
มีนาคม 2563 

 8 มี.ค. วดับุญญาวาส เททองหล่อพระประธาน ณ วดับุญญาวาส พระประธานวดัป่ามหาวนั พระปิย
พทุธบรมไตรโลกนาถและพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เพื่อไปประดิษฐาน ณ วดัป่ามหาวนั 

 

เสร็จพิธีเททอง ก็เรียนปรึกษาครูจารยเ์ร่ืองการตกแต่งองคพ์ระธาตุมหาวนั น่าน ครูจารยท่์านพิจารณา
ให้ใชหิ้นเทียมเป็นพื้นลานเจดีย ์ส่วนฐานเจดียใ์ห้ใชหิ้นหยกขาวครับ ลายประดบัฐานล่างก าลงัดูแบบท่ีบุญญา
วาสวา่จะใชแ้บบไหนดีครับ เบ้ืองตน้ใหส้อบราคาจากคุณขาวช่างท่ีท าเจดียใ์หท่้านอจ.ท่ีบุญญาวาสครับ ส่วนถา้
เพื่อนๆ ท่านใดมีร้านท่ีสามารถท าไดดี้และราคายอ่มเยาวช่์วยแนะน าดว้ยนะครับ 

 

 



อ่างศิลา เตรียมงานผกูพทัธสีมาฝังลูกนิมิตวดัป่าบวัแกว้ฯและจดัของตกแต่งวดัป่ามหาวนัก่อนพิธีมอบ
ถวายวดัใน วนัเกิดครูจารยมิ์ถุนายนน้ีครับ. เพื่อนๆวา่งมาร่วมบุญกนันะครับ 

 

9 มี.ค. รพ. ทองผาภูมิ เชา้ตีส่ีคุณสมศกัด์ิมารับท่ีธรรมวิภาวนัตีส่ีขบัรถไปทองผาภูมิ เชา้ถวายจงัหนัท่าน
วะท่านไก่เสร็จก็ถวายโคมไฟช่อท่ีศาลาใหม่ โคมไฟโซลาร์เซลล์ เรซินส าหรับซ่อมพื้นไมศ้าลา ปานะและ
ตัวอย่ า ง ลูก นิ มิตจาก อ่ าง ศิลา  ป รึกษางานผูกพัทธสีมา ฝั ง ลูก นิ มิตวัด ป่ าบัวแก้ว ในกลาง ปีหน้ า 
เสร็จก็มาตรวจงานก่อสร้างท่ีรพ. ทองผาภูมิพร้อมคุณเวโรจน์และคุณพรชยั งานต่างๆเตรียมพร้อมจะเดินหนา้
แลว้ แต่ทางกองแบบของกระทรวงสาธารณะสุข ให้วิศวะทุกสาขาและสถาปนิกรับรองแบบอีกคร้ัง! เน่ืองจาก
รพ. ส่งแบบไปท่ีสสจ. และประสานไปกระทรวงฯ ซ่ึงอาจไม่เขา้ใจกนัเพราะเราไม่ไดป้รับปรุงเปล่ียนแปลงทั้ง
อาคาร แต่เราท าอาคารสองชั้นซ้อนในอาคารเดิม ทางรพ และสสจ.เองก็เลยให้เราด าเนินการเองไม่ได้
ประสานงานให้ อาจเพราะไม่เขา้ใจก็เป็นไปได ้วนัน้ีประชุมกนัแลว้จึงสรุปว่า ให้วิศวะทุกสาขา ตั้งแต่ โยธา 
ไฟฟ้า เคร่ืองกล ส่ิงแวดลอ้ม สุขาภิบาลและสถาปนิกรับรองแบบไปใหใ้หม่ ส่งไปใหท้างกระทรวงทราบอีกคร้ัง 
หวงัวา่คร้ังน้ีทางจงัหวดัจะส่งใหถึ้งกองแบบท่ีกระทรวงครับ จะไดเ้ขา้ใจกนัง่ายข้ึน 

 

9 มี.ค. ตรวจงานปิดทองช่างช่างสุรินทร์ ลงรักปิดทอง ลายค า ลา้นนา งานไม่เรียบร้อยครับ ทองไม่ซอ้น
กนัเห็นเป็นแผน่ๆเลยใชท้องประมาณ 4*4 ซม. ไม่ไดใ้ช ้8*8 ซม. สีถลอก เป้ือนเป็นรอยไม่เรียบ เห็นสีรองพื้น
หลายแห่ง แผน่เทพพนมท่ีว่าจะติดใหก้็ยงัไม่ไดติ้ด สายล่อฟ้าเห็นๆอยูก่็ไม่ไดแ้ต่งสีให ้ดูจะขาดการเอาใจใส่นะ
ครับ รอบๆองคพ์ระธาตุก็มีขยะเต็มไปหมด คงตอ้งแกไ้ขงานท าความสะอาดและเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย
ก่อนนะครับ ยงัไม่ผา่นครับ หาช่างไม่เจอครับ บอกวา่มาท างานแต่ไม่มีคนเห็นเลย 



 

11 มี.ค. มอบเตียงคลอดให้รพ.สมเด็จพระปิยะฯ ทองผาภูมิ เตียงคลอดและเตียงไฟฟ้าส่งถึงรพ.
เรียบร้อยแลว้ครับ 

 
14 มี.ค. เตรียมเคร่ืองบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ตระเวนรอบเมือง เร่ิมจากร้านพราวส าหรับดอกไมท่ี้

สวยงาม เตรียมเคร่ืองประดบัเพชรพลอยสวยๆประดบัเคร่ืองบูชา เตรียมพระพุทธรูปหินหยกไวใ้ห้ผูค้นกราบ
ไหว ้กระถางธูป แจกนั เชิงเทียนลว้นคดัสรรใหส้วยสมพระประธานในวดัแห่งน้ีตลอดไป 

 
เตรียมเคร่ืองบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ตระเวนรอบเมือง เร่ิมจากร้านพราวส าหรับดอกไมท่ี้สวยงาม 

เตรียมเคร่ืองประดับเพชรพลอยสวยๆประดับเคร่ืองบูชา เตรียมพระพุทธรูปหินหยกไวใ้ห้ผูค้นกราบไหว ้
กระถางธูป แจกนั เชิงเทียนลว้นคดัสรรใหส้วยสมพระประธานในวดัแห่งน้ีตลอดไป 

 

15 มี.ค. ธรรมะจากพระโอษฐ์ วนัน้ีท่านเร่ิมดว้ยมหาประเทสส่ี ตามดว้ยอาหาร/ปานะท่ีน ามาถวายพระ 
ต่ อ ด้ ว ย  รั ต น สู ต ร  ป้ อ ง กั น โ ร ค ร ะ บ า ด  จ บ ด้ ว ย ตั ณ ห า  สิ บ ก ลุ่ ม  จ า ก บ ท ธ ร ร ม จั ก ร ฯ 
1.ส่ิงใดไม่ไดห้า้มไวว้่าไม่ควร แต่เขา้ไดก้บัส่ิงท่ีไม่ควร_อกปัปิยะ สรุปวา่คือไม่ควร 2. ส่ิงใดไม่ไดห้า้มแต่เขา้ได้
กับ ส่ิ ง ท่ีควร_กัป ปิ ยะ  ส รุปว่ าควร  3.ส่ิ ง ใด ท่ี ไ ม่ทรงอ นุญาตแ ต่ เข้ากับอกัป ปิยะส รุปว่ า ไ ม่ควร 



4.ส่ิงใดไม่ทรงอนุญาตแต่เขา้ไดก้บักปัปิยะสรุปว่าควร เป็นขอ้ท่ีควรเอามาพิจารณาเช่นปานะผลไมมี้ไวแ้ปด
อย่าง แต่ปัจจุบนัมีมากมาย ท่านก็ให้พิจารณาเอาเช่นถา้ไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมทานไปแลว้ไม่ไดก่้อเกิดก าลงั
เหมือนอาหารกอ็นุโลมไดแ้ต่กใ็หเ้พียงวนัหน่ึงคืนหน่ึงเท่านั้น. หรืออาหารแหง้แมเ้ก็บไดไ้ม่เสียแต่กใ็หไ้ดเ้ชา้ชัว่
เท่ียงเท่านั้น น ามาถวายอีกไม่ได ้ปานะท่ีเป็นน ้ าตาลเช่นน ้ าผึ้งน ้ าออ้ย มีอายเุจ็ดวนั ปัจจุบนัมีน ้ าอดัลมน ้ าหวาน
หลากหลายชนิดก็เก็บไดแ้ต่เจด็วนัจะเอามาเวียนถวายแลว้ถวายอีกไม่สมควร เพราะผิดท่ีเจตนาขอ้สิกขาบญัยติั 
คือว่าถือเป็นการสะสมอาหาร ท่านวา่ปัจจุบนัพระท่านท าผดิกนัมาก อาจแกต้วัว่าเกรงใจโยมท่ีเอามาถวาย ซ่ึงถา้
โยมรู้ว่าตนท าให้พระผิดวินัยย่อมทราบว่าเป็นบาป และคงไม่สบายใจ แต่ถา้โยมทราบว่าพระไม่ยอมผิดวินัย
เคร่งครัดในเจตนาไม่สะสมอาหาร แทนท่ีจะเสียใจหมดศรัทธาน่าจะกลบักลายเป็นเพิ่มศรัทธา เล่ือมใส่ใน
พระพุทธศาสนายิง่ๆข้ึน เร่ืองพระภิกษุไข ้หรืออาพาธ ท่านก็อนุโลมใหฉ้นัไดแ้ค่น ้ าขา้วตน้ น ้ าเน้ือตม้ ท่ีใส่และ
ไม่มีกากเท่านั้น เห็นบางท่ีสั่งอาหารมาฉันเหมือนเชา้เหมือนเพล ดูแลว้ท าให้เส่ือมศรัทธาจริงๆ รัตนสูตร เป็น
มนตท่ี์พระพุทธเจา้ทรงใชป้ราบโรคระบาดในเมืองเวศาลี เราจึงน่าจะมาร่วมกนัสวดเป็นประจ า เพื่อช่วยกนัลด
การระบาดของโรคไวรัสท่ีก าลงักระทบการด าเนินชีวิตของพวกเราทุกคนในเวลาน้ีนะครับ 

 

 วดัป่ามหาวัน ไฟไหมป่้า ทางท่ีจะเขา้วดัป่า
มหาวนั ตั้งแต่ถนนดา้นนอกมีไฟไหมป่้าขา้ง ทาง
ตลอดสองขา้ง ส่วนทางเลก็ท่ีแยกเขา้วดั ก าลงัไหม้
ทางซา้ย. และบางส่วนขา้มไปดา้นขวาแลว้ เขา้ไป
ดูพื้นท่ีในวดั ยงัปกติดี แต่ป่าไผ่บนภูเขาดา้นหลงั
วัด ใกล้ๆสวนข้าวโพดก าลังไหม้อยู่  สักพัก มี

เจา้หนา้ท่ีป่าไมแ้ละอาสา อปพร. มาช่วยหลายคนมีรถน ้ าส าหรับช่วยดบัไฟมาดว้ยสองคนั เห็นวา่จะช่วยคอยเฝ้า
ระวงัให ้เพราะลมแรงมาก ฝนท่ีคลา้ยๆจะตกกไ็ม่ตกเพราะลมพดัไปหมด เยน็น้ีคณะสงฆจ์ากวดัป่าบวัแกว้ สาม
รูปท่านอาจารยว์ะ อาจารยฐ์า อาจารยไ์ก่ ไปช่วยดูแลการก่อสร้างท่ีช่างท าไวไ้ม่เรียบร้อย โดยมีพี่ปลาขบัรถไป
ให้พร้อมวิช เด็กวดัคอยดูแลครูอาจารย ์คณะท่านไปถึงท่ีวดัตอนไฟก าลงัไหม ้เลยตกลงคา้งท่ีวดัป่ามหาวนัเลย 
เพราะท่านวา่จะไดช่้วยๆกนัถา้มีเหตุ กราบขอบพระคุณครูอาจารยค์รับ 

 



16 มี.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน คุณดุสิตส่งแมคโครมาช่วยปรับท่ีท ากุฎีในป่าอีกสองแก่งและบ่ายน้ีปรับท่ี
ท าฐานแทง้คน์ ้ าแสนสองหม่ืนลิตรครับ ท่านอาจารยม์หาสมควรจากวดัถ ้าผาด าจะมาสร้างถงัสแตนเลสใหป้ลาย
เดือนน้ีครับ กราบขอบพระคุณครับ ขอบคุณช่างแนนท่ีส่งช่างบอยมาจดัการใหน้ะครับ 

 
16 มี.ค. ครูจารยว์ดัป่าบวัแกว้และวชัรธรรมสถาน กราบนมสัการพุทธสถานส าคญัๆ ในเมืองน่าน 

หลงัเสร็จงานท่ีวดัป่ามหาวนัเยน็น้ี ครูจารยว์ะครูจารยฐ์าและท่านไก่พาคณะไปกราบพระธาตุแช่แห้งพระธาตุ
ชา้งค ้า วดัภูมินทร์ ก่อนกลบัไปจ าวดัท่ีวดัป่ามหาสนัเช่นเดิมครับ 

 

17 มี.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน น ้ าหมดแทง้คไ์ม่ทราบเพราะใชม้ากหรือดูข้ึนมาไม่พอ แต่ก็ขอคุณดุสิตให้
คุณวิชาญเอาน ้ามาใส่ใหอี้กสองหม่ืนลิตรครับ รถแมคโครวนัน้ีปรับท่ีกฎีุในป่าอีกสองหลงัพร้อมทางจงกรมและ
หอ้งน ้า ยงัตอ้งท าทางขนส่งของชัว่คราวไวด้ว้ย เสร็จแลว้ค่อยปรับคืนครับ 

 

20 มี.ค. รพ. น่าน วนัน้ีเชา้ไปเดินบาตรรอบรพ. น่านกบัอาจารยว์ิเชียร เสร็จก็ไปถวายจงัหนัท่านเกษม. 
สิบโมงพยาบาลมาตรวจและรับตวัครูบาเกษมไปห้องผ่าตดั บ่ายกลบัมาพกัท่ีห้อง เราเลยอยู่ดูแลจนเยน็ ไม่มี
ปวด/เจบ็ตาท่ีผา่ ปกติดี เลยลากลบัมาพกัท่ีวดัคอวงั พรุ่งน้ีเชา้ไปเดินบาตรกบัท่านวิเชียรอีก เท่ียงๆคงไดก้ลบัวดั
ป่ามหาวนัแลว้ครับ จบไปอีกหน่ึงภารกิจ ขอบพระคุณพี่คณิตและคุณหมอชุติพงศ์ครับรวมทั้งพยาบาลและ
เจา้หนา้ท่ีทุกๆท่านท่ีใหก้ารดูแลเป็นอยา่งดียิง่ครับ กราบอนุโมทนาครับ 



 
21 มี.ค. รพ.น่าน เช้าทั้ งคุณหมอชุติพงศ์และคุณพยาบาลได้มาตรวจผลการผ่าตดัทราบว่าได้ผลดี

มองเห็นชดัเจนดี คุณพยาบาลก็แนะน าการปฏิบติัตวัหลงัผ่าตดัการหยอดตาวนัละส่ีคร้ังไม่ถูกน ้ าหน่ึงเดือนฯ 
เสร็จยงัใหดู้วีดีโอแนะน าอีก ก่อนจะไปรับยากลบับา้น คุณพยาบาลวรรณเพญ็ ท่ีดูแลท่ีตึกน้ียงัจ าไดว้่าเราเคยมา
ผา่ตดัผป. ปากเเหว่งเพดานโหว่ท่ีรพ. น่าน มาตลอดหลายสิบปี ดีใจท่ียงัพบเจอคนท่ีทนัคณะเราบา้ง เหมือนได้
กลบับา้นเลยครับ ตึกท่ีเราเอาเด็กๆหลงัผ่าตดัมาดูแลครับ. เธอเลยแวะเขา้มาอธิบายการดูแลหลงัผ่าตดัอีกคร้ัง 
ค่าใชจ่้ายทางรพ.ขอดูแลใหท้ั้งหมด จากการประสานงานของคุณหมอคณิตอดีตผอ.ท่ีเคารพ กราบขอบพระคุณ
แทนพระเกษมศกัด์ิดว้ยนะครับ คุณหมอนดัตรวจอีกคร้ังพธุหนา้ครับ 

 

21 มี.ค. วดัป่ามหาวนั ไฟป่าเขา้มาทางทิศตะวนัตกอีกครับเห็นเป็นควนัไฟสีขาวมาแต่ไกลเลยครับ งาน
กุฎีพระอาจารยมุ์งหลงัคาแลว้ครับ พี่วิชาญช่วยมาปรับท่ีรอบๆกุฎีดว้ยจะไดดู้สวยงามตามผงัท่ีวางไวค้รับ จะ
ขาดก็แต่ตน้ไมใ้หญ่ท่ีไม่ไดด้งัใจปรารถนาครับ หลงักุฎีก าลงัเตรียมปรับท่ีท าลานโพธ์ิครับ มีเวลาจะตอ้งไปดูหา
พระพุทธรูปมาประดิษฐานสักองคค์รับ ทางจงกรมก าลงัท าอีกสามแห่ง และปรับพื้นท่ีไวอี้กหน่ึงแห่งหลงักุฎี
รับรองพระเถระครับ ท่ีตากผา้เสร็จรอปรับท่ีรอบๆอีกหน่อยก็คงสวยแลว้ครับ พระธาตุมหาวนั ยงัคงขมกัเขม่น
ท าคานฐานพื้นลานประทกัษิณอยูเ่ลยครับ 

 



22 มี.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน วนัเกิดพี่วชัรี พาคุณพอ่คุณแม่มาท าบุญท่ีวดั งานวนัน้ีช่างรองมุมหลงัคา ก่อ
อิฐฉาบปูนห้องน ้ ากุฎีพระอาจารย ์ช่างหมานท าคานฐานเจดียย์งัไม่เสร็จครับ ช่างพฒัก าลงัปิดไมห้ลงัพระ
ประธานศาลาฟังธรรม ส่วนศาลาใหญ่ฉาบปูนใตค้านอยู่ ศาลาแปดเหล่ียมช่างวุธก าลงัมุงหลงัคาครับ ครัวช่าง
บอยก่ออิฐผนงับนล่างและเร่ิมท าโครงหลงัคาแลว้ครับ พรุ่งน้ีพระอาจารยม์หาสมควรมาท าแทง้คน์ ้ าสแตนเลส
ใหค้รับ กราบขอบพระคุณครับ เราตอ้งไปเตรียมงานก่อสร้างท่ีทองผาภูมิก่อนแต่จะรีบกลบัมาช่วยงานท่านครับ 

 

 23 มี.ค. วดัป่าบวัแกว้ เชา้มาจากน่านถึงกทม. ตีหา้เดินทางต่อมาทองผาภูมิถึงเชา้ถวาย
จงัหัน แลว้ถวายเคร่ืองป้ัมน ้ าโซลาร์เซลล ์เคร่ืองโซลาร์เซลลส์ าหรับไฟสปอร์ตไลทแ์ปด
ชุดส าหรับส่งไฟฉายองค์พระธาตุให้สว่างไสวตลอดไปมีคุณอาไพบูลย ์จากบีบี เป็น
สปอนเซอร์ครับ กราบอนุโมทนาบุญดว้ยนะครับ เสร็จกไ็ปตรวจงานปิดทององคพ์ระธาตุ
บวัแกว้งานของช่างสุรินทร์ ลงรักปิดทอง ลายค า ลา้นนา เหลือลงสีเครือบทองก็คงจะ
เรียบร้อยครับ ต่อไปกต็อ้งไปรพ. เร่ิมงานก่อสร้างแลว้ครับ 

รพ.ทองผาภูมิ หลงัเสร็จตรวจงานเจดียบ์วัแก้ว ก็มาประชุมปรึกษาเร่ืองงานก่อสร้างกันท่ีร้านคุณ

เวโรจน์ สรุปว่าไดรั้บการรับรองแบบจากทางวิศวะทุกสาขาเรียบร้อยแลว้ครับ และส่งกลบัไปให้ท่านสสจ.

เรียบร้อยแลว้ เราจึงเร่ิมงานก่อสร้างกนัต่อหลงัจากหยุดมานาน คาดว่าคงจะเร่ิมเปิดทาง ปรับท่ีสร้างลิฟตใ์ห้

ผูป่้วยไดข้ึ้นลงหอ้งผา่ตดัไดส้ะดวกข้ึนเร็วๆน้ีครับ ทางหอ้งกายภาพ หอ้งประชุมฯกค็งจะเร่ิมงานไดแ้ลว้ครับ อีก

ไม่นานเกินรอคงมีส่ิงดีๆ ใหพ้ี่นอ้งชาวทองผาภูมิไดใ้ชก้นัครับ 

 



 

 23 มี.ค. โรงหล่อพระประยงค ์กลบัจากทองผาภูมิ เยน็ค ่าก่อนกลบับา้นท่ีปากน ้ า แวะหาน้องวินุ รับ
กล่องทองท่ีเตรียมไวส้ าหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุมหาวนั และชมผลงานหล่อพระประธานวดั
ป่าบวัแกว้ฯ และพระมหาปชาบดีโคตมี ท่ีเพิ่งแกะแบบ ออกมาแลว้ช่ืนใจครับ สวยงามมากๆ วดัป่ามหาวนัแห่ง
น้ี พวกเราสร้างข้ึนเพื่อกราบถวายพ่อแม่ครูอาจารยอ์คัรเดช-พระอจ.ตัน๋ท่ีเราเคารพรัก และขออธิษฐานขอให้
สถานท่ีแห่งน้ี เป็นท่ีประพฤติปฎิบติัภาวนาของพระเจา้พระสงฆท่ี์ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ อยูใ่นพระธรรมวินยั และ
เป็นท่ีสัปปายะของพุทธบริษทัในการศึกษาปฏิบติัภาวนา ตลอดไป ดว้ยกายและใจของพวกเราน้ีเราจะตั้งใจท า
ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีจะกระท าไดก้ราบถวายพระบวรพระพทุธศาสนาใหย้ ัง่ยนืสถิตยส์ถาพรตลอดไปยิง่นานเท่านาน 

 

25 มี.ค. วดัป่ามหาวนั น่าน งานทางเดินจงกรมส าหรับกุฏีห้าหลงัใกลเ้สร็จแลว้ครับ คานพื้นลาน
ประทกัษิณเสร็จแลว้เตรียมเทปูนครับ โรงครัวปรับแบบเลก็นอ้ย แต่ก็ข้ึนโครงหลงัคาแลว้ครับ กุฎิพระอาจารย์
ใหญ่สวยแลว้ครับ แต่มีปรับแบบตกแต่งอีกนิด ใส่ฝ้าอีกหน่อยคงสวยข้ึนอีกครับ งานศาลาแปดเหล่ียมยงัไม่
เรียบร้อยครับ ดูแลว้อาจตอ้งมีฝ้าเพดานดว้ยครับ ลานโพธ์ิปรับพื้นคร้ังแรกแลว้ครับ รอปรับอีกทีคงสวยข้ึนครับ 
ออกจากปากน ้าเชา้ แวะซ้ือของหน่อยแลว้กเ็ขา้มาตรวจงานกว่าจะเสร็จก็เยน็แลว้ครับ แต่กค็งตอ้งกลบักทม. เลย
นะครับมีงานรออยู ่



 

 30 มี.ค. ตรวจงานปิดทองพระธาตุบวัแกว้ พระธาตุแห่งน้ีมีผูค้นเคยเห็นแสงสว่างลอยอยูเ่หนือยอดเขา
แห่งน้ีเสมอๆ ในวนัมอบถวายวดัผูค้นท่ีมาร่วมงานก็เห็นกนัหลายท่าน ผมเองเม่ือ 6 เมษายน 2555 ช่วงเวลาท่ีท า
การก่อสร้างอยู ่นั้น ตอนกลางคืนไดม้าภาวนาบนโขดหินขา้งๆศาลา กเ็ห็นยอดเขาแห่งน้ีสว่างเป็นดวงไฟใหญ่ๆ
อยูเ่หนือยอดเขาเป็นเวลาประมาณคร่ึงชม. จึงไดอ้ธิษฐานวา่ถา้สร้างถวายพอ่แม่ครูอาจารยอ์งคห์ลวงตาพระมหา
บวัเสร็จ ก็จะสร้างพระธาตุบนยอดเขาแห่งน้ีถวายเป็นพุทธบูชาดว้ย แต่หลงัมอบวดัก็มีเร่ืองอ่ืนๆเขามาจนมา
สร้างไดช่้วงสร้างพระบรมธาตุเจดียถ์วายท่านเจา้พระคุณสมเด็จญาณฯ จึงปรากฏเป็นพระธาตุคู่กนัอยา่งท่ีเห็น
ทุกวนัน้ี และยงัเป็นพระธาตุ-เจดียท์นัใจ-ท่ีสร้างเสร็จภายใน1วนัคือตั้งแต่ตี2ของวนัท่ี 12 พ.ค. 60 ถึงบ่าย 3 โมง
ของวนัท่ี 12 พ.ค. 60 อีกดว้ย แค่น้ีเราก็กระท ากนัดว้ยความยากล าบากยิง่แลว้ แต่ก็เสร็จออกมาสวยงามสะดุดตา 
เม่ือหุ้มทองค าเจดียน้ี์เสร็จก็จะยิ่งสวยงามมากยิ่งข้ึนและยงัช่วยรักษาองคพ์ระธาตุบวัแกว้แห่งน้ีให้อยูไ่ดไ้ปอีก
นานเท่านานดว้ยครับ ขออนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีไดร่้วมบุญกศุลคร้ังน้ีร่วมกนันะครับ  



 

 

 
 


