
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

 2 ก.ค. วดับุญญาวาส ชลบุรี เช้าออกจากบ้านปากน ้าตีห้า ไปถวายจงัหนัพ่อแม่ครูจารย์ตัน๋ วดับุญญาวาส 
พรอ้มภตัราหาร ปานะผา้อาบน ้าฝนและอาสนะฟองน ้าอดัตวัอย่างส าหรบัอุโบสถ ก่อนเขา้พบครูจารยไ์ดเ้รยีนใหพ้ี่ฮุ้น  
ทราบการท างานเราคร่าวๆ ก่อนจงึกราบเรยีนท่านอาจารยอ์กีครัง้ เรื่องอาสนะท่านอนุญาตใหม้าถวายส าหรบัอุโบสถได้
300แผ่น ซึ่งจะได้จัดท าและน าส่งในภายหลังเข้าพรรษานี้  เพราะที่บ้านไม่มีที่เดินในธรรมวิภาวันแล้วครับ 
สรปุเรือ่งสรา้งวดั  

1.วดัน้ีใหช้ื่อว่า วดัป่ามหาวนั เพื่อระลกึถงึพระนางปชาบดโีคตาม(ีพระมหาปชาบดโีคตมเีถร ีหรอืพระนามเดมิ 
พระนางมหาปชาบดโีคตม ีเป็นพระราชธดิาในพระเจา้อญัชนะแห่งโกลยิะ เป็นพระมาตุจฉาของพระสมณโคดมพุทธเจา้ 
เพราะเป็นพระขนิษฐภคนิีของพระนางสริมิหามายา พุทธมารดา และเป็นภกิษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทรงยนิดี
ปฏบิตัติามครุธรรม ทัง้ 8 ประการจากพระพุทธองค ์จงึได้รบัการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา พรอ้มทัง้เหล่านางสากิ
ยานีและได้เรยีนกรรมฐานและทรงปฏบิตัอิย่างจรงิจัง จนได้บรรลุเป็นพระอรหนัต์ พระพุทธจา้ทรงยกย่องท่านว่าเป็น
เอตทคัคะ คอืเลศิกว่าผูอ้ื่นในทางรตัตญัญ ู(คอืผูม้รีูร้าตรนีาน) ณ วดัปา่มหาวนั-กูฏาคารศาลา)  

2. ให้เริม่ด าเนินการก่อสรา้งได้ตามผงัที่ร่างถวาย แต่ให้ประสานกบัท่านเจา้ของที่คอืคุณอานนท์ให้เรยีบรอ้ย
ก่อน เพราะจะตอ้งท างานรว่มกนัอกีนาน ควรเขา้ใจกนัเป็นการดก่ีอน  

3.หลงัออกพรรษาท่านจะไปดูพื้นที่และส่งพระไปประจ าประมาณ3รูป ซึ่งท่านพจิารณาว่าอาจเป็นพระที่เป็น
บดิาของเจา้ของทีด่นิ 

4.การท างานใหป้ระสานกบัพีฮุ่น้รายงานเป็นระยะ ท าใหถู้กตอ้ง 
ข้อพิจารณาท่ีน าเสนอครจูารย ์

เรือ่งทีด่นิ  
1.เนื้อที ่45ไร ่ในโฉนดเลขที ่11599 เล่ม 116 หน้า 99 เจา้ของคอื คุณ อานนท ์มานันท ์ทีด่นินี้ไมส่ามารถโอน

ไดก่้อน ก.ย. 2566 ถงึแมจ้ะโอนเป็นวดักต็าม การด าเนินการทุกอยา่งตอ้งใชใ้บมอบอ านาจจากเจา้ของทีด่นิและใบ
ยนิยอมจากภรรยาทุกครัง้ 

2. ทีด่นิอยูห่่างจากตวัจงัหวดัน่านประมาณ 20กม. ลกัษณะพืน้ทีเ่ป็นเนินเขาทางทศิใตป้ระมาณ20ไร ่ส่วนทศิ
เหนือทีเ่หลอืจะเป็นรอ่งน ้าผ่าประมาณกลางของพืน้ที ่สองขา้งของรอ่งน ้าจะเป็นทีล่าดชนัทัง้สองขา้งประมาณ 25-30 
องศา ปจัจุบนัพืน้ทีป่กคลุมดว้ยตน้ไผ่ไร่ 

3. ทางเขา้สู่พืน้ที ่มถีนนลกูรงัเขา้ทีด่นิผนืนี้ไดส้องทางคอืทางทศิตะวนัออกขนาดประมาณ 3 เมตร ระยะทาง
ประมาณ1.5 กม.จากถนนด า (4019) และทางทศิเหนือห่างจากถนนด าประมาณ 1.5 กม.เป็นลกูรงัขนาดประมาณ 4 เมตร 
มไีรส่วนทีช่าวบา้นปลกูอยูต่ลอดทาง แต่ถา้จะเขา้พืน้ทีจ่ะเป็นทางลกูรงัเลก็ๆเขา้ทางทศิเหนืออีกประมาณ 100เมตร 

4. หมู่บา้นหาดผาขนอยูใ่กลสุ้ด ห่างไปประมาณ 4 กม. เวลาเดนิบาตรประมาณ 1 ชม. ใชถ้นนเลก็ๆระหว่างไรส่วน 
ขอ้พจิารณาในการสรา้งเสนาสนะปา่ 

1. ทางเขา้ เพื่อความสะดวกในการเดนิทางปจัจบุนัจงึเขา้สู่พืน้ทีท่างทศิตะวนัออกระยะทางประมาณ1.5กม. ถงึ
ถนนจะเลก็หน่อยแต่กไ็มต่อ้งท าถนนใหมเ่พิม่เตมิ 

2. เมือ่ส ารวจพืน้ทีพ่บว่าบรเิวณทีร่าบเนินเขาทีส่ามารถใชไ้ดม้ปีระมาณ 20 ไร ่ซึง่ตอ้งการปรบัแต่งพืน้ที ่เอา
วชัพชื และตน้ไผ่ไรอ่อกเพื่อเปิดผวิดนิแต่เกบ็ตน้ไมใ้หญ่ไว ้ท าถนนและทางระบายน ้า เพื่อก่อสรา้งอาคารต่างๆ ส่วน
บรเิวณอื่นทางเหนือของพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมทีจ่ะสรา้งอาคารต่างๆ เพราะมรีอ่งน ้าอยูก่ลาง และพืน้ทีส่องขา้งลาดชนัมาก 

3. มสีระน ้าขดุในพืน้ทีส่องแห่งคอืตอนกลางของทีด่า้นตะวนัตก และทางเหนือทีอ่ยูใ่กลก้บัปลายสุดของพืน้ที ่
สระแรกน่าจะขดุขยายออกและขดุลกึขึน้เพื่อสามารถน าน ้ามาใช้ไดต่้อไป 



4. ทีด่นิทางเหนือตดิกบัทีข่องคุณนฤมล น้องสาวคนเลก็ ทีด่นิทางทศิตะวนัออกตดิกบัทีด่นิของพีช่ายคนโต 
ทางใตต้ดิกบัทีด่นิของญาตเิจา้ของที ่ทีด่นิทางตะวนัตกตดิกบัทีค่รอบครองสามารถใชไ้ดอ้กีประมาณ 50 ไร ่ถนน
ทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือและทางทศิใตย้งัมชีาวบา้นใชส้ญัจรอยูจ่งึน่าจะลอ้มรัว้แบ่งเขตใหช้ดัเจน ชาวบา้นจะไดไ้ม่
เขา้มาหาของป่าในพืน้ทีว่ดั 

5. การจดัวางผงัอาคาร-ตามแนบ 
6. แหล่งน ้าในพืน้ทีไ่ม่ม ีจ าเป็นตอ้งขดุบ่อบาดาลเพื่อน าน ้ามาใช้ 

การด าเนินงาน 
• ปรบัพืน้ทีใ่ชส้อยประมาณ 20 ไร ่
• ขดุบ่อบาดาล ตัง้ฐานวางถงัเกบ็น ้าอย่างน้อยประมาณ 8000 ลติรพรอ้มวางระบบน ้าใชใ้นพืน้ที่ 
• เริม่งานก่อสรา้ง- หอ้งน ้าชัว่คราว แคม้ป์คนงาน   

1. หอ้งน ้ารวมชาย/หญงิ             2.หอ้งน ้าพระ+ทีล่า้งบาตร        3. โรงน ้ารอ้น-ปานะ       4.ครวั 
5 กุฎเีจา้อาวาส                       6.กุฎรีบัรองพระเถระ               7. กุฎพีระ 5 หลงั กุฎรีบัรอง กุฎเีจา้อาวาส 

          8.ท าถนน+ทางระบายน ้า           9. จดัท าระบบโซล่าเซล ส าหรบั ครวั โรงน ้ารอ้น สุขา   
10. ท ารัว้ลวดหนาว+รัว้ตน้ไม ้    11.ปลกูปา่ในพืน้ทีฯ่                 12. จดัท าระบบไฟฟ้า / ประปา  
13. ทีพ่กัฆราวาส ชาย/หญงิ รอเมือ่จ าเป็นค่อยสรา้งต่อไป 

งบประมาณเบือ้งตน้ประมาณ 10 ลา้นบาท 

 
วดัป่าโพธิญาณรงัสี กราบถวายเบาะอาสนะตัวอย่างที่จะใช้ในพระอุโบสถใหม่จ านวน 100 ผืน ปานะ 2 ลงั และ
สงัฆทาน โบสถ์ใหม่เริม่มุงหลงัคาแลว้ครบั ชื่นชมและใหก้ าลงัใจท่านครบั ผ่ามาหนึ่งปีแลว้ไดเ้ท่านี้กเ็ยีย่มยอดเเลว้ครบั 
ใครจะรว่มบุญกนัเรยีนเชญินะครบั เราถวายรว่มสรา้งไปหลายแสนแลว้ครบั 

 
 6 ก.ค. พระอจ.จติรและครอบครวั มาปรกึษาเรือ่งการมอบทีด่นิเพื่อสรา้งวดัปา่มหาวนั โดยลกูชายคนกลางได้
มอบทีจ่ านวน45ไรถ่วายพระอาจารยอ์คัรเดช วดับุญญาวาส เพื่อสรา้งวดัปา่ ซึง่พระอาจารยอ์คัรเดชเมตตาใหช้ื่อว่า วดั



ปา่มหาวนั เป็นการระลกึถงึพระมหาปชาบดโีคตมเีถร ีทีบ่วชและบรรลุธรรม ณ วดัปา่มหาวนั ในประเทศอนิเดยี และครุ
กรรมแปดประการทีเ่ป็นก าเนิดของภกิษุณ ีโดยพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงตรสักบัพระอานนทว์่า ถา้พระนางมหาปชาบดี
โคตม ีทรงรบัครธุรรม ๘ ประการ คอื 

๑. ภกิษุณแีมอุ้ปสมบทแลว้ ๑๐๐ ปี พงึกราบไหว ้ลุกรบั ท าอญัชลกีรรม สามจีกิรรมแก่ภกิษุแมอุ้ปสมบทในวนันัน้ 
๒. ภกิษุณไีมพ่งึเขา้จ าพรรษาในอาวาสทีไ่ม่มภีกิษุ 
๓. ภกิษุณตีอ้งแสวงหาภกิษุผูถ้ามถงึการท าอุโบสถ และการเขา้ไปรบัโอวาทจากภกิษุสงฆท์ุกกึง่เดอืน 
๔. ภกิษุณอียูจ่ าพรรษาแลว้ ตอ้งปวารณาในสงฆท์ัง้สองฝา่ย 
๕. ภกิษุณตีอ้งครธุรรมแลว้ พงึประพฤตมิานตัปกัษ์หน่ึง ในสงฆท์ัง้สองฝา่ย 
๖. ภกิษุณตีอ้งอุปสมบทในสงฆท์ัง้สองฝา่ย 
๗. หา้มมใิหภ้กิษุณดี่าว่ากล่าวแก่ภกิษุสงฆ์ 
๘. หา้มไมใ่หภ้กิษุณสีอนภกิษุ แต่ใหภ้กิษุกล่าวสอนอยา่งเดยีว 

ครธุรรมเหล่านี้ ภกิษุณตีอ้งสกัการะ เคารพ นบัถอื บชูา ไมพ่งึกา้วล่วงเลยจนตลอดชวีติ" ท่านจงึเป็นผูห้ญงิคนแรกทีไ่ด้
บวชเป็นพระภกิษุณ ีการสรา้งวดัถวายบูขาพระรตันตรยั และเพื่อระลกึถงึคุณงามความดขีองพระองคท์่าน ช่วยแบ่งเบา
ภาระพ่อแมค่รอูาจารยต์ัน๋นัน้ จงึเป็นสิง่ประเสรฐิยิง่แลว้ พวกเราจะน้อมน าเอาพระธรรมมาน าทางเพื่อสรา้งสรรวดัแห่งนี้
ใหเ้ป็นเสนาสนะปา่ทีเ่หมาะสมยิง่ต่อการปฎบิตัภาวนา เพื่อธ ารงคค์งไวแ้ละสบืสานพระพุทธศาสนาใหอ้ยู่นานเท่านาน 
ตลอดนิรนัดร ์ขออนุโมทนาในทุกท่านทุกคนทีม่สี่วนในกุศลนี้ 

 
 
 7 ก.ค. พ่นโฟมหลงัคาศาลา84 ปีท่านเจา้คุณเทพฯ ตลอดวนัอาทติยน์ี้ เพื่อลดความรอ้นในศาลา 84 ปีฯ 

 
 
13-17 ก.ค. ทรปิจารกิบุญผา้อาบน ้าฝนและเทยีนพรรษา 2562 ปจัจยัร่วมบุญจากเพื่อนๆ 227,820 บาท ปจัจยั

ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ 135000 บาท ไทยธรรม 145000 บาท ค่ารถ + น ้ามนั 48030 บาท ค่าอาหาร 11190 บาท 
เดนิทางไป 22 วดั แต่ไดร้่วมถวายผา้ป่าอกี 22 วดัทีว่ดัป่าภผูาผึง้ร่วมกบัหลวงปู่อ้มดว้ยจงึเท่ากบัท าบุญไปรวม 44 วดั
ครบั กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านทีม่สี่วนในบุญกุศลนี้รว่มกนันะครบั 



 
 

18 ก.ค. มอบถวายรปู ท่านเจา้คุณสมเดจ็ฯ ในวโรกาสทีท่่านเจา้คุณเทพปญัญากว ีมอีายุครบ 84 พรรษา เราใน
ฐานะลกูศษิยท์ีท่่านมบีุญคุณต่อเราอยา่งใหญ่หลวงจงึไดก้ราบถวายรปูท่านเจา้คุณไวเ้ป็นทีร่ะลกึครบั 

 
 
 20 ก.ค. พธิเีปิดอาคาร”สรา้งบุญบารม ี84ปี พระเทพปญัญากว”ี ณ วชัรธรรมสถาน ท่านเจา้คุณเทพเมตตามา
เจรญิพระพุทธมนต์ เจิมป้ายอาคาร เดินชมบรเิวณวัชรธรรมที่ท่านมาวางศิลาฤกษ์ไว้เมื่อ 5 พ.ย. 2543 หลงัฉัน
ภตัตาหารเพล ท่านได้เมตตามอบเสื้อผ้าผป.จากคุณยุทธนาให้รพ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรอีกีด้วยครบั กราบขอ
แสดงมุทติาสกัการะพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเจ้าคุณเทพฯด้วยความเคารพรกัอย่างยิง่ จากพวกเรามูลนิธดิวงแก้ว ใน
พระสงัฆราชปถูมัถ ์



 
 

มอบผา้ส าหรับผูป่้วย ให้รพ.ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี. ขอบคุณคุณยุทธนา
ท่ีเป็นเจา้ภาพใหญ่ในการน้ีครับ  110,000 บาทครับ มีผา้ท่ีเหลืออยู่ 2 

มว้น จะได้ท าผา้ปูเตียง คาดเตียง และปลอกหมอน ไปมอบให้รพ.ต่อไป
ครับ 
 
  

 
 บ่าย จิตอาสามาช่วยจัดอาสนะถวายครูจารย์ตัน๋ บุญญาวาส  งานจิตอาสา ออกแรงแสวงบุญครับ 
จดัท าอาสนะถวายครจูารยอ์คัรเดช จ านวน 300 ผนื เพื่อใชภ้ายในอุโบสถวดับุญญาวาส 

 
 

21 ก.ค. ธรรมะจากพระโอษฐ ์การเขา้พรรษาของพระสงฆต์ามพระวนิัยปิฎกตามพระวนิยั พระสงฆร์ปูใดไมเ่ขา้
จ าพรรษาอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงปรบัอาบตัแิก่พระสงฆร์ูปนัน้ด้วยอาบตัทิุกกฎ และ พระสงฆ ์ที่
อธษิฐานรบัค าเขา้ จ าพรรษา แลว้จะไปคา้งแรมทีอ่ื่นไมไ่ดแ้ต่ถา้หากเดนิทางออกไปแลว้และไมส่ามารถกลบัมาในเวลาที่
ก าหนด คอื ก่อนรุง่สว่างกจ็ะถอืว่าพระ ภกิษุ รปูนัน้ " ขาดพรรษา" และตอ้งอาบตัทิุกกฎเพราะรบัค านัน้ รวมทัง้พระสงฆ์
รปูนัน้จะไมไ่ดร้บัอานิสงสพ์รรษา ไมไ่ดอ้านิสงสก์ฐนิตามพระวนิยั และทัง้ยงัหา้มไมใ่หน้บัพรรษาทีข่าดนัน้อกีดว้ย กรณี 
"สตัตาหกรณียะ "(กรณียกิจที่จะพงึท าได้ภายใน 7 วนั) กิจธุระที่ทรงผ่อนผนัให้ไปแรมคนืได้ในพรรษาภกิษุผู้อยู่จ า
พรรษาในกุฏใิด ในวดัใดอนัเหมาะสมทีจ่ะอยูไ่ดต้ลอด 3 เดอืนแลว้ ท่านไมใ่หไ้ปแรมคนืทีอ่ื่นนอกจากมธีุระจ าเป็นจรงิ ๆ 
กไ็ปได ้และไปแรมคนืไดอ้ย่างมากเพยีง 7 วนั ถ้าเกนิ 7 วนัพรรษาขาด ครบ 5 วนัหรอื 6 วนัแลว้รบีกลบัมานอนในวดั
หรอืในกุฏทิี่เข้าพรรษาเดมิเสยี วนัต่อไปอาจไปได้อีก การไปแรมคนืที่อื่นในลกัษณะนี้ท่านเรยีกว่า"สตัตาหกรณียะ 
"(กรณยีกจิทีจ่ะพงึท าไดภ้ายใน 7 วนั) ธุรกจิอนัเป็นเหตุใหท้ าสตัตาหะไดน้ัน้ มหีลายอย่างเช่น  

1. ผูม้ศีรทัธาต้องการท าบุญส่งคนมานิมนต์ไปฉลองศรทัธาของเขาได ้ขอ้นี้มเีรื่องอนัเป็นปฐมเหตุเล่าไวใ้นวนิัย
ปิฎกว่า อุบาสกคนหนึ่งชื่ออุเทน สร้างที่อยู่อุทศิสงฆ์ไว้ในแคว้นโกศล ส่งทูตไปนิมนต์พระสงฆ์ให้มารบัที่อยู่และเขา
ปรารถนาจะถวายทานฟงัธรรม ปรารถนาพบเหน็ภกิษุทัง้หลาย แต่ภกิษุทัง้หลายตอบไปกบัทูตว่าพระผูม้พีระภาคเจา้
ทรงบญัญตัใิหเ้ขา้พรรษา 3 เดอืน เพราะฉะนัน้รบันิมนตไ์ม่ได ้อุบาสกอุเทนตเิตยีนว่าเหตุไฉนภกิษุทัง้หลายจงึไม่ฉลอง



ศรทัธาในเรือ่งนี้ ภกิษุทัง้หลายกราบทลูพระผูม้พีระภาคเจา้ พระพุทธองคท์รงทราบเรือ่งแลว้ทรงอนุญาตใหไ้ปไดด้ว้ยวธิี
สตัตาหกรณยีะ  

2. มารดาบดิาหรอืสหธรรมมกิ (เพื่อนรว่มประพฤตพิรหมจรรย ์ดว้ยกนัเช่นภกิษุ) ปว่ยไข ้ไปเพื่อรกัษาพยาบาลได ้ 
3. สหธรรมมกิกระสนัใครจ่ะสกึ ไปเพื่อระงบัความคดิอยา่งนัน้เสยีกไ็ด้  
4. สถานที่อยู่ เสนาสนะของสงฆใ์นที่ใดที่หนึ่งช ารุดทรุดโทรม ตนเป็นผู้ฉลาดสามารถในการซ่อมแซม ไปเพื่อ

ซ่อมแซมกไ็ด ้
5. แมธุ้ระอื่น ๆ อนัสมควร เป็นงานพระศาสนา หรอืเรื่องอนัเกี่ยวกบัการประพฤตธิรรม กท็รงอนุญาตใหส้ตัตา

หกรณยีะไปได ้

การยา้ยทีจ่ าพรรษา แบบไม่ปรบัอาบตัแิต่ขาดพรรษา เช่นมอีนัตรายจาก โจร สตัวร์า้ย ปีศาจ ภยัพบิตั ิขาดแคลนมาก 
มขีอ้พพิาทในหมูส่งฆ ์หรอืมภียัอนัตรายต่อพรหมจรรยเ์ป็นตน้ 

หา้มจ าพรรษาในทีต่่างๆ ดงันี้ ในโพรงไม ้บนตน้ไม ้ในทีก่ลางแจง้ ในกระท่อมผ ีในตุ่ม เป็นตน้ 

ในช่วงทา้ยท่านอธบิายถงึความเป็นมาของพระไตรปิฎกในยุคต่างๆคอื***ในยุคแรกไม่มกีารบนัทกึเป็นตวัอกัษร ต่อมา
ใน พศ.ประมาณ 450 จงึมกีารบนัทกึในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช และมกีารส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา
ในทวปีต่างๆรวม9สายๆละอย่างน้อย5รปู คณะพระโสณะ และพระอุตตระ ไปสุวรรณภูม ิไดแ้ก่ ไทย พม่า มอญ ในยุค
หลงัมกีารจานเป็นอักษรลงักา และแปลมาเป็นอกัษรเทวะนาคลใีนสมยัพระพุทธโฆษาจารยผ์ู้รจนาคมัภรีว์สิุทธมิรรค 
คมัภรีอ์รรถกถาภาษาบาลดีัง้เดมิไดสู้ญหายจากประเทศอนิเดยี เหลอืเพยีงคมัภรีอ์รรถกถาภาษาสงิหล ซึง่พระมหนิทะ
เถระไดน้ าอรรถกถาในภาษาบาลมีาเผยแพรใ่นเกาะลงักาตัง้แต่สมยัพระเจา้อโศกมหาราช (พ.ศ. ๒๓๖) 

***ส่วนมหายานนัน้หลงัจากพระพุทธองคป์รนิิพพานได ้100 ปี อนัเป็นช่วงเวลาทีม่กีารสงัคายนาครัง้ที ่2 ไดม้คีณะสงฆ์
กลุ่มหนึ่งเรยีกว่า มหาสงัฆกิะ ซึง่มจี านวนมาก ไดแ้ยกตนออกไปต่างหากจากกลุ่มเถรวาทเดมิ การแยกตวัของมหาสงัฆิ
กะนี้มมีลูเหตุจากความเหน็ที่แตกต่างเรื่องหลกัปฏบิตัขิองภกิษุ หลงัจากนัน้มหาสงัฆกิะได้แยกกลุ่มนิกายย่อยออกไป
อกี 18 นิกาย เนื่องจากมทีศันะ อุดมคต ิการตคีวามหลกัธรรม และวตัรปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนั หลงัจากนัน้ภกิษุบางรปูใน
นิกายทัง้ 18 นี้ ไดแ้ยกตนออกมาตัง้คณะใหมโ่ดยถอืปรชัญาและหลกัจรยิวตัรของตน กระทัง่ในราวพุทธศตวรรษที ่5 จงึ
ได้เกดิกลุ่มคณะสงฆแ์ละคฤหสัถ์ที่เรยีกตนเองว่า "มหายาน" ขึน้ แมจ้ะมทีี่มาไม่แน่ชดั แต่สนันิษฐานได้ว่าพฒันาจาก
นิกายมหาสงัฆกิะ ผสมผสานกบัปรชัญาของนิกายพุทธศาสนาอื่นทัง้ 18 นิกาย รวมทัง้นิกายเถรวาทดว้ย ก่อก าเนิดเป็น
ลทัธมิหายาน 

**คมัภรีส์ าคญัในพระพุทธศาสนาได้แก่พระไตรปิฎก ซึ่งมกีารจารกึไว้ และแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย ที่ส าคญัเช่น 
แปลจากสนัสกฤตเป็นจนีโดยพระถงัซมัจัง๋ และยงัไดบ้นัทกึการเดนิทางทีม่หีลกัฐานทางประวตัพิระพุทธศาสนาไวอ้ย่าง
ส าคญัยิง่ใน "จดหมายเหตุการณ์เดนิทางสู่ดนิแดนตะวนัตกของมหาราชวงศ์ถงั" มกีารแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆ
มากมายและเป็นเหตุใหม้กีารขุดพบหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์ าคญัทางพุทธศาสนาดว้ย ทีส่ าคญัอกีเล่มไดแ้ก่มลินิท
ปญัหา ทีเ่ป็นการถามตอบปญัหาทางศาสนาทีส่ าคญัมากเช่นกนั  

ในประเทศไทยถงึแมจ้ะมกีารจานพระไตรปิฎก ในภาษาต่างๆมากมาย แต่ผูท้ี่สมควรยกย่องและทรงรวบรวม
พระไตรปิฏกมาเป็นภาษาไทยไดแ้ก่ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลทีห่า้นัน้เอง พ.ศ. ๒๔๓๑ ถงึ พ.ศ. 
๒๔๓๖ สาระส าคญัที่ได้กระท า คอื คดัลอกตวัขอมในคมัภรีใ์บลานเป็นตวัไทย แล้วช าระแก้ไข และพมิพ์ขึน้เป็นเล่ม
หนังสอืรวม ๓๙ เล่ม โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากการประพาสในต่างประเทศและได้ร่วมสนับสนุนงานแปลพระไตรปิฎก
เป็นภาษาองักฤษ ของสมาคมบาลปีกรณ์ ก่อตัง้ขึ้นมาในครสิต์ศตวรรษที่ 19 โดย ศ.ดร.ท.ีดบับลวิ.รสี เดวดิส์ แห่ง
มหาวทิยาลยัลอนดอน เป็นสมาคมที่ก่อตัง้เพื่อค้นคว้าศึกษาและเผยแพร่ค าสอนในพุทธศาสนา มทีี่ตัง้อยู่ในสหราช
อาณาจกัร 
 



 
22 ก.ค. วดับุญญาวาส ออกจากปากน ้าตหีา้ครึง่ไปกราบถวายแบบแปลนอาคารต่างๆ ของวดัปา่มหาวนั ทีคุ่ณ

ต้อไปพมิพ์มาให้ พร้อมอาสนะส าหรบัอุโบสถ 270 แผ่น (ที่เหลอื 30 แผ่นต้องน าไปวนัหลงัเพราะใส่รถไม่หมดครบั) 
ท่านอาจารยพ์จิารณาแบบและน าไปดูหนึ่งชุดเพื่อจะไดม้เีวลาพจิารณาอย่างละเอยีดอกีครัง้ กราบเรยีนร่างก าหนดการ
เบื้องต้นในการก่อสรา้งวดัป่ามหาวนัที่จ.น่าน ท่านให้ขอ้คดิว่าอยากจะสรา้งถวายเป็นที่ระลกึถงึ พระนางมหาปชาบดี
โคตรมเีถรเป็นเลศิกว่าพระภกิษุณี ฝ่ายรูร้าตรนีาน-ภกิษุณีองค์แรก (พระน้านางและพระมารดาเลี้ยง)พระมหาปชาบดี
เถร ีเป็นราชธดิาของพระเจ้าสุปปพุทธะ แห่งพระนครเทวทหะ เป็นพระกนิษฐภคนิีของพระนางสริมิหามายา (พุทธ
มารดา) พระประยรูญาต ิถวายพระนามว่า “โคตม”ี เป็นทัง้พระน้านางและพระมารดาเลีย้ง 

 
24 ก.ค. เริม่เปิดทางเขา้วดัปา่มหาวนัแลว้ครบั 11.00 น 

 
  

25 ก.ค. ปรบัที่วนัที่สอง 50% แล้วครบั เช้าวางแผนปรบัที่กบัช่างวชิาญ เห็นว่าต้องใช้รถแทรกเตอรม์าช่วย
เพราะงานจะไดเ้รยีบรอ้ยขึน้ ทางคุณดุสติจงึใหไ้ปเอามาจากทุ่งช้าง กว่าจะมาถงึกบ็่ายครบั เช้าได้ปรกึษาเรื่องบาดาล
กบัช่างสมยั เรื่องก่อสรา้งกบัช่างไหล นัดไปดูที่กนัวนัเสารเึช้า ส่วนเรื่องวางศลิาฤกษ์จะเอาแผ่นฤกษ์ไปใหค้รจูารยต์ัน๋
พจิารณาก่อนภายในอาทติยห์น้า และใหป้ราชญ์ป่าในหมู่บา้นกบัพระทีว่ดัผาด าและวดัคอวงัมาเจรญิพระพุทธมนต์ ใน



12 ส.ค. เวลา 11.00 น. ชาวบ้านคงมาร่วมงานประมาณห้าสิบคน ก่อนวางศิลาฤกษ์ก็จะปลูกป่ากันใน 11 ส.ค.  
วนันี้ปรบัที่บรเิวณศาลาใหญ่แล้วพบว่าทศิในแผนที่ผดิจากทศิจรงิในพืน้ที่ จงึต้องปรบัเปลีย่นผงัวดัใหม่ด้วยมอืเพราะ
พรุง่นี้ต้องวางผงัและปรบัทีร่องรบักบัผงัใหม่ใหไ้ด ้เสารอ์าทติยน้ี์จงึจะปกัหมุดตามอาคารต่างๆไวเ้พื่อใหท้ างานต่อไปได้
ไม่ตดิขดัครบั เวลาเร่งด่วนมากท ามาสองวนัแลว้ยงัไปไดไ้ม่มากนักครบัเพราะฝนตกตลอด ปรบัทีไ่ดป้ระมาณครึง่หนึ่ง
แต่งานถนนดา้นทศิเหนือยงัไม่ได้เริม่ งานถนนภายในวดักย็งัรอผงัใหม่จงึเริม่ได ้ขอเทวดาช่วยพกัพรมน ้ามนต์สกัสอง
สามวนันะครบัจะไดเ้สรจ็งานตามแผนครบั 

 
26 ก.ค. ปรบัที่ดนิสร้างเสนาสนะวนัที่สาม วนันี้เปิดพื้นที่บรเิวณศาลาใหญ่ โรงน ้าร้อน และกุฎีได้แล้วครบั       

ทีเ่นินด้านบนมองเหน็ ทศันียภาพขุนเขาโอบลอ้มไวทุ้กทศิทางสวยงามมาก แต่เสยีตรงทีต่ดิกบัถนนสองด้าน ไม่เงยีบ
สงบเท่าทีค่วร จงึยา้ยกลุ่มศาลาใหญ่และกุฎสีงฆม์าอยู่ เนินอกีลกูหนึ่ง แมจ้ะเตีย้กว่าแต่กส็วยงามไมแ่พก้นัครบั สงบสปั
ปายะกว่าเนินดา้นบนมากววิขา้งศาลาปรบัแต่งพืน้ทีจ่นมองเหน็ทศันียภาพสวยงามไมแ่พก้นั แถมยงัมสีระน ้าทีจ่ะขยาย
ใหญ่เกบ็น ้าและใชร้ะบายความรอ้นใหบ้รเิวณนี้ไดอ้ย่างดอีกีดว้ย พรุ่งนี้จะไถปรบัแต่งใหเ้รยีบรอ้ยสวยงามยิง่ขึน้ ขุดสระ 
ท าถนนภายในวดั เก็บรายละเอยีดต่างๆที่ยงัไม่เรยีบรอ้ย ก่อนที่จะปรบัแต่ถนนทางเขา้วดัที่มปีญัหาลื่นมากสองสาม
แห่งในวนัจนัทรแ์ละองัคารนี้ครบั  ทมีอาสามูลนิธจิะมาถงึน่านบ่ายพรุ่งนี้ และจะเริม่วางผงัอาคารต่างๆไว้ส าหรบังาน
ก่อสรา้งที่จะมาถงึหลงัพธิวีางศลิาฤกษ์12 ส.ค. นี้ครบั ช่างก่อสรา้งจะมาดูที่พรอ้มช่างขุดเจาะบาดาลพรุ่งนี้เชา้เช่นกนั 
ใช้เวลาขุดบาดาลประมาณหนึ่งถงึสองสปัดาห์ ส่วนงานก่อสรา้งระยะแรก ส.ค. ถงึ ต.ค. เป็นกุฎสีองหลงั,ห้องน ้าโยม,
หอ้งน ้าพระ ศาลาอเนกประสงค/์โรงน ้ารอ้น/โรงยอ้ม ต่อจากนัน้จงึจะเริม่งานอกีครัง้เมื่อช่างจากวดัดอยธรรมเจดยีม์าใน
ปลาย ต.ค. ครบั 

 
27 ก.ค. ปรบัพื้นท่ีสร้างวดัวนัท่ีส่ี พื้นที่ส่วนใหญ่ได้จดัวางตามผงัเสรจ็แล้ว วนันี้เชญิช่างในพื้นที่มาดูที่ขุด

บาดาลและก่อสรา้งอาคาร ท่านว่าขุดไมไ่ดต้้องใชร้ถขุดใหญ่จงึจะได ้ส่วนงานก่อสรา้งกต็้องใหเ้ราจดัท าทางใหเ้รยีบรอ้ย
ก่อนจงึท าได้ สายๆพี่ๆ น้องๆเราจากกทม. มาช่วยกนัวางผงัอาคารไดเ้กอืบเสรจ็ พรุ่งนี้คงจะเรยีบรอ้ย ช่างแมคโครได้
ท าสระน ้าขุดเพิม่ขยายออกไปสวยงามดมีากๆ งานวนันี้ท าได้ล าบากจรงิๆ ครบัเพราะฝนตกลงมาตลอดตัง้แต่เมื่อคนื
วานจนบ่ายสาม เดนิไปไหนดนิก็ตดิรองเท้าจนหนาเตอะสลดัไม่ออก จนเยน็แล้วฝนหยุดจงึพอจดังานได้ตามผงั งาน
หลกัๆ ที่เหลอืภายในวดั ก็จะเป็นที่จอดรถ ที่ท ากุฎี ครวัและห้องน ้า ส่วนงานหนักๆ ก็จะเป็นการปรบัแต่งผวิถนน
ทางเขา้ซึง่คุณดุสติ กรุณาใหน้ายช่างมาจดัการใหส้ปัดาหห์น้าครบั เพราะถ้าไมท่ ากค็งท างานกนัต่อไม่ได ้ถนนทางเขา้
เลอะเทอะมากๆ รถตดิเลนกนัหลายคนั รถเราเองกเ็สยีหายไปเยอะตอ้งวานใหร้ถไถเพื่อนบา้นมาช่วยชุดออกไป และไถ
น าทางใหก้ลบัมาท างานต่อได.้ หลวงพีจ่ากวดัวงัวโิมกขแ์ละคุณฟ้ามาเยีย่ม เราตอ้งขอใหอ้ยู่แต่ดา้นนอกเพราะเขา้พืน้ที่



ไม่ได้ งานน้ีถ้าไม่ไดคุ้ณดุสติคุณฟ้าและครบูาอาจารยว์ดัป่าวงัวโิมกขม์าช่วยเหลอืคอยเป็นก าลงัใจช่วยเหลอืสนับสนุน
ในทุกๆเรื่องแลว้ พวกเราคงท าอะไรกนัไม่ไดจ้รงิๆ และทีข่าดไมไ่ดค้อืนายช่างวชิาญ พี่ๆ ทีข่บัรถแมคโคร รถแทรกเตอร์
ทีท่ างานกนัอยา่งถวายชวีติรบัใชพ้ระพุทธศาสนาแลว้ละกง็านน้ีไมม่ทีางส าเรจ็มาไดจ้นเหน็เป็นรปูเป็นรา่งเช่นน้ีไดจ้รงิๆ 
กราบขออนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านทีม่สี่วนในบุญกุศลอนัยิง่ใหญ่นี้จากใจครบั กราบขอบพระคุณ 

 
 

28 ก.ค. ปรบัท่ีสร้างวดัป่ามหาวนั ปรบัที่เสรจ็แล้วครบั ตามผงัหลกัที่วางไว้ พร้อมขุดสระน ้าท้ายวดัมนี ้า
ออกมานิดเดยีวครบั คงต้องอาศยัเจาะบาดาลตามทีค่ดิไวค้รบั วนัน้ีเป็นการปรบัทีท่ าทีจ่อดรถ ก าหนดจุดสรา้งกุฎสีีห่ลงั

พรอ้มทางเดนิจงกรม ก าหนดทีว่างศลิาฤกษ์ใน 12 ส.ค. นี้ ตดิป้ายทางเขา้
วดัและบรเิวณพืน้ที่วดัครบั แดดรอ้นมากๆ เผาจนพวกเราไหมเ้กรยีมกนั
เลยครบั ฝนไม่ตกถนนจึงแห้งพอที่รถธรรมดาพอเข้าในพื้นที่ได้ครับ 
สปัดาหห์น้าคุณดุสติเธอจะมาปรบัพืน้ทีถ่นนทางเขา้ใหร้ถธรรมดาสามารถ
เขา้ออกได้สะดวกขึน้ครบั พวกเรา ช่างและคณะศรทัธาคงจะเข้าออกได้
แลว้ครบั ทีส่ าคญัช่างเจาะน ้าบาดาลจะไดเ้ขา้มาเจาะหาน ้าใหพ้วกเราไดใ้ช้
กนัดว้ยครบั กราบอนุโมทนาบุญดว้ยนะครบั 



 

  
29 ก.ค. ณ วดัป่าคอวงั กรอบหน้าต่างเหลก็ทีจ่ะใชใ้นการสรา้งอาคารต่างๆของเสนาสนะวดัป่ามหาวนั ส่งจาก

คุณสมศกัดิ-์กทม.มาถงึวดัปา่คอวงั จ.น่านเรยีบรอ้ยแลว้ครบั กราบขออนุโมทนาบุญครบั 

 
ณ เสนาสนะสงฆ์วดัป่ามหาวนั รถบดอดัท าถนนภายในวดัมาถึงแล้วครบั เช้านี้รถบดอันส าหรบัท าถนน

ภายในวดัมาถงึแล้วครบั ผงัถนนและรปูแบบเสนาสนะต่างๆก าหนดไว้9ใน10ส่วนแลว้ จงึปรบัท าถนนตามผงัที่วางขึน้
ตามพื้นทเีลย เพราะจะท าหลงัก่อสรา้งเสรจ็ก็อกีนานและอาจจะสิ้นเปลอืงมากขึน้มากๆ ด้วย ทัง้นี้ได้บดอดัตามจุดที่
ก าหนดเป็นศาลา อาคารต่างๆ กุฎี และทางเดนิจงกรมเตรยีมพรอ้มไว้ด้วยเลย เมื่อถึงเวลาพระเจา้พระสงฆ์ท่านมา
ปฏบิตัภิาวนาจะไดไ้ม่ล าบากหรอืท าให้เป็นภาระรบกวนการภาวนาต่อไป ทางทมีงานของคุณน้องช่วยกรุณาดูแลงาน
ต่างๆ ภายในวดัและการปรบัท าถนนเขา้วดัระยะทางอกี1.5 กม.ใหเ้พื่อให้รถยนต์เดนิทางส่งของเขา้ออกได้ต่อไปครบั 
ขอบพระคุณครบั 

 



 
อตุรดิตถ ์-พิษณุโลก-กทม แวะหาคุณอาปานทีอุ่ตรดติถ์ กราบพระยาพชิยัเสรจ็ กไ็ปดตู้นไผ่และจา่ยค่าต้นไผ่

ทีส่ ัง่จองไวเ้พื่อไปปลกูปา่ทีว่ดัปา่มหาวนั  

 
 

 30 กรกฎาคม โรงทานน้อยๆใหผู้ป้ว่ยในรพ. ตอนนี้เราท าโรงทานวนัละ 20-30 ห่อ
ทุกเสาร ์อาทติยจ์ากรา้นอาหารในสโมสร รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ไปมอบใหผู้ป้ว่ยทีร่บัปว่ย
ไวต้ามตกึต่างๆ ครบั แมจ้ะไม่มากมายแต่เราขอท าดว้ยใจ มอบความรกัความห่วงใยใหผู้ท้ี่
ตกอยู่ในความทุกขน์ะครบั เราเริม่ท ามาไดส้องเดอืนแลว้ครบั แต่น้องๆ อาสาทีไ่ปมอบให้
ผูป้ว่ยเพิง่ส่งมาใหด้ ูเหน็แลว้กช็ื่นใจ หายเหนื่อยไปเยอะเลย   ขอบคุณทุกๆ ท่านทีม่สี่วนใน

บุญกุศลครัง้นี้ดว้ยนะครบั 

        


