้ีเลยตดัสินใจร้ือพื้นออกดูปัญหา

วา่เกิดจากอะไร พบวา่ช่างพฒันา เกษมสาน เราปกปิดความลบัไวใ้ตพ้ื้นไม ้ตงเหล็กแทนท่ีจะวางบนคานปูนท่ีท าไว้
กลบัลอยอยูบ่นเหล็กเส้นเล็กๆท่ีเจาะฝากไวก้บัคานมาเช่ือมไวแ้ค่จุดสอนจุดท่ีตง แต่เอาปูนมาก่อปิดไวใ้หเ้รามองไม่
เห็น จึงตอ้งร้ือเอาปูนออกและเสริมเหล็กใตต้งบนคานปูนและเช่ือมเหล็กให้แข็งแรงข้ึนทุกๆจุด ท่ีร้ายกว่านั้นยงั
แอบเอาไมแ้บบมาเสริมไมพ้ื้นเป็นบางจุดอีกดว้ย น่าโมโหจงันะครับ  คุยกบัท่านไพบูลยว์นัน้ีท่านวา่อาจารยว์ิเชียร
บอกท่านแลว้วา่ให้ท่านแจง้ให้เราทราบแต่ท่านคิดวา่ไม่มีอะไรจึงไม่ไดบ้อกเรา คนอยูก่็ไม่บอกคนท าก็ปิดบงั เราก็



เขา้น่านไม่ไดสุ้ดทา้ยพื้นพงัหมดเลย แต่อย่างไรวนัน้ีเปิดเห็นปัญหาแลว้ก็คงตอ้งแกไ้ขไปครับ อาจดีไม่เท่าท่ีหวงั 
แต่ก็คงพอแกไ้ขได ้บทเรียนคร้ังน้ีคงตอ้งจ าไปนาน และก็ดีท่ีคงน าไปใชแ้กไ้ขศาลาวดัป่าแกว้บดินทร์ธรท่ีช่างพฒั
ท าเสียหายไวไ้ด ้เพราะน่าจะเกิดจากปัญหาเดียวกนัครับ 

 
พระธาตุมหาวนั วนัน้ีท าฐานปล่องไฉน รีดบวัและแต่คอบลัลงักใ์ห้เอียงประมาณ 5 เซนติเมตรกนัน ้ าจะมา

คา้งบริเวณน้ีไดค้รับ เสร็จก็มอบค่าใชจ่้ายแรงงานตอนแทนนายช่างท่านอาจารยว์ะ รับซองแลว้ ท่านอาจารยว์ะให้
โอวาทอบรมพกัใหญ่เร่ืองการปฏิบติัตวัในวดั การใช้เสียงไม่ควรดงัรบกวนสงฆ์ และให้ตั้งใจท างาน ไม่ใช่เพื่อ
ค่าจา้งแต่เพื่อสร้างบุญกุศล สร้างพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีมีคุณอนัประเสริฐสูงสุด พวก
เราไดม้าท าไดม้าสร้างกบัมือเป็นโอกาสอนัดียิง่นกั หาโอกาสเช่นน้ียากมากๆ จงท าใจใหเ้ป็นบุญ เงินค่าแรงมีให ้ค่า
ล่วงเวลามีให้ อาหาร ขนม กาแฟ ฯลฯ มีบริการให้พร้อม ขอให้ตั้งใจเก็บบุญกุศล มีของแถมเป็นเงินค่าแรง คิดให้ดี
ตั้งจิตตั้งใจให้เป็น รู้วา่ล าบากแต่ขอให้อดทน อีกสองเดือนก็คงเสร็จแลว้ในส่วนท่ีพวกเราจะตอ้งรับผิดชอบน้ี รับ
เงินเสร็จก็เห็นรอยยิม้กนัทัว่หนา้ครับ ขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจเช่นน้ีไปจนจบงานนะครับ             ขออนุโมทนา
บุญ วนัน้ีหกหลกัครับ 



 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219727007639883&set=pcb.10219727059801187&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4EHm40s9Rjpu-GN4LVp9Z1YcFAmV4vjREjOJta-TshWKcDZ8-t0xLd9OTnGBDn7BEZiO7xlRTaTRs&__xts__%5B0%5D=68.ARC_yOocGLhvcbwe0C_J5bI21Ihx6Ltyg4EunDG85XWFDvtpQ7V-h0TEDp4-MX6PlsV4y0HG859Cp0vpBO-5hlP7gTwK5f9nTfo2n1wJKX_i_NHI_utD5ecVO2k4uy7OrrcQF4r2pW-hjie2S9Py3FZIAO625RbtuYlBPYRdv0tmGUTTJSCt4ymGRUougkF1A2dxc3IIMsQDPPXc4bFcFDqaxEtM-D5kcIFLf4KrXp10cpHzoaskJY3CVcf4ATuAhGpsRdZhJ488GXyhywVYhdWMtmsX3TYhzQE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219727007639883&set=pcb.10219727059801187&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4EHm40s9Rjpu-GN4LVp9Z1YcFAmV4vjREjOJta-TshWKcDZ8-t0xLd9OTnGBDn7BEZiO7xlRTaTRs&__xts__%5B0%5D=68.ARC_yOocGLhvcbwe0C_J5bI21Ihx6Ltyg4EunDG85XWFDvtpQ7V-h0TEDp4-MX6PlsV4y0HG859Cp0vpBO-5hlP7gTwK5f9nTfo2n1wJKX_i_NHI_utD5ecVO2k4uy7OrrcQF4r2pW-hjie2S9Py3FZIAO625RbtuYlBPYRdv0tmGUTTJSCt4ymGRUougkF1A2dxc3IIMsQDPPXc4bFcFDqaxEtM-D5kcIFLf4KrXp10cpHzoaskJY3CVcf4ATuAhGpsRdZhJ488GXyhywVYhdWMtmsX3TYhzQE

