
กรกฎาคม 2563 

4-7 กค.63 ทริปจาริกบุญแสวงธรรม ในวาระถวายผ้าอาบน า้ฝนและเทยีนพรรษา 2563 

พวกเราเดนิทางกราบท าวตัรพอ่แมค่รูอาจารย์17วดั รถตู้สองคนั รถกระบะพ่ีอ้อยสง่ของไปถ า้เตา่ก่อน 
 1 คนั รถกระบะคุณสมศักดิ์ขนของตามไปอีก1คนั ได้ใช้ชีวิตร่วมกันส่ีคืนสองวัน ในรถได้ท าวัตรสวดมนต์ 

สนทนาธรรมกับไป เช่น หัวใจของพระพุทธศาสนา บุญกิริยาวัตถุ 10 อริยมรรค โพธิปักขิยธรรม 37 เบื่อก็

เปล่ียนเป็นชาดกบ้าง ประวตัิครูบาอาจารย์บ้าง เกร็ดค าสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นัน้องค์นี ้มาเล่าสู่กนัฟัง

บ้าง และท่ีขาดไมไ่ด้คือน าพระธรรมะโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่ีมอบให้ชาวคณะมาสรุป มาพิจารณากนัอีก

ครัง้ทัง้ในรถและก่อนนอน   ก่อนนอนเราก็ได้สนทนาธรรมปฎิบตัิกัน แลกเปล่ียนประสพการณ์ ความรู้ด้าน

ปฎิบตัิภาวนากนั ก่อนและหลงัการนัง่ภาวนา ปกติก็ประมาณตี1/เท่ียงคืน แตบ่างท่านก็นัง่ภาวนากนัยนัสว่าง

เลย เช้ามาก็เข้าครัว ช่วยกนัท าอาหารถวายสงฆ์ ใส่บาตรท าบญุกนั คนท่ีภาวนาไม่ไหวตีส่ีก็ต้องต่ืนท าวตัรเช้า

ก่อนจะเข้าครัว เย็นก็ท าวตัรเย็นภาวนาจนเท่ียงคืน แม้จะหนกัไปบ้างแต่ก็มีความสุขกันดี มีฉลองวนัเกิดให้พ่ี

ใหญ่ ในคณะ พ่ีประยูร ในร้านอาหารขากลบักทม. ระหว่างทางมีคนเห็นคณะเราก็เอาล าไยมาร่วมบุญถวาย

จงัหนัพอ่แมค่รูอาจารย์ 



 

 



 

  

      12 ก.ค.63 solarcell ถึงวดัป่า

กตญัญตุารามแล้วครับ  

 

 

 

15 ก.ค. 63 ผู้ ร่วมบุญยกยอดฉัตรเจดีย์วดัป่ามหาวนั เน่ืองจากการท างานยกยอดฉัตรเจดีย์ท ากันไป

อย่างตอ่เน่ือง วนัจนัทร์เอาปลียอดกบัหยดน า้ค้างมาถึงวดัโดยคณุสมศกัดิ์ วนัองัคาร พ่ีสเุมธตอ่สายล่อฟ้าเข้า

กบัแกนฉัตร และประกอบส่วนยอดเจดีย์ตัง้ไว้ พอคิดว่าน่าจะได้ก็ตกลงยกยอดกันเลย เสร็จก็นดัรถยกเข้ามา

ตอนเช้า ลงข่าวในเฟตไปว่าจะยกยอด มีท่านอาจารย์นเรศกบัศิษย์วดัคอวงัท่ีท่านส่งมาช่วยดแูลวดัป่ามหาวนั 

มาให้ก าลงัใจหลายคนทัง้พระท่ีวดัและโยม ท าให้ทีมงานช่ืนใจกนัมาก แตก็่ไม่เสียใจท่ีหลายคนท่ีหวงัว่าจะมา

แตไ่ม่ได้มาร่วมด้วย เพราะคณะท่ีมาก็อดทนอยู่กนัจนเกือบเท่ียงก็ยงัไม่เสร็จจึงต้องกลบักนัก่อนปล่อยให้พวก

เราท างานกนัตอ่ อย่างท่ีได้เรียนไว้แล้ว จาก 9 โมงกว่าจะเสร็จก็ 5 โมงเย็นเลยครับ ถ้าอยู่ด้วยคงจะล าบากกัน

นา่ดเูลยนะครับ กราบอนโุมทนาและขออภยัมา ณ ท่ีน่ีด้วยนะครับ 

 



ยกยอดเจดีย์พระธาตมุหาวนั (ปลียอด หยาดน า้ค้างและฉัตรทองค า) เร่ิมท าการยกยอดตัง้แต่9โมงเช้า

ของวนัพธุท่ี15กค. กว่าจะน าลงแกนปนูฐานยอดของปล่องไฉนได้ก็เป็นเวลา 14.37น. กว่าจะประกอบเสร็จสิน้ 

ตกแต่งเรียบร้อยก็17.17น. นับว่าเป็นการยกยอดท่ีนานท่ีสุดในชีวิตท่ีเคยท ามาเลยครับ เรามิได้ท าพิธีการ 

พิธีกรรม พิเศษใดๆ ก็เพราะสาเหตนีุเ้องครับ เพราะถ้าเราจะต้องท าพิธียกยอดจะต้องใช้เวลาในการเตียมพิธี

การต่างๆ และจะต้องท าการซ้อมยกยอดเช่นเดียวกับวันนีอี้กสองสามครัง้ ก่อน ท่ีจะยกยอดในพิธีได้ นัน้

หมายถึงวา่เราอาจต้องใช้เวลาเพิ่มอีกเกือบสองสปัดาห์ในการจดัพิธียกยอด และเน่ืองจากในส่วนยอดเจดีย์เรา

ไม่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในการสร้างเจดีย์นี ้เราจึงให้ความส าคญัในการ

บรรจุพระบรมสารีริกธาตมุากกว่า ซึ่งได้พิจารณาว่าจะจดัพร้อมกับพิธีมอบถวายเสนาสนะวดัป่ามหาวนัเม่ือ

องค์พระเจดีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ (ต้องอธิบายกนัหน่อย เพราะมีคนตอ่ว่ามาว่าไมบ่อกกนั -วนันีว้นัเดียว

ผู้คนท่ีขึน้ไปติดตัง้ยอดเจดีย์ ก็หน้าตามือไม้ไหม้เกรียมกันไปทุกคนเลยครับ) กราบขออภัยนะครับ เพราะ

ก าหนดการท างานของมลูนิธิฯผิดพลาดไปเยอะมากๆแล้ว เราจึงต้องรีบท าเจดีย์ให้เสร็จในกลางเดือนหน้าครับ 

มีงานสร้างรพ.หนองววัซอ ท่ีเข้าควิรอไว้ จะต้องเร่ิมในสิงหาคม 2563 ในโอกาส 72 ปีหลวงปู่ บญุมี ถ า้เตา่ครับ 

 
การยกยอดเจดีย์ ท่ีนานท่ีสดุในชีวิต  

เร่ิมจากการเตรียมส่วนประกอบต่างๆ จาก กทม.มาพร้อมในวันจันทร์ ทดสอบประกอบส่วนต่างๆ     

วนัองัคาร ท าให้เราใช้เวลาเตรียมการยกยอดอยู่สองวนั พอประกอบเสร็จก็นดัรถเครนจากน่านเครนมายกให้ 

ตอนแรกนึกว่าสกั 35 ได้แตเ่อาเข้าจริงๆ ต้องเป็นแบบ 55 ตนัมาแทนครับ คืนก่อนยกยอด ฝนตกหนกัมากถนน

ทางเข้าก็ชุม่น า้ นา่กลวัวา่จะเข้ามาไมไ่ด้ แตส่ดุท้ายก็เข้ามาเร่ิมงานได้ตัง้แตเ่ก้าโมงเช้า ก าหนดวา่จะใช้เวลายก



ประมาณ 2 ชม.ก็กลบักลายเป็น 4-5 ชม. ปัญหาท่ีเราเตรียมการไว้ก็ผ่านไปได้ดีทัง้ตวักระเช้าท่ีให้รถเครนยก 

แตไ่ปตดิปัญหาเล็กๆคือสายล่อฟ้าท่ีใช้อยา่งดี สายทองแดงแคห่นึง่นิว้ กลบัท าให้เพิ่มเวลาท างานเกือบหนึ่งเท่า

ครับ เพราะดงึออกปลายท่อยากมากๆ จนคณุสมศกัดิต้์องทบุเปิดให้เห็นปลายท่อเหล็กและขยายปลายท่อออก 

จงึสามารถใช้เคร่ืองทดแรงดงึปลายสายทองแดงออกมาจนได้(ทัง้ๆท่ีปลายสายผกูตดิกบัลวดสลิงไว้แล้ว) พอดงึ

ได้แต่ก็แก้ขดสายทอแดงท่ีปลายฉัตรไม่ได้จึงต้องตัดท่อเหล็กออกบางส่วนให้สายทองแดงท่ีเป็นปมเข้าได้ 

ตอ่มาก็ขนาดท่อกบัขนาดปนูตา่งกนัอยู่ไม่ถึงซม.แตก็่ต้องเปิดมาแก้ไขกนัอีก พอบา่ยสองประกอบได้ ก็ตอ่ด้วย

งานเก็บรายละเอียดตา่งๆ เช่นงานเช่ือม งานติดพกุเคมีฯ พองานชดุนีเ้สร็จจงึจดัการท าความสะอาด และพ่นสี

ทองซ่อมสีท่ีเสียหายจากการท างาน กว่าจะเสร็จก็ห้าโมงเย็นครับ คณะท างานทัง้ร้อน ทัง้อ่อนแรงปวดเม่ือย 

เพราะต้องเกร็งมือเกร็งขาตลอดการท างาน ผิวหนงัถกูเผาไหม้เกรียม ไม่ค่อยมีเวลาได้ทานแม้แตน่ า้ กว่าจะได้

พกัทานอาหารกลางวนัก็เกือบบา่ยสาม เสร็จแล้วจึงขึน้ไปท างานกันต่อจนเย็น (ดีหน่อยท่ีหกโมงมีจ่ายค่าแรง

ท างานคร่ึงเดือน) เย็นทานอาหารกันไม่ลงหลายคนเลยครับ หมดแรง แม้งานทุกคนจะเสร็จ แต่....งานเร่ือง

สายลอ่ฟ้าก็ต้องท าตอ่ โดยตอ่สายจากยอดปลายเจดีย์ มาเช่ือมกบัสายในองค์ระฆงั และดงึสายลงไปฐานเจดีย์ 

ท าทางลอดพืน้ดินออกมาท าระบบกราวด์ โดยตอกสาย กราวด์ร็อดทองแดง หก เมตรหลายเส้น ลงไปในดิน

บริเวณใกล็ฐานเจดีย์ แล้วต่อเช่ือมสายล่อฟ้าจากในเจดีย์ให้เสร็จในวนันีเ้พ่ือไม่ให้เกิดอนัตรายจากฟ้าผ่าได้

ครับ พ่ีตู่ หวัหน้าช่างพ่ีสุเมธท ากันอยู่จนทุ่มกว่ากว่าจะเสร็จกลบั กทม.ได้ (ก่อนงานนีเ้ธอก็ต่อไฟฟ้าเข้าตาม

อาคารทกุแห่งในเสนาสนะนีไ้ว้อย่างเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ มีไฟฟ้าให้ใช้ทกุอาคารเลยครับ - ดจูะสบายไป

หนอ่ย แตมี่สามกฏีุ ท่ีไมมี่ไฟฟ้าให้ครับ  กระผมขอกราบขอบพระคณุทกุๆท่านท่ีได้เสียสละแรงกายแรงใจก าลงั

กายก าลงัใจก าลงัทรัพย์ช่วยสร้างพระเจดีย์แห่งนี ้ให้ส าเร็จ แตล่ะขัน้แตล่ะตอนนัน้มีปัญหามากมาย แตเ่ราก็

ร่วมแรงร่วมใจกนั จนผ่านอปุสรรค มาได้จนถึงวนันี ้ขอให้ผ่านอปุสรรคไปจนตลอดจนส าเร็จเป็น พทุธานสุติ ท่ี

ระลกึถึงพระรัตนตรัยของสรรพสตัว์ท่ีได้พบเห็นตลอดไปนะครับ ด้วยความระลกึในพระคณุ ด้วยความรัก ความ

ปรารถนาดีจากใจ 

 



 

16 ก.ค. 63 เตรียมงานสร้างก าแพงแก้ว ปีหน้าเราต้องสร้างก าแพงแก้วรอบพระอโุบสถฯวดัป่าบวัแก้ว 

ส าหรับงานพิธีฉลองพทัธสีมา ซึ่งมีงานท่ีต้องเตรียมการเยอะมากๆ เพิ่งกลบัจากน่าน พรุ่งนีก็้คงต้องไปเตรียม

งานท่ีทองผาภูมิหน่อย จะได้ดงูานก่อสร้างอาคารท่ีรพ.ทองผาภมูิด้วยครับ งานท่ีต้องรีบท าก่อนส าหรับก าแพง

คือ สัง่จองศิลาแรง เพ่ือประมาณการใช้ศิลาแรง คิดราคาโดยประมาณจากราคาท่ีเราใช้สร้างก าแพงพระบรม

ธาตเุจดีย์ของทา่นเจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ นา่จะอยูป่ระมาณ 60,000 บาท  

 

19 ก.ค.63 ธรรมะจากพระโอษฐ์ เร่ืองมหาสตปัิฏฐานสตูร หมวด กาย  

เร่ืองการพิจารณากาย กายานปัุสสนา 

1. อานาปานะสต ิแบง่เป็น สมถะและวิปัสสนา  2. ก าหนดอริยาบทใหญ่ -ยืน-เดนิ-นัง่-นอน 

3. ก าหนดอริยาบทยอ่ย - สมัปชญัญะ-ก้าว/ถอย, มอง/เหลียว, เหยียด/คู้, ด่ืม/เคีย้ว,ขิมรสฯ  

4. พิจารณาปฎิกลูญัญา -อาการ 32  5. พิจารณา ธาต-ุ 4 ดนิน า้ลม ไฟ 6 เพิ่ม อากาศ ,วิญญาณ  

6. นวสิวถิก-พิจารณาศพ 9 ประเภท ตัง้แตต่ายใหม่ๆ  จนเหลือแตเ่ถ้ากระดกู  

บทพิจารณากาย เน้นเอาสติ เขาไปรู้อยู่ในกาย เพ่ือให้เห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กับกาย เช่น การ

เกิดดบั-ไตรลกัษณ์ ของกาย เช่นลมเข้า/ลมออก,อริยาบทท่ีทนอยู่ไม่ได้ต้องเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจพิจารณา

จากรูปภายนอกเทียบกบัรูปภายใน สลบักนัไปเพ่ือให้เห็นการเกิดดบัการเปล่ียนแปลงของรูปท่ีมีอยู่ตลอดเวลา 

แตเ่รามกัไมไ่ด้ใส่ใจ จงึหลงยดึอยูใ่นรูปนัน้ว่าคงทน ตัง้อยู ่เป็นเราเป็นของเราเป็นต้น การพิจารณาธาต ุเห็นรูป

คือองค์ประกอบของธาตุ ท่ีแปรเปล่ียนไปมา เม่ือดินพร่องจึงต้องเติมอาหารลงไป น า้พร่องก็เช่นกัน ไฟคือ



พลังงานก็เช่นกัน อาการ 32 และสากศพก็พิจารณาได้ง่ายขึน้เพราะหยาบและใหญ่ มองกายนีเ้ป็นชิน้ๆ

ประกอบกนัขึน้มา จากโครงกระดกู มีเลือดเนือ้เอ็นยึดไว้ มีอวยัวะตา่งให้ร่างกายนีท้ าหน้าท่ีอยู่ได้ เม่ือเข้าใจใน

ความจริงเหล่านีก็้จะท าให้เรารู้ เข้าใจ ยอมรับ จะได้เบื่อหน่าย ปล่อยว่างกาย ไม่ยึดว่าเป็นตวัเราของเราไม่ยดึ

หวงแหนอีกตอ่ไป จึงสามารถใช้กายท าประโยชน์ สร้างบญุสร้างกศุลได้ยิ่งขึน้ๆ  สมัมาสติ ท่ีเดินรู้ในกายเช่นนี ้

จะท าให้กิเลส /ตญัหา/อปุาทาน ไม่สามารถมาแทรกในจิตได้ ท าให้เราจะไม่หลงไปตามกิเลสตญัหา อปุาทาน 

หลงวา่กายนีส้วยงาม นา่รักนา่ใคร่ ยดึมาเป็นตวัเป็นตน คอยแตเ่ฝา้ดแูลถนอมกายนีไ้ว้ 

การท่ีจะตามรู้ พิจารณาได้เช่นนี ้ในพระสตูร ได้ให้เคล็ดไว้ว่า " อาตาปี สมัปชาโน สติมา" คือจะต้องมี 

สติ มีสมัปชญัยะและมีความเพรียร เพ่งเผากิเลสอยู่ เหมือนท่ีครูบาอาจารย์สายวดัป่าท่านใช้ค าว่า "ส ารวม -

ระวงั" ส ารวม (รู้ตวัรู้กาย/ใจ) ระวงั(มิให้กิเลสหรือกศุลเกิดในใจ) ท่ีเหลือก็เป็นหน้าท่ีของเราตวัใครตวัเราแล้วนะ

ครับ กราบอนโุมทนา 

 

22 ก.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน เช้าถวายจงัหนัแล้วปรึกษางานกบัท่านอาจารย์วะ พ่ีๆจากวดัป่าคอวงัมา

ช่วยท าความสะอาดศาลาและเสนาสนะภายในวดัตัง้แตเ่ช้าเลยครับ เห็นเขาว่าพระอาจารย์ตัน๋ ท่านจะแวะมา

พกัท่ีวดัคืนสองคืนครับ 

น า้ในฝายดินด้านบนเต็มทกุบอ่แล้วครับ แตใ่นปีแรกคงเก็บน า้ได้อย่างดีก็หกเดือนครับ คาดว่าภายใน

สามปีคงเก็บน า้ไว้ได้ครับ ทางเดินภายในวดัมีน า้ขงัเป็นบางแห่ง ตอนท าถนนก็ว่าท าทางระบายน า้ไว้แล้ว ไม่

ทราบเป็นเพราะฝนตกหนกัหรือใครมาปรับหน้าดินแล้วปรับเอาร่องน า้เราออกไปด้วยหรือเปลา่นะครับ 



 
 

23 ก.ค.  ถวายจงัหนัพอ่แม่ครูอาจารย์ตัน๋  

เช้าพ่ีน้องเมืองน่านเรามาจากหลากหลายอ าเภอมาร่วมกันกราบถวายจงัหนัพ่อแม่ครูอาจารย์ตัน๋ ณ 

ศาลาโรงน า้ร้อนเน่ืองจากพืน้ศาลาใหญ่ยงัแก้ไขไมเ่สร็จครับ 

เช้าหลงัจงัหนั ครูอาจารย์ตัน๋ ทา่นเมตตาให้ธรรมะโอวาทสัน้ๆ ให้พวกเราเร่ือง การปฎิบตัภิาวนา. ทา่น

ให้ยึดมั่นในทาน ท่ีพวกเราท าไว้ดีแล้ว แต่ก็ให้ยึดมั่นในศีลด้วย ท่านว่าผู้ มีศีลย่อมเป็นท่ีรักของทุกคน เป็น

คณุสมบตัิของมนุษย์ และเม่ือมีเวลาก็ให้นัง่สมาธิภาวนา สวดมนต์ให้สม ่าเสมออย่าได้ขาด ท่านได้ยกธรรมะ

เร่ืองมรณานสุติขึน้มา ท่านว่าเป็นธรรมะส าคญัท่ีพิจารณาได้ง่าย ได้ผลตอ่การภาวนาอย่างดี แตก่ลบัไม่คอ่ยมี

คนจะใช้คดิพิจารณา ทา่นแบง่ชีวิตเหมือนเทียน คนหนึง่ๆมี9เลม่ๆหนึง่ๆเทา่กบัสิบปี แตล่ะคนในพวกเรานีเ้หลือ

กนัอยูเ่ทา่ไร? ทา่นวา่เม่ือเราระลึกถึงความตายบอ่ยๆ เราก็จะได้คลายความยึดมัน่ถือในตวัในตนของเราลง ท า

ให้เราเห็นความไมเ่ท่ียงในกายนี ้และคตอินัไมแ่น่นอนของภพของชาติ จนท าให้เราปล่อยวางอตัตาตวัตนได้ใน

ท่ีสุด  จบสุดท้ายท่านจึงสอนให้พวกเราไม่ประมาทและยึดในปัจฉิมโอวาทของพระบรมศาสดา  

“ภิกษุทัง้หลาย บดันี ้ตถาคตขอเตือน เธอทัง้หลาย ว่า สงัขารทัง้หลาย เส่ือมไปสิน้ไปเป็นธรรมดา เธอทัง้หลาย 

จงยงัประโยชน์ตน ประโยชน์ทา่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไมป่ระมาทเถิด” 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219939398789529&set=pcb.10219939440830580&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDAz7Rh8GUQ0hcikAh0aU6kF8_CIYfA9JPTnArpqPCXWQvcbDDVEQq1FbgPJ6_1Gd7CQlDxR0MyPuPb&__xts__%5B0%5D=68.ARCFir4QuZ2E9pjUDKHgtmBSE10-P7EDMpsGBqofoVXstMERReRKgstOB5Mtf1bXweYoN1HmsqJYoD80USz8jMAuDUf5rS2A0tIsFMiJ7qEKq2pX61QzyKcepj4pV_-PbcpmsNOn-HRap0a8qRypZQxDq2ZQoWMLI4OYJcpb-0CNjQ15euF3Kn-OgUIB-6_RGohDcYltxX7O_1d9gTJS67DsMb9scURP6O_iWKfLJsCeHmXgtYx4_d6EU-LmN6f8E7JCOek7Oo5P4VetyWkDcBN2efMMILk8bzU
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219939398789529&set=pcb.10219939440830580&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDAz7Rh8GUQ0hcikAh0aU6kF8_CIYfA9JPTnArpqPCXWQvcbDDVEQq1FbgPJ6_1Gd7CQlDxR0MyPuPb&__xts__%5B0%5D=68.ARCFir4QuZ2E9pjUDKHgtmBSE10-P7EDMpsGBqofoVXstMERReRKgstOB5Mtf1bXweYoN1HmsqJYoD80USz8jMAuDUf5rS2A0tIsFMiJ7qEKq2pX61QzyKcepj4pV_-PbcpmsNOn-HRap0a8qRypZQxDq2ZQoWMLI4OYJcpb-0CNjQ15euF3Kn-OgUIB-6_RGohDcYltxX7O_1d9gTJS67DsMb9scURP6O_iWKfLJsCeHmXgtYx4_d6EU-LmN6f8E7JCOek7Oo5P4VetyWkDcBN2efMMILk8bzU


 

ครูจารย์ตั๋น ตรวจงานก่อสร้าง บา่ยครูจารย์ท่านเดินส ารวจเสนาสนะในวดัอีกครัง้ ไปดถูงัน า้สแตน

เลสแสนสองหม่ืนลิตรท่ีท่านมหาสมควรมาสร้างให้ไว้ เสร็จแล้วขึน้ไปดบูนองค์พระเจดีย์ ท่านปรารภว่าควรท า

ห้องบรรจพุระบรมสารีริกธาตเุป็นสีทองเก็บงานปพืูน้ให้เรียบร้อยก่อนวนับรรจ ุส่วนอีกสองชัน้ให้ทาสีขาว ฉาบ

แตภ่ายในให้เรียบร้อยด้วย 

งานวนันีช้่างเจดีย์เร่ิมท าบวัฐานระฆงัชัน้บนตัง้แต่เช้าจนเย็นก็ยงัไม่เสร็จเพราะช่วงเช้าต้องหยุดกัน

หน่อยกลวัเสียงจากการท างานจะไปรบกวนครูจารย์ตัน๋เทศน์ให้ธรรมโอวาทพวกเรา ส่วนช่างท าพืน้ไม้ศาลา

ใหญ่ เก็บสีครัง้แรกเสร็จไปแล้วบางส่วน เสร็จเท่ียวนีก็้ต้องโป้วแตง่อีกครัง้ก่อนจะลงสีย้อมไม้อีกสองสามรอบ 

ส่วนบริเวณช่องระบายลม คณุสมศกัดิ์ขบัรถเอาตะแกรงเหล็กมาให้จากกทม.ถึงวดัก็บ่ายสามเลยครับ กราบ

อนโุมทนาท่านด้วย แตค่งต้องแตง่ช่องด้านในแล้วทาสีเสร็จก่อนจงึจะติดตัง้ได้ครับ สว่นสีท่ีลอกร่อนออกท่ีขอบ

พืน้ศาลาจากสาเหตท่ีุท่านนายช่างเอายิปซมัมาโปว้ก่อนทาสี ท าให้สีไม่สามารถติดกับตวัปนูได้ คงต้องแก้ไข

กนัยกใหญ่ทีเดียวครับ รอบศาลาเลยครับ! 



 

ครูอาจารย์ตัน๋เมตตาอธิบายถึงรอยพระพุทธบาท พระพทุธบาทท่ีเราไปกราบไหว้

บชูานัน้ ไม่ใช่ให้เราไปกราบหินกราบปนู หรือไปดวู่าจริงไม่จริง ใหญ่หรือเล็ก แตเ่ราต้องดู

ให้เห็นถึงธรรมท่ีแฝงอยู่ด้วย คือพระธรรมค าสอนท่ีท่ีพาให้เราด าเนินตามรอยเท้าของท่าน 

ธรรมท่ีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเดินตามไปแล้ว พบเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์แล้ว เราต้องคิด

พิจารณาตามทางท่ีพระบรมศาสดาพาเราเนินไป เส้นทางเดียวกบัท่ีครูอาจารย์เราพาเดิน

จงึจะเรียกได้วา่ไปกราบรอยพระพทุธบาทจริงๆ 

ขอเสริมสักหน่อยส าหรับท่านท่ีสนใจภาพในรอยพระพุทธบาทนะครับ ปกติจะมี

ภาพอยู่ 108 ภาพ หรืออาจจะน้อยกว่านัน้บ้างก็มี มีภาพตา่งๆ ท่ีแสดงให้เห็นสมบตัิทัง้หลายในกามภพและรูป

ภพ ตัง้แตก่ารเป็นพระราชามหากษัตริย์ เทวดา พรหมฯ ท่ีสดุในสิ่งท่ี สรรพสตัว์พากนัแสวงหา แตก็่เป็นเพียงสิ่ง

ไมมี่คา่ใต้ฝ่าพระบาทของพระบรมศาสดาเท่านัน้ เพราะสิ่งเหลา่นัน้ไมจี่รังยัง่ยืน ไมมี่แก่นสารสาระใดๆ มีแล้วก็



หมดไปเส่ือมไป มีสขุก็กลบัมามีทกุข์ใหม่อีก วนเวียนไม่มีจดุจบ_สงัสาร_วฏัฏ สิ่งท่ีพระบรมศาสดาชีไ้ว้ และมี

แนวทางหรือมรรคให้พวกเราพากันด าเนินไปนัน้ มีค่าสูงกว่าสิ่งเหล่านีม้ากมายนกั พ่อแม่ครูอาจารย์ของเรา 

ท่านก็เดินทางเดียวกันนี ้ทางท่ีพาไปสู่ความพ้นทุกข์มีความสุขสงบอย่างนิรันดร์ น่ีแหละครับการไปกราบไหว้

รอยพระพทุธบาท ท่ีครูบาอาจารย์ทา่นสอนพวกเราไว้ 

 

25 ก.ค. วัดป่าคอวัง กราบพระอาจารย์นเรศ ถวายหลอดไฟ และหนังสือวัดป่ามหาวัน ท่ีท่านช่วย

สนบัสนนุดแูลชว่ยเหลือมาโดยตลอด ไมค่อ่ยได้มีเวลาสนทนากนับอ่ยนกั จงึถือโอกาสเรียนรู้เร่ืองพิธีบวชท่ีทาง

วดัป่าคอวงัจดัอยู่เป็นประจ า และเร่ืองพิธีผกูพทัธสีมาตดัลกูนิมิตอีกด้วย ได้ความรู้กว่าไปอ่านเองมากเลยครับ 

กราบขอบพระคณุครูจารย์นเรศครับ  

เช้าเลยถือโอกาสถวายจงัหนัพระสงฆ์และพิจารณาอาหารก้นบาตรท่านเสียเลย กว่าจะเสร็จก็สายแล้ว 

จึงแวะไปกราบคณุย่าเล็กร้านศรีค า เรียนให้ท่านทราบว่าวดัเสร็จแล้วใช้เวลาก่อสร้างเก้าเดือน แตต่อนนีก้ าลงั

สร้างเจดีย์มหาวนัอยู่ ก าหนดเสร็จในส่วนท่ีต้องท าก่อน12สค. นี ้พอดีครบรอบหนึ่งปี วนัวางศิลาฤกษ์สร้างวดั 

12สค 62 ด้วยครับ ออกจากร้านก็ไปรับป้ายวงกลมต่อทะเบียนอายุเจ้าขาวไปอีกหนึ่งปี แล้วไปซือ้เส่ือน า้มัน

ลายไม้ส าหรับปพืูน้เสนาสนะท่ีวดัป่ามหาวนั หนึง่ม้วนเตม็หนกัเอาเร่ืองอยูค่รับ 

 

 



 

25 ก.ค. พระธาตมุหาวนั  

งานก่อสร้างวนันีท้ าบวัฐานระฆงัเสร็จแล้วรือ้แบบท่ียงัค้างอยูใ่นตวัระฆงั เสร็จแล้วเทปนูปรับพืน้ บริเวณ

ท่ีจะประดิษฐานพระพทุธรูปใต้ตวัระฆงัชัน้ท่ีหนึ่ง (มีทัง้หมดสามชัน้) มีพระท่ีวดัป่ามหาวนัมาช่วยสง่ปนูให้ด้วย 

น่ารักมากๆเลยครับ พระญ่ีปุ่ นพูดไทยยังไม่ค่อยได้มากนักยังมาช่วยเลย นึกถึงครูบาโอท่ีชอบมาช่วยงาน

ก่อสร้างวดันะครับ สืบเน่ืองมาจากท่ีครูจารย์ใหญ่ท่านมาตรวจเย่ียมวดัเม่ือวนัก่อน ท่านเห็นพระสงฆ์วดัป่าบวั

แก้ว ท่ีมาชว่ยสร้างพระธาตเุจดีย์ก าลงัขนอิฐผสมปนูกนัทัง้สองรูป ทา่นเห็นแล้วสงสารจงึปรารภวา่ลกูศษิย์ท่าน

เองท่ีวดัก็น่าจะช่วยพระท่านบ้าง ท่านจึงอนญุาตให้พระท่ีวดัมาช่วยงานได้หนึ่งชัว่โมงก่อนเวลาปานะทุกๆวนั 

จึงเห็นภาพพระมาช่วยยกปนูส่งให้ช่างสร้างเจดีย์ เห็นแล้วก็ดีใจนะครับ เพราะต่อไปท่านคงรักและหวงแหน

สิ่งก่อสร้างเสนาสนะท่ีท่านร่วมสร้างมากับมือให้สวยงามเป็นระเบียบตลอดไป. ครูบาเกษมว่าท่านอาจารย์

ใหญ่ด าริจะติดตัง้ชัน้บริเวณท่ีจะประดิษฐานพระพุทธรูป เลยต้องอธิบายว่ามีพืน้ท่ีท่ีสามารถวางชัน้ได้แค่ไหน

ในแตล่ะชัน้จะได้ท าแล้วเรียบร้อยไมข่วางทางในการบรรจพุระบรมสารีริกธาตใุนวนัท าพิธีมอบวดัครับ เร่ืองนีท้ า

ให้ต้องกลบัมาพิจารณาว่าจะเพิ่มพืน้ท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปอีกชัน้หนึ่งจึงน่าจะเพียงพอส าหรับพระจ านวน

มากนะครับ วนันีเ้ลิกงานแตว่นั ส่ีโมงคร่ึง แม่ครัวใหญ่ไม่อยู่ พ่อครัวผลดักนัท ากบัข้าวทานเอง วนันีต้้มย าปลา 

เห็นนัง่ทานรวมกนัทา่ทางอร่อยอยูน่ะครับ 

 



 
ข้อวตัร พระวดัป่า เป็นปกติท่ีจะต้องรักษาดแูลเสนาสนะอาคารตา่งๆในวดัเป็นประจ า ซึ่งท่ีวดันีอ้าจไม่

ค่อยได้เห็นบ่อยนัก เพราะเสนาสนะก าลังก่อสร้าง แต่หลังสร้างเสร็จ ครูจารย์ตัน๋ท่านมาตรวจเย่ียมและให้

ค าแนะน าในการดแูลเสนาสนะ จึงได้เห็นภาพสวยงามเช่นนี ้ท่านชินทาโร่ กวาดถูอาคาร กุฎิพระอาจารย์ตัน๋ 

กฎิุพระไพบลูย์ ศาลาฟังธรรมและกฏูาคารศาลาของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีอีกด้วย เห็นแล้วก็ปลืม้ใจนะครับ 

ข้อวตัรเหล่านีน่ี้เองท่ีดแูลรักษาพระสงฆ์สายพระป่ากรรมฐานให้อยู่ในพระธรรมวินยัได้ เพราะเป็นการขดัเกลา

กิเลสออกไปท่ีละเล็กทีละน้อยนัน้เอง กราบอนโุมทนา 

 
26 ก.ค. วดัป่ามหาวนั นา่น 

 เช้าถวายจงัหนัพระสงฆ์เสร็จก็ไปดงูานพืน้ศาลาใหญ่ ขดัโปว้รอบท่ีสามแล้วครับ คงอีกสกัสองสามรอบ

ก็สวยแล้วนะครับ ส่วนบวัท่ีฐานระฆงัท ายากครับ เพราะตวัยึดแบบยงัแข็งแรงไม่พอ วนันีจ้ึงต้องท าเอวท่ีฐาน

ระฆงัก่อน เสร็จจึงจะกลบัไปรีดปนูตามแบบท่ีฐานระฆงัได้ครับเพราะมีท่ีเกาะยึดดีขึน้แล้วครับ ตกเย็นก็มีการ



มอบปัจจยัให้ช่างแตล่ะคนท่ีช่วยเหลือท างานถวายพระพทุศาสนา อดทนไม่บน่กบัความร้อนหนาวของอากาศ

เมืองนา่นปีนี ้

 พืน้ศาลาอโุบสถ ยงัไม่เสร็จ ปิดรูระบายอากาศรอบพืน้ทัง้หมดยกเว้นแถบด้านหน้า เหล็กท่ีท าไว้ เพ่ือ

ปิดชอ่งนีก็้ยงัไมเ่พียงพอต้องสัง่เพิ่มขึน้อีกสองจดุครับ 

 

30 ก.ค. รพ.ทองผาภมูิ อาคาร 75 ปี พระอาจารย์สาคร - ห้องประชมุใหญ่- +แผนกกายภาพบ าบดั-+

แผนกแพทย์แผนไทย ใกล้เป็นรูปร่างแล้วครับ 

เพ่ือนๆทา่นใดประสงค์ร่วมบญุเรียนเชิญนะครับ งบประมาณท่ีใช้จา่ยไปยงัมีผู้ ร่วมบญุมาไมถ่ึงคร่ึงเลย

ครับ ร่วมชว่ยเหลือผู้ เจ็บป่วยและด้อยโอกาสในชนบทกนันะครับ 

 



 

31 ก.ค. โรงงานคณุสมศกัดิ์  คณุสมศกัดิ์สัง่ให้ลกูน้องพบัขัน้บนัใด อาคารโรงครัวให้เรียบร้อยแล้วครับ 

ส่งไปน่านก็ประกอบกับตัวแม่บันใดได้เลยครับ ต่อไปอาคารครัวก็จะขึน้ลงได้สะดวกขึน้แล้วนะครับ 

ขอบพระคณุครับ 

 


