มิถุนายน 2563
3 มิ.ย. วัดป่ ามหาวัน คณะอาสาสมัครมูลนิ ธิดวงแก้ว กว่าสามสิ บชี วิต มาช่ วยกันปลู กต้นไม้ แก้ไขส่ วน
ต่างๆที่ช่างทาไว้ไม่เรี ยบร้อย ตรวจสอบสภาพโซล่าเซล ติดตั้งป้ ายท่านเจ้าภาพตามอาคารต่างๆจนหมดแรกกันทัว่
หน้า แรงหมดแล้วยังเสี ยเหงื่อเสี ยเลือด กันอีกด้วย เสนาสนะทั้งหมดที่ต้ งั ใจสร้างถวายครู อาจารย์เสร็ จแล้วขาดแต่
โรงจอดรถผูม้ าเยือนเท่านั้น อาคารส่ วนใหญ่สามารถยอมรั บได้ยกเว้นศาลาใหญ่และศาลาฟั งธรรมที่ช่างพัฒนา
รับผิดชอบ ไม่เข้ามาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี ต้องเรี ยนเชิ ญช่างที่อื่นมาช่วยประเมินและซ่ อมแซมแก้ไขให้พอดู ได้
ส่ วนพระธาตุเจดีย ์ ช่างหมานต้องออกไปอีกหนึ่ ง เพราะงานไปต่อไม่ได้ จึงต้องกราบขอให้ท่านอาจารย์วะมาช่ วย
แก้ไขให้ คงต้องประเมินการก่อสร้างจากช่างที่ผา่ นมาว่ามีปัญหาเช่นไรบ้างก่อนแล้วจึงประเมินงานในส่ วนที่จะทา
ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง ท่านอาจารย์แจ้งคุณสมศักดิ์ขอช่างมาช่วยงานนี้ หน่อย เพราะท่านอาจารย์มีเวลาแค่ประมาณสาม
สัปดาห์เท่านั้นที่จะสามารถแก้ไขให้ได้ก่อนจะเข้าพรรษาในปี นี้ครับ

5 มิ.ย. นาพระประธานและพระประจาวัดป่ ามหาวัน เข้ าประดิษฐาน ด้วยความร่ วมมือร่ วมใจของพี่นอ้ งๆ
เราทุกคน พระประธานก็ได้เข้าประดิษฐาน ณ ศาลาใหญ่ ศาลาฟังธรรม กูฎาคารศาลา และลานโพธิ์ เป็ นที่เรี ยบร้อย

11 มิย. วัดบุญญาวาส เช้าเดินทางกับคณะมูลนิธิดวงแก้วฯ ไปกราบถวายเสนาสนะวัดป่ ามหาวัน จ.น่าน แด่
พระอาจารย์อคั รเดช ที่วดั บุญญาวาส ชลบุรี แสดงมุทิตาสักการะท่านในวันคล้ายวันเกิ ดครบ 65 ปี และกราบขอ
ดาเนิ นการก่ อสร้ างพระธาตุ มหาวันต่อ รวมทั้งจะทาพิธีกราบถวายวัดป่ ามหาวันในต้นปี หน้าเมื่ อทุ กอย่างเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว
ด้ ว ยก าลั ง ของพวกเราทุ ก ๆ คน แรงกายแรงใจที่ ส ร้ า งวัด ถวายพ่ อ แม่ ค รู บาอาจารย์ เ พื่ อ สื บต่ อ
พระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ อาจมิได้ดีที่สุดอย่างใจหวังด้วยอุปสรรคนานาประการ แต่ก็สุดที่พวกเราทุกคนสามารถ

กระทาได้แล้ว กรรมใดที่ผิดพลาดบกพร่ องกระผมขอรับไว้แต่ผเู ้ ดียว ส่ วนบุญใดๆในการนี้ ขอเผื่อแผ่ให้กบั เพื่อนๆ
พี่ๆร้องๆญาติมิตรทุกๆท่านที่มีส่วนในการช่วยเหลือในการสร้างเสนาสนะวัดป่ ามหาวันแห่ งนี้ ดว้ ย ความประสงค์
ใดที่ท่านทุกๆคนที่ได้ต้ งั ไว้โดยธรรมขอให้สาเร็ จสมความปรารถนา ทุกประการ ขอให้เสนาสนะแห่ งนี้ เป็ นที่อยูท่ ี่
อาศัยของพระผูป้ ฎิบตั ิดีปฎิบตั ิชอบตั้งอยูใ่ นพระธรรมวินยั เพื่อเผยแผ่พระบวรพุทธศาสนาให้ยืนยาวสถาพรต่อไป
อีกนานเท่านาน จนสิ้ นพุทธกาล
ขอบุญกุศลนี้ ส่งให้สรรพสัตว์ท้ งั มวลหมดสิ้ นจากทุกข์ท้ งั มวลและถึ งความสุ ขสงบแห่ งพระนิ พพานใน
ที่สุดด้วยเถิด

กราบคุ ณแม่คุณคิงยุทธ ที่มาร่ วมกับพวกเราถวายวัดป่ ามหาวัน เธอและคุ ณคิงยุทธและครอบครัว มีส่วน
ร่ วมเกื อบทุกกิ จกรรมของมูลนิ ธิฯ มาโดยตลอด วันนี้
แม้อยูไ่ กล ร่ างกายไม่แข็งแรงก็ยงั คงมาร่ วมบุญกับพวก
เรา นับเป็ นขวัญกาลังใจให้พวกเราทุกคนมีกาลังใจใน
การทากิ จกรรมสาธารณประโยชน์ต่อไปจริ งๆ กราบ
ของพระคุ ณ ทุ ก ๆคนในครอบครั ว วงค์จ ัน ทร์ เ พ็ญ ที่
น่ารักนี้ ขอบพระคุณครับ
ปล่ อยปูปล่ อยชี วิตเป็ นทาน เสร็ จจากถวายวัดป่ ามหาวัน เราก็มาปล่อยปูกนั ปูเป็ นอิสระพ้นทุกข์ทรมาน ได้ชีวิต
กลับคืนมาอีกครั้ง พวกเราก็ได้รอยยิ้มปลื้ มปิ ติในใจ ต่อด้วยอาหารทะเลอร่ อยๆ ทานเค้กกันก่อนจะแยกย้ายกลับ
บ้าน. หมดไปอีกหนึ่ งวันในชี วิต..แต่วนั นี้ คงไม่ขาดทุน ร่ วมกันกักตุนเสบียงไว้ภพภูมิหน้าต่อไป จนกว่าจนถึ งวัน
สุ ดท้ายที่จะไม่ตอ้ งพบเจอกับความทุกข์ทรมานอีกต่อไป. ขอพระธรรมคุม้ ครองชาวคณะทุกๆ ท่าน ขอสรรพสัตว์
ทั้งหลายจงพ้นทุกข์โดยเร็ วพลัน กราบอนุโมทนาบุญ

14 มิ.ย. วัดป่ ากตัญญุตาราม สระแก้ ว กราบถวายผ้าอาบน้ าฝน ท่านนิ คม. เสร็ จแล้วเดิ นดู ที่สร้ างศาลา
รับรองพระเถระ/พระอาคันตุกะ ด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ และสามารถใช้เป็ นที่ฉันน้ าปานะได้อีกด้วย ขนาด
ประมาณ 80 ตรม. มีห้องพักสองห้อง ห้องน้ าสองห้อง เดินดูที่สร้ างพระเจดียบ์ ริ เวณหน้าโบสถ์ คงเป็ นเจดียเ์ ล็กๆ
ขนาดฐาน 9 เมตร สู ง 16 เมตรครับ ก่อนกลับเดินดูร้ ัวที่เพิ่งทาเสร็ จเมื่อเดือนที่แล้วครับ เลยได้ติดป้ ายผูร้ ่ วมบุญไว้ที่
หน้าประตูใหญ่ทางเข้าวัดเลยครับ

19 มิ . ย . ร พ . ท อ ง ผ า ภู มิ เ ริ่ ม ฉ า บ ผิ ว ผ นั ง ด้ า น ล่ า ง แ ล ะ ติ ด ว ง ก บ ป ร ะ ตู ห น้ า ต่ า ง แ ล้ ว ค รั บ
ส่ วนแบบอาคารส่ งเสริ มสุ ขภาพ รพ.หนองวัวซอ ที่ขอให้คุณเวโรจน์และน้องฝ้ ายช่ วยเขียนแบบให้ใกล้เสร็ จแล้ว
ครับ มีแก้ไขเล็กน้อย ก็จะส่ งให้พี่นิรันดร์ ช่วยให้ทางวิศวะตรวจสอบรับรองให้อีกครั้งครับ

21 มิ.ย. ธรรมะจากพระโอษฐ์ หลังโควิด เราจึงได้เริ่ มเรื่ องใหม่กนั
- มหาสติปัฏฐานสู ตร- เป็ นพระสู ตรสาคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ชาวกุรุชนบท ชื่อว่ากัมมาสทัม
มะ โดยปั จจุบนั อยูใ่ นกรุ งนิ วเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย. สติปัฏฐานสู ตรหรื อมหาสติปัฏฐานสู ตร เป็ นพระ
สู ตรที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็ นแนวทางปฏิบตั ิน้ ี มีเป้ าหมายเดียว คือ การบรรลุนิพพาน.-เพื่อความบริ สุทธิ์ -เพื่อให้
พ้นจากความโศก -เพื่อการดับทุกข์และโทมนัส- (เอกายโน มัคโค) มหาสติปัฏฐาน- เป็ นที่ต้ งั ของสติ,สภาวะที่พึงตั้ง
ไว้ดว้ ยสติ,สติที่เข้าไปตั้ง
สติปัฏฐานทั้งสี่ ประกอบด้ วย กาย,เวทนา,จิต,ธรรม
อาจตามพิจารณาอารมณ์กรรมฐานที่หยาบ-กาย/เวทนา--ไป
จนละเอียด-จิต/ธรรม-เมื่อมีสติต้ งั มันในฐานใดแล้วในการพิจารณา
ต้องใช้ความเพียร-สัมปชัญญะ -สติ เพื่อให้เห็ นความจริ งในรู ปใน
นามนั้น ๆ ว่ า ไม่ ใ ช้ ต ัว ไม่ ใ ช่ ต นไม่ ใ ช่ เ รา/เขา จึ ง ก าจัด อภิ ฌ าและ
โทมนัสได้ โดยไม่จาเป็ นต้องพิตจารณาไปตามลาดับ ธรรมใดเกิดขึ้น
สติตามรู ้และมีปัญญา พิจารณาเพ่งอยู่ ก็ได้ (อาตาปี สัมปชาโนสติมา)
ตัวอย่างในการบรรลุ ธรรม-เช่ นพระที่ถูกเสื อคาบไปกัดกิ น
ได้พิจารณากายไปจนบรรลุธรรม-สันตติมหาอามาตย์ ที่เกิดทุกขเวทนาเพราะนางฟ้ อนตายไป ฟั งธรรมแล้วเกิดสติ
ในปั จจุบนั ข่มเวทนาจนบรรลุธรรมได้หรื อนางปฏาจารา ที่มีสติรู้ความเป็ นจริ งในการดับไปของสังขาร-การตายพิจารณาจากน้ าล้างเท้าที่ซึมหายไปในดิน หรื อแม้แต่ท่านท้าวสักกะมีความริ ษยา เกิดเวทนา ฟั งธรรมแล้วพิจารณา
เวทนาที่ควรเสพและไม่ควรเสพได้โสดาบันเป็ นต้น
หลักในการพิจารณาสติปัฏฐานสี่

ตามรู ้ในรู ป-เห็นกายในกาย*อานาปา*อิริยาบท*สัมปชัญญะ*ปฏิกูล*ธาตุ*ศพ
ตามรู ้ในเวทนา5 *สุ ข*ทุกข์*ไม่สุขไม่ทุกข์*มีอามิส*ไม่มีอามิส
ตามรู ้ในจิต-เข้าใจในการที่จิตเข้าเสวยอารมภ์หรื อไม่อย่างไร
ตามรู ้ในธรรม-แบ่งตามสภาวะธรรม เช่น*นิวรณ์*ขันธ์*อายตนะ*โพชฌงค์*อริ ยสัจจะ
เริ่ มการพิจารณากาย
1. อานาปานสติ
การเตรี ยมตัวมีอาวุธสู ้กิเลส 3 ตัว คือ *1*การฟังธรรม *2*สงบสงัด ทางกาย/จิต/อุปทิวเิ วก *3*ปัญญาวุธ

23 มิ.ย. ซ่อมแซมกุฎีที่วชั รธรรมต่อ พี่ออ้ ย ให้ช่างมาติดฝ้าเพดานที่กุฎี 3 ให้แล้วครับ พัดลมเสี ย น้ าเข้า เลย
ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เหลืองานทาสี อีกหน่อยก็ใกล้เสร็ จแล้ว กราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้ นะ
ครับ

24-25 มิ.ย. เช้า เข้าไปวัดคอวังจะไปกราบทาวัตรท่านอาจารย์นเรศแต่ท่านไปเชี ยงราย เลยกราบถวาย
สังฆทานแด่ท่านอาจารย์สาอางค์แทน รอท่านกลับมาค่อยไปกราบอีกที วัดคอวังได้มีส่วนช่วยเหลือในการสร้างวัด
มหาวันอย่างมากตั้งแต่ตน จนปั จจุบนั ยังให้ลูกศิษย์ลูกหาผลัดกันไปดู แลที่วดั มหาวันเป็ นประจาทุกวัน มีอาจารย์
มนัสและพี่หยาดเป็ นหัวเรื อรับส่ งพระไปบิณฑบาตร วันนี้กลางวันฝนไม่ตกพี่ปลาและพี่ศิวาทาอาหารถวายพระใน
วัดเสร็ จก็จดั การไปซื้ อน้ าที่หมู่บา้ นมาให้นายช่างทั้งหลาย เสร็ จก็พากันเก็บเศษวัสดุ เหลือใช้และขยะไปฝังทาลาย
เราเก็บไปก็นึกถึงท่านครู บาโอไป สมัยท่านอยูว่ ดั ป่ ามหาวัน ท่านเดินเก็บเศษวัสดุที่ช่างทิ้งขว้างไว้ทุกวัน มาวางกอง
ไว้อย่างเป็ นระเบียบ ทาข้อวัตรปั ดกวาดเสนาสนะทุกๆที กวาดลานวัดสะอาดสะอ้านทุกวัน เห็นแล้วน่าชื่ นชม พอ
ท่านไม่อยูเ่ ราเลยต้องทากันเอง ตกเย็นเสร็ จงานเดินดูตน้ ไม้ที่กลั ยาณมิตรมาปลูกกันไว้ ได้พระพิรุณดูแล ฟื้ นขึ้นมา
มากทีเดี ยว ตายไปน่ าจะไม่เกิ น 30% ต้องฝากงานท่านพิรุณแล้วครับ วันนี้ เก็บของกันจนเหนื่ อยไม่มีเวลากวาดถู
ศาลาและกุฎีพระอาจารย์ตนั๋ ฝนตกใบไม้ร่วงสกปรกไปหมด ตอนเช้าเช็ดไปได้หน่อยเดียว เย็นหมดแรงแล้วคงต้อง
วันหน้านะครับ ค่าหน่อยทุกคนก็มาให้กาลังใจท่านอาจารย์วะรี ดตัวระฆัง เห็นมีคนมาเข้าห้องน้ าพระเปิ ดแก็ส อาบ

น้ าอุ่น อยูน่ านมาก นึกว่ามีพระอาพาธ กลายเป็ นโยมมานอนค้างที่วดั คงไม่มีใครบอกเธอว่าเป็ นห้องน้ าพระ เห็นเขา
รี บไกลับไปนอนเราเลยไม่มีเวลาไปบอก มีเวลาพระท่านคงต้องอธิ บายข้อวัตรในวัดให้โยมเองนะครับ

พระธาตุมหาวัน รี ดแบบทาตัวระฆัง ตั้งแต่เช้าแปดโมงเทปูนรี ดแบบองค์ระฆังด้านนอก จนสองทุ่มยังไม่
เสร็ จเลยแต่ก็เนี ยนสวยงามเป็ นรู ปร่ างระฆังสวยงามแล้วครับ คืนนี้ คาดว่าสามทุ่มคงจะเสร็ จได้ครับ ทุกคนทาด้วย
ศรัทธาในพระรัตนตรัย ขออย่าได้มีมารผจญเลย...ฝนฟ้ าเป็ นใจ ทาเสร็ จทานอาหารเย็นเสร็ จลมแรงและฝนเริ่ มตก
อากาศกาลังเย็นสบาย นายช่างทุกคนคงหลับฝันดีได้แล้วคืนนี้ แต่ขอพระพิรุณกรุ ณาอย่าทาให้ผวิ องค์ระฆังของพระ
ธาตุเสี ยสวยเลยนะครับ ออกมาจากวัด ฝนตกหนักพายุพดั กิ่งไม้ใบไม้เกลื่อนถนนหนทางไปหมด ดีที่ไม่ตกรุ นแรงที่
พระธาตุมหาวัน นะครับ กราบขอบพระคุณ

28 มิ.ย. สรุ ปแบบแปลนอาคาร- "ส่ งเสริ มสุ ขภาพและกายภาพบาบัด รพ.หนองวัวซอ" แบบอาคาร 72ปี
พระอาจารยบุญมี ธัมมรโต ที่จะสร้างให้รพ.หนองวัวซอเสร็ จแล้วครับ ตอนนี้ คงต้องรบกวนพี่นิรันดร์ และพี่นิช่วย
ให้วศิ วะและสถาปนิ กรับรองแบบให้ก่อนจะประชุมเตรี ยมงานก่อสร้างอาคาร ณ วัดป่ าศรัทธาถวายในวันจันทร์ ที่6
กรกฎาคมศกนี้ ครับ เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์ที่มีให้แก่มูลนิ ธิดวงแก้วฯมาโดยตลอด ในวาระครบหก
รอบอายุวฒั นมงคลของท่านใน 7 สิ งหาคมศกนี้ พวกเราจะได้ทาพิธีวางศิ ลาฤกษ์และหล่ อพระประธาน ณ รพ.
หนองวัวซอ ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. ขอเรี ยนเชิ ญเพื่อนๆกัลยาณมิตร และคณะศิษยนุ ศิษย์ขององค์หลวงปู่ ร่ วม
พิธีโดยพร้อมเพียงกันนะครับ ครั้งหนึ่ งในชี วิตที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็ นสาธารณะประโยชน์ ตอบแทนพระคุณพ่อ
แม่ครู บาอาจารย์กนั ครับ … ด้วยความรัก เคารพ และศรัทธาในองค์ท่าน ร่ วมกัน

26-28 มิ.ย. ทริปจาริกบุญถวายผ้ าอาบนา้ ฝนและเทียนพรรษา จัดเตรี ยม/ส่ งของไปเตรี ยมถวายครู จารย์ทริ ป
ผ้าอาบฯ พี่ออ้ ย เอารถมาขนของบางส่ วนที่ จะต้องไปมอบถวายพ่อแม่ค รู อาจารย์ในทริ ป ผ้า อาบ/เที ยนพรรษา
อาทิตย์หน้านี้แล้วครับ พี่ออ้ จะเอาไปส่ งไว้ที่วดั ถ้ าเต่าก่อนเลย พวกเราก็จะขนไปกับคณะพอๆ กันครับ
ปี นี้ เพื่อนๆ ส่ งของมาร่ วมบุญกันมากหน่ อยจึงจัดของได้เรี ยบร้ อย จะได้ไม่ตอ้ งเอาไปกองสุ มๆ กันตอน
ถวายครู จารย์ ดูเหมือนไม่มีการเตรี ยมการตั้งใจเลย คุณเอ๋ ส่งน้ ายามาหลากหลายลัง คุณน้องเอาเทียนมาให้จดั ถวาย
น้องนุ ชเอารองเท้าส่ งมา วันเดียวกับน้องอุ๊ที่ส่งหน้ากากผ้ามาร่ วมถวายด้วยครับ กราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆ ท่าน
นะครับ สาหรับเพื่อนๆที่จะร่ วมจาริ กบุญครั้งนี้ โปรดเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ รักษาศีลภาวนา ตั้งใจรับฟั งธรรมโอวาท
จากพ่อแม่ครู อาจารย์เพื่อเอาไปประพฤติปฏิ บตั ิภาวนาตลอดพรรษานี้ นะครับ จักเป็ นบุญมหากุศลจากการปฏิบตั ิ
บูชาครับ มีเพื่อนๆหลายท่านที่อยากร่ วมคณะด้วยแต่ที่มีจากัด เมื่อท่านโชคดีแล้วกรุ ณานะครับ จะได้แบ่งบุญกุศล
นั้นให้เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสดีเช่นท่านด้วย กราบอนุโมทนาบุญครับ

29 มิย. วัดป่ ามหาวัน คุณสมศักดิ์มารับตั้งแต่ก่อนตีสี่ มาถึงน่านบ่ายโมง ไปรับฉัตรเจดียม์ าส่ งที่วดั ป่ ามหา
วัน วันนี้ กาลังเทฐานบัลลังก์เตรี ยมรับปล่องไฉน หลังจากประชุ มสรุ ปงานกันแล้ว ตัดสิ นใจใช้ส่วนประกอบจาก
ปล่ องไฉนขึ้ นไปตั้งแต่ปลี ยอด หยดน้ าค้างและฉัตรทองคาให้เป็ นโลหะสี ทองทั้งหมดเพื่อลดความเสี่ ยงในการ
ก่อสร้าง เพื่อความสวยงามคงทน และความสะดวกในการทางานด้วย เนื่ องจากเมื่อวานเย็นท่านอาจารย์วะรี ดแบบ
ฐานบัลลังก์ช้ นั ล่างจากเช้าเสร็ จเอาสามทุ่ม เดินวนไปมาหน้ามืดแทบจะตกลงมาจากยอดเจดีย ์ ดีที่มีคนชุดไว้ได้ การ
ที่เราแบ่งส่ วนบนไปทาก็ทาให้น้ าหนักของเจดียส์ ่ วนบนลดลงและแข็งแรงขึ้นด้วย ต้นเดือนกลับกทม. คงต้องรี บหา
ร้านมาทาปลียอดแล้วครับ เสร็ จประชุมก็ช่วยกันเก็บเศษวัสดุเอาไปเก็บ ฝั่ง ทาลายตามความเหมาะสม ไม่อยูส่ องวัน
ฝนตกหนัก ดินทรุ ดตัวลงหลายแห่ง ทาให้ท่อน้ าแตกสองจุดทางเดินเท้าอาคารโรงครัวทรุ ดไปเกือบสองนิ้ว แต่ดีวา่
ตัวอาคารไม่เป็ นไรครับ ลักษณะเช่นนี้ เกิดขึ้นจากการที่เราตัดเนิ นเขาลงมาเป็ นขั้นบันได ฐานดินของอาคารส่ วนที่
ไม่ได้รับนน. ด้วยฐานรากจะทรุ ดตัวได้ ต้องรอจนหยุดไม่ยบุ ตัวแล้วจึ้งค่อยแก้ไขน่าจะเป็ นปี หน้าครับ บริ เวณอื่นก็มี
ลานล้างบาตร แต่พอจะแก้ไขได้เลยตอนนี้ ครับ เพราะเกิดจากน้ าเซาะเข้าข้างใต้พ้ืนซี เมนต์ นอกนั้นก็เป็ นส่ วนที่ไม่
ส าคัญมากนัก ครั บ ผ่า นฝนนี้ ค งปรั บ ปรุ ง ที เดี ย วแล้วก็ ค งอยู่ไปได้อีก ยาวเลย เรื่ องพื้ นศาลาอากาศยังระบายไม่
เพียงพอไม้ระเบิ ดขึ้ นมาอีก พรุ่ งนี้ คงต้องรื้ อไม้ออกเพื่อทาช่ องระบายอากาศแล้วครั บ อุปสรรคมี มากมายค่ อยๆ
แก้ไขไปคงดีข้ ึนสักวันนะครับ

30 มิ.ย. วัดป่ าคอวัง กราบทาวัตรครู จารย์นเรศ กราบขอบพระคุณที่ท่านส่ งคนไปช่วยดูแลวัดป่ ามหาวัน
ให้ดว้ ยครับ ไม่มีท่านคอยช่วยเหลืออยูเ่ บื้องหลัง วัดป่ าแห่งใหม่น้ ีคงลาบากกว่านี้มากนะครับ

วัดป่ ามหาวัน วันนี้เดินชมบริ เวณวัดกับท่านไพบูลย์ ท่านให้อธิ บายแผนงานที่เราวางไว้ให้ จึงเข้าใจว่าท่านไม่เข้าใจ
หลายๆอย่างเช่นทางระบายน้ า ท่านปล่อยให้น้ าไหลไปเองดูวา่ จะทรุ ดไปมากไหม แทนที่จะแก้ไข จึงเรี ยนให้ทราบ

ว่าเราสามารถแก้ไขทางน้ าได้สามอย่างคือทาท่อระบาย ขุดทางระบายและทาคันกั้นน้ า จึงพาท่านไปดู ที่เราทาไว้
หลายๆแห่ งที่เป็ นจุดเล็กๆทางสังฆาวาส เราไม่ค่อยได้เข้าไปดู มีน้ าเซาะบริ เวณเสนาสนะหลายจุดจึงบอกวิธีแก้ไข
ปั ญหาท่านไปแล้วครับ เรื่ อห้องโซล่าเซลท่านก็ยงั เอาเครื่ องตัดหญ้า กล่องพลาสติกและวัสดุ ติดไฟง่ายไปเก็บไว้
เหมือนเดิม ถังดับเพลิงที่นามาถวายก็ยงั เก็บไว้นอกห้อง จึงเรี ยนให้ทราบแล้ว เรื่ องบ่อน้ าท่านอยากขุดเพิ่ม ก็เรี ยน
ให้ทราบว่าระบบที่ทาไว้จะใช้ได้ในสามถึงห้าปี น้ าก็จะเก็บน้ าจากฝายดินที่ทาไว้ ส่ วนจะขุดบ่อใหญ่ให้ลึกขึ้นนั้น
ทาได้ยากพื้นแข็งมาก บริ เวณที่เราวางแผนไว้แต่ยงั ไม่ได้ทาคือบ่อเก็บน้ าใกล้กบั โรงครัวที่ใหญ่และลึก มีส้ ันแคบ
สามารถท าเขื่ อ นหรื อฝายได้ ง่ า ย เราไม่ ไ ด้ ท าไว้เ พราะรถที่ ม าท าฝายเสี ย พอดี เ ลยต้ อ งหยุ ด ไปก่ อ นครั บ
ท่านขอให้เทปูนทางขึ้นวัดให้แต่ตอนนี้ ยงั ต้องมีรถใหญ่หนักๆเข้าออกอยู่เช่ นรถปูน รถเครน รถส่ งหิ นที่มาทาพื้น
เจดียใ์ นสองสามเดื อนนี้ ทาถนนไปอาจไม่คุม้ ค่านอกจากจะทาหนาและแข็งแรงพิเศษไปเลยซึ่ งก็จะต้องปิ ดกั้นรถ
ไม่ให้เข้าวัดเป็ นระยะเวลานานในช่ วงก่อสร้ าง จึงขอให้ท่านพิจารณาดู ก่อนเพราะถนนที่ทาไว้ก็ข้ ึนลงได้ปกติแต่
คนขับต้องเข้าใจวิธีข้ ึนลงให้ดีหน่อยเท่านั้นครับ
เรื่ องดูแลเสนาสนะคนที่เราจ้างไว้และปล่อยให้ท่านดูแลต่อก็หนี หายไปเดือนกว่าแล้วท่านอยากได้คนงาน
สักสองคน กาลังปรึ กษาพี่ๆลูกศิษย์ท่านอาจารย์นเรศอยูค่ รับ เรื่ องการดูแลเสนาสนะคงต้องให้พระดูแลเท่าที่ได้ไป
ก่อน ตัง่ ไม้สักสี่ ตวั ท่านว่ายังอยูใ่ นป่ าอีกหนึ่งที่ยงั ไม่ได้เอาออกมาเรากลัวจะเสี ยหาย ว่าจะให้ช่างของพระอาจารย์วะ
ช่วยเหลือให้อยูค่ รับ เรื่ องต้นไม้ท่านอยากได้ตน้ ยางนา ต่นวาสนา ต้นไทรทองมาปลูกในวัด ซึ่ งอาจจะไม่เหมาะกับ
พื้นที่เท่าไร ต้นยางนาชอบที่ลุ่มมีน้ าเอามาปลขอาจตายได้ง่าย ควรเป็ นไม้แดงไม้มะค่าไม้พยุงหรื อตะเคียนน่ าจะ
ดีกว่า ส่ วนไม้ตกแต่งตามกุฎิน่าจะใช้ชาเััดเพราะทนทุกสภาพอากาศและพื้นที่อาจช้าหน่อยแต่ก็ดูแลน้อย บริ เวณ
พื้นที่ส่วนบนที่มีทศั นี ยภาพสวยงามต้นไม้เช่นลีลาวดีก็ค่อนข้างเหมาะสม ทนทานดูแลง่ายไม่สูงบดบังวิว ต้นไม้ที่
ปลูกบริ เวณนี้ อาจเป็ นต้นสู งๆด้านล่างโปร่ งเช่นพวกจามจุรีก็เหมาะสมดีครับ หมดไปหลายชัว่ โมงแต่คาดว่าท่านคง
มองเห็นภาพได้วา่ แนวโน้มในการดูแลวัดใหม่แห่งนี้ตอ้ งทาอย่างไรบ้างนะครับ

ศาลาใหญ่วดั ป่ ามหาวัน หลังจากพยายามแก้ไขเรื่ องพื้นศาลามานาน วันนี้ เลยตัดสิ นใจรื้ อพื้นออกดู ปัญหา
ว่าเกิดจากอะไร พบว่าช่างพัฒนา เกษมสาน เราปกปิ ดความลับไว้ใต้พ้นื ไม้ ตงเหล็กแทนที่จะวางบนคานปูนที่ทาไว้
กลับลอยอยูบ่ นเหล็กเส้นเล็กๆที่เจาะฝากไว้กบั คานมาเชื่อมไว้แค่จุดสอนจุดที่ตง แต่เอาปูนมาก่อปิ ดไว้ให้เรามองไม่
เห็ น จึงต้องรื้ อเอาปูนออกและเสริ มเหล็กใต้ตงบนคานปูนและเชื่ อมเหล็กให้แข็งแรงขึ้นทุกๆจุด ที่ร้ายกว่านั้นยัง
แอบเอาไม้แบบมาเสริ มไม้พ้นื เป็ นบางจุดอีกด้วย น่าโมโหจังนะครับ คุยกับท่านไพบูลย์วนั นี้ ท่านว่าอาจารย์วิเชียร
บอกท่านแล้วว่าให้ท่านแจ้งให้เราทราบแต่ท่านคิดว่าไม่มีอะไรจึงไม่ได้บอกเรา คนอยูก่ ็ไม่บอกคนทาก็ปิดบัง เราก็

เข้าน่ านไม่ได้สุดท้ายพื้นพังหมดเลย แต่อย่างไรวันนี้ เปิ ดเห็ นปั ญหาแล้วก็คงต้องแก้ไขไปครับ อาจดี ไม่เท่าที่หวัง
แต่ก็คงพอแก้ไขได้ บทเรี ยนครั้งนี้ คงต้องจาไปนาน และก็ดีที่คงนาไปใช้แก้ไขศาลาวัดป่ าแก้วบดินทร์ ธรที่ช่างพัฒ
ทาเสี ยหายไว้ได้ เพราะน่าจะเกิดจากปั ญหาเดียวกันครับ

พระธาตุมหาวัน วันนี้ทาฐานปล่องไฉน รี ดบัวและแต่คอบัลลังก์ให้เอียงประมาณ 5 เซนติเมตรกันน้ าจะมา
ค้างบริ เวณนี้ ได้ครับ เสร็ จก็มอบค่าใช้จ่ายแรงงานตอนแทนนายช่างท่านอาจารย์วะ รับซองแล้ว ท่านอาจารย์วะให้
โอวาทอบรมพักใหญ่เรื่ องการปฏิ บตั ิ ตวั ในวัด การใช้เสี ยงไม่ควรดังรบกวนสงฆ์ และให้ต้ งั ใจทางาน ไม่ใช่ เพื่อ
ค่าจ้างแต่เพื่อสร้างบุญกุศล สร้างพระธาตุบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่มีคุณอันประเสริ ฐสู งสุ ด พวก
เราได้มาทาได้มาสร้างกับมือเป็ นโอกาสอันดียงิ่ นัก หาโอกาสเช่นนี้ยากมากๆ จงทาใจให้เป็ นบุญ เงินค่าแรงมีให้ ค่า
ล่วงเวลามีให้ อาหาร ขนม กาแฟ ฯลฯ มีบริ การให้พร้อม ขอให้ต้ งั ใจเก็บบุญกุศล มีของแถมเป็ นเงินค่าแรง คิดให้ดี
ตั้งจิตตั้งใจให้เป็ น รู ้วา่ ลาบากแต่ขอให้อดทน อีกสองเดือนก็คงเสร็ จแล้วในส่ วนที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบนี้ รับ
เงินเสร็ จก็เห็นรอยยิม้ กันทัว่ หน้าครับ ขอให้ทุกคนสุ ขกายสุ ขใจเช่ นนี้ ไปจนจบงานนะครับ
ขออนุโมทนา
บุญ วันนี้หกหลักครับ

