
 
 

 

1 ธ.ค. กราบรายงานครูจารย์สาคร มีโอกาสกราบรายงานเรื่องแบบอาคารที่ปรึกษา
แก้ไขกัน และขอชื่ออาคาร ศิษย์ท่านที่นั่งฝังอยู่จึงร่วมกันสรุปว่าใช้เป็น "อาคาร 75ปี หลวงปู่
สาคร ธัมมาวุโธ" นะครับ ท่านเมตตาเล่าเรื่องช้างในป่าทองผาภูมิให้ฟังด้วย ท่านติดตามเรื่อง
ช้างในป่ามาเกือบ 20 ปีแล้ว ปัญหาของช้างที่ออกมารบกวนชาวบ้านเกิดจากอาหารในป่าขาด
แคลนลง แต่ที่ใหญ่กว่านั้นคือ แหล่งน้้าที่เขาจะต้องใช้ขาดแคลนลง ท่านจึงสร้างสระน้้าให้ช้าง
ได้ดื่มกิน รวมทั้งท้าโป่งดินเกลือ ทดแทนให้กับโป่งธรรมชาติให้ช้างด้วย ช้างดื่มน้้าวันละเป็น
ร้อยๆลิตรครับ ถ้าน้้ามีโป่งเกลือมี เขาก็คงอยากอยู่ในป่ามากกว่ามาอยู่ ในไร่ครับ เพราะถ้าน้้า
อุดมสมบูรณ์ อาหารในป่าก็พอจะมีให้ช้างได้ครับ สาธุ ก่อนกลับออกมาทางคุณแม่ชีที่วัด
ร่วมกันบริจาคเงินส้าหรับ 1 ตรม.มาให้ด้วย รายแรกเลย กราบอนุโมทนาบุญครับ ช่วยผู้ป่วย
คนเจ็บป่วย ยากไร้ในชนบทกันครับ 

 

4-9 ธ.ค. จาริกบุญศึกษาเซน  
Duibutsu ครูจารย์เมตตาพาปฏิบัติภาวนา ณ พระพุทธรูปไดบุสซึ ที่แกะสลักจากภูเขาริมอ่าวโตเกียว

ท่ามกลางลมหนาวอันอบอุ่นในหัวใจน้อยๆ นี้ 

 

 ณ เมืองKamakura ปฏิบัติภาวนา เช้าตื่นกันตีสี่ ตีห้าท้าวัตรเช้า เสร็จแล้วถวายจังหัน7โมง เดินทางแปดโมงเช้า 
กลับมาเย็นหกโมง สองทุ่มท้าวัตรเย็นจนสี่ทุ่ม ฟังธรรม นั่งสมาธิเช้าเย็น และภายในรถยนต์ตลอดทางจาริกแสวงบุญในแระ
เทศญี่ปุ่น อากาศแม้จะหนาวแต่อบอุ่นภายในใจนี้ยิ่งนัก ทุกคนเหนื่อยแต่ปลื้มปิติในใจ แบ่งบุญกันนะครับ 

 
กราบนมัสการพระทันตธาตุของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยความปิติ 

 

 
 
  

ครูจารย์เยี่ยมวัดไทยในญี่ปุ่น 

ธันวาคม 2562 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217659023541573&set=pcb.10217659073742828&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPHeK6a6QlGen8bD_bCt3EenTmmFMyigETpjgPZEms-wn2nzZrN0b73np3po1k93PKqIEmf6ACcTDg&__xts__%5B0%5D=68.ARAj7jSurepi19ThRQNXHbsUeQ30xjUf7JJURQVVYySzSugb1EZv62Ih0U5KMgsrv1Puizv2WUe8RQmkDRNOq-ukMXN6P0vFCfqM4YmciNjLk5nnnG7IfdhoJVuAVQl_ejpfSRQ6SJUrtPMU6zqi3cerRGvoTyjr1ptIW6d1Lpw3ur1AIoL7Zun-N-OVw_47Xmp-we7U6xGw9mDG2CCi0AFTXhTqFsXfL5cD04EGrhMKxqtx7Temo2f8PvHmdsaF24qaFA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217659023541573&set=pcb.10217659073742828&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPHeK6a6QlGen8bD_bCt3EenTmmFMyigETpjgPZEms-wn2nzZrN0b73np3po1k93PKqIEmf6ACcTDg&__xts__%5B0%5D=68.ARAj7jSurepi19ThRQNXHbsUeQ30xjUf7JJURQVVYySzSugb1EZv62Ih0U5KMgsrv1Puizv2WUe8RQmkDRNOq-ukMXN6P0vFCfqM4YmciNjLk5nnnG7IfdhoJVuAVQl_ejpfSRQ6SJUrtPMU6zqi3cerRGvoTyjr1ptIW6d1Lpw3ur1AIoL7Zun-N-OVw_47Xmp-we7U6xGw9mDG2CCi0AFTXhTqFsXfL5cD04EGrhMKxqtx7Temo2f8PvHmdsaF24qaFA


 

 
 ครูจารย์พานั่งภาวนา ณ ภูเขาฟูจิ นั่งทานอาหารริมทะเลสาบเยี่ยมชมรร.สอนเซนและวัดญี่ปุ่นอายุกว่า 1200 ป ี

 
 เดินทางกลับ กทม. ครับ จบทริป จาริกบุญศึกษาเซนครั้งที่สองครับ 

 



 
 10 ธ.ค. ท้าบุญให้คุณพ่อคุณแม่ ครูจารย์กลับมาจากญี่ปุ่นถึงธรรมวิภาวันเกือบตีหนึ่งแล้ว กว่าจะได้พักภาวนา เช้า
เราถวายจังหันและท้าบุญให้คุณแม่คุณพ่อ กันที่บ้าน ท่านให้พรและสอนว่าความกตัญญูกตเวทีนั้นส้าคัญ เมื่อนึกถึงท่านเรา
จะได้ไม่ท้าบาปอกุศล เพราะกายนี้เราได้มาจากท่าน เวลาเราท้าบุญท่านก็ได้รับส่วนบุญกับเราด้วย เวลาท้าบาปก็เช่นกัน คิด
เช่นนี้ได้มีสติก็จะยับยั้งมิให้เราท้าบาป ท้าให้ท่านเสียใจได้ เสร็จแล้วก็ถวายปัจจัยไทยธรรม และส่งท่านกลับวัดป่าศรัทธา
ถวายที่อุดอนตอนบ่าย มีของฝากไปให้ลูกศิษย์นิดๆหน่อยๆครับ ทั้งพระพุทธรูป ปานะ ผลไม้ น้้าผึ้งจากประเทศญี่ปุ่น  นน. 
เกินไปสามกก. แต่เขาไม่ว่าอะไรปล่อยผ่านครับ ขอบพระคุณนกแอร์นะครับ บ่ายขนของเตรียมไปน่าน รถกระบะพ่ีสุเมธ1คัน 
พ่ีประยูรอีก1คัน และรถบุ้งอีก 1 คันครับ 

 
 12 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน กุฎีรับรองพระเถระเสร็จแล้ว รอเก็บรายละเอียดและท้าความสะอาดครับ กุฎีเจ้าอาวาส
ยังไม่เสร็จ ห้องน้้ายังไม่เสร็จ เหลืออยู่อีกไม่มากครับ ทุกคนท้ากันเต็มที่แล้วครับ 

 
 กราบถวายพระพุทธรูปและไทยธรรมแด่พระอจ นเรศ เพราะวันที่  9 เราไม่ได้มามุทิตาสักการะในวันคล้ายวันเกิด
ท่าน เสร็จแล้วก็ขอออกไปดูงานที่วัดป่ามหาวันต่อเลยครับ วันนี้ห้องน้้าปูกระเบื้องด้านหน้าเสร็จ คิดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จ รอท้า
บันไดทั้งสองข้าง และเทพ้ืนที่ล้างบาตร งานอ่ืนก็จะเป็นงานเก็บละเอียดขัดเศษปูนออกแล้วทาสีเคลือบเป็นต้นครับ งานช่าง
รอง กุฎีรับรองพระเถระเสร็จแล้ว วันนี้ทาสีเก็บตามที่ต่างๆ เหลือเทพ้ืนรอบกุฎีก็เรียบร้อยครับ เห็นวันนี้ช่างรองเริ่มงานกุฎี
พระศาลาแล้วครับ งานช่างพัฒนาก็ตั้งเสาอาคารที่พักชายแล้ว สั่งอิฐมวลเบาเข้ามาแล้วด้วยครับ 



 

 
 ติดตั้งระบบไฟฟ้า วันนี้ช่างเวโรจน์มาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้ที่ศาลาอเนกประสงค์ ส่วนช่างตู่มากับค้ามีและน้องๆ 
มาเดินสายไฟกัน วันนี้ได้สองที่คือที่อาคารอเนกประสงค์และกุฎีรับรองพระเถระ พรุ่งนี้คงจะเป็นห้องน้้าและกุฎีท่านเจ้า
อาวาสครับ ระบบไฟเราเป็น 24V นะครับ ไม่ใช่220V เพ่ือจะได้ประหยัดและควบคุมการใช้ไฟฟ้าในวัดได้สะดวกขึ้นครับ 
ตู้เย็น24V ก็มาเตรียมให้พระสงฆ์ได้ใช้แล้วครับ พรุ่งนี้คงพร้อมทดสอบระบบครับ หวังว่าจะเรียบร้อยนะครับ  

 
 13 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน ช่างเลิกงานกันตอนเย็น แต่เรามาท้าความสะอาดศาลาอเนกประสงค์กันจนค่้า พรุ่งนี้เช้า
ล้างกันอีกรอบ ก่อนจะจัดวางของใช้ที่จ้าเป็นแก่สงฆ์ ก่อนกลับที่พักแวะGlobal สั่งซื้อตู้เก็บของ ที่ล้างจานชาม และที่วางจาน
ให้ส่งของพรุ่งนี้ โต๊ะ เตียงจากแพร่มาส่งแล้ววันนี้ครับ พรุ่งนี้คงได้เป็น big cleaning day แล้วครับ 

 
 ช่างยมท้ากุฎีเจ้าอาวาสใกล้เสร็จแล้วครับ มีเพ่ือนๆมาช่วยกันเยอะเลยครับ กุฎีรับรองพระเถระเสร็จแล้วครับ รอเท
พ้ืนรอบกุฎีวันจันทร์นี้ครับ พร้อมๆกันทั้งสองหลัง รวมทั้งที่ห้องน้้าสงฆ์ด้วยครับ วันนี้งานช่างพัฒทั้งห้องน้้า ศาลาและที่พักไม่
เดินเลย ช่างเดินกันไปมาแต่งานไม่เดินครับ หัวหน้าหายลูกน้องสบายแต่งานไม่ขยับครับ 

 
 14 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน เช้า  ช่างเร่งงานกันใหญ่ทั้งช่างยมและช่างพัฒ ส่วนช่างรองเริ่มงานกุฎีพระศาลาแล้ว
ครับ ช่างพัฒท้าอาคารที่พักชายไม่ไหวเลยให้พ่ีวัชมาช่วยครับ 



 
14 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน บ่าย ท่านอาจารย์มหาไพบูลย์ กับคณะเดินทางมาถึงวัด ส่งพระเสร็จโยมก็ลากลับกัน พวกเราก็

เร่งท้าความสะอาดกุฎี ห้องพัก โรงน้้าร้อนและห้องน้้ากันยกใหญ่เลยครับ เย็นท่านเข้าที่พักได้เรียบร้อยก็พาคณะช่างรองไปเที่ยว
ทานอาหารซื้อของฝากที่ข่วงเมืองน่าน กลับมาส่งคณะที่บ้านแล้วกลับไปวัด ท้าวัตรเย็นกับอาจารย์มหา เสร็จแล้วนั่งภาวนาต่อ
จนเช้า อากาศหนาวพอควรแต่ร่างกายอาจไม่แข็งแรงพอเลยป่วยเสียหน่อย เช้าหกโมงไปส้ารวจเส้นทางเดินบาตรกันต่อ 

 
 ร่วมกันท้าที่เผาขยะและบันใดทางข้ึนศาลาอเนกประสงค์ 

 
 ติดป้ายห้องน้้า ทาสีโต๊ะ ติดตั้งเครื่องท้าน้้าอุ่นแก็สในห้องน้้าสงฆ์และกุฎีพระ 

 
 18 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน กุฎีพระเถระและกุฎีเจ้าอาวาสเสร็จแล้ว กุฎีพระศาลาขึ้นหลังคาและฝาด้านในอยู่ 
ห้องน้้าเสร็จพอใช้ได้รอตบแต่งอีกเล็กน้อยครับ หลังห้องน้้าเป็นที่ล้างบาตร หลังที่ล้างบาตรเป็นครัวเล็กๆขอเราก่อนจะมีโรง
ครัวอีกสามสี่ เดือนครับ หลังโรงครัวเราเป็นที่ เผาขยะและที่ทิ้ง เศษอาหารที่ท้าจากปูนมีที่ปิดมิดชิดอย่างดีครับ  
ศาลาใหญ่เริ่มเทคานชั้นในแล้ววันนี้ ส่วนที่พักอุบาสกขยายเป็นสี่ห้องจากสามห้อง ก้าลังกั้นห้องและท้าโ ครงหลังคาครับ        
งานค่อนข้างจะช้าและไม่เรียบร้อยบ้างแต่ก็ต้องท้าใจครับ เขาท้ากันเต็มที่แล้ว มีเวลาก็ได้เรียกหัวหน้าช่างมาพูดคุยดันให้
เข้าใจรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมและแจ้งให้ทราบถึงข้อบกพร่องของลูกน้องเขาให้ฟังแต่ละคน เพราะบางที่เขาไม่อยู่เราจึง
สังเกตเห็นได้ง่ายกว่าครับ ต้องช่วยกันเพราะไม่มีใครอยากท้าไม่ดีแต่ทุกคนก็ย่อมผิดพลาดกันได้นะครับ กราบขอบพระคุณ
ช่างทุกๆ คนที่มาช่วยสร้างวัดถวายสงฆ์และบวรพระพุทธศาสนา ณ วัดป่ามหาวัน แห่ง จ.น่านนี้นะครับ ขออนุโมทนา 

กฎิุพระศาลา อาคารชาย ศาลาใหญ่ 



 
 

 19 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน เช้าหกโมงรับพระออกเดินบาตร บ้านหาดผาขนและบ้านใหม่สามัคคี ต.เมืองจัง เสร็จ
แล้วนัดช่างแมน ช่างกรและช่างสังข์ มาดูที่สร้างโรงครัว ห้องน้้าและที่พักอุบาสิกาบริเวณส่วนด้านหน้าของวัด กลับมาพาครู
บาโอไปดูที่สร้างกุฎีแคร่ในป่าบริเวณล้าธาร ได้ที่สัปปายะมากๆ อากาศเย็นสบาย แต่ไม่มีแรงสร้างให้ท่าน ก้าลังหาคนมาช่วย
ท้าแคร่ไม้ไผ่รองด้วยบอร์ดแข็งๆและโรยยากันปลวก มด ด้านบนเอาไม้อัดวางเพ่ือปูอาสนะส้าหรับนั่งนอนภาวนา เสร็จก็จะ
ท้าทางเดินจงกรมให้ท่าน แต่คงต้องรอผู้มาช่วยก่อนครับ บ่ายท้าข้อวัตรกัน และเทปูนบริเวณจุดทิ้งน้้าเสียกันดินถล่มทรุดได้ 
เย็นกลับมาท้าวัตรเย็นที่วังวิโมกข์ หมดไปอีกหนึ่งวันครับ กุฎีช่างรองตีฝาด้านนอกแล้วก้าลังท้าห้องน้้า ศาลาใหญ่เทปูนคาน
ชั้นในต่อแต่ยังไม่เสร็จครับ อาคารพักชายไม่มีช่างมาท้าเลย พรุ่งนี้ตีผังโรงย้อม และราวตากผ้า และถ้ามีเทวดามาช่วยคงได้ท้า
กุฎีในป่าส้าหรับภาวนาถวายสงฆ์กันครับ 

 
วัดป่ามหาวัน ณ เวลานี้ผ่านการก่อสร้างมาแล้วสี่เดือน มีพระมาพักภาวนาแล้วห้ารูป กุฎียังมีแค่สองหลัง ท่านต้องใช้

ห้องปานะและห้องพักพระอาคันตุกะ ไปก่อน แม้จะมีกุฎีแคร่ในป่าให้แต่ก็อาจไม่สะดวกนักในเวลากลางคืน แต่ท่านก็มิได้บ่น
ว่าเราแต่ประการใด ทุกเช้าเราขับรถพาท่านไปบิณฑบาตรตั้งแต่หกโมงครึ่งกลับมาเตรียมจังหันและอังคาสประมาณแปดโมง
เช้า เสร็จก็ช่วยกันล้างเก็บภาชนะต่างๆ อาหารที่เหลือก็แบ่งให้ช่างทุกๆ ชุดทานกัน แต่ก็มีอาหารที่ไม่สุกใส่บาตรมาบ้างเราเลย
ต้องตั้งครัวท้าอาหารถวายท่านด้วย ไม่รู้ท่านจะล้าบากท่ีจะต้องรับฝีมือเราไหมนะครับ ถ้าอาหารใส่บาตรน้อยก็คงต้องท้าถวาย
เพ่ิมให้ด้วยครับ สามวันที่ผ่านมาพ่ีๆเขาสั่งพ่ีพิมพาเจ้าของร้านที่หาดผาขนท้ามาเพ่ิมให้แต่เธอจะไม่อยู่ตั้งแต่พรุ่งนี้เพราะไป
สุโขทัย สงสัยท่านต้องจ้าใจรับฝีมือเราเป็นแน่แล้วครับ ใครมีฝีมือโปรดแสดงตัวมาช่วยกันหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ท้าอาหารเลย 
สุดท้ายที่ท้าบ่อยๆ ก็ตอนเรียนอยู่ญี่ปุ่นหลายสิบปีแล้วครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217803948884616&set=pcb.10217804021886441&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAqTGZhtMnK19badpRQusKfPcEX47r9lhdRGS_ACoWQEQvge21Dw7MdWPOMRzxHRqVvyQv1DRAVp8MT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217803948884616&set=pcb.10217804021886441&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAqTGZhtMnK19badpRQusKfPcEX47r9lhdRGS_ACoWQEQvge21Dw7MdWPOMRzxHRqVvyQv1DRAVp8MT


 
 วัดป่ามหาวัน น่าน กุฎีร้านส้าหรับพักภาวนาในป่า พระมาอยู่ที่วัดป่ามหาวันแล้วห้ารูปครับ แต่ด้วยการก่อสร้างจึงไม่

ค่อยสัปปายะในการภาวนานัก เราจึงจัดหาที่พักภาวนาในป่าพร้อมทางเดินจงกรมให้ท่านได้พักภาวนาในป่ากัน ตอนแรกว่า
จะใช้แคร่ไม้ไผ่ แต่อาจมีปัญหาในการดูแล เราจึงท้าแคร่วีว่าบอร์ดต่อด้วยขาเหล็กแทน จะได้ทนทานแข็งแรงดู แลรักษาได้
สะดวกครับ ทุกคนเหนื่อยกัน พ่ีสุเมธได้แผลที่แขนเจ็บและบวมแต่ก็ยังยิ้มแย้มสดใส่ที่ได้ท้าบุญถวายสงฆ์เหมือนกันกับพวก
เราทุกๆคนครบั 

 

 
20 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน งานก่อสร้างวันนี้ช่างรองท้ากุฎีพระศาลาใกล้เสร็จเข้าไปทุกที ด้านนอกเก็บงาน ด้านใน

เก็บสีและท้าห้องน้้าแล้ว พ้ืนและบันใด ยังไม่ได้ท้าครับ. งานที่พักชาย  ช่างวัชมารับงานหลังคา อาสามาช่วยช่างพัฒ แต่
หายไปสามวันแล้ว ช่างก่ออิฐก็บอกว่าร้อนหลังคาไม่เสร็จก็จะยังไม่ก่ออิฐต่อครับ ต้องรอกันไปรอกันมา  ขาใหญ่ยังไม่เข้างาน 
วันนี้ช่างยมมาวางผังโรงย้อมโรงต้มข้างๆโรงน้้าร้อน รวมทั้งราวตากผ้าและทางเดินจงกรม ราวตากผ้าเราก้าหนดไว้  8 เมตร 
สลิงห้าเส้น เสาสองต้นแต่ท่านมหาจะขอเป็น12เมตรเสาสามต้น ซึ่งพ้ืนที่ที่ปรับไว้ท้าไม่ได้ต้องจ้างแมคโครมาปรับที่ใหม่
ทั้งหมดจะเพ่ิมงานอีกเป็นวันๆเลยครับ ก้าลังต่อรองว่าขอท้าเส้นเดียวก่อน เพราะในผังเราวางไว้เผื่อขยายเป็น8เมตรสองเส้น
คู่กันอยู่แล้วครับ รอให้ท่านพิจารณาอีกทีก่อน เพราะที่ๆปรับเผื่อไว้ต่อจากราวตากผ้าจะเป็นโรงงานพระไว้เก็บของและ
ท้างานเหล็กงานไม้ ซึ่งเรียนท่านอาจารย์ตั๋นไว้ว่าจะขอยังไม่ท้าแค่ปรับที่ไว้ให้ก่อนเท่านั้นครับ งานอ่ืนก็จะเป็นท้าประตูสาม
บานกั้นทางเข้าวัด เพราะมีคนเอารถเข้ามาวัดทุกๆคืน จนพระที่ไปภาวนาในป่าต้องหนีออกมาเปลี่ยนที่ใหม่เพราะกลัวจะมี
เรื่องไม่ดีครับ ส่วนชั้นในห้องเก็บของท้าได้ห้องเดียว รอคุณวัชรีมาจึงจะเรียนปรึกษาท่านเรื่องของที่จะใช้ท้าประตูและชั้นเก็บ
ของด้วยเลยครับ. ส่วนอาคารที่พักหญิง ช่างสังบอกว่าจะมาตีแบบวางผังวันสองวันนี้ครับ 

 



 
 กุฎีร้านในป่า วันนี้ท้ากฎุีร้านในป่าเพิ่มอีกสามแห่ง รวมได้สี่กุฎีแล้วครับ ท้าเสร็จจะสั่งแคร่ไม้ไผ่มาจากร้าน เขาคิดเรา
แพงมาก(เพราะอู้ค้าเมืองบ่อได้) เลยโทรไปปรึกษาท่านอจ.ป้อมวัดป่านันฯ ท่านเลยให้ไปเอาที่วัดท่านมาก่อน ช่างรองเลยช่วย
ขับรถไปขนมาให้สี่ตัวเลยครับ(กราบขอบพระคุณครูจารย์ป้อมครับ) มาถึงก็ช่วยกันยกเข้าไปจัดได้สองตัวเพราะใกล้ๆถนน
ภายในเขตสงฆ์ แต่อีกตัวยังไม่ได้เอาไปส่งเพราะเข้าไปยากต้องท้าทางเดินไปก่อนครับ กุฎีร้านสุดท้ายยังไม่ได้ท้าเพราะท่าน
มหาว่าที่เจา้อาวาสยังตัดสินใจหาที่ยังไม่ได้เดินหาอยู่ทุกวันเลยครับ รอท่านก่อนแล้วค่อยปรับที่ให้นะครับ  

ครัวน้อยๆ ของเราก็เสร็จแล้วอยู่หลังที่ล้างบาตรใกล้เตาเผาขยะและอ่างล้างค่้าจาน สะดวกพอควร กว่าครัวจะได้
ฤกษ์ท้าก็ต้นปีหน้าและอีกหลายเดือนจึงจะเสร็จครับงานนี้ส่งแบบให้ท่านมหาคุมเองเลยครับช่างแมนและช่างกรรับผิดชอบ
การก่อสร้าง คาดว่าคงประมาณสามสี่เดือนได้ครับ ชั้นในห้องเก็บของปานะเสร็จแล้ว ก้าลังรอจัดของให้เข้าที่เป็นระเบียบอีก
ทีครับ วันนี้ได้ฤกษ์ให้เจ้าขาว รถมาสด้า อายุสามสิบสองขอบ ออกท้างานรับส่งพระบิณฑบาตไปหาดผาขนแล้วครับ มีสารถี
เป็นคุณขวัญ ผู้รับใช้ดูแลพระประจ้าวัดนี้ โดยในช่วยนี้เราจะดูแลรับผิดชอบเงินเดือนค่าใช้จ่ายเธอก่อนจนกว่าจะมอบวัดก็จะ
ส่งต่อให้ท่านมหา ว่าที่เจ้าอาวาสต่อไป หลังปีใหม่เรากลับ กทม. ไปจัดงานบูชาคุณแผ่นดิน เจ้าฟ้า  ซาเล้งสีน้้าเงิน คงได้ออก
ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าขาวด้วยครับ ส่วนเจ้าน้้าเงิน_จักรยานภูเขาคันน้อย ขาหัก(ยางแตก) น้าส่งรพ.ปะยางแล้วครับ โดยช่าง
ยมช่วยจัดการให้ครับ ทุกอย่างดูจะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ยกเว้นเวลาที่ใช้นานกว่าที่อ่ืนๆเพราะท้าได้ยากล้าบากกว่า
มากและปัจจัยที่ใช้จ่ายสูงมาก สี่เดือนที่เริ่มงานก่อสร้างมานี้ใช้ไปเกือบเจ็ดล้านแล้วครับ น่ากลัวจัง งานนี้ไม่ใช่ท้าถวายครู
อาจารย์ที่เรารักเคารพคงต้องตัดงบตัดอาคารลงไปบ้างแล้ว แต่เห็นท่านส่งพระมาให้ปฏิบัติภาวนาในพ้ืนที่สัปปายะเช่นนี้ก็ชื่น
ใจอดทนได้ครับ เราท้าเองไม่ได้เห็นพระท่านตั้งใจปฏิบัติภาวนาก็ดีใจแล้วนะครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วน
ร่วมในบุญกุศลครั้งนี้นะครับ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217822669552621&set=pcb.10217822777875329&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOLwehGVlVx-OPbpVXdxaRWBq6wIRSLcejA5dGiHRu5kiET-WtjR-nVmIxIgarRslg8hy3uigZK-yn&__xts__%5B0%5D=68.ARD3tJF7MOP7O6CXW0DCvnCXFidDIp74NngA1c5vys7d-nPwIIy2kRE0CKdXYJKJvhIJosuhXY5CpJI7Gm7k94mx8H5QZkkg12Vfcgvr1UhEs4plimxP-BUQKmPyimXuURERhzAncoXD5XknTU-361bdCTHunoctCTPE4YIbxff6uvUt3XPx9Gs22OhavDsLAmYlrc121_2EtxYajKf7101JndHyLlmgkHCcj3pSUtkt5g96ngNq0wMs8ptmypPIT6Ub3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217822669552621&set=pcb.10217822777875329&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBOLwehGVlVx-OPbpVXdxaRWBq6wIRSLcejA5dGiHRu5kiET-WtjR-nVmIxIgarRslg8hy3uigZK-yn&__xts__%5B0%5D=68.ARD3tJF7MOP7O6CXW0DCvnCXFidDIp74NngA1c5vys7d-nPwIIy2kRE0CKdXYJKJvhIJosuhXY5CpJI7Gm7k94mx8H5QZkkg12Vfcgvr1UhEs4plimxP-BUQKmPyimXuURERhzAncoXD5XknTU-361bdCTHunoctCTPE4YIbxff6uvUt3XPx9Gs22OhavDsLAmYlrc121_2EtxYajKf7101JndHyLlmgkHCcj3pSUtkt5g96ngNq0wMs8ptmypPIT6Ub3w


22 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน งานก่อสร้างวันนี้ช่างรองเริ่มเก็บงานละเอียดของกุฎีพระศาลา ช่างพัฒแกะแบบพ้ืนชั้น
ล่างของศาลาใหญ่ ที่เทไปเมื่อวาน ช่างอีกสองชุดขุดห้องน้้าอาคารที่พักชาย และขึ้นโครงหลังคา อีกชุดมาท้าบันใดห้องน้้าสงฆ์ 

 
 ช่างยมเอารถแมคโครมาให้ขุดดินท้าหลุมวางเสาโรงย้อมโรงน้้าร้อน ที่ตากผ้า ปรับที่หน้ากุฎีท่านเจ้าอาวาส ท้าหลุม
ทางเดินจงกรมของท่านมหา เสร็จก็ขุดเดินท่อน้้าไปโรงน้้าร้อน และกุฎีริมธาร กุฎีริมสระด้านล่าง 

 
กุฎีร้านในป่าที่เราท้าไปให้สามสี่แห่ง ตอนนี้พระท่านลงไปพักภาวนากันและจัดแต่ให้สวยงามตามความพอใจของ

ท่านแล้ว เราได้แต่จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และของต่างๆที่ท่านต้องการให้ ขอเพียงให้ท่านได้ที่สัปปายะในการภาวนาเราก็
พอใจแล้ว กราบอนุโมทนาครับ 

.  
 พระสงฆ์สามเณรและเเม่ชีจากเชียงรายมา
เยี่ยมและขอพักภาวนาด้วย พระสามเณรสามชี
หนึ่งรวมผู้ติดตามอีกสาม รวมสิบคน วัดเราก็ยัง
ใหม่อยู่แต่ก็พอที่จะรับแขกได้บ้าง เสื่อหมอน 
เต็นท์ พร้อม น้้าแม้มีน้อยแต่ก็ยินดีให้ใช้พักภาวนา 
เรื่องอาหารปานะเราก็จัดการต้อนรับได้ไม่ขาดไม่
อดแน่นอนแต่เรื่องทางโคจรบิณฑบาตรนั้นคง

ล้าบากที่จะไปด้วยกันมากหลายๆรูป เราจึงขอเสนอจัดให้ท่านไปสายโคจรบิณฑบาตรในเมืองหน้ารพ.น่านพรุงนี้เวลา
ประมาณหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้า เพ่ือนๆท่านใดมีเวลามาท้าบุญตักบาตรพระสงฆ์จากเชียงรายกันนะครับ นานๆ  จะมีพระ
มาเยี่ยมเยียนเรากันครับหรือจะมาถวายจังหันที่วัดก็ได้ครับแปดโมงเช้าที่วัดป่ามหาวันครับ 



 

 วัดป่าคอวัง เย็นออกจากวัดเข้าแมคโครซื้ออาหารและปานะเตรียมถวายพระพรุ่งนี้ ส่งน้องกาญกลับกทม.แล้วไปสั่ง
อาหารที่ร้านส้าหรับจังหันพระ 12 รูปที่วัดป่ามหาวัน ใบไม้รว่งมากๆ ในเขตท่ีพักเลยจัดการไปตามหน้าที่ครับ 

 
23 ธ.ค. เช้านี้แบ่งเป็นสามสาย ไปรพ.น่าน หาดผาขน และบ้านใหม่สามัคคี ส่วนเราตอนเช้าแวะตลาดในเมืองเพ่ิม

อาหารเสริมอีกสามสิบถุงและขนมสดขนมปัง ถวายพระเณรชีและบริวารเสร็จแล้วยังเหลือให้ช่างอีกตามเคย เช้าพาพระ
อาจารย์วิเชียร ไปรับบาตรภรรยาช่างพัฒที่บ้านเช่าหลังใหม่ใหญ่สบายกว่าเดิม และชวนเธอไปถวายสังฆทานที่วัดด้วยเช้านี้  
ดูเธอจะสดชื่นขึ้นบ้าง ขอให้บุญช่วยให้สบายหายป่วยได้นะครับ บ่ายนี้ท่านมหาแจ้งว่าจะพาพระเดินบิณฑบาตรเองดู เราก็ขอ
อนุโมทนากับท่านด้วย พอดีมีหลวงพ่อฉัตรและลูกไปดูแลด้วย การผ่านที่ชาวบ้านคงไม่น่ามีปัญหาอย่างไรครับ 

 

 
วันนี้ช่างพัฒขึ้นโครงหลังคาอาคารพักชายต่อเกือบเสร็จแล้ว และเทพ้ืนห้องน้้าสองห้องด้านล่าง ช่างยมเทพ้ืนก้นหลุม

โรงย้อมโรงน้้าร้อนและฝั่งท่อลอดถนนที่ขุดไว้เมื่อวานเสร็จแล้วครับ ช่างรองก่อห้องน้้าเสร็จทาสีฝ้าและผนังแล้วก้า ลังปูพ้ืน
ครับ ช่างสังข์น้าทีมงานมาตีผังเตรียมข้ึนอาคารที่พักหญิงแล้วพรุ่งนี้จะขุดหลุมและสั่งเสาตามระยะและความสูงตามพ้ืนที่ครับ 
เย็นช่วยครูบาโอจัดห้องปานะและห้องโซลาร์เซลล์ใหม่เอากล่องพลาสติกมาจัดของให้เป็นระเบียบหน่อย ปานะและอาหาร
เยอะมากที่เราเตรียมไว้ยังไม่ค่อยได้ใช้เลยมีคนมาร่วมถวายเกือบทุกวันเต็มห้องปานะจนล้นไปห้องแบตเตอรี่เลยครับ  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217839045882019&set=pcb.10217839168285079&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB7gHU_XC5L035gF7zfE9Lfk0pbg6_EvuU5XM2lLAOyxwMFdvahzjGlSSf1Xhuk2gOKDPqvcchKPO3U&__xts__%5B0%5D=68.ARC3ECCtTzkTMAQ1Z7MuP9llE4HSIzfV3K4yeP36Cmf6Nw4jDfKOtF_zpPVZ4Kam-YPVHwqWlHtn24ChTyx6oXRMM3vxVNY4jeagsmoHfPBzHq2uHn9heBnj1LShZDcwEuipFgDmRONyBeZ29wOP5UtbM96-SCXWTb_uHUnQFfrXVqWy8JSvDsd0cy6zyBgESE-STyCubFPnENKYPi4cORvjxZ1UaIczTKYwy4IQwgBmDunCFWAbW4MLx72NEVqkNVT1vQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217839045882019&set=pcb.10217839168285079&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB7gHU_XC5L035gF7zfE9Lfk0pbg6_EvuU5XM2lLAOyxwMFdvahzjGlSSf1Xhuk2gOKDPqvcchKPO3U&__xts__%5B0%5D=68.ARC3ECCtTzkTMAQ1Z7MuP9llE4HSIzfV3K4yeP36Cmf6Nw4jDfKOtF_zpPVZ4Kam-YPVHwqWlHtn24ChTyx6oXRMM3vxVNY4jeagsmoHfPBzHq2uHn9heBnj1LShZDcwEuipFgDmRONyBeZ29wOP5UtbM96-SCXWTb_uHUnQFfrXVqWy8JSvDsd0cy6zyBgESE-STyCubFPnENKYPi4cORvjxZ1UaIczTKYwy4IQwgBmDunCFWAbW4MLx72NEVqkNVT1vQ


ร้านวัชรี ปัว เที่ยงพาช่างพัฒไปเลือกดูไม้พ้ืนที่ร้านคุณวัชรี ส้าหรับศาลาใหญ่ กน้าแปดขึ้นยาวประมาณสามเมตรครึ่ง
ใช้ประมาณสองสามร้อยแผ่น เธอก็ช่วยดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง กรรอนุโมทนาครับ ขากลับพาพัฒไปทานอาหารตามสั่งที่
ท่าวังผา จัดร้านเรียบร้อยสวยงามดี เจ้าของร้านเป็นเด็กรุ่นหนุ่มสาว ท้าอาหารอร่อยอัธยาศัยดี อยู่ใกล้ๆร้านกาแฟภูพยัคฆ์
ของพระเทพด้วย ขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองต่อไป เราได้เชิญเธอมาเยี่ยมวัดป่ามหาวันด้วย สักวันคงได้พบกันที่วัดครับ 

 
27 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน โรงย้อม ช่างยมเทคานตั้งเสาก่ออิฐกันดินแล้วครับ ต่อกับศาลาอเนกประสงค์ ตอนนี้ใช้

เป็นหอฉัน ศาลาท้าบุญ ได้สะดวก ต่อไปเป็นศาลาปานะ โรงย้อม โรงน้้าร้อนของพระได้เลยครับ มีห้องอบไอน้้าและห้องน้้า
ในตัวด้วยเลยครับ 

 
 

 

  

 

 

28 ธ.ค. วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ เชียงกลาง พระอาจารย์สมัยท่านจะท้าหอฉัน และต่อระเบียงพระธาตุออกไปอีก ให้
มีที่ได้ใช้สอยท้าที่พักฆราวาสได้มาปฏิบัติภาวนากันได้สะดวกขึ้น และขอความเมตตาครูบาอาจารย์ตั๋นมาท้าพิธีวางศิลาฤกษ์
ในวันที่16มกราคมนี้ครับ เราพอมีเวลาเลยมาช่วยกันดูสถานที่และจัดวางของต่างๆในพิธี เตรียมท้าแผ่น ดวงและแผ่นแกรนิต
มาเป็นแผ่นศิลาฤกษ์ 

 
29 ธ.ค. พระธาตุจอมกิตติ เชียงกลาง เช้าปัดกวาดลานเจดีย์ ถวายจังหัน เสร็จก็ดูงานปรับที่เตรียมงานวางศิลาฤกษ์  หอ

ฉันลานเจดีย์ เลี้ยง อาหารน้องๆกระต่ายน้อยๆหลายหลากสีน่ารักมากๆแต่ถูกแย่งที่คงต้องย้ายบ้านไปขุดรูอยู่ที่ใหม่แล้วครับ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217886705993492&set=pcb.10217886711993642&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC27pD2WBIJcywPjQOWs00zAoYDH_3S4nWJp0moVzh6txgK4LWEjs2Jc3YeNUy5AJs1ZFXALFYTHEFJ&__xts__%5B0%5D=68.ARCIeSzqAz_7gFSmk9uXbpN3HIETtBd2tEMLhTqB5en2OIWUwnbfj6VW6Ks-D2H_O1g-wkoH-YSDZ_P8W-TEt8BxTz0szwdZglLFm7s5uMHRdyEKwQZiAQUnbLIeVb1FKuNTK02-6_SjjC4AsmWU2OfkJGTr0GXzbOZY61RXqnPX6PbqPPQC2UVKOIyelFV6tQgjYCSPNhaYfs-POjV0KR63Mp-PobMxq72oJ1F69rHCSSgcvTXg6vfPWYcZIXSVNH4zXg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217886705993492&set=pcb.10217886711993642&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC27pD2WBIJcywPjQOWs00zAoYDH_3S4nWJp0moVzh6txgK4LWEjs2Jc3YeNUy5AJs1ZFXALFYTHEFJ&__xts__%5B0%5D=68.ARCIeSzqAz_7gFSmk9uXbpN3HIETtBd2tEMLhTqB5en2OIWUwnbfj6VW6Ks-D2H_O1g-wkoH-YSDZ_P8W-TEt8BxTz0szwdZglLFm7s5uMHRdyEKwQZiAQUnbLIeVb1FKuNTK02-6_SjjC4AsmWU2OfkJGTr0GXzbOZY61RXqnPX6PbqPPQC2UVKOIyelFV6tQgjYCSPNhaYfs-POjV0KR63Mp-PobMxq72oJ1F69rHCSSgcvTXg6vfPWYcZIXSVNH4zXg


 
วัดป่ามหาวัน น่าน วันนี้ช่างเหลือแค่สองชุดคือ ช่างรองและช่างยม ช่างพัฒว่าจะมาวันที่สามพร้อมช่างแมนที่ท้าที่

พักหญิง ส่วนช่างวัชว่าจะมาทุกวันแต่ยังไม่เห็นตัวเลย งานหลังคาที่พักพักอาคันตุกะก็ยังแค่ติดเชิงชายอยู่เหมือนเดิม ช่างรอง
เริ่มขนของไปกุฎีริมล้าธารแล้วครับ เห็นว่าจะไม่กลับปีใหม่จะรีบท้างานให้เสร็จก่อน ที่เหลือจะเป็นกุฎีสองหลังและที่พักครู
อาจารย์ตั๋นครับ ใกล้วางศิลาฤกษ์พระธาตุมหาวันแล้วแต่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไรเลยนะครับ เวลาต้องกระชับตามก้าหนด คง
จะต้องปรับรูปแบบตามความเหมาะสมครับ 

 
 โรงย้อมช่างยมก้าลังขึ้นโครงหลังคาแล้วครับ ต่อจากศาลาอเนกประสงค์ได้พ้ืนที่ใช้สอยเพ่ิมขึ้นประมาณ  60 ตรม.   
จะเป็นเตาต้มน้้า ห้องอบไอน้้า ห้องน้้าสงฆ์ ที่เก็บฟืนฯ ด้านหลังเป็นทางเดินลงไปท่ีตากผ้าซึ่งก้าลังจะท้าต่อไปครับ 

 
30 ธ.ค. วัดป่ามหาวัน น่าน เช้าไปตลาดซื้อกับข้าวไปถวายจังหันที่วัด พาท่านอจ.มหาไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านเดิม 

วันนี้มีคนใส่บาตรเยอะมากๆครับ เสร็จก็มาถวายจังหันที่วัดมีแขกมาสองชุด คุณลุงที่หาดผาขน และครอบครัวพ่ีวิชาญ ฝาก
วัดไว้กับพ่ีๆเขาเลยจะได้ช่วยกันดูแลวัดต่อไปครับ 

 
เช้าหลังจังหันก็พากันชมบริเวณภายในวัด พ่ียมขึ้นโครงหลังคาโรงย้อมแล้วครับ แต่เธอขอหยุดช่วงปีใหม่ครับ ช่าง

รองก้าลังจะเริ่มกุฎีริมล้าธาร แต่รถเสียไปซ่อมอยู่เลยต้องรอรถหน่อยครับ ช่างสังเริ่มงานที่พักอุบาสิกาแต่ขอหยุดปีใหม่
เหมือนกันครับ ช่างวัชก็หยุด ช่างก่อฉาบที่อาคารพักชายก็หยุดปีใหม่ด้วย กว่าจะเริ่มงานกันคงหลังวันที่สามครับ วันนี้
จ่ายเงินและมอบของปีใหม่ให้ช่างด้วยครับ แต่ขวัญคนดูแลวัดเราส่งพระบิณฑบาตเสร็จก็หายไปเลย จึงให้พ่ีวิชาญจ่าย
เงินเดือนให้แทนครับพร้อมของขวัญปีใหม่เช่นกัน 



 

 
 
 
 
 


