
สิงหาคม 2562 
5 ส.ค. วดับุญญาวาส กราบรายงานการด าเนินการท่ีผา่นมา พร้อมน าแผน่ฤกษถ์วายพระอาจารยอ์คัรเดช 

เพื่อจุนเจิมและอธิษฐานจิต ส าหรับงานพิธีวางศิลาฤกษ ์วดัป่ามหาวนั 12สิงหาคม ศกน้ี ท่านอบรมสั่งสอนเร่ือง
การก่อสร้างใหเ้ราทราบทั้งเร่ืองการท าท่ีพกัคนงาน การจดัเวรยามดูแลของใชว้สัดุ การประพฤติตวัของช่างท่ีมา
ก่อสร้างวดั ทุกๆเร่ืองแถบจะไม่แตกต่างจากครูบาอาจารยห์ลวงตาท่านสั่งสอนไว ้ ความคิดความเห็นของครูบา
อาจารยไ์ม่แตกต่างกนัจริงๆ นะครับ ท่านบอกใหท้ราบวา่เป็นห่วงสุขภาพเรา แต่ไดท้  างานรับใชพ้อ่แม่ครูบา
อาจารยท่ี์น่าเคารพศรัทธาดว้ยคุณธรรมท่านนั้นมีคุณอนัยิ่งใหญ่แก่ตวัเราและแก่พระพุทธศาสนา นบัเป็นโอกาส
อนัดียิง่ของพวกเรา ยิง่ไดแ้บ่งเบาภาระท่านไดบ้า้งก็เป็นสุขแลว้ครับ กลวัแต่วา่จะท าอะไรท่ีเป็นการไม่ถูกตอ้งไม่
เหมาะสมเท่านั้น สุขภาพจะเป็นเช่นไรได ้ อยา่งไรอายท่ีุมากข้ึนก็คงไม่ท าใหเ้ราแขง็แรงข้ึนอยูแ่ลว้ กราบ
ขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารยท่ี์เมตตาใหโ้อกาสพวกเราท าความดีฝากไวใ้นบวรพระพุทธศาสนาน้ีตลอดไป 

 
 วดัโพธิญาณรังสี ออกจากบุญญาวาสก็มาถวายปัจจยัร่วมสร้างพระอุโบสถ และเอาขนมมาฝากเด็กๆท่ี
วดัพระอจ.สุนยั เพื่อนๆใครศรัทธาเรียนเชิญช่วยกนันะครับ ยงัอีกเยอะเลยครับ 
 

 
  

6 -7  ส .ค .  กราบ มุ ทิตาสักการะ  พ่อแม่ ค รูอาจารย์ บุญ มี  71 พรรษา 
ใน 7 สิงหาคมศกน้ี พระคุณท่ีครูจารย์ได้เมตตาให้กับพวกเรามูลนิธิดวงแก้วฯ นั้ น
ยิ่งใหญ่เกินกว่าท่ีพวกเราจะตอบแทนได ้การอบรมสั่งสอน การท่ีท่านส่งพระมาดูแล
เสนาสนะท่ีมูลนิธิสร้างข้ึน การท่ีท่านมาสอน ณ วชัรธรรมและเมตตาดูแลสมบติัทาง
ธรรมขององค์หลวงตาท่ีเรากราบถวายหลวงตาไวแ้ล้วนั้น สุดท่ีพวกเราจะตอบแทน
จริงๆ ครูจารยเ์ป็นพระท่ีกราบไหวไ้ดอ้ยา่งสนิทใจเป็นผูท่ี้ควรเคารพบูชา การกระท าส่ิง
ใดๆ สนองงานท่านไดน้ั้นยอ่มเป็นคุณอยา่งยิง่ กราบอนุโมทนาบุญครับ 
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9 ส.ค. เตรียมงาน เชา้เขา้ไปบริเวณวดั ฝนไม่ตก รถหินก าลงัทยอยลงหินตามทางจากปากทางถึงทางเขา้

วดั วนัน้ีวดัอีกคร้ังได1้.2กม. เจา้ไปดูท่ีบริเวณวดั กบัผูใ้หญ่เสวียน คุณฟ้าและครูบาชยพล และพี่วชัรี ท าการปัก
เสาเขตพิธีวางศิลาฤกษเ์สร็จ ฝนก็เทลงมาเลย เราไปเดินดูท่ีจะขุดน ้ าบาดาลต่ออีกหน่อย แต่ทราบจากนายช่างวา่
คงจะลึกอยู ่เขาแนะน าใหท้  าหนงัสือขอขดุเจาะน ้าบาดาลก่อนลงมือ น ้าบริเวณน้ีน่าจะไดอ้ยูท่ี่สามคิวต่อชม. บ่าย
ฝนซาลงหน่อยก็เอารถออกไปหมู่บา้นสั่งอาหารให้นายช่างท าถนนทั้งหมดสิบคนได ้แลว้ไปขอยืมราชวตัร เส่ือ 
อาสนะ และเต็นทท่ี์วดัหาดผาค า ท่านเจา้อาวาสจะมาร่วมพิธีวางศิลาฤกษด์ว้ย บ่ายสองเอาอาหารไปให้ช่าง ขน
ตน้ไมบ้างส่วนลง และเอาอิฐบล๊อกจากพี่วชัรีท่ีให้มาท าแท่นวางศิลาฤกษล์งเตรียมไวก่้อน แลว้กลบัออกมาวงั
วโิมกขเ์อาโทรศพัทม์าผึ่งใหแ้ห้ง ติดต่อเร่ืองดอกไมใ้นงานพิธีแลว้กลบัมาปรากฏวา่โทรศพัทย์งัใชไ้ดอ้ยู ่โชคดี
ไป...ฝนตกตลอดยงัไม่หายเลย เห็นเขาวา่ตกจน12เลย 
ขอใหค้ณะท่ีจะมาปลูกป่าเตรียมอุปกรณ์กนัฝนมาดว้ยนะครับ นายช่างท่านไม่ให้รถเขา้พื้นท่ีครับ ถนนแคบสวน
กนัล าบากจะติดเลนได้ ถนนในวดัก็เพิ่งท า ใช้ให้รถวิ่งไม่ได้ครับ ขอให้เดินกนัเข้าไปครับ แต่น่าจะ 10-11 
เท่านั้นครับ 12 น่าจะฟ้าเปิดแลว้ครับ   
1. คณะปลูกป่าเตรียมรองเทา้บูทมาดว้ยนะครับ ก่อนข้ึนรถถอดใส่ถุงไปลา้งเอาขา้งหนา้ท่ีรถไม่มีน ้าครับ และจะ
ไดไ้ม่เป้ือนรถบสัเขาดว้ยครับ 
2. คณะปลูกป่าเดินเขา้วดัประมาณ 1.2 กม. นะครับ เตรียมเคร่ืองกนัฝนไปดว้ยครับ 
3. อยา่ลืมอุปกรณ์ปลูกป่ามาดว้ยครับ ไม่ตอ้งปลูกมากก็ไดค้รับเอาอยา่งนอ้ยคนละยีสิ่บตน้พอครับ ล าบากก็ตอน
ขดุหน่อยเดียว 40-50 ซม. เองนะครับ 
4. วนัท่ี 11 ปลูกป่าเสร็จ อาจตอ้งช่วยกนัจดังานพิธีวางศิลาฤกษด์ว้ยครับ คงยงัไหวกนันะครับ? 

 
เยน็ วดัวงัวิโมกข์ ท าวตัรเยน็หลงัจากกลบัมาซกัเส้ือผา้ชุดเดียวท่ีเตรียมมา แห้งพอใส่ไดก้็ออกมาท าวตัร 

เสร็จก็ไปหาคุณยา่เล็กร้านศรีค าเตรียมเคร่ืองบวงสรวงในพิธีวางศิลาฤกษ ์12 ส.ค. น้ี พี่วชัรี จะส่งคนมาช่วยขุด
หลุม ตั้งแท่นวางศิลาฤกษ์และยงัจะเอาแผ่นพื้นส าเร็จมาร่วมดว้ยแต่เช้าพรุ่งน้ี. ท่านชยพลช่วยประสานหาพล
ทหารจากท่านพล.ต. ดุสิตมาช่วยเตรียมงานพรุ่งน้ีบ่าย คุณฟ้าติดต่อชาวบา้นมาลงเตน็ทจ์ดังานพรุ่งน้ีเช่นกนั ทาง
คุณดุสิตก็เร่งมือให้นายช่างท างานกนัอย่างเต็มท่ี แมฝ้นจะตกจนปกติจะไม่ท ากนัแลว้คุณอาปานจะขนกลา้ตน้
ซางหม่นมาใหจ้ากอุตรดิตถ์ถึงบ่ายใหท้หารช่วยกนัเอาลงตามแนวท่ีจะปลูกป่ากนั เตรียมรับคณะมูลนิธิท่ีจะออก
เดินทางจากกทม. เช้ามืดพรุ่งน้ี โดยท่านรองปิยะวฒัน์ช่วยประสานเร่ืองท่ีจอดรถรับคณะปลูกป่าเฉลิมพระ



เกียรติให้ท่ีหนา้รพ. สมเด็จพระป่ินเกลา้ พร. ทุกอยา่งค่อยๆลงตวัตามแนวทางของเขาเอง ปัญหามีไวใ้หช่้วยกนั
แกไ้ข จะท าไดอ้ยา่งไรถา้ไม่มีผูค้นท่ีน่ารักและแสนดีเหล่าน้ีคอยช่วยเหลืออยู ่ดว้ยบุญกุศลท่ีร่วมกนัสร้างบารมี
สร้างคุณความดีไวใ้นพระพุทธศาสนา แบ่งเบาภาระพอ่แม่ครูอาจารย ์เราจึงยอมเสียสละกนัทุกๆคน  ในใจคิดถึง
พระคุณทุกๆท่านเสมอ ขอบพระคุณจากใจ เพราะไม่มีทุกๆท่าน วดัน้ีจะเกิดมีข้ึนไดอ้ย่างไร ปัญหาต่อไปจาก
เร่ืองถนนก็คงจะเร่ืองน ้าบาดาลครับ 

 
10 ส.ค. เตรียมงาน ตอนเชา้เขาปล่อยให้ท างานก่อนแต่ พอใกลเ้ท่ียง ฝนเธอก็ออกมาร่วมดว้ย ตกมากตก

นอ้ยสลบัไปมาจนทางท่ีท าไวเ้สียหายหมด รถไปไม่ไดติ้ดท่ีเนินทางเขา้ คุณวชัรี เอกอนนัตก์ุล พาคุณแม่คุณพ่อ
มาร่วมบุญเอาแผน่พื้นส าเร็จมารองในเต็นทใ์หด้ว้ย และยงัเอาอิฐบล็อกมาร่วมท าแท่นวางศิลาฤกษอี์ก คุณอานิล
ปาน บูรณารมยข์นเอาตน้ซาวหม่น500ตน้จากอุตรดิตถ์มาให ้ขบัมาคนเดียว รถข้ึนไม่ได ้พอช่วยกนัขนเสร็จ เรา
มวัแต่ปลูกป่ากนัท่านขบักลบัเลย กราบขอบพระคุณครับ นอ้งๆทหารจากพล ต ดุสิตมาช่วยอยูส่องสามชม. แต่
ไดง้านเยอะเลย ผญ. พนูพาชาวบา้นมาตั้งเตน็ทแ์ละเอากลา้ไมม้าร่วม ตอ้งเดินข้ึนมาเหมือนกนั นายช่างวชิาญ ใจ
จนัทร์และคณะท างานกนัหนัก ท าแลว้ซ ้ าๆ สงสารจริงๆ ตอนเยน็คุณดุสิตและคุณกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์มา
ตรวจงานให้ก าลงัใจทุกคนค่อยมีรอยยิม้บา้ง ท่านชยพลก็ลุยงานกบัคุณฟ้าเต็มท่ีเลย วนัน้ีสรุปกนัวา่เหน่ือยกนั
สุดๆ เส้ือผา้หมดสภาพ ตวัเหม็นมาก ปลูกป่าไปไดส้ักสามร้อยตน้เอง ตกเยน็ไปรับคณะจาก กทม. มาพกัท่ีมีมี
อาร์ รีสอร์ท จ.น่าน หายเหน่ือยไปเยอะเลย อยู่กบัพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ สบายใจจนไดห้ลบัสนิทวนัแรกในรอบ
หลายๆ วนัน้ี 

 
11 ส.ค. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วดัป่ามหาวนั จ.น่าน เชา้7โมงฝนตกหนกัคณะปลูกป่าตอ้งเดินขนของ

จากปากทางประมาณ1.5กม. เช้าไปท่ีวดัป่ามหาวนั เร่ิมปลูกตน้ไมก้นัท่ามกลางสายฝน เหน่ือยกนัจนไม่รู้ว่า
เปียกเหง่ือหรือเปียกฝนเลย อีกกลุ่มหน่ึงก็จดัท าแท่นวางศิลาฤกษ ์มีเด็กๆท่ีหมู่บา้นเดินมาถ่ายรูปเสร็จก็กลบักนั 
บางกลุ่มก็มาปลูกแบบไม่สนใจกฎระเบียบใดๆ ปลูกเองตามอ าเภอใจ จนเราตอ้งตามถอนทิ้ง เช่น ปลูกเขา้ไปใน



เตน็ท ์ปลูกทั้งๆ ท่ีไม่แกะถุงออก ไมท่ี้เขาปักท าหลกัเขตทาสีไวก้็ไปถอนเขาทิ้งก็มี น ้ าด่ืมก็เอามาลา้งมือลา้งเทา้ก็
มี น่าสงสารจริงๆ  

เท่ียงๆ พระอาจารยส์มยัวดัพระธาตุจอมกิตติมาเยี่ยมพร้อมคณะโยมท่ีวดั เอามะขามป้อมมาให้ปลูกดว้ย 
บ่ายกลบัมาปากทางลา้งเน้ือตวัเสร็จพี่ซาจากวดัป่าคอวงัก็เอาก๋วยเต๋ียวมาเล้ียงทานกนัอร่อยไปเลย เสร็จแลว้คณะ
ใหญ่ก็ไปกราบพระธาตุแช่แห้ง และนัง่รถชมเมืองน่าน เรากลบัมาดูช่างลงหินบริเวณปากทางเขา้เพิ่ม แต่รถสิบ
ลอ้ตกถนนตอ้งช่วยกนัอยู่นานกวา่จะหลุดมาได ้ตกเยน็รถขุดบาดาลเขา้มาดูท่ี แต่รถเขา้ไม่ไดต้อ้งให้เธอรอเช้า
วนัองัคารให้รถแมคโครช่วยน าส่งเขา้ท่ีจึงจะไดค้รับ ออกจากหนา้งานก็ไปขนของท่ีวดัหาดผาค า และวดัป่าคอ
วงัไปจดัเก็บไวท่ี้วดัก่อน พี่สุภาพและคณะเอาดอกไมม้าส่งท่ีปากทางเขา้วดัเพราะทางเขา้ไม่ได ้การเขา้ออกตอ้ง
อาศยัพี่วิชาญ ใจจนัทร์ พระเอกเราคนเดียว พรุ่งน้ีวนัพิธีก็จะมีรถพี่เขาคอยรับส่งพระคนัเดียวครับ ทุ่มหน่ึง
กลบัมาท่ีพกัจดับุฟเฟต์ตอ้นรับคณะเราพร้อมมีเค็กส าหรับผูท่ี้เกิดเดือนน้ีดว้ย ทานเสร็จก็จดัดอกไมแ้ละเคร่ือง
บวงสรวงส าหรับพิธีวางศิลาฤกษพ์รุ่งน้ีกวา่จะเสร็จงานพกัผอ่นกนัไดก้็เท่ียงคืนครับ หมดไปอีกหน่ึงวนัแลว้ 



 

 

 12 ส .ค .  เต รียมงานเช้า  ตีห้าค ร่ึงแบ่งคณะท างานส่วนหน่ึงมาจัดบริเวณพิ ธีวาง ศิลาฤกษ ์
มาถึงผา้ใบหลุดไปสองเตน็ท ์แต่หาเวลาท าไม่ไดเ้พราะตอ้งเตรียมงานหลกัคือ ตกแต่งบริเวณพิธีก่อน โตะ๊พิธี 3
โต๊ะ และแท่นวางศิลาฤกษ ์ตน้กลว้ย ตน้ออ้ยท่ีลม้ทั้งส่ีมุมก็ตอ้งตั้งข้ึนและตอกไมย้ึดใหม่ ทั้งๆ ท่ีฝนก็ยงัตกอยู ่
ดินบริเวณนั้นยิ่งเดินไปมายิ่งแฉะมากๆ แต่พอ 7 โมงคร่ึงคณะใหญ่เราจาก รร.ก็มาถึง ช่วยกนัจดัปูพื้นท่ีเต็นท์
ปรัมพิธี และผูร่้วมงาน เสร็จก็ปูเส่ือท่ียืมมาจากวดัหาดผาค าและวดัป่าคอวงั จดัอาสนะสงฆ์ โต๊ะหมู่โยง
สายสิญจ์ ตั้งขนัน ้ ามนต์ฯ ส่วนเคร่ืองบวงสรวงก็จดักนัส่วนหน่ึงเม่ือคืนวนัท่ี11 แลว้จึงเร็วข้ึนหน่อย ขาดแต่
ผลไมท่ี้มาช้าไปหน่อย รวมทั้งไมม้งคลทั้ง 9 ท่ีเดินทางมายงัไม่ถึง แต่ทุกอย่างก็เสร็จลงไดใ้น 8.39 น.และเร่ิม
บวงสรวงตามมีตามเกิดไปก่อน โดยคณะท างานอธิษฐานจิตบอกกล่าวเบ้ืองบนเบ้ืองล่างและสรรพสัตว์
โดยรอบให้รับรู้เจตนาของการท างานของพวกเราท่ีจะขอจัดสร้างเสนาสนะป่าถวายสงฆ์ถวายบวร
พระพุทธศาสนา ถวายพอ่แม่ครูบาอาจารยต์ัน๋ และเป็นท่ีระลึกถึงพระอสีติมหาสาวกภิกษุณีรูปแรก ซ่ึงเป็นพระ
มารดาเล้ียงและพระนา้นางของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ -พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี-อีกดว้ย พอบวงสรวงเสร็จ 
งานส่วนใหญ่ไม่มีแลว้ จึงขอใหค้ณะกราบท าวตัรเชา้และนัง่ภาวนาร่วมกนัเพื่อท าจิตใหเ้ป็นท่ีรองรับมหากุศล
ท่ีเราก าลงัจะกระท าร่วมกนั มิให้ส่งจิตออกไปท่องเท่ียวในเร่ืองไร้สาระอ่ืนๆ พวกเราทุกคน รู้สึกได้เลยว่า
ดินแดนแห่งน้ีสงบร่มเยน็ เหมาะต่อการปฏิบติัภาวนาอย่างยิ่ง จนคุณกนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ ภรรยาของคุณ
ดุสิต ถึงกบัเอ่ยปากวา่อยากมาจดัอบรมปฏิบติัธรรม ณ ท่ีแห่งน้ีหลงัก่อสร้างเสร็จแลว้ ขอใหเ้ป็นเช่นนั้นนะครับ 
ขอให้เสนาสนะน้ีไดมี้โอกาสเป็นบาทฐานการปฏิบติัธรรมของพุทธบริษทัทั้งมวลเพื่อการเขา้ถึงค าสอนของ
องคพ์ระบรมศาสดาต่อไป และรักษาพระพุทธศาสนาท่ีเรารักเคารพและหวงแหนน้ีให้อยูย่นืยงคู่กบัผนืแผน่ดิน
ไทยและพุทธบริษทัตลอดไป หลงัพิธีบวงสรวง ฝนพลนัหายตก เร่ิมมีลมเยน็ๆผดัผา่นมาจนรู้สึกเยน็สบาย ฟ้า
เปิดแลว้ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216778260163039&set=pcb.10216767286288699&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCii0MStG2ek9ndltY7H_0ny6WqQj9ug9koEJRB7XpILo2qdoKnx4vzc3TPH9MaLcksZeh4ULZ5-P_l&__xts__%5B0%5D=68.ARBAFkMvquodPJ5ST3p_dmMUJJj3D2_lK_JtBZDTOE_RFNgLkbn4RNtEhTACJsl-PZ_EA3wauDoJoHozK1qWP1_SR13-4SIgonCIosAn4vkoSgTa2Y_xV2XUnuMTKLIpuF6vINzu28QL12BzjooKy5mb95HVZmRcbm_9LaZjpVQVvMYskL5F_QSkH8U_PYEaidvpKevs0K9_MPlwRJCO9hX2itaep_ZbtrOB2ODkq-SfZaB5k0lG5q6HAXiQopK-Gtgkig
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216778260163039&set=pcb.10216767286288699&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCii0MStG2ek9ndltY7H_0ny6WqQj9ug9koEJRB7XpILo2qdoKnx4vzc3TPH9MaLcksZeh4ULZ5-P_l&__xts__%5B0%5D=68.ARBAFkMvquodPJ5ST3p_dmMUJJj3D2_lK_JtBZDTOE_RFNgLkbn4RNtEhTACJsl-PZ_EA3wauDoJoHozK1qWP1_SR13-4SIgonCIosAn4vkoSgTa2Y_xV2XUnuMTKLIpuF6vINzu28QL12BzjooKy5mb95HVZmRcbm_9LaZjpVQVvMYskL5F_QSkH8U_PYEaidvpKevs0K9_MPlwRJCO9hX2itaep_ZbtrOB2ODkq-SfZaB5k0lG5q6HAXiQopK-Gtgkig


 
 

 พธีิวางศิลาฤกษ์ วดัป่ามหาวนั หลงัพิธีบวงสรวง คณะเราทั้งหมดก็สวดมนตท์ าวตัรเชา้และนัง่ภาวนากนั 
รอจนคณะสงฆ์มากนัครบ9รูป จากวดัพระธาตุจอมกิตติ วดัป่าคอวงั และวดัหาดผาค า ไดเ้วลาอนัเป็นมงคล 
09.39 น. เร่ิมพิธีสงฆ์ ประธาน คุณดุสิต-กนกวรรณ เต็งไตรรัตน์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล 
อาราธนาพระปริต พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต ์เสร็จเวลา 10.19 น. ประธานสงฆ ์และ ประธานฆราวาส เดิน
จาก ปรัมพิธี มายงับริเวณวางศิลาฤกษ ์เจา้ภาพ-คณะกรรมการและผูอุ้ปการะคุณ ร่วมกนัวางไมม้งคล อิฐมงคล
เสร็จ ประธานสงฆแ์ละประธานฆราวาสร่วมกนัวาง แผน่ศิลาฤกษ ์และวางวตัถุมงคลต่างๆลงในแท่นวางศิลา
ฤกษ์ ประพรมน ้ าพระพุทธมนต์ โปรยดอกไม ้อธิษฐานร่วมกนัสร้างเสนาสนะแห่งน้ีให้เกิดประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด 10.39 น. เสร็จแลว้ร่วมกนัถวายปัจจยัไทยธรรมครูบาอาจารย ์พระอาจารยส์มยั 
ประธานสงฆ์ เจา้อาวาสวดัพระธาตุจอมกิตติ ให้สัมโมทนนียกถา แลว้ให้พร ประพรมน ้ าพระพุทธมนตแ์ละ
มอบวตัถุมงคลของท่ีระลึกใหผู้ร่้วมพิธีทุกๆท่าน 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216778253482872&set=pcb.10216777595386420&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxntJTz_MeYQEWAhW0WKfB-JScr2nKiIZvV8UiVNfjx040M2valnULxzYbetTEQTOMhIqGM6S7Hf6H&__xts__%5B0%5D=68.ARD_ALYr56ho9AFHsZcZQWdpqUHQsxq8WArejA2txXykQ_TeABdMYOVDmromXf7NuYn7JYanceIgHbVHCyVABNe33nyKDIeF5IdU-lMFaweMLqymPOAMhnL-e4_3GDDt3hgRcPQuCwS6npJcBdgkV3_cxKlb22MjqH2NieepNMDM0_hGZ_4i3q4yzKQj9aKmACymJ097JsnV3RCZaz1pBdPYUMlMtwlP_nbZIcZte8m401SqV3Jq7OPsKp5WhRYNt6KRww
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216778253482872&set=pcb.10216777595386420&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCxntJTz_MeYQEWAhW0WKfB-JScr2nKiIZvV8UiVNfjx040M2valnULxzYbetTEQTOMhIqGM6S7Hf6H&__xts__%5B0%5D=68.ARD_ALYr56ho9AFHsZcZQWdpqUHQsxq8WArejA2txXykQ_TeABdMYOVDmromXf7NuYn7JYanceIgHbVHCyVABNe33nyKDIeF5IdU-lMFaweMLqymPOAMhnL-e4_3GDDt3hgRcPQuCwS6npJcBdgkV3_cxKlb22MjqH2NieepNMDM0_hGZ_4i3q4yzKQj9aKmACymJ097JsnV3RCZaz1pBdPYUMlMtwlP_nbZIcZte8m401SqV3Jq7OPsKp5WhRYNt6KRww


 

 
ก่อนท่ีจะกลายเป็นอดีตฝังใจ เสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์ คณะมูลนิธิฯก็เดินทางออกจากวดัมาแจกขา้วกล่อง

น ้ าขนมหนา้ปากทางเขา้วดั ส่วนพวกเราทานกนับนรถบสั เดินทางกลบักทม. ระหว่างทางก็มีถามตอบปัญหา
ธรรมะ และวางแผนการท างานในระยะต่อไป คณะเราถึงกทม.เท่ียงคืนคร่ึง แลว้ก็เดินทางกลบับา้นกนัต่อ เราก็
ถึงบา้นตีหน่ึงได ้บนัทึกทุกอยา่งลงในความทรงจ า ถึงแมผ้า่นวนัเวลา แต่กิจกรรมงานบุญกุศลท่ีเราท าร่วมกนัน้ี
จะติดตรึงในใจตราบนานเท่านาน....ตลอดไป 



 
14 สิงหาคม เร่ิมขดุเจาะน ้าบาดาลส าหรับวดัป่ามหาวนั ทีมขดุเจาะน ้าบาดาลเร่ิมส ารวจพื้นท่ีและท าการ

ขดุเจาะแลว้ครับ คงตอ้งรออีกหน่อยกวา่จะไดน้ ้านะครับ ขาดน ้าก็ล  าบากทั้งพระทั้งโยมครับ 

 
15 สิงหาคม ส่งอาสนะ 100 ชุด ไปถวายครูจารย ์วทิยา วดัป่าดอยแสงธรรมฯ ส าหรับร่วมอนุโมทนา

บุญในการอบรมปฏิบติัธรรมของนอ้งๆนกัเรียนครับ 

 



16-17-18 สิงหาคม อบรมปฏิบติัภาวนา ณ วชัรธรรมสถาน ครูอาจารยบุ์ญมีท่านเมตตามาอบรมพวกเรา
ครับ เชา้น้ีท่านมาถึงประมาณหา้โมงเชา้ บ่ายเขา้สอนภาวนาพวกเราจนส่ีโมง. ทุ่มหน่ึงท าวตัรเยน็กนัครับ 

 
18 ส.ค. วนัสุดทา้ยของการอบรมปฏิบติัภาวนา ครูจารยบุ์ญมีเมตตาให้อุบายในการภาวนาหลากหลาย

วธีิ ท่านเนน้ลงไปท่ีใจ ท่ีเจตนาในการกระท า การพิจารณาท่านให้ท าให้จิตสงบก่อน จึงพร้อมพิจารณาถา้จิตยงั
วุน่วายอยูจ่ะให้เขามาพิจารณานั้นยากมากจะเป็นสัญญาไปหมด ท่านวา่บุญเหนือบุญคือปฏิบติัภาวนา การท่ีเรา
มาจดัอบรมภาวนาเช่นน้ีส าคญัมากเป็นบุญกุศลท่ีดียิ่ง มีประโยชน์อยา่งมาก มากกว่าการถวายทาน อามิสบูชา
ต่างๆ เป็นยอดของการท าบุญ อยากให้เราสืบต่อไปนานๆอย่าเพิ่งเลิกเสียก่อน สาเหตุเพราะธรรมบริกรเรา
หายไปหมด มีผูช่้วยธรรมบริกรอยูบ่า้งแต่พี่ๆไม่เคยฝึกเคยสอนให้ท าหนา้ท่ีเองเลย ถึงเวลาพี่ๆไม่มากนันอ้งก็เลย
ล าบาก มากๆ เลยมีคนเสนอให้ปิดวชัรธรรม ท่านอาจารยว์า่ไม่อยากให้ปิด เปิดท าประโยชน์มายี่สิบกว่าปีแลว้ 
ควรสืบต่อค าสอนแนวทางปฏิบติัภาวนาของพ่อแม่ครูอาจารยไ์วมิ้ให้หายไปตามกาลเวลา ท่านว่านบัวนัธรรม
และการปฏิบติัก็จะเปล่ียนแปลงไป หายท่ีหายแห่งเป็นสัจธรรมปฏิรูปแลว้ อยากใหเ้ราด ารงคงแนวทางพ่อแม่ครู
อาจารยไ์วต่้อๆไป ท่านว่าใครท่ีเคยมาปฏิบติัภาวนาท่ีวชัรธรรมแลว้ควรเสียสละมาช่วยกนัทรงด ารงไวต่้อไป 
กราบอนุโมทนาพอ่แม่ครูอาจารยท่ี์เมตตาครับ 

 
บ่าย 18 ส.ค. วชัรธรรมสถาน พิธีท าวตัรพอ่แม่ครูอาจารยบุ์ญมี มีท่านป้อม ท่านสุวทิย ์ท่านวะ ท่านฐา

และศิษยท์่านร่วมกนัท าการคารวะ ครูจารย ์ร่วมกนั ท่านใหโ้อวาท ใหพ้ร และของท่ีระลึกทุกคนท่ีมาร่วมพิธี
ดว้ย กราบพอ่แม่ครูอาจารยค์รับ 

 
19 ส.ค. กทม. – น่าน ออกจากบา้นเช้าไปส่งครูจารยบุ์ญมีท่ีบา้นคุณป้าฐาวรา เสร็จแลว้เดินทางไป

ดอนเมือง ถึงน่านเช้าไปวดัวงัวิโมกข์ขอยืมรถครูจารยม์าใช้ก่อนคร้ังน้ีครับ ออกจากวดัซ้ืออาหารไปฝากพี่
นอ้งช่างท่ีวดั มาถึงวดัฝนตก รออยูส่ักพกัจึงหาย ถนนทางเขา้ดา้นหนา้โรยหินแลว้แต่ยงัไม่ไดบ้ดอดัจนเสร็จ
เพราะตอ้งรอให้งานภายในวดัเสร็จก่อนจึงจะเสร็จงานดา้นนอกไดค้รับ ภายในวดัเพิ่งเสร็จไดถ้นนเส้นเดียว



ครับ เยน็ครูจารยม์าถึง จึงตามท่านไปพกัท่ีวดัป่าพระธาตุจอมกิตติท่ีอ.เชียงกลาง จากวดัป่ามหาวนัไปหน่ึง
ชม.ครับ พรุ่งน้ีถึงจะเขา้ไปดูท่ีพร้อมช่างเจาะบาดาลสองเจา้ และช่างวฒัน์ท่ีจะเร่ิมก าหนดจุดก่อสร้างครับ 

 
20 ส.ค. วดัป่ามหาวนั จ.น่าน เชา้น้ีแดดออกดีมาเป็นวนัแรกในรอบหลายวนัท่ีฝนไม่ตกและอากาศดีสด

ช่ืนเช่นน้ี เรามาปลูกตน้ไมท่ี้ชาวคณะปลูกป่าทิ้งไวใ้ห้ต่อกบัพี่สุเมธ จนเกา้โมงกวา่คุณยทุธ บาดาล (ศรายทุธ ขนั
สุขะ)ทีมงาน ขุดเจาะน ้ าบาดาลก็เดินทางเขา้มาดูส ารวจท่ีจะขุด ไดท่ี้บริเวณใกลส้ระน ้ าดา้นบน คุณวิชาญ ใจ
จนัทร์ จึงจดัการปรับท่ีและท าทางให้รถขุดเจาะบาดาลเขา้ไปท างานได้ สิบโมงคร่ึงครูอาจารยต์ัน๋และคณะก็
เดินทางมาถึงวดั มีพระอาจารยส์ าอางค์วดัวงัวิโมกข์ คุณดุสิต_กนกวรรณ พี่วชัรี และช่างวฒัน์ รอตอ้นรับอยู่ 
ท่านเดินส ารวจการจดัวางผงัและเมตตาแกไ้ขใหเ้หมาะสม และให้โอวาทพวกเราพร้อมช่างวฒัน์ท่ีจะด าเนินการ
ก่อสร้างเสนาสนะวดัป่ามหาวนัต่อไป 

 
  ดูงานการเจาะบาดาล และเตรียมงานวางผงัอาคารท่ีจะสร้างในเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ อาคารฐานวางถงัน ้ า 

อาคารเก็บของ ห้องน ้าชัว่คราว และอาคารห้องน ้ าพระ และท่ีลา้งบาตร ซ่ึงตกลงกนัวา่จะตีร่างผงักนัในวนัพรุ่งน้ี 
เยน็ห้าโมงช่างยุทธหยดุการเจาะไวท่ี้ส่ีสิบกวา่เมตร -ยงัไม่ไดน้ ้ าครับ แต่ตอ้งพกัเตรียมอาหารและท่ีพกัของคณะ
ก่อน เราจึงเดินทางมาวดัพระธาตุจอมกิตติท่ีเชียงกลาง กราบรายงานท่านอาจารยต์ัน๋ เสร็จแลว้นัง่คุยเร่ืองการ



วางแผนงานก่อสร้างกบัวา่ท่ีเจา้อาวาสอยูจ่นส่ีทุ่มกวา่ ฝนเร่ิมตกจึงไดเ้ขา้ท่ีพกั คืนน้ีตอ้งเตรียมงานวางผงัอาคาร
ต่างๆ ท่ีจะท าพรุ่งน้ีก่อนจึงจะไดน้อนครับ 

 
 บ.ส เตง็ไตรรัตน์/ร้านศรีค า เสร็จจากการตรวจงานวดัป่ามหาวนั ครูอาจารย ์ตัน๋ ท่านเมตตามาเยีย่มโยม
พอ่โยมแม่ของคุณดุสิตท่ีบา้น พร้อมใหธ้รรมะการปฏิบติัภาวนาส าหรับผูสู้งอาย ุท่านใหภ้าวนาพุทโธ เป็น
เคร่ืองอยูเ่คร่ืองระลึก ใหป้ล่อยวางการงานต่างๆลงบา้ง รักษากายรักษาใจใหดี้ พดูดี ท าดี คิดดีเสมอ ต่อจากนั้น
ท่านก็เดินทางมาร้านศรีค า เยี่ยมคุณยา่เล็ก คุณป้าตุ๋ย คุณแม่ของคุณฟ้าท่ีร้านศรีค า ท่ีท่านรู้จกัสมยัมาบุกเบิกวดั
ป่าคอวงัพร้อมพระอาจารยเ์ป้ียกเม่ือสามสิบกวา่ปีก่อน 

 
  

21 ส.ค. บ่าย ณ วดัป่ามหาวนั จ.น่าน หลงัจากช่างยุทธ เจาะบาดาลยอมแพเ้จาะน ้าบาดาลไม่ได ้กลบัไป
แลว้ เราก็เร่ิมงานวางผงัอาคารต่างๆเพื่อเร่ิมงานก่อสร้างกนัเลยโดยไม่รอน ้ าบาดาลแลว้ครับ งานแรกก็จะเป็น
อาคารฐานท่ีตั้งแทง็คน์ ้ าขนาด 18000 ลิตร ซ่ึงอาจตอ้งขอทางอบต. หรือซ้ือน ้าเขา้มาท างานไปก่อน แต่ก็จะมีราง
น ้าส าหรับเก็บน ้ าฝนไวด้ว้ยเผื่อมีน ้ าฝนมากพอใชง้านครับ. อาคารท่ีสองก็จะเป็นอาคารพกัคนงาน และเก็บวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆขนาดประมาณ 40 ตรม. และห้องน ้ าหน่ึงห้อง อาคารน้ีก็มีรางน ้ าฝนไวเ้ก็บน ้ าไวใ้ช้ด้วยครับ. 
อาคารท่ีสามก็จะเป็นอาคารห้องน ้ าสงฆ์และท่ีลา้งบาตร ขนาดประมาณ6*11ม. อาคารต่อไปก็จะเป็นอาคาร 
ศาลาอเนกประสงค ์/โรงน ้ าร้อน ขนาดประมาณ9*18 ม. มีหอ้งเก็บของ ท่ีพกัสงฆ ์หอ้งโซล่าเซล หอฉนั และเตา
ต้ ม น ้ า 
พี่วิชาญ ใจจนัทร์กรุณาให้รถแมคโครปรับท่ีตามอาคารต่างๆและขุดหลุมส าหรับห้องน ้ าให้ดว้ยจนเยน็ค ่าเลย
ครับ. ตกเยน็เลยนดัพี่วิชาญและครอบครัวกบันอ้งๆหมอท่ีรพ.น่านมาทานอาหารและปรึกษาเร่ืองการสร้างวดั
กนั สรุปวา่จะมีช่างบาดาลท่ีขดุไดลึ้กสองร้อยกวา่เมตรมาดูท่ีใหพ้รุ่งน้ีก่อนเราเดินทางกลบักทม. ครับ นดักนัแต่
เชา้เลย. สาธุขอคุณพระรัตนตรัยและคุณพอ่แม่ครูอาจารยโ์ปรดช่วยพวกเราให้หาน ้าให้พระเจา้พระสงฆไ์ดมี้ใช้
ต่อไปไดด้ว้ยเถิดนะครับ คร้ังน้ีไม่ไดค้งตอ้งติดต่อกรมบาดาลแลว้ครับ 



 
22 ส.ค. วดัป่ามหาวนั จ.น่าน เชา้ต่ืนมาท าความสะอาดบา้นพกัท่ีวดัป่าคอวงั และอุปกรณ์ต่างๆท่ีเอาไป

ใชป้ลูกป่า เก็บขา้วของเสร็จก็ไปกราบรายงานความคืบหนา้ต่างๆให้ท่านอจ.ส าอางค ์รรก.เจา้อาวาสทราบ และ
ขอบพระคุณในความอุปการะของท่านในทุกๆเร่ืองครับ 7โมงคร่ึงพี่วชิาญมารับไปเอาขา้มมนัไก่/ขา้วขาหมูร้าน
พี่วารีไปฝากช่างท่ีวดัป่ามหาวนั 8โมงกวา่นดัพบช่างบาดาลท่ีเคยท างานท่ีกรมทรัพยฯ์ มาช่วยส ารวจแหล่งน ้ า
บาดาลในพื้นท่ี เราไดล้องหากนัโดยใช้เหล็กรูปตวัL สองอนัเดินหาไปมา พอไดจุ้ดก็ก าหนดไวก่้อน แลว้ช่าง
ทางกรมบาดาลจะมาช่วยดูให้อีกท่ีปลายสัปดาห์น้ีครับ คร้ังน้ีจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับ แต่ช่างยุทธ 
บาดาล ท่ีเป็นช่างบาดาลใหญ่ในจงัหวดัน่านยงัหาไม่ไดข้อลากลบัไปแลว้ ไม่ทราบจะพอหาไดห้รือเปล่านะครับ 
งานวนัน้ีเป็นการวางท่อส าหรับใส่ท่อน ้าประปาและสายไฟฟ้า ภายในวดัเตรียมไวก่้อนครับ โดยขุดถนนวางท่อ
ตามจุดต่างๆไวป้ระมาณ 4-5 จุด ทั้งท่อปูนและท่อเอสล่อนส่ีน้ิว วางไวใ้ตดิ้นตามจุดท่ีก าหนดก่อนครับ ท่ีมี
ปัญหาหน่อยก็จะเป็นท่อท่ีจะวางผ่านถนนและลานจอดรถดา้นหนา้ครับท่ียาวมาก จึงวา่จะลองใช้ไปก่อน ถา้มี
ปัญหาแรงดนัน ้ าไม่พอถึงจะฝังท่อยาวครับ นอกจากนั้นก็เป็นการบดอดัถนนท่ีเสียหายจากน ้ าฝนครับ งานท่ี
เหลือเร่ืองถนนก็จะเป็นถนนทางเขา้อีกหน่ึงสายครับ พอท าเสร็จก็ปรับแต่งถนนทางเขา้จากถนนด าก็คงเสร็จ
แลว้ครับส าหรับงานปรับพื้นท่ีและท าถนน มีท าถนนภายในเล็กๆอีกสองสายแต่ก็แค่บดอดัครับ มีเร่ืองขุดหลุม
ส าหรับทิ้งขยะอีกสองสามหลุม และตอ้งป้องกนับุคคลภายนอกเขา้มาในพื้นท่ีก่อสร้างครับ เพราะของเคร่ืองมือ
ท่ีวางไวห้ายไปเยอะแลว้ พอช่างชุดท าถนนของคุณดุสิตเสร็จงานสัปดาห์หนา้คงจะล าบากกวา่น้ีครับ งานวางผงั
ก็ท  าไวแ้ลว้ รวมทั้งปรับพื้นท่ีรองรับศาลาโรงน ้ าร้อน-อเนกประสงคแ์ละห้องน ้าสงฆ+์ท่ีลา้งบาตร ท่ีครูจารยท์่าน
ใหแ้กไ้ขยา้ยท่ีไปก็เรียบร้อยแลว้ครับ อาคารเก็บของ ห้องน ้ าช่างและฐานแท็งคน์ ้ า วนัน้ีช่างหยดุครับ รับเงินงวด
แรกไปเม่ือวานแลว้ วนัน้ีบอกขอเวลาไปเก็บงานท่ีอ่ืนก่อน...เยน็เดินทางกลบักทม. มีท่านชยพลและท่านไกด์
จากวดัป่าวงัวโิมกขม์าส่งท่านอาจารยต์ัน๋และคณะดว้ยครับ 

 

 
 



ธรรมะจากพระโอษฐ ์อาทิตยท่ี์ 25 ส.ค. 62  เร่ืองวดัป่ามหาวนั วดัป่ามหาวนัในพระไตรปิฎก มีอยูส่ามแห่ง  
1. คือป่ามหาวนัในเวสสันดรชาดก  
2.ป่ามหาวนัในเมืองกบิลพสัดุท่ี์พระพุทธองคน์ าพระญาติฝ่ายละ 250 รูปท่ีบวชใหม่มาฝึกปฏิบติัภาวนาจนส าเร็จ 
และเป็นท่ีแสดง มหาสมยัสูตร  
3.คือท่ีภูฏาคาร วดัป่ามหาวนัในนครเวสาลี-เมืองหลวงของคณะเจา้ลิจฉวี ท่ีมีปกครองแควน้วชัชีดว้ยระบอบ
คณาธิปไตยแห่งแรก ๆ ของโลก พระพุทธองค์เสด็จมาจ าพรรษาสองคร้ังคือพรรษาท่ี 5 และพรรษาสุดทา้ย 
วดัป่ามหาวนั ณ เมืองเวสาลี  
1.เป็นสถานท่ีท่ีพระน้านางมหาปชาบดีโคตมี และเจา้หญิง-สากิยานี ทั้ง 500 พากนัไปขอบวชเป็นภิกษุณี แต่
พระพุทธองค์ทรงห้ามไวห้ลายคร้ัง จนพระอานนท์ทรงทูลขอพระพุทธเจา้โดยตั้งค  าถามว่ามาตุคามสามารถ
บรรลุธรรมขั้นสูงไดห้รือไม่? และอา้งถึงการท่ีพระนา้นางทรงเล้ียงดูพระพุทธองคใ์นวยัเยาว ์***พระพุทธองค์
ทรงประธานคุรุธรรมแปดให้พระนางมหาปชาบดีเพื่อบวชเป็นพระภิกษุณี แต่ให้เจา้หญิงทั้ง 500 บวชกบัคณะ
สงฆ-์***ท่ีพระพุทธองคท์รงหา้มไวห้ลายคร้ังเพราะ *เม่ือธรรมวินยัน้ีมีภิกษุณี อายุของพระศาสนาจะลดลงตร่ึง
หน่ึงของท่ีไม่มี* หลงับวชแลว้ พระนางมหาปชาบดี เคยมีปัญหากบัเจา้หญิงทั้ง 500 และภิกษุณีอ่ืน เพราะท่าน
อ่ืนเห็นวา่พระนางยงัไม่ไดผ้า่นการบวช แต่พระพุทธองคท์รงยืนยนัวา่พระองคบ์วชให้พระนา้นางรูปเดียวดว้ย
คุรุธรรมแปด จึงไม่มีภิกษุณีอ่ืนสามารถบวชไดด้ว้ยวธีิน้ี*** หลงัจากนั้นพระนางยงัเคยขออนุญาตให้ภิกษุณีและ
ภิกษุเคารพกนัตามอายุพรรษา-แต่พระพุทธองคป์ฏิเสธ ไม่ให้ตามท่ีขอ*** พระนางรับกรรมฐานจากพระพุทธ
องคแ์ละบรรลุธรรมเป็นรูปแรกของพระภิกษุณี จึงประทานให้เป็น รัตตญัญู*-ผูบ้รรลุธรรมก่อนภิกษุณีทั้งหลาย
(ผูมี้ราตรียาวนาน)  คุรุธรรม 8 ประการ 1. ภิกษุณีแม1้00พรรษาก็ตอ้งกราบภิกษุแมเ้พิ่งบวช-ลดมานะ  2. ตอ้งจ า
พรรษาในวดัท่ีมีภิกษุอยู่ดว้ย-ความปลอดภยั 3. หมัน่ถามวนัลงอุโบสถและฟังธรรมจากพระภิกษุทุกก่ึงเดือน-
เพื่อใส่ใจค าสอน 4. ตอ้งปาวรนาในสงฆท์ั้งสองฝ่าย-ยอมรับค าตกัเตือนลดทิฐิมานะ  5. อาบติัตอ้งประพฤติปัก
ขมานตัในสงฆท์ั้งสองฝ่ายตลอด 15 วนั-ยอมรับโทษจากสงฆ์ 6. ภิกษุณีตอ้งบวชในสงฆท์ั้งสองฝ่าย ภิกษุณีตอ้ง
แสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ์๒ ฝ่าย เพื่อสิกขมานาผูมี้สิกขา อนัศึกษาแลว้ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแลว้ – ให้
เป็นท่ียอมรับจากสงฆท์ั้งสองฝ่าย  7.ไม่ด่าวา่/บริภาณพระภิกษุ-ไม่สร้างความแตกร้าวในสงฆท์ั้งสองฝ่าย  8. ไม่
สามารถว่ากล่าว ตกัเตือนพระภิกษุ แต่ภิกษุว่ากล่าวภิกษุณีได-้มิให้ภิกษุณีเป็นใหญ่ เพราะจะเกิดปัญหาตามมา
ประวติัในอดีต พระนางเคยท าบุญไวก้บัพระปทุมมุตตรพุทธเจ้าเม่ือแสนกัปล์ก่อน และได้ปรารถนาเป็น-
รัตตญัญู- ต่อมาไดท้  าบุญกบัพระปัจเจกพุทธเจา้พร้อมบริวารทั้ง500 อีกสองคร้ังสมยัท่ีเป็นหวัหน้าทาสี500คน 
และธิดาช่างหูก **พระนางมีอายุ 120 ปี กราบทูลลานิพพานพร้อมบริวารทั้ง500 ท่ีภูฏาคารป่ามหาวนั ในพรรษา
สุดทา้ยของพระพุทธองค์ **พระนางมีพระโอรสคือพระนนัทะ และพระธิดาคือพระนางรูปนันทา ได้บรรลุ
ธรรมทั้งคู่ พระนนัทะ ออกบวชวนัแต่งงานกบันางชนบทกลัยาณี พระพุทธเจา้ใชน้างฟ้าเป็นรางวลัล่อให้ปฏิบติั 
จนละกามราคะได้จนส าเร็จพระนางรูปนันทา-*หลงในรูปโฉมของตนมาก-พระพุทธองค์ทรงแสดง
สุญญตกมัมฏฐาน- แสดงรูปหญิงท่ีสวยงามมาก ค่อยๆแก่เจ็บตายไป และสอนว่ากายนครน้ีสร้างข้ึนดว้ยกอง
กระดูกมีเอ็นและเน้ือยึดไวมี้เลือดหล่อเล้ียงมีหนังหุ้มห่อ-ไม่มีอะไรเป็นสาระควรให้ติดหลงอยู่ จนพระนาง
วางใจจากรูป บรรลุธรรมได-้ 



 
(ตอน 2) ณ ภูฏาคาร วดัป่ามหาวนั เมืองเวสาลี 
พระศาสดา เม่ือทรงอาศยัเมืองเวสาลี ประทบัอยูใ่นกฏูาคารศาลา- ทรงปรารภทา้วสักกเทวราช 
เจา้ลิจฉวนีามมหาลิ มาถามวา่พระพุทธเจา้ทรงรู้จกัทา้วสักกะหรือไม่ พระองคท์รงตอบวา่มิใชเ้พียงแต่รู้แต่ยงั
บอกถึงธรรมท่ีท าใหเ้ป็นทา้วสักกะอีกดว้ย 
1. ในกาลก่อนเป็นมนุษย ์ไดเ้ป็นมาณพช่ือมฆะ,-‘ทา้วมฆวา’;  2. ใหท้านก่อน (เขา), -จึงเรียกวา่ ‘ทา้วปุรินททะ’;  
3.ใหท้านโดยเคารพ,จึงเรียกวา่ ‘ทา้วสักกะ’;      4. ใหท่ี้พกัอาศยั, จึงเรียกวา่ ‘ทา้ววาสวะ’; 
5. ด าริขอ้ความตั้งพนัไดโ้ดยครู่เดียว, จึงเรียกวา่ ‘สหสัสักขะ’ 
6. นางอสุรกญัญาช่ือสุชาดา เป็นพระปชาบดีของทา้วสักกะผูเ้ป็นจอมแห่งเทพทั้งหลาย, จึงเรียกวา่ ‘ทา้ว
สุชมับดี’; 
7. ทา้วสักกะผูเ้ป็นจอมแห่งจอมเทพทั้งหลาย เสวยราชสมบติัเป็นอิสริยาธิปัตยแ์ห่งเทพทั้งหลายชั้นดาวดึงส์ จึง
เรียกวา่ ‘เทวานมินทะ’; 
วตัตบท ๗ ประการท่ีท าให้เป็นทา้วสักกะ 
1.พึงเป็นผูเ้ล้ียงมารดาบิดาตลอดชีวิต;   2.พึงเป็นผูอ่้อนนอ้มต่อผูใ้หญ่ในตระกลูตลอดชีวิต; 
3. พึงเป็นผูพ้ดูอ่อนหวานตลอดชีวิต;  4. พึงเป็นผูไ้ม่พดูส่อเสียดตลอดชีวิต; 
5. พึงมีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหน่ี ยนิดีแลว้ในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการจ าแนกทาน 
6. พึงเป็นผูก้ล่าวค าสัตยต์ลอดชีวติ;  7. พึงเป็นผูไ้ม่โกรธตลอดชีวิต; 
ในสมยัท่านเป็นมนุษย ์ทา้วสักกะ ไดท้  างานสาธารณประโยชน์มากมายเช่น 
1. สร้างรมณียสถานเพื่อผูอ่ื้นไดใ้ช ้
2. สร้างสระน ้า ใหน้ ้าเป็นทานใหผู้ค้นไดด่ื้มกิน ใชอ้าบช าระกายคลายร้อน 
3. ใหค้วามอบอุ่น ใหผ้า้เคร่ืองนุ่งห่ม ใหฟื้นไฟก่อใหผู้ค้นกนัหนาว 
4. สร้างถนนหนทาง/สะพาน/ศาลาท่ีพกั  5. ใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูอ่ื้น เช่นผูเ้ดินทางฯ 
ในสมยัท่านมีสหายร่วมบุญกุศล 32 ท่าน และชา้งท่ีรับพระราชทานคือขา้งเอราวญัอีกหน่ึงเชือก  
ทานสูตร-ผลของทาน ท่ีสีหเสนาบดีทูลถามพระพพุทธองค์ 
สรุปผลของทาน   1. เป็นท่ีรัก  2. สัตตบุรุษนิยมคบหาเป็นสหาย  3. ช่ือเสียงคุณความดีฟุ้งขจร 
                             4. สามารถเขา้ในสังคมใดๆอยา่งสง่างามองอาจ 5. ตายแลว้มีสุขคติในสวรรค์ 



 

 
26 ส.ค.62 วดับุญญาวาส 1 เดือนหลงัเร่ิมงานก่อสร้างวดัป่ามหาวนั กราบถวายรายงานความคืบหนา้ใน

การด าเนินการก่อสร้างวดัป่ามหาวนั ปัญหาในขณะน้ีคือยงัไม่ไดแ้หล่งน ้ า ท่านอาจารยจึ์งให้ประสานกบัทาง
กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป และท่านเสนอให้ใชโ้ครงสร้างเหล็กและไมเ้ทียมเฌอร่า 
เพื่อป้องกันปัญหาเร่ืองปลวกและความช้ืน รวมทั้งการท างานก่อสร้างจะได้สะดวกข้ึนด้วย ส่วนอาคารท่ี
จ าเป็นตอ้งเป็น โครงสร้างเสริมเหล็กก็ให้คงไวต่้อไปเช่นห้องน ้ าและครัว งานในตอนน้ี เร่ืองการปรับแต่งบริ
เวณภายในวดัตามแบบผงัหลกัเกือบเสร็จแล้ว เหลือเพียงบดอดัและโรยหินบริเวณถนนและทางเดินหลกัๆ
เล็กน้อย แต่ก็ท  ายงัไม่ไดเ้สียทีเพราะฝนตกทุกวนัเลยครับ พอท าพื้นท่ีภายในเสร็จก็จะตกแต่งถนนทางเขา้จาก
ถนนด ามาวดัอีกหน่อยก็คงเสร็จแลว้ครับ ผงัหลกัภายในวดัก็สรุปไดเ้รียบร้อยตามท่ีท่านอาจารยไ์ปพิจารณาดว้ย
ตวัท่านเองแลว้ ต่อจากน้ีก็จะเร่ิมด าเนินการไปจนจบทุกอาคารตามผงัหลกัครับ คาดวา่ใชเ้วลาก่อสร้างประมาณ 
9 เดือนได้ครับ งานก่อสร้างตอนน้ีเป็นฐานท่ีวางแท็งค์น ้ า, ท่ีพกัคนงานและท่ีเก็บของพร้อมห้องน ้ าชั่วคราว 
ปลายเดือนน้ีคงเป็นรูปร่างให้เห็นไดค้รับ ทางเราก าลงัหาช่างมาเพิ่มเพื่อจะไดท้  างานไดเ้ร็วข้ึน แต่ก็ตอ้งดูความ
พร้อมและความเหมาะสมของช่างดว้ยครับ ของท่ีวางไวใ้นพื้นท่ีวดัก็หายไปเสมอ เราเลยตอ้งข้ึนป้ายห้ามเขา้ใน
เขตก่อสร้างแต่ก็ไม่ทราบจะช่วยไดส้ักแค่ไหนนะครับ...ถา้แกปั้ญหาไม่ไดอี้กสองเดือนคงตอ้งท าร้ัวครับ 

 
28 สิงหาคม วชัรธรรมสถาน เชา้ออกจากธรรมวิภาวนัแต่เช้าตีห้าคร่ึง ถวายจงัหนัพระอจ.ฐา เสร็จแลว้ 

ตรวจดูวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะน าไปใชก่้อสร้างท่ีวดัป่ามหาวนั เท่ียงไปหานอ้งวนุิ ท่ีโรงหล่อ ดูพระท่ีหล่อไวแ้ละท่ีจะ
ใหท้่านอาจารยต์ัน๋ดูบ่ายน้ี บ่ายสองไปรอพระอจ.ตัน๋ท่ีโรงป้ันของอจ.สุชาติ จนสามโมงท่านมาถึงและไดป้รึกษา
งาน กบัอจ.สุชาติ เร่ืองการป้ันพระประธาน และพระรูปของพระนาง มหาปชาบดีโคตมีเถรี พระมหากสัสปะ 
และ ท่านชินนะบญัจะระ รวมส่ีองคค์รับ ท่านอาจารยสุ์ชาติจะใชเ้วลาป้ันหุ่นประมาณ7-8เดือนครับ แต่คาดว่า
น่าจะท าพิธีหล่อไดใ้นปลายเดือนเมษายนครับ ออกจากโรงป้ัน ท่านก็มาดูโรงหล่อของวินุ และดูรูปแบบต่างๆท่ี
เคยหล่อมา ต่อจากโรงหล่อท่านไดแ้วะมาเยีย่มวชัรธรรมสถานก่อนจะเดินทางกลบัครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216869054272835&set=pcb.10216869234077330&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDaKXweCdBus_HTrsyliVWo4T6GepFIiMhZjLq6dXLYWqNRvet1b6bTaxo7VMFI5fi52IOoUNTkK9Fy&__xts__%5B0%5D=68.ARDTKCWUfVCwOQxaeG8XOkRqWWwOPMlPkOUVA4cA_s5iakNBEpnZ_Z2EwhAGpFOTg8IfNrmG6xaiJjK95MJgUhakYtIA-hQkRx_Scxd1YfmnsaEgGccGOpS8mGf_fPuZG-JmSS5MJ1GhWbyc5Fsr7utcmah1IghztPvBKgVNXYpWVCb1_K6D_9w6UQcFVyiN5IbR-bYaiVxolPvCPPmMjWsfDfYPmYHVQcnIgYJHmj_h62fiEWuIbxWmMtsvdh1nZ3CB5w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216869054272835&set=pcb.10216869234077330&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDaKXweCdBus_HTrsyliVWo4T6GepFIiMhZjLq6dXLYWqNRvet1b6bTaxo7VMFI5fi52IOoUNTkK9Fy&__xts__%5B0%5D=68.ARDTKCWUfVCwOQxaeG8XOkRqWWwOPMlPkOUVA4cA_s5iakNBEpnZ_Z2EwhAGpFOTg8IfNrmG6xaiJjK95MJgUhakYtIA-hQkRx_Scxd1YfmnsaEgGccGOpS8mGf_fPuZG-JmSS5MJ1GhWbyc5Fsr7utcmah1IghztPvBKgVNXYpWVCb1_K6D_9w6UQcFVyiN5IbR-bYaiVxolPvCPPmMjWsfDfYPmYHVQcnIgYJHmj_h62fiEWuIbxWmMtsvdh1nZ3CB5w
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