กรกฎาคม 2563
4-7 กค.63 ทริปจาริกบุญแสวงธรรม ในวาระถวายผ้ าอาบนา้ ฝนและเทียนพรรษา 2563
พวกเราเดินทางกราบทาวัตรพ่อแม่ครูอาจารย์17วัด รถตู้สองคัน รถกระบะพี่อ้อยส่งของไปถ ้าเต่าก่อน
1 คัน รถกระบะคุณสมศักดิ์ข นของตามไปอี ก 1คัน ได้ ใช้ ชีวิตร่ วมกันสี่คืนสองวัน ในรถได้ ทาวัตรสวดมนต์
สนทนาธรรมกับไป เช่น หัวใจของพระพุทธศาสนา บุญกิริยาวัตถุ 10 อริ ยมรรค โพธิ ปักขิยธรรม 37 เบื่อก็
เปลี่ยนเป็ นชาดกบ้ าง ประวัติครูบาอาจารย์บ้าง เกร็ ดคาสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นนองค์
ั ้ นี ้ มาเล่าสู่กนั ฟั ง
บ้ าง และที่ขาดไม่ได้ คือนาพระธรรมะโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มอบให้ ชาวคณะมาสรุป มาพิจารณากันอีก
ครัง้ ทัง้ ในรถและก่อนนอน ก่อนนอนเราก็ได้ สนทนาธรรมปฎิบตั ิกัน แลกเปลี่ยนประสพการณ์ ความรู้ ด้ าน
ปฎิบตั ิภาวนากัน ก่อนและหลังการนัง่ ภาวนา ปกติก็ประมาณตี 1/เที่ยงคืน แต่บางท่านก็นงั่ ภาวนากันยันสว่าง
เลย เช้ ามาก็เข้ าครัว ช่วยกันทาอาหารถวายสงฆ์ ใส่บาตรทาบุญกัน คนที่ภาวนาไม่ไหวตีสี่ก็ต้องตื่นทาวัตรเช้ า
ก่อนจะเข้ าครัว เย็นก็ทาวัตรเย็นภาวนาจนเที่ยงคืน แม้ จะหนักไปบ้ างแต่ก็มีความสุขกันดี มีฉลองวันเกิดให้ พี่
ใหญ่ ในคณะ พี่ประยูร ในร้ านอาหารขากลับกทม. ระหว่างทางมีคนเห็นคณะเราก็เอาลาไยมาร่ วมบุญถวาย
จังหันพ่อแม่ครูอาจารย์

12 ก.ค.63 solarcell ถึงวัดป่ า
กตัญญุตารามแล้ วครับ

15 ก.ค. 63 ผู้ร่วมบุญยกยอดฉัตรเจดีย์วดั ป่ ามหาวัน เนื่องจากการทางานยกยอดฉัตรเจดีย์ทากันไป
อย่างต่อเนื่อง วันจันทร์ เอาปลียอดกับหยดน ้าค้ างมาถึงวัดโดยคุณสมศักดิ์ วันอังคาร พี่สเุ มธต่อสายล่อฟ้าเข้ า
กับแกนฉัตร และประกอบส่วนยอดเจดีย์ตงไว้
ั ้ พอคิดว่าน่าจะได้ ก็ตกลงยกยอดกันเลย เสร็ จก็นดั รถยกเข้ ามา
ตอนเช้ า ลงข่าวในเฟตไปว่าจะยกยอด มีท่านอาจารย์นเรศกับศิษย์วดั คอวังที่ท่านส่งมาช่วยดูแลวัดป่ ามหาวัน
มาให้ กาลังใจหลายคนทังพระที
้
่วดั และโยม ทาให้ ที มงานชื่นใจกันมาก แต่ก็ไม่เสียใจที่หลายคนที่หวังว่าจะมา
แต่ไม่ได้ มาร่วมด้ วย เพราะคณะที่มาก็อดทนอยู่กนั จนเกือบเที่ยงก็ยงั ไม่เสร็ จจึงต้ องกลับกันก่อนปล่อยให้ พวก
เราทางานกันต่อ อย่างที่ได้ เรี ยนไว้ แล้ ว จาก 9 โมงกว่าจะเสร็ จก็ 5 โมงเย็นเลยครับ ถ้ าอยู่ด้วยคงจะลาบากกัน
น่าดูเลยนะครับ กราบอนุโมทนาและขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยนะครับ

ยกยอดเจดีย์พระธาตุมหาวัน (ปลียอด หยาดน ้าค้ างและฉัตรทองคา) เริ่ มทาการยกยอดตังแต่
้ 9โมงเช้ า

ของวันพุธที่15กค. กว่าจะนาลงแกนปูนฐานยอดของปล่องไฉนได้ ก็เป็ นเวลา 14.37น. กว่าจะประกอบเสร็จสิ ้น
ตกแต่งเรี ยบร้ อยก็ 17.17น. นับว่าเป็ นการยกยอดที่นานที่สุดในชีวิตที่เคยทามาเลยครั บ เรามิได้ ทาพิธีการ
พิธีกรรม พิเศษใดๆ ก็เพราะสาเหตุนี ้เองครับ เพราะถ้ าเราจะต้ องทาพิธียกยอดจะต้ องใช้ เวลาในการเตียมพิธี
การต่างๆ และจะต้ องทาการซ้ อมยกยอดเช่นเดียวกับวันนี อ้ ี ก สองสามครัง้ ก่อน ที่ จ ะยกยอดในพิธี ได้ นัน้
หมายถึงว่าเราอาจต้ องใช้ เวลาเพิ่มอีกเกือบสองสัปดาห์ในการจัดพิธียกยอด และเนื่องจากในส่วนยอดเจดีย์เรา
ไม่มีการบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ซึ่งเป็ นส่วนที่สาคัญที่สุดในการสร้ างเจดีย์นี ้ เราจึงให้ ความสาคัญในการ
บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุมากกว่า ซึ่งได้ พิจารณาว่าจะจัดพร้ อมกับพิธีมอบถวายเสนาสนะวัดป่ ามหาวันเมื่อ
องค์พระเจดีย์เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วนะครับ (ต้ องอธิบายกันหน่อย เพราะมีคนต่อว่ามาว่าไม่บอกกัน -วันนี ้วันเดียว
ผู้คนที่ขึน้ ไปติดตังยอดเจดี
้
ย์ ก็หน้ าตามือไม้ ไหม้ เกรี ยมกันไปทุกคนเลยครั บ) กราบขออภัยนะครั บ เพราะ
กาหนดการทางานของมูลนิธิฯผิดพลาดไปเยอะมากๆแล้ ว เราจึงต้ องรี บทาเจดีย์ให้ เสร็จในกลางเดือนหน้ าครับ
มีงานสร้ างรพ.หนองวัวซอ ที่เข้ าคิวรอไว้ จะต้ องเริ่มในสิงหาคม 2563 ในโอกาส 72 ปี หลวงปู่ บญ
ุ มี ถ ้าเต่าครับ

การยกยอดเจดีย์ ที่นานที่สดุ ในชีวิต
เริ่ มจากการเตรี ยมส่วนประกอบต่างๆ จาก กทม.มาพร้ อมในวันจันทร์ ทดสอบประกอบส่วนต่างๆ
วันอังคาร ทาให้ เราใช้ เวลาเตรี ยมการยกยอดอยู่สองวัน พอประกอบเสร็ จก็นดั รถเครนจากน่านเครนมายกให้
ตอนแรกนึกว่าสัก 35 ได้ แต่เอาเข้ าจริ งๆ ต้ องเป็ นแบบ 55 ตันมาแทนครับ คืนก่อนยกยอด ฝนตกหนักมากถนน
ทางเข้ าก็ชมุ่ น ้า น่ากลัวว่าจะเข้ ามาไม่ได้ แต่สดุ ท้ ายก็เข้ ามาเริ่มงานได้ ตงแต่
ั ้ เก้ าโมงเช้ า กาหนดว่าจะใช้ เวลายก

ประมาณ 2 ชม.ก็กลับกลายเป็ น 4-5 ชม. ปั ญหาที่เราเตรี ยมการไว้ ก็ผ่า นไปได้ ดีทงตั
ั ้ วกระเช้ าที่ให้ รถเครนยก
แต่ไปติดปัญหาเล็กๆคือสายล่อฟ้าที่ใช้ อย่างดี สายทองแดงแค่หนึง่ นิ ้ว กลับทาให้ เพิ่มเวลาทางานเกือบหนึ่งเท่า
ครับ เพราะดึงออกปลายท่อยากมากๆ จนคุณสมศักดิต์ ้ องทุบเปิ ดให้ เห็นปลายท่อเหล็กและขยายปลายท่อออก
จึงสามารถใช้ เครื่ องทดแรงดึงปลายสายทองแดงออกมาจนได้ (ทังๆที
้ ่ปลายสายผูกติดกับลวดสลิงไว้ แล้ ว) พอดึง
ได้ แต่ก็แก้ ขดสายทอแดงที่ปลายฉัตรไม่ไ ด้ จึง ต้ องตัดท่อเหล็กออกบางส่วนให้ สายทองแดงที่เป็ นปมเข้ าได้
ต่อมาก็ขนาดท่อกับขนาดปูนต่างกันอยู่ไม่ถึงซม.แต่ก็ต้องเปิ ดมาแก้ ไขกันอีก พอบ่ายสองประกอบได้ ก็ตอ่ ด้ วย
งานเก็บรายละเอียดต่างๆ เช่นงานเชื่อม งานติดพุกเคมีฯ พองานชุดนี ้เสร็ จจึงจัดการทาความสะอาด และพ่นสี
ทองซ่อมสีที่เสียหายจากการทางาน กว่าจะเสร็ จก็ห้าโมงเย็นครับ คณะทางานทังร้้ อน ทังอ่
้ อนแรงปวดเมื่อย
เพราะต้ องเกร็ งมือเกร็ งขาตลอดการทางาน ผิวหนังถูกเผาไหม้ เกรี ยม ไม่ค่ อยมีเวลาได้ ทานแม้ แต่น ้า กว่าจะได้
พักทานอาหารกลางวันก็เกือบบ่ายสาม เสร็ จแล้ วจึงขึ ้นไปทางานกันต่อจนเย็น (ดีหน่อยที่หกโมงมีจ่ายค่าแรง
ทางานครึ่ งเดือน) เย็นทานอาหารกันไม่ลงหลายคนเลยครับ หมดแรง แม้ งานทุกคนจะเสร็ จ แต่....งานเรื่ อง
สายล่อฟ้าก็ต้องทาต่อ โดยต่อสายจากยอดปลายเจดีย์ มาเชื่อมกับสายในองค์ระฆัง และดึงสายลงไปฐานเจดีย์
ทาทางลอดพื ้นดินออกมาทาระบบกราวด์ โดยตอกสาย กราวด์ร็อดทองแดง หก เมตรหลายเส้ น ลงไปในดิน
บริ เวณใกล็ฐานเจดีย์ แล้ วต่อเชื่อมสายล่อฟ้าจากในเจดีย์ให้ เสร็ จในวันนี ้เพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายจากฟ้าผ่าได้
ครับ พี่ตู่ หัวหน้ าช่างพี่สุเมธทากันอยู่จนทุ่มกว่ากว่าจะเสร็ จกลับ กทม.ได้ (ก่อนงานนี ้เธอก็ต่อไฟฟ้าเข้ าตาม
อาคารทุกแห่งในเสนาสนะนี ้ไว้ อย่างเรี ยบร้ อยแล้ วด้ วยนะครับ มีไฟฟ้าให้ ใช้ ทกุ อาคารเลยครับ - ดูจะสบายไป
หน่อย แต่มีสามกุฏี ที่ไม่มีไฟฟ้าให้ ครับ กระผมขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ เสียสละแรงกายแรงใจกาลัง
กายกาลังใจกาลังทรัพย์ช่วยสร้ างพระเจดีย์แห่งนี ้ ให้ สาเร็ จ แต่ละขันแต่
้ ละตอนนันมี
้ ปัญหามากมาย แต่เราก็
ร่วมแรงร่วมใจกัน จนผ่านอุปสรรค มาได้ จนถึงวันนี ้ ขอให้ ผ่านอุปสรรคไปจนตลอดจนสาเร็จเป็ น พุทธานุสติ ที่
ระลึกถึงพระรัตนตรัยของสรรพสัตว์ที่ได้ พบเห็นตลอดไปนะครับ ด้ วยความระลึกในพระคุณ ด้ วยความรัก ความ
ปรารถนาดีจากใจ

16 ก.ค. 63 เตรี ยมงานสร้ างกาแพงแก้ ว ปี หน้ าเราต้ องสร้ างกาแพงแก้ วรอบพระอุโบสถฯวัดป่ าบัวแก้ ว
สาหรับงานพิธีฉลองพัทธสีมา ซึ่งมีงานที่ต้องเตรี ยมการเยอะมากๆ เพิ่งกลับจากน่าน พรุ่งนี ้ก็คงต้ องไปเตรี ยม
งานที่ทองผาภูมิหน่อย จะได้ ดงู านก่อสร้ างอาคารที่รพ.ทองผาภูมิด้วยครับ งานที่ต้องรี บทาก่อนสาหรับกาแพง
คือ สัง่ จองศิลาแรง เพื่อประมาณการใช้ ศิลาแรง คิดราคาโดยประมาณจากราคาที่เราใช้ สร้ างกาแพงพระบรม
ธาตุเจดีย์ของท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ น่าจะอยูป่ ระมาณ 60,000 บาท

19 ก.ค.63 ธรรมะจากพระโอษฐ์ เรื่ องมหาสติปัฏฐานสูตร หมวด กาย
เรื่ องการพิจารณากาย กายานุปัสสนา
1. อานาปานะสติ แบ่งเป็ น สมถะและวิปัสสนา
2. กาหนดอริยาบทใหญ่ -ยืน-เดิน-นัง่ -นอน
3. กาหนดอริยาบทย่อย - สัมปชัญญะ-ก้ าว/ถอย, มอง/เหลียว, เหยียด/คู้, ดื่ม/เคี ้ยว,ขิมรสฯ
4. พิจารณาปฎิกลู ญ
ั ญา -อาการ 32
5. พิจารณา ธาตุ- 4 ดินน ้าลม ไฟ 6 เพิ่ม อากาศ ,วิญญาณ
6. นวสิวถิก-พิจารณาศพ 9 ประเภท ตังแต่
้ ตายใหม่ๆ จนเหลือแต่เถ้ ากระดูก
บทพิจารณากาย เน้ นเอาสติ เขาไปรู้อยู่ในกาย เพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับกาย เช่น การ
เกิดดับ-ไตรลักษณ์ ของกาย เช่นลมเข้ า/ลมออก,อริ ยาบทที่ทนอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจพิจารณา
จากรูปภายนอกเทียบกับรูปภายใน สลับกันไปเพื่อให้ เห็นการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงของรูปที่มีอยู่ตลอดเวลา
แต่เรามักไม่ได้ ใส่ใจ จึงหลงยึดอยูใ่ นรูปนันว่
้ าคงทน ตังอยู
้ ่ เป็ นเราเป็ นของเราเป็ นต้ น การพิจารณาธาตุ เห็นรูป
คือองค์ประกอบของธาตุ ที่แปรเปลี่ยนไปมา เมื่อดินพร่ องจึงต้ องเติมอาหารลงไป นา้ พร่ องก็เช่นกัน ไฟคือ

พลัง งานก็ เ ช่นกัน อาการ 32 และสากศพก็ พิจ ารณาได้ ง่ ายขึน้ เพราะหยาบและใหญ่ มองกายนี เ้ ป็ น ชิ น้ ๆ
ประกอบกันขึ ้นมา จากโครงกระดูก มีเลือดเนื ้อเอ็ นยึดไว้ มีอวัยวะต่างให้ ร่างกายนี ้ทาหน้ าที่อยู่ได้ เมื่อเข้ าใจใน
ความจริ งเหล่านี ้ก็จะทาให้ เรารู้ เข้ า ใจ ยอมรับ จะได้ เบื่อหน่าย ปล่อยว่างกาย ไม่ยึดว่าเป็ นตัวเราของเราไม่ยดึ
หวงแหนอีกต่อไป จึงสามารถใช้ กายทาประโยชน์ สร้ างบุญสร้ างกุศลได้ ยิ่งขึ ้นๆ สัมมาสติ ที่เดินรู้ในกายเช่นนี ้
จะทาให้ กิเลส /ตัญหา/อุปาทาน ไม่สามารถมาแทรกในจิตได้ ทาให้ เราจะไม่หลงไปตามกิเลสตัญหา อุปาทาน
หลงว่ากายนี ้สวยงาม น่ารักน่าใคร่ ยึดมาเป็ นตัวเป็ นตน คอยแต่เฝ้าดูแลถนอมกายนี ้ไว้
การที่จะตามรู้ พิจารณาได้ เช่นนี ้ ในพระสูตร ได้ ให้ เคล็ดไว้ ว่า " อาตาปี สัมปชาโน สติมา" คือจะต้ องมี
สติ มีสมั ปชัญยะและมีความเพรี ยร เพ่งเผากิเลสอยู่ เหมือนที่ครู บาอาจารย์สายวัดป่ าท่านใช้ คาว่า "สารวมระวัง" สารวม (รู้ตวั รู้กาย/ใจ) ระวัง(มิให้ กิเลสหรื อกุศลเกิดในใจ) ที่เหลือก็เป็ นหน้ าที่ของเราตัวใครตัวเราแล้ วนะ
ครับ กราบอนุโมทนา

22 ก.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน เช้ าถวายจังหันแล้ วปรึกษางานกับท่านอาจารย์วะ พี่ๆจากวัดป่ าคอวังมา
ช่วยทาความสะอาดศาลาและเสนาสนะภายในวัดตังแต่
้ เช้ าเลยครับ เห็นเขาว่าพระอาจารย์ตนั๋ ท่านจะแวะมา
พักที่วดั คืนสองคืนครับ
น ้าในฝายดินด้ านบนเต็มทุกบ่อแล้ วครับ แต่ในปี แรกคงเก็บน ้าได้ อย่างดีก็หกเดือนครับ คาดว่าภายใน
สามปี คงเก็บน ้าไว้ ได้ ครับ ทางเดินภายในวัดมีน ้าขังเป็ นบางแห่ง ตอนทาถนนก็ว่าทาทางระบายน ้าไว้ แล้ ว ไม่
ทราบเป็ นเพราะฝนตกหนักหรื อใครมาปรับหน้ าดินแล้ วปรับเอาร่องน ้าเราออกไปด้ วยหรื อเปล่านะครับ

23 ก.ค. ถวายจังหันพ่อแม่ครูอาจารย์ตนั๋
เช้ าพี่น้องเมืองน่านเรามาจากหลากหลายอาเภอมาร่วมกั นกราบถวายจังหันพ่อแม่ครู อาจารย์ตนั๋ ณ
ศาลาโรงน ้าร้ อนเนื่องจากพื ้นศาลาใหญ่ยงั แก้ ไขไม่เสร็จครับ
เช้ าหลังจังหัน ครูอาจารย์ตนั๋ ท่านเมตตาให้ ธรรมะโอวาทสันๆ
้ ให้ พวกเราเรื่ อง การปฎิบตั ภิ าวนา. ท่าน
ให้ ยึดมั่นในทาน ที่พวกเราทาไว้ ดีแล้ ว แต่ก็ให้ ยึดมั่นในศีลด้ วย ท่านว่าผู้มีศีลย่อมเป็ นที่รักของทุกคน เป็ น
คุณสมบัติของมนุษย์ และเมื่อมีเวลาก็ให้ นงั่ สมาธิภาวนา สวดมนต์ให้ สม่าเสมออย่าได้ ขาด ท่านได้ ยกธรรมะ
เรื่ องมรณานุสติขึ ้นมา ท่านว่าเป็ นธรรมะสาคัญที่พิจารณาได้ ง่าย ได้ ผลต่อการภาวนาอย่างดี แต่กลับไม่คอ่ ยมี
คนจะใช้ คดิ พิจารณา ท่านแบ่งชีวิตเหมือนเทียน คนหนึง่ ๆมี9เล่มๆหนึง่ ๆเท่ากับสิบปี แต่ละคนในพวกเรานี ้เหลือ
กันอยูเ่ ท่าไร? ท่านว่าเมื่อเราระลึกถึงความตายบ่อยๆ เราก็จะได้ คลายความยึดมัน่ ถือในตัวในตนของเราลง ทา
ให้ เราเห็นความไม่เที่ยงในกายนี ้ และคติอนั ไม่แน่นอนของภพของชาติ จนทาให้ เราปล่อ ยวางอัตตาตัวตนได้ ใน
ที่ สุ ด จบสุ ด ท้ ายท่ า นจึ ง สอนให้ พวกเราไม่ ป ระมาทและยึ ด ในปั จฉิ ม โอวาทของพระบรมศาสดา
“ภิกษุทงหลาย
ั้
บัดนี ้ ตถาคตขอเตือน เธอทังหลาย
้
ว่า สังขารทังหลาย
้
เสื่อมไปสิ ้นไปเป็ นธรรมดา เธอทังหลาย
้
จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่ น ให้ ถึงพร้ อมด้ วยความไม่ประมาทเถิด”

ครู จารย์ ต๋ ัน ตรวจงานก่ อสร้ าง บ่ายครูจารย์ท่านเดินสารวจเสนาสนะในวัดอีกครัง้ ไปดูถงั น ้าสแตน
เลสแสนสองหมื่นลิตรที่ท่านมหาสมควรมาสร้ างให้ ไว้ เสร็ จแล้ วขึ ้นไปดูบนองค์พระเจดีย์ ท่านปรารภว่าควรทา
ห้ องบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุเป็ นสีทองเก็บงานปูพื ้นให้ เรี ยบร้ อยก่อนวันบรรจุ ส่วนอีกสองชันให้
้ ทาสีขาว ฉาบ
แต่ภายในให้ เรี ยบร้ อยด้ วย
งานวันนี ้ช่างเจดีย์เริ่ มทาบัวฐานระฆังชันบนตั
้
งแต่
้ เช้ าจนเย็นก็ยงั ไม่เสร็ จเพราะช่วงเช้ าต้ องหยุดกัน
หน่อยกลัวเสียงจากการทางานจะไปรบกวนครู จารย์ตนั๋ เทศน์ให้ ธรรมโอวาทพวกเรา ส่วนช่างทาพื ้นไม้ ศาลา
ใหญ่ เก็บสีครัง้ แรกเสร็ จไปแล้ วบางส่วน เสร็ จเที่ยวนี ้ก็ต้องโป้วแต่งอีกครัง้ ก่อนจะลงสีย้อมไม้ อีกสองสามรอบ
ส่วนบริ เวณช่องระบายลม คุณสมศักดิ์ขบั รถเอาตะแกรงเหล็กมาให้ จากกทม.ถึงวัดก็บ่ายสามเลยครับ กราบ
อนุโมทนาท่านด้ วย แต่คงต้ องแต่งช่องด้ านในแล้ วทาสีเสร็จก่อนจึงจะติ ดตังได้
้ ครับ ส่วนสีที่ลอกร่อนออกที่ขอบ
พื ้นศาลาจากสาเหตุที่ท่านนายช่างเอายิปซัมมาโป้วก่อนทาสี ทาให้ สีไม่สามารถติดกับตัวปูนได้ คงต้ องแก้ ไข
กันยกใหญ่ทีเดียวครับ รอบศาลาเลยครับ!

ครูอาจารย์ตนั๋ เมตตาอธิบายถึงรอยพระพุทธบาท พระพุทธบาทที่เราไปกราบไหว้
บูชานัน้ ไม่ใช่ให้ เราไปกราบหินกราบปูน หรื อไปดูว่าจริ งไม่จริ ง ใหญ่หรื อเล็ก แต่เราต้ องดู
ให้ เห็นถึงธรรมที่แฝงอยู่ด้วย คือพระธรรมคาสอนที่ที่พาให้ เราดาเนินตามรอยเท้ าของท่าน
ธรรมที่พ่อแม่ครู อาจารย์ท่านเดินตามไปแล้ ว พบเส้ นทางแห่งการพ้ นทุกข์แล้ ว เราต้ องคิด
พิจารณาตามทางที่พระบรมศาสดาพาเราเนินไป เส้ นทางเดียวกับที่ครู อาจารย์เราพาเดิน
จึงจะเรี ยกได้ วา่ ไปกราบรอยพระพุทธบาทจริงๆ
ขอเสริ มสักหน่อยสาหรับท่านที่สนใจภาพในรอยพระพุทธบาทนะครับ ปกติจะมี
ภาพอยู่ 108 ภาพ หรื ออาจจะน้ อยกว่านันบ้
้ างก็มี มีภาพต่างๆ ที่แสดงให้ เห็นสมบัติทงหลายในกามภพและรู
ั้
ป
ภพ ตังแต่
้ การเป็ นพระราชามหากษัตริย์ เทวดา พรหมฯ ที่สดุ ในสิ่งที่ สรรพสัตว์พากันแสวงหา แต่ก็เป็ นเพียงสิ่ง
ไม่มีคา่ ใต้ ฝ่าพระบาทของพระบรมศาสดาเท่านัน้ เพราะสิ่งเหล่านันไม่
้ จีรังยัง่ ยืน ไม่มีแก่นสารสาระใดๆ มีแล้ วก็

หมดไปเสื่อมไป มีสขุ ก็กลับมามีทกุ ข์ใหม่อีก วนเวียนไม่มีจดุ จบ_สังสาร_วัฏฏ สิ่งที่พระบรมศาสดาชี ้ไว้ และมี
แนวทางหรื อมรรคให้ พวกเราพากันดาเนินไปนัน้ มีค่าสูงกว่าสิ่งเหล่านี ้มากมายนัก พ่อแม่ครู อาจารย์ของเรา
ท่านก็เดินทางเดียวกันนี ้ ทางที่พาไปสู่ความพ้ นทุกข์มีความสุขสงบอย่างนิรันดร์ นี่แหละครับการไปกราบไหว้
รอยพระพุทธบาท ที่ครูบาอาจารย์ทา่ นสอนพวกเราไว้
25 ก.ค. วัดป่ าคอวัง กราบพระอาจารย์ นเรศ ถวายหลอดไฟ และหนัง สื อวัดป่ ามหาวัน ที่ ท่านช่วย
สนับสนุนดูแลช่วยเหลือมาโดยตลอด ไม่คอ่ ยได้ มีเวลาสนทนากันบ่อยนัก จึงถือโอกาสเรี ยนรู้เรื่ องพิธีบวชที่ทาง
วัดป่ าคอวังจัดอยู่เป็ นประจา และเรื่ องพิธีผกู พัทธสีมาตัดลูกนิมิตอีกด้ วย ได้ ความรู้กว่าไปอ่านเองมากเลยครับ
กราบขอบพระคุณครูจารย์นเรศครับ
เช้ าเลยถือโอกาสถวายจังหันพระสงฆ์และพิจารณาอาหารก้ นบาตรท่านเสียเลย กว่าจะเสร็ จก็สายแล้ ว
จึงแวะไปกราบคุณย่าเล็กร้ านศรี คา เรี ยนให้ ท่านทราบว่าวัดเสร็ จแล้ วใช้ เวลาก่อสร้ างเก้ าเดือน แต่ตอนนี ้กาลัง
สร้ างเจดีย์มหาวันอยู่ กาหนดเสร็ จในส่วนที่ต้องทาก่อน12สค. นี ้ พอดีครบรอบหนึ่งปี วันวางศิลาฤกษ์ สร้ างวัด
12สค 62 ด้ วยครับ ออกจากร้ านก็ไปรับป้ายวงกลมต่อทะเบียนอายุเจ้ าขาวไปอีกหนึ่งปี แล้ วไปซื ้อเสื่อน ้ามั น
ลายไม้ สาหรับปูพื ้นเสนาสนะที่วดั ป่ ามหาวัน หนึง่ ม้ วนเต็มหนักเอาเรื่ องอยูค่ รับ

25 ก.ค. พระธาตุมหาวัน
งานก่อสร้ างวันนี ้ทาบัวฐานระฆังเสร็จแล้ วรื อ้ แบบที่ยงั ค้ างอยูใ่ นตัวระฆัง เสร็จแล้ วเทปูนปรับพื ้น บริเวณ
ที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปใต้ ตวั ระฆังชันที
้ ่หนึ่ง (มีทงหมดสามชั
ั้
น)
้ มีพระที่วดั ป่ ามหาวันมาช่วยส่งปูนให้ ด้วย
น่ารักมากๆเลยครั บ พระญี่ ปนพู
ุ่ ดไทยยังไม่ค่อยได้ มากนักยังมาช่วยเลย นึกถึงครู บาโอที่ ช อบมาช่ว ยงาน
ก่อสร้ างวัดนะครับ สืบเนื่องมาจากที่ครูจารย์ใหญ่ท่านมาตรวจเยี่ยมวัดเมื่อวันก่อน ท่านเห็นพระสงฆ์วดั ป่ าบัว
แก้ ว ที่มาช่วยสร้ างพระธาตุเจดีย์กาลังขนอิฐผสมปูนกันทังสองรู
้
ป ท่านเห็นแล้ วสงสารจึงปรารภว่าลูกศิษย์ท่าน
เองที่วดั ก็น่าจะช่วยพระท่านบ้ าง ท่านจึงอนุญาตให้ พระที่วดั มาช่วยงานได้ หนึ่งชัว่ โมงก่อนเวลาปานะทุกๆวัน
จึงเห็นภาพพระมาช่วยยกปูนส่งให้ ช่างสร้ างเจดีย์ เห็นแล้ วก็ดีใจนะครับ เพราะต่อไปท่านคงรักและหวงแหน
สิ่งก่อสร้ างเสนาสนะที่ท่านร่ วมสร้ างมากับมือให้ สวยงามเป็ นระเบียบตลอดไป. ครู บาเกษมว่าท่านอาจารย์
ใหญ่ดาริ จะติดตังชั
้ นบริ
้ เวณที่จะประดิษฐานพระพุทธรูป เลยต้ องอธิบายว่ามีพื ้นที่ที่สามารถวางชันได้
้ แค่ไหน
ในแต่ละชันจะได้
้
ทาแล้ วเรี ยบร้ อยไม่ขวางทางในการบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุในวันทาพิธีมอบวัดครับ เรื่ องนี ้ทา
ให้ ต้องกลับมาพิจารณาว่าจะเพิ่มพื ้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอีกชันหนึ
้ ่งจึงน่าจะเพียงพอสาหรับพระจานวน
มากนะครับ วันนี ้เลิกงานแต่วนั สี่โมงครึ่ง แม่ครัวใหญ่ไม่อยู่ พ่อครัวผลัดกันทากับข้ าวทานเอง วันนี ้ต้ มยาปลา
เห็นนัง่ ทานรวมกันท่าทางอร่อยอยูน่ ะครับ

ข้ อวัตร พระวัดป่ า เป็ นปกติที่จะต้ องรักษาดูแลเสนาสนะอาคารต่างๆในวัดเป็ นประจา ซึ่งที่วดั นี ้อาจไม่
ค่อยได้ เห็นบ่อยนัก เพราะเสนาสนะกาลังก่อสร้ าง แต่หลังสร้ างเสร็ จ ครู จารย์ตนั๋ ท่านมาตรวจเยี่ยมและให้
คาแนะนาในการดูแลเสนาสนะ จึงได้ เห็นภาพสวยงามเช่นนี ้ ท่านชินทาโร่ กวาดถูอาคาร กุฎิพระอาจารย์ตนั๋
กุฎิพระไพบูลย์ ศาลาฟั งธรรมและกูฏาคารศาลาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี อีกด้ วย เห็นแล้ วก็ปลื ้มใจนะครับ
ข้ อวัตรเหล่านี ้นี่เองที่ดแู ลรักษาพระสงฆ์สายพระป่ ากรรมฐานให้ อยู่ในพระธรรมวินยั ได้ เพราะเป็ นการขัดเกลา
กิเลสออกไปที่ละเล็กทีละน้ อยนันเอง
้ กราบอนุโมทนา

26 ก.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน
เช้ าถวายจังหันพระสงฆ์เสร็จก็ไปดูงานพื ้นศาลาใหญ่ ขัดโป้วรอบที่สามแล้ วครับ คงอีกสักสองสามรอบ
ก็สวยแล้ วนะครับ ส่วนบัวที่ฐานระฆังทายากครับ เพราะตัวยึดแบบยังแข็งแรงไม่พอ วันนี ้จึงต้ องทาเอวที่ฐาน
ระฆังก่อน เสร็ จจึงจะกลับไปรี ดปูนตามแบบที่ฐานระฆังได้ ครับเพราะมีที่เกาะยึดดีขึ ้นแล้ วครับ ตกเย็นก็มีการ

มอบปั จจัยให้ ช่างแต่ละคนที่ช่วยเหลือทางานถวายพระพุทศาสนา อดทนไม่บน่ กับความร้ อนหนาวของอากาศ
เมืองน่านปี นี ้
พื ้นศาลาอุโบสถ ยังไม่เสร็ จ ปิ ดรูระบายอากาศรอบพื ้นทังหมดยกเว้
้
นแถบด้ านหน้ า เหล็กที่ทาไว้ เพื่อ
ปิ ดช่องนี ้ก็ยงั ไม่เพียงพอต้ องสัง่ เพิ่มขึ ้นอีกสองจุดครับ

30 ก.ค. รพ.ทองผาภูมิ อาคาร 75 ปี พระอาจารย์สาคร - ห้ องประชุมใหญ่- +แผนกกายภาพบาบัด-+
แผนกแพทย์แผนไทย ใกล้ เป็ นรูปร่างแล้ วครับ
เพื่อนๆท่านใดประสงค์ร่วมบุญเรี ยนเชิญนะครับ งบประมาณที่ใช้ จา่ ยไปยังมีผ้ รู ่วมบุญมาไม่ถึงครึ่งเลย
ครับ ร่วมช่วยเหลือผู้เจ็บป่ วยและด้ อยโอกาสในชนบทกันนะครับ

31 ก.ค. โรงงานคุณสมศักดิ์ คุณสมศักดิ์สงั่ ให้ ลกู น้ องพับขันบั
้ นใด อาคารโรงครัวให้ เรี ยบร้ อยแล้ วครั บ
ส่ ง ไปน่ า นก็ ป ระกอบกั บ ตัว แม่ บัน ใดได้ เ ลยครั บ ต่อ ไปอาคารครั ว ก็ จ ะขึ น้ ลงได้ ส ะดวกขึ น้ แล้ วนะครั บ
ขอบพระคุณครับ

