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 2 ก.พ. ธรรมจากพระโอษฐ์ ก่อนเร่ิมธรรมจกัร เราสนทนากันในเร่ืองพระธรรมวินยัเช่นเคย เช้านีท้่าน
สอนเร่ืองการเก็บสะสมวตัถขุองสงฆ์ เช่นปานะ และของใช้ตา่งๆ พระวินยัข้อนีต้้องการให้พระมกัน้อยสนัโดษไม่
เก็บสะสมจองตา่งๆโดยเฉพาะของกินท่ีเห็นได้เสมอ ยกตวัอย่างเช่นน า้ปานะมีอายเุจ็ดวนั เม่ือหมดอายก็ุให้สละ
ไปเสีย แต่พระบางรูปพอหกวนัก็ให้โยมประเคนใหม่ นัน้ไม่ถกูต้องเป็นการเลี่ยงบาลีไม่ค านึงถึงเจตนาท่ีไม่ให้
สะสมเป็นต้น เช้านีท้่านสอนบทธรรมจกัรต่อครับ เร่ิมด้วยทางสายกลางคือทางสายกลาง_อริยมรรคมีองค์แปด 
เร่ิมด้วยสมัมาฏิฐิ ความเห็นชอบ คือความเห็นความรู้ลงไปในอริยสจัสี่ เร่ิมด้วยความทกุข์ ท่ีท่านบรรยายสรุปไว้
มี12ข้อตัง้แต่เกิดแก่เจ็บตายและสรุปลงท่ีอุปาทานในขนัธ์ทัง้ห้าคือตวัให้เกิดทุกข์ พระพุทธองค์ทรงชีใ้ห้ปัญจ
วคัคีย์ทราบวา่ความรู้นีไ้มเ่คยมีผู้ใดประกาศสัง่สอนมาก่อน และอธิบายว่าพระองค์ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งในอริยสจั
สี่โดยเฉพาะทุกข์ด้วยญาณทัง้ห้าได้แก่1.การเห็น_จักษุ2.ด้วยญาณ ใคร่ครวญวิเคราะห์3.ด้วยปัญญา เข้าใจ
ประจกัษ์ในทกุข์4.จนเกิดวิชชา เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในทกุข์ สดุท้ายจนเกิดเป็นแสงสว่างไม่มีความมืดความหลง
ผิดในทกุข์อีกตอ่ไป. ด้วยญาณทัง้ห้านีเ้องท าให้ท่านทราบวา่ทกุข์นัน้มีอยูจ่ริง และควรแคก่ าหนดรู้มิให้ก าหนดให้
เ ป็ น ทุ ก ข์  แ ล ะ ท่ า น เ อ ง ก็ ไ ด้ ก า ห น ด รู้ รั บ ท ร า บ ทั ้ง ห ม ด ถึ ง ค ว า ม ทุ ก ข์ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  
กรุณาติดตามตอนต่อไปในเดือนหน้าครับ ออกมาก็ไปดชูดุเคร่ืองบชูาหินหยก และแผ่นหินอ่อนและหินแกรนิต
ส าหรับองค์พระธาตมุหาวนัก่อนจะเดนิทางกลบัเมืองน่านอีกครัง้ 

 
5 ก.พ. วดัป่าหาวนั น่าน งานวนันีช้่างพฒั-ศาลาแปดเหลี่ยมตีไม้แบบส าหรับเทพืน้ ช่างบอย-อาคารครัว 

ผกูเหลก็ตัง้เสาแล้วครับ ช่างสงั-อาคารพกัอบุาสิกา ลาพกัสองวนั ช่างวชั-อาคารพกัพระอาคนัตกุะ ท าฝา้เพดาน
เสร็จแล้ว เตรียมทาสี ท าบนัใดลงไปห้องน า้ชัน้ล่าง ช่างรอง-กฎีุ กุฎีริมสระเกือบเสร็จแล้วครับ ท าพืน้แล้วก าลงั
เก็บงานห้องน า้ครับ สระน า้แห้งไปเยอะมากๆเหลือแคเ่มตรเดียว ไม่น่าจะพ้นหน้าแล้งนีน้ะครับถ้า..ฝนไม่ตกลง
มา วนันีเ้อาไฟโซลา่เซลไปติดท่ีกฎีุริมสระและริมธาร แล้วยงัฝากช่างรองตดิท่ีห้องเก็บของกบัห้องน า้โยมด้วยครับ 
พี่วิชาญเอาเสื่อไปถวายครูบาโอท่ีกฎีุริมธาร เพราะกลางคืนหนาวมาก กฎีุในป่าของท่านก็เรียบร้อยขึน้เยอะ เห็น
พอเสร็จงานท่ีวดัต่างคนต่างเข้าภาวนากนั เห็นแล้วรู้สกึดีนะครับ วนันีเ้ลยดท่ีูในป่าด้านล่างเตรียมท ากฎีุถวาย
เพิ่มอีกสองหลงัครับ พระท่านจะได้มีท่ีสปัปายะไว้ภาวนา ในป่าเย็นกวา่ด้วยครับขึน้มาด้านบน ช่างยมเกือบเสร็จ
งานโรงย้อมแล้ว ก าลงัตัง้เสาทางเดินจงกรมแรกท่ีกุฎีท่านเจ้าอาวาสครับ ช่างวุฒ-ศาลาใหญ่ วันนีเ้ก็บงาน
หลงัคาและเร่ิมงานวางตงส าหรับพืน้แล้วครับ อีกส่วนก็จะก่ออิฐส าหรับห้องข้างพระประธานครับ เช้านีช้่างจาก
ทุ่งช้างมาคยุเร่ืองเจดีย์กนัอยูน่านเลยครับ เพราะต้องเร่ิมวางแผนการท างานให้ประสานกนักบัช่างอื่นด้วย เหล็ก



คณุวชัรีมาส่งให้แล้ว พรุ่งนีค้งเร่ิมงานกันได้เลยครับ ช่างสมานท่ีจะท าเจดีย์เคยอยู่กับอาจารย์ชยั ผ่านงานมา
บ้างคงท าได้ตามท่ีคยุกนัไว้ครับ เห็นบน่ๆหน่อยว่างานเรารายละเอียดเยอะ แตผ่มว่าคยุกนัตัง้แตต้่นน่าจะดีกว่า
ท าไปแก้ไปนะครับ 

 
8 ก.พ. มาฆบชูา ณ พระบรมธาตเุจดีย์ญาณสงัวรานสุรณ์ วดัป่าบวัแก้วฯ 

 
9 ก.พ. รพ.ทองผาภมูิ เสร็จงานท่ีวดัป่าบวัแก้วฯเราก็มาจดัเตรียมงานกนัท่ีรพ.ทองผาภมูิ น้องๆน่ารักกนั

ทกุคนเลย ช่วยร่วมมือร่วมใจกนัจดังาน แม้จะเป็นวนัหยดุแต่ก็พร้อมหน้าพร้อมตากนัจริงๆ ปัญหาแม้จะมีบ้าง
แตก็่ช่วยกนัแก้ไขจนผา่นไปด้วยดี กว่าจะเสร็จคืนนีก็้เกือบสามทุ่มแล้ว คณะมลูนิธิก็มาช่วยงานกนัหลายคนทัง้พี่
สเุมธมามอบเตียงไฟฟ้าและดสูถานท่ีการจดัการระบบไฟฟ้าส าหรับอาคาร 75 ปีหลวงปู่ ด้วย คณุต้อ คณุแดง 
คณุบุ้ง พี่บุม๋ เขียวและจ่ิม มาพร้อมกนัช่วยท างานกนัเตม็ท่ีไม่ได้พกัผอ่นกนัเลย เช้าพรุ่งนีก็้ตีห้าล้อหมนุ เสร็จงาน
เท่ียงบา่ยก็ยงัมีกิจกรรมท่ี กทม. อีก มลูนิธิเราเล็กๆ แตก็่อบอุ่นและไม่เคยหยดุสร้างกิจกรรมเลย เห็นแล้วปลืม้ใจ 
และขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีร่วมกนัเสียสละแรงกายแรงใจสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณะชนนะครับ 

 



 
10 ก.พ. พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสร้างอาคาร "75ปี หลวงปู่ สาคร" เร่ิมงานตัง้แตเ่ช้า 7 โมงคร่ึง รับ

ศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ เสร็จแล้วถวายจงัหนัพระสงฆ์ 20 รูป ประธานสงฆ์หลวงปู่ บญุเรือง หลวงปู่
สาครเป็นองค์ท่ี 2 สว่นหลวงปู่ มงคล โป่งกระทิงเป็นองค์ท่ีสาม 9โมงคร่ึงถวายผ้าป่า เสร็จแล้วหลวงปู่ มอบเตียง
ไฟฟ้าสี่เตียงและเตียงคลอด1เตียง พร้อมมอบธรรมโอวาท เร่ืองท าบุญท าทาน ต้องฉลาดท าใจ ให้หมัน่ท าบุญ
รักษาศีล และต้องไมข่าดการภาวนา เสร็จแล้วท่านก็ให้พรปีใหม่ และรดน า้มนต์ให้พวกเรา ขณะรดน า้มนต์หลวง
ปู่ สาครจุนเจิมป้ายศิลาฤกษ์ ด้วยคาถาหลวงปู่ มัน่-นะมะพะธะ -ขอนอบน้อมต่อพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ท่านว่า
ศกัดิ์สิทธ์ิมากถ้าใจอยู่กบัพทุโธนี ้พอครูบาอาจารย์เสร็จพิธี พวกเราก็มาบวงสรวงพระพทุธรูป ศาลพระภมูิและ
ศาลเจ้าท่ีของรพ.เพื่อบอกกล่าวท่ีเราทุกคนจะร่วมกนัพฒันารพ.แห่งนีเ้พื่อให้ผู้มารับบริการได้สิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ีเขา
ควรจะได้ ให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีรพ.ท างานกันอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ๆ
ตลอดไปครับ ขอขอบพระคณุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่ีเมตตามาร่วมในพิธี พี่น้องอาสาสมคัรมลูนิธิดวงแก้ว ผู้ ร่วม
บุญร่วมกุศลกับพวกเราทุกๆท่าน ทัง้ร่วมบริจาคปัจจัย สร้างอาคาร ซือ้อุปกรณ์การแพทย์ โรงทาน ร่วมทัง้
เสียสละแรงกายแรงใจในการจดัพิธีนีน้ะครับ 
ปล.หลวงปู่ มงคล ประสบอบุตัิเหต ุครับ ตอนนีรั้บตวัไว้รักษาท่ีรพ.ครับ กราบขอบญุกศุลท่ีพวกเราได้กระท า
ตลอดมาช่วยคุ้มครองธาตขุนัธ์พอ่แม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับ 

 



 

 

11 ก.พ. คณุลงุทองดีมอบพระบรมสารีริกธาตุ มลูนิธิดวงแก้วและคณะได้รับเมตตาจากคณุลงุทองดี ไป
รับมอบพระบรมสารีริกธาต ุบรรจใุนโถศิลาใบใหญ่ส าหรับบรรจใุนพระประธานและพระธาตท่ีุมลูนิธิดวงแก้วฯได้
จดัสร้างถวายเป็นพระพทุธบูชาธรรมบชูาสงัฆบชูาเพื่อสืบต่อพระพทุธศาสนาให้ยัง่ยืนเจริญถาวรตลอดไปนาน
เท่านาน ด้วยกายและใจนีพ้วกเราทกุคนปาวารนาถวายแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์แห่งพระพทุธศาสนาและ
ประโยชน์สขุของสรรพสตัว์ทัง้มวลตลอดไป กราบขอบพระคณุคณุลงุทองดีท่ีเมตตาเรามาตลอด ขอคณุความดี
และบญุกศุลทัง้หลายปกปอ้งคุ้มครองคณุลงุ ครอบครัว และบคุคลอนัเป็นท่ีรักของคณุลงุจงประสบแต่ความสขุ
ความเจริญทัง้ทางโลกและทางธรรมตลอดไป กราบอนโุมทนาบญุครับ 

 
12 ก.พ. โรงหลอ่พระยงค์เจริญ สาขาแรก-วิน ุแวะมาดคูวามเรียบร้อยของหุ่นท่ีจะเข้าปนูส าหรับเททอง

หลอ่พระทัง้8รูป ในวนัอาทิตย์ท่ี 8 มีนาคม ณ วดับญุญาวาส อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ พิธีเร่ิมเวลาประมาณ 09.39 น. 
เรียนเชิญเพื่อนๆกลัยาณมิตรทกุท่านร่วมบญุกศุลในครัง้นีร่้วมกนัครับ 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218278664032198&set=pcb.10218278692672914&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA0NiBPnmBoDxs2YoLwsnV4xv2SbssRtcoEbfs3r7vsDPCOSN6px5TWcUZt7Q4fIIcCQw_DEWrSJpMM&__xts__%5B0%5D=68.ARC4bnFxE6cIHwAvCbSmlDvrPG9JM-1aCTqooJzD8x80jErCaH_YDGKmyvs0xmYyJ0HlG_XbTU_tx5ij0uIRt0uCIrKInnFsv_HRdrLQj6n95eUpV727izKU8xH8b0ZKi-pwOAUh4BM60mZTPR3A9-gdug-lUd_kWhmzLQTauiB2gcYCesbTBcbPMoWcuMy9mJRED8k9cYmh6PErqzCEfZeaFmrVFdW1X05rwSSSs_KvoFPZlGBb4Qxv6vdW1iB_2YDcgA
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218278664032198&set=pcb.10218278692672914&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA0NiBPnmBoDxs2YoLwsnV4xv2SbssRtcoEbfs3r7vsDPCOSN6px5TWcUZt7Q4fIIcCQw_DEWrSJpMM&__xts__%5B0%5D=68.ARC4bnFxE6cIHwAvCbSmlDvrPG9JM-1aCTqooJzD8x80jErCaH_YDGKmyvs0xmYyJ0HlG_XbTU_tx5ij0uIRt0uCIrKInnFsv_HRdrLQj6n95eUpV727izKU8xH8b0ZKi-pwOAUh4BM60mZTPR3A9-gdug-lUd_kWhmzLQTauiB2gcYCesbTBcbPMoWcuMy9mJRED8k9cYmh6PErqzCEfZeaFmrVFdW1X05rwSSSs_KvoFPZlGBb4Qxv6vdW1iB_2YDcgA


14 ก.พ.วดัป่ามหาวนั น่าน พระอาจารย์มหาสมควร และครูบาตี ้จากวดัป่าถ า้ผาด า มาเยี่ยม วดัป่ามหา
วนั เพื่อจะดพูืน้ท่ีจดัท าถงัน า้หลายหม่ืนลิตรให้ เพื่อช่วยพวกเราแก้ไขปัญหาขาดแคลนน า้ในวดัป่าแห่งนี ้กราบ
ขอบพระคณุมากๆครับ ท่านว่าเราถึงจะเป็นพระก็ต้องช่วยกนั พวกเราสร้างวดัถวายสงฆ์ ถวายพระพทุธศาสนา 
ไม่ได้เป็นสร้างให้เป็นของใครคนใดคนหนึง่ การท่ีท่านมาช่วยพวกเราแก้ปัญหาในการสร้างวดัแห่งนีจ้งึสมควร ได้
ฟังแล้วดีใจมากๆเลยครับ กราบระลกึพระคณุท่านจริงๆ  

เดือนก่อนมีท่านอาจารย์วิเชียรมาอยู่ท่ีวดัแห่งนี ้ขณะท่ีท่านอยู่ท่านมกัจะคอยช่วยดแูลเร่ืองตา่งๆในการ
ก่อสร้าง เช่นช่วยเก็บเศษวัสดุท่ีเหลือใช้ เศษเหล็ก เศษไม้ต่างๆ  ท่ีช่างหลายๆ ชุดของเราทิง้ๆ ขว้างๆ ไว้
ระเกะระกะทุกๆ พืน้ท่ี ท่านกับพระอีกรูปในวัดและโยมท่ีมา ช่วยกันเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่าน
อาจารย์วิเชียรเป็นคนท่ีเห็นรถท่ีแอบมาขนของในตอนกลางคืนด้วยครับ หลงัจากนัน้ก็ไม่เห็นมีรถมาขนอีกเลย 
คงจะกลวัมีคนเห็นอีก ถ้าท่านอาจารย์วิเชียรกลบัมาอีก วดัแห่งนีค้งจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึน้กวา่นีน้ะครับ 
เพราะตอนท่านท า พวกช่างทัง้หลายก็เกรงใจกนัอยู่ เลยช่วยกนัเก็บของเรียบร้อยขึน้มากเลย ตอนนีมี้ครูบาอยูรู่ป
เดียวท่ีมาช่วยเก็บของตอนเย็นๆหลงัช่างเลิกงาน แตท่่านไพบลูย์ก็ไม่ให้ท่านท าแล้ว ท่านมหาว่าไม่ใช้หน้าท่ีของ
พระ จะให้คนงานท่ีเราจ้างไว้ดแูลพระมาเก็บแทน ท่านก็ไม่ให้อีก ท่านวา่ให้คนงานขบัรถสง่พระบิณฑบาตกบัท า
ท่ีกนัมดตามเสากฎีุเท่านัน้ก็พอ คนงานเราเลยไมช่่วยเก็บของกนัเลย ของใช้ทิง้ใช้ขว้างสิน้เปลืองไปมากเลยครับ 

 

 
16 ก.พ. บวงสรวงขอขมา บชูาพระธาตบุวัแก้ว  
เม่ือคืนป่วยไข้ขึน้จึงนัง่ภาวนาจนตีสี่สร่างไข้ได้นอนจนเกือบหกโมงเช้า วนันีเ้ป็นวนัพระ กราบพระถวาย

ทาน และถวายจังหนัท่านวะท่านไก่ท่านกี ้เสร็จก็พากนัเดินขึน้เขากราบขอขวาและท าการสกัการะพระธาตบุวั
แก้ว ท่านอจ.วะพาสวดมนต์อยู่เป็นชม.เพราะเวลาต่อจากนี  ้1 เดือนคร่ึงเราจะปิดทององค์พระธาตุแห่งนีใ้ห้
สวยงามเป็นพุทธบูชาจากใจศรัทธาของพวกเราทุกๆ คน เสร็จแล้วพวกเราก็พากันบวงสรวงพระธาตตุ่อ หมด
เวลาไปคร่ึงวนั แต่ก็เป็นสุขใจยิ่งท่ีได้มาร่วมกันกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุอนัส าคญัแห่งนี ้ร่วมกับพี่น้อง
กลัยาณมิตรท่ีดียิ่งใน บรรยากาศทิวทศัน์อนัสวยงามบนยอดเขาบวัแก้วแห่งนี ้

กลบัลงมาประชุมหารือสรุปงานก่อสร้างอาคาร 75ปี พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ สาครฯ เสร็จแล้วจึงลง
นามในสญัญาเร่ิมงานก่อสร้างกนัในต้นเดือนหน้าเพื่อให้เสร็จทนัวนัคล้ายวนัเกิด75ปีครูจารย์สาครในตลุาคมศก
นี ้แตก่่อนจะเร่ิมก่อสร้าง เราสรุปปัญหากนัแล้วพบว่า ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจเช่นนีก้ารจะหาเงินบริจาค
ทัง้หมดสบิกว่าล้านมาสร้างอาคารถวายหลวงปู่ คงเป็นไปไม่ได้ เราจึงต้องหาทางประหยดังบประมาณให้ได้มาก
ท่ีสุด ท่ีเราสรุปกันมีอยู่หลายๆอย่างเช่นขอรับบริจาค หรือขอซือ้ในราคาพิเศษเป็นต้น เช่น เหล็ก กระเบือ้ง สี 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218303243966681&set=pcb.10218303602575646&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARACY3mwT8q1FR6z_lMOplbFJkUPnr2WWclIE6HfGlXKd1SlUo6B8tcCGVUUTDHY2t8XJOnvRGsIjgXd&__xts__%5B0%5D=68.ARCCeap5FY4pY937pP-L1qqtaxSvRbPWoPFYWRy0mYekU3Ip6CFQ6iuAGlzTIvK01OteKo356vJTPPtaMSlrZohc3TULed3zX92AEuUWJb4penvG4RfBezfK91eaRG8qGoM5CmffAHcvmeNIA9bBQMsQM9d2mvc1cBD1wzIRCg07ICF1Ko-GZCzOdaGPYE_PO7p2xs8mZfUw1eR15g4dTpgCMPICTlA330ZbGuGdm_-eMX0BOnltnRkKnjxOflqba01qUQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218303243966681&set=pcb.10218303602575646&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARACY3mwT8q1FR6z_lMOplbFJkUPnr2WWclIE6HfGlXKd1SlUo6B8tcCGVUUTDHY2t8XJOnvRGsIjgXd&__xts__%5B0%5D=68.ARCCeap5FY4pY937pP-L1qqtaxSvRbPWoPFYWRy0mYekU3Ip6CFQ6iuAGlzTIvK01OteKo356vJTPPtaMSlrZohc3TULed3zX92AEuUWJb4penvG4RfBezfK91eaRG8qGoM5CmffAHcvmeNIA9bBQMsQM9d2mvc1cBD1wzIRCg07ICF1Ko-GZCzOdaGPYE_PO7p2xs8mZfUw1eR15g4dTpgCMPICTlA330ZbGuGdm_-eMX0BOnltnRkKnjxOflqba01qUQ


อปุกรณ์ของใช้ท่ีจ าเป็นต่างๆอีกด้วย เช่นเคร่ืองไฟฟ้า แอร์ สขุภณัฑ์ ฯลฯ เราจึงสรุปว่าเราจะใช้เวลาสองสาม
สปัดาห์นีห้าสิง่เหลา่นีใ้ห้ได้ก่อนจะเร่ิมโครงการนีค้รับ 

นอกจากจะสร้างอาคารนีใ้ห้หลวงปู่ สาคร แต่ด้วยอาศยัเหตนีุ ้เรามีความปรารถนาในใจลกึๆท่ีจะสร้าง
พลงัผู้คนในชมุชนทองผาภมูินีร่้วมแรงร่วมใจกนัสร้างสรรสิ่งดีๆร่วมกนั เราจึงเพิ่มกิจกรรมปันรักปันใจให้กนั เร่ิม
โดยท าโรงทานเล็กๆทกุวนัพธุ ให้ผู้คนท่ีเข้ามารับบริการ ณ รพ.ทองผาภมูิได้ร่วมแบง่ปันความรักความปรารถนา
ดีจากพวกเราท่ีตัง้ใจกระท าคุณงามความดีสร้างสรรค์ชุมชนแห่งนีใ้ห้สุขสงบร่มเย็นตลอดไป ปันรักปันใจ 
สร้างสรรค์สงัคมท่ีดีและมีความสขุร่วมกนันะครับ ทกุๆวนัพธุ จะมีผู้คนท่ีต้องการแบง่ปันความสขุความรักให้กบั
ผู้ อ่ืน ท่ีคอยมอบอาหารแสนอร่อยท่ีท าจากใจให้ผู้คนในรพ.ทองผาภมูิแห่งนี ้มาร่วมกนันะครับ 
ส าหรับเพื่อนๆท่ีต้องการมีสว่นร่วมบญุนี ้เรียนเชิญนะครับร่วมบญุกนัได้ ท่ี ธ. ทหารไทย เลขท่ี 040-233-6242 
ช่ือบญัชี"วชัรธรรม" หรือท่ีพร้อมเพย์ 089-892-8822นะครับ ประสานงานท่ี คณุกาญจนานะครับ 0851239952 
(ส าหรับเพื่อนๆ ในพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกจาก อ.ทองผาภมูิ) และท่ีคณุเวโรจน์ -086-315-3482 (ส าหรับเพื่อนๆ ในพืน้ท่ี
ทองผาภมูิ-มาแบง่ปันกนัครับ) ส าหรับลกูศษิย์ลกูหาหลวงปู่  มาท าบญุถวายหลวงปู่ กนันะครับ อยา่มองวา่เป็น
แคโ่รงทานอาหารเลก็ๆ แตข่อให้มองว่าเป็นความรักความปรารถนาดีอนัยิ่งใหญ่ท่ีพี่น้องชาวไทยมีให้กนันะครับ 
กราบอนโุมทนาบญุครับ 
ปล.. พระธาตุแห่งนีมี้ผู้คนเคยเห็นแสงสว่างลอยอยู่เหนือยอดเขาแห่งนีเ้สมอๆ ในวนัมอบถวายวดัผู้คนท่ีมา
ร่วมงานก็เห็นกนัหลายท่าน ผมเองเม่ือ 6 เมษายน 2555 ช่วงเวลาท่ีท าการก่อสร้างอยู่ นัน้ ตอนกลางคืนได้มา
ภาวนาบนโขดหินข้างๆศาลา ก็เห็นยอดเขาแห่งนีส้ว่างเป็นดวงไฟใหญ่ๆอยู่เหนือยอดเขาเป็นเวลาประมาณคร่ึง
ชม. จงึได้อธิษฐานวา่ถ้าสร้างถวายพอ่แม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบวัเสร็จ ก็จะสร้างพระธาตบุนยอดเขา
แห่งนีถ้วายเป็นพทุธบชูาด้วย แตห่ลงัมอบวดัก็มีเร่ืองอ่ืนๆเขามาจนมาสร้างได้ช่วงสร้างพระบรมธาตเุจดีย์ถวาย
ท่านเจ้าพระคณุสมเด็จญาณฯ จงึปรากฏเป็นพระธาตคุูก่นัอยา่งที่เห็นทกุวนันี ้และยงัเป็นพระธาต-ุเจดีย์ทนัใจ-ท่ี
สร้างเสร็จภายใน1วันคือตัง้แต่ตี 2 ของวันท่ี 12 พ.ค.60 ถึงบ่าย3โมงของวันท่ี12 พ.ค.60 อีกด้วย แค่นีเ้ราก็
กระท ากนัด้วยความยากล าบากยิ่งแล้ว แต่ก็เสร็จออกมาสวยงามสะดจุตา เม่ือหุ้มทองค าเจดีย์นีเ้สร็จก็จะยิ่ง
สวยงามมากยิ่งขึน้และยงัช่วยรักษาองค์พระธาตบุวัแก้วแห่งนีใ้ห้อยู่ได้ไปอีกนานเท่านานด้วยครับ ขออนโุมทนา
บญุกบัทกุๆ ท่านท่ีได้ร่วมบญุกศุลครัง้นีร่้วมกนันะครับ 

 



 
 

17 ก.พ. รัว้ปอ้งกนัผู้บกุรุกวดัป่ากตญัญตุาราม รัว้ท่ีเราช่วยกนัท ามาใกล้เสร็จแล้วครับ เหลือใช้งบติดตัง้
เสาและลวดหนามสว่นหน้าของวดัอีกประมาณ2แสนบาทครับ ตอนนีใ้ช้ไปตัง้เสาเกือบหมดแล้วรอตดิลวดหนาม
ก็จะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจหรือมีศรัทธาร่ วมบุญกุศลป้องกันเขตแดนของ
พระพทุธศาสนามิให้มีผู้มาบรุุกรบกวนพระสงฆ์ 

 
โรงทาน-บญุน้อยๆ ท านานๆ หนึง่ในกิจกรรมท่ีเราท ามาเป็นสบิปีคือโรงทานสมยัก่อนเราอาจท าใหญ่ๆ

และบอ่ยกวา่นีแ้ตปั่จจบุนั เหลืออยูเ่พียงสามแห่ง ท่ีเป็นโรงทานส าหรับผู้ ป่วยในรพ.และคนไข้ท่ีมารับบริการใน
รพ. ขณะนีมี้สามโรงพยาบาลได้แก่ โรงพยาบาลห้วยพล ู2.โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า 3 ท่ีเพิ่งเร่ิมในเดือนนี ้
คือ รพ.ทองผาภมูิ 

1.โรงทาน รพ.สมเดจ็พระป่ินเกล้า ทกุวนัเสาร์- อาทิตย์ วนัละ20-30ชดุ เพื่อตอบแทนพระคณุรพ.ท่ีให้
ก าเนิดและเป็นท่ีท างานของเรามากว่าสามสิบปี 

2.รพ.ทองผาภมูิ จดัทกุวนัพธุ ประมาณ 200-300 ชดุ ในนามโครงการ "อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร ธมั
มาวโุธ" 

3. โรงทาน รพ.ห้วยพล ูทกุวนัพธุ 150-200 ชดุ ท าถวายพอ่แม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบวั ใน
นามของวชัรธรรมสถานท่ีท่านเมตตารับถวายจากพวกเรา มลูนิธิดวงแก้วฯเมิ่ือ 2551 

ขอเรียนเชิญเพ่ือนๆมาร่วมท าโรงทานเลก็ๆของเรากนันะครบ จะเป็นท าในวนัคล้ายวนัเกิด หรือวนัเกดิ
อยา่งท าบญุก็เป็นไปได้ครับ พวกเราแม้ท าโรงทานเลก็ๆแตเ่ราก็ท าแบบตอ่เน่ืองและยาวนาน ปัจจบุนัท่ีท า
น้อยลงๆนัน้เพราะเราต้องท าโครงการใหญ่ๆอยูห่ลายแห่ง เช่นสร้างอาคารให้รพ. สร้างวดัถวายพอ่แม่ครูบา
อาจารย์ บรูณะปรับปรุงอาครให้รร.ในชนบทเป็นต้นครับ 

การร่วมบญุสามารถท าได้ตามก าลงัศรัทธานะครับ แตถ้่าอยา่งจะร่วมเป็นเจ้าภาพตอ่วนัตอ่ท่ีคือ 
1. โรงทาน รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้า ทกุวนัอาทิตย์ 20 ชดุ เจ้าภาพเดือนละ 2500 บาท 
2. โรงทาน รพ.ทองผาภมูิ ทกุวนัพธุ 200-300 ชดุ เจ้าภาพครัง้ละ 4000 บาท 



3. โรงทาน รพ.ห้วยพล ูทกุวนัพธุ 150-200 ชดุ ครัง้ละ3000-4000บาท(ขึน้กบัราคาของใช้) 
ร่วมเป็นเจ้าภาพเชิญท่ี ธ.ทหารไทย เลขท่ี 040-233-6242 "วชัรธรรม" หรือ พร้อมเพย์ 089-892-8822 

สง่หลกัฐานการโอนมาท่ี email vacharadham@gmail.com ขออนโุมทนาบญุร่วมกนักบัทกุๆท่านนะครับ 
ในสว่นของโรงทานท่ีรพ.ทองผาภมูิ สามารถตดิตอ่ท่ีคณุเวโรจน์ได้เลยนะครับ 086-315-3482 

 

  
20 ก.พ. เร่ิมงานปิดทองพระธาตบุวัแก้ว 

 
21-23 ก.พ. อบรม ณ วชัรธรรมสถาน สามวนัสองคืนกับพระอาจารย์บุญมี ครูจารย์เมตตาให้ความรู้

อบรมปฎิบตัิภาวนา พวกเราตัง้แต่เชเาจนเท่ียงคืน ระฆงัตีปลกุพวกเราตัง้แต่ตีสี่ ตามด้วยกณัฑ์เทศน์องค์หลวง
ตาพระมหาบวัจนตีห้าเร่ิมท าวตัรเช้าจนหกโมง เจ็ดโมงใส่บาตร ถวายจังหันครูจารย์เสร็จก็อาหารเช้าท่ีต้อง
พิจารณาและทานอย่างมีสติ มีเวลาส่วนตวัเล็กน้อยเก้าโมงก็เดินจงกรมหนึ่งชม.ต่อด้วยนั่งภาวนาพร้อมฟัง
ธรรมะจากพอ่แม่ครูอาจารย์จน11โมงจงึลาท่านมาทานกลางวนั พกัเลก็น้อยก็มาเดนิจงกรมกนัตอ่สองโมงเข้านัง่
ภาวนาฟังธรรมะครูจารย์ จนสี่โมง ก็ท าข้อวตัรปัดกวาดท าความสะอาดเสนาสนะ และพกัผ่อน หกโมงเย็นเดิน
จงกรมใต้ร่มไม้ท่ามกลางเสียงนกร้องเตรียมบินกลบัรัง หนึ่งทุ่มท าวตัรเย็น เสร็จก็นั่งภาวนาฟังค าสอนครูบา
อาจารย์ จนสี่ทุ่มแล้วนั่งพิจารณาธรรมกันต่อจนเท่ียงคืนก่อนจะไปพักภาวนากันต่อท่ีเฮือนพักของแต่ละคน  
ครูจารย์อยู่กบัเรา อบรมพวกเราด้วยธรรมอนัแสนวิเศษสดุ ดงัน า้ทิพย์อนัปลอบประโลมใจอนัแห้งผากให้กลบัสด
ช่ืนอีกครัง้ ครัง้นีเ้กือบสิบห้าชม.เลยครับ ครัง้นีค้รูจารย์ท่านให้ค าสอนพวกเราให้ยึดหลกัในการปฏิบตัิภาวนาให้
ได้ไม่ต้องกลวัใครจะว่าติดปริยตัิ แต่ไม่ว่าจะปฏิบตัิเช่นไร ให้ใช้ใจตามรู้อยู่ตลอดเอากายเอาใจเรามาเป็นเคร่ือง
ส าหรับศกึษา ท่านว่าครูจารย์มัน่สอนว่า ปัญญารู้ปัญญา สมาธิรู้สมาธิ คือต้องมีสติตามรู้ในกายในใจเราตลอด
ไม่ว่าเวลาใดๆเร่ืองใดๆ จึงจะเห็นและเข้าใจความจริงท่ีเกิดขึน้กบักายกบัใจเรา ท่านแนะน าให้อ่าน/ศึกษาบท
สวดมนต์ อ่านให้เข้าใจ ท าให้ใจเกิดสมาธิ ทรงจ าข้อธรรมค าสอน และน าธรรมะนัน้ๆมาประพฤติปฎิบตัิต่อไป 
ธรรมะท่ีท่านสอนนัน้มากมายหลายสิบชม. กราบขออภยัท่ีตามสรุปมาให้ไม่ได้หมดครับ โปรดตามในวีดีโอ และ

mailto:vacharadham@gmail.com
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218329508223271&set=pcb.10218329515303448&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDUUFoZjQPPB8fUjwKUjmZmCGiG-Jn7n2PftjEYFlXeQnAO-ZWgotS34VIIpS9MkvlhFLzcKlCL4hlA&__xts__%5B0%5D=68.ARBuxUNriMA8lEbHFbThlrJc2OP6-XrHHjbVvGFjzyNgjCKEjmhdM-Joz9CnDlvqsihjlYbV3pRLjkcNns8oxtmKmFV9rolgIZa5Vf3YHdxttzzWjia8AGRhXmr4X0o3src19leX2Y9lIOeLg4_TjvBT8RfFKicAnE3UiXrrw9mhhSkSUi9rHpEqWlabbN6A8VnD8w-7UkJfAGn7P65LNac-jOR54BPTJ8HFKJstYdQh7WL4nRxTCvSLbqXlF1j7M5La3w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218329508223271&set=pcb.10218329515303448&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDUUFoZjQPPB8fUjwKUjmZmCGiG-Jn7n2PftjEYFlXeQnAO-ZWgotS34VIIpS9MkvlhFLzcKlCL4hlA&__xts__%5B0%5D=68.ARBuxUNriMA8lEbHFbThlrJc2OP6-XrHHjbVvGFjzyNgjCKEjmhdM-Joz9CnDlvqsihjlYbV3pRLjkcNns8oxtmKmFV9rolgIZa5Vf3YHdxttzzWjia8AGRhXmr4X0o3src19leX2Y9lIOeLg4_TjvBT8RfFKicAnE3UiXrrw9mhhSkSUi9rHpEqWlabbN6A8VnD8w-7UkJfAGn7P65LNac-jOR54BPTJ8HFKJstYdQh7WL4nRxTCvSLbqXlF1j7M5La3w


ซีดีของท่านนะครับ กราบอนุโมทนา ปล. มีบางท่านท่ีปฏิบตัิผิดหลงทางมาถามท่านในเร่ืองการภาวนา ท่านก็
เมตตาสอนไป และกลบัมาสอนเราว่า อย่าไปว่าใครเขา ทุกคนไม่ได้โชคดีเช่นเราท่ีมีพ่อแม่ครูอาจารย์คอยสัง่
สอน เขาสนใจแต่เดินทางผิดยงัดีกว่าไม่สนใจไม่เร่ิมเดินสกัก้าว. ท่านโมทนาพวกเราท่ีช่วยกนัรักษาปฏิปทาพ่อ
แม่ครูอาจารย์ไว้ ณ วชัรธรรมสถานแห่งนี ้

 
23 ก.พ. เยี่ยมน้องหลิว น้องหลิว อาสาสมคัรตวัน้อย เด็กสดุในกลุม่สมาชิกมลูนิธิดวงแก้ว นอนป่วยอยู่

ท่ีรพ.คามิเลียน พี่ประยรู พี่ใหญ่เราจึงรวมรวมเงินจากพี่น้องสมาชิกในชมุชนมลูนิธิดวงแก้วรวม 32000.00 บาท 
มาให้น้องหลวิช่วยคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน้องครับ ขอให้หายเร็วๆ นะครับ 

 
24 ก.พ. วดัป่ามหาวนั น่าน ตัง้แต่เร่ิมก่อสร้างผ่านไปแล้วหกเดือน พอจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึน้บ้าง

แล้วครับ คา่ใช้จ่ายโดยประมาณ รายจ่าย 14ลบ. รับจากเพื่อนๆร่วมบญุเป็นเจ้าภาพ 8.89ลบ.ครับ ท่ีเสร็จไปแล้ว
มีระบบน า้ ศาลาอเนกประสงค์โรงย้อมห้องน า้พระที่ล้างบาตรท่ีตากผ้า ถนนทางเข้าและถนนในวัด(รอลาดยาง) 
ฝายเก็บน า้ บ่อบาดาล กฎีุใหญ่สองหลงั กฎีุเล็กสามหลงั ห้องเก็บของ ท่ีเก็บน า้ ระบบน า้ประปา ท่ีก าลงัท าก็ท่ี
พกัชาย ท่ีพกัหญิง ศาลาใหญ่ ศาลาฟังธรรม ศาลาแปดเหลี่ยม อาคารครัว กฎีุพ่อแม่ครูอาจารย์ และ เจดีย์ ท่ียงั
ไม่ได้ท าก็เป็นกฎีุในป่าสองหลงั ทางจงกรม ถงัน า้สแตนเลส ลานโพธ์ิ ลาดยางถนน โรงจอดรถ และการเก็บงาน
ปรับแต่งสถานท่ีก่อนส่งมอบอาคารครับ งานตอนนีเ้ช่นงานพืน้ศาลาใหญ่ใกล้เสร็จแล้วครับ ก าลงัปกูระเบือ้ง
ระเบียงด้านนอกอยู่ครับ วนันีส้รุปงานพืน้ฐานพระประธานและสีท่ีใช้บริเวณตา่งๆ และให้ก่อปิดใต้คานจนระดบั
พืน้ดินด้วย งานศาลาฟังธรรมใช้พืน้ไม้เทียมรอบอาคารปอ้งกนัฝนสาดตัง้ฐานพระประธานและกนัสาดด้านหลงั



องค์พระ ช่างรองเร่ิมงานกฎีุพระอาจารย์ตัน๋อยู่สว่นอาคารพกัพระอาคนัตกุะต้องแก้ไขรือ้ผนงัก าแพงทัง้สี่ห้องท า
ใหม่เพราะท าไว้ไม่เรียบร้อย และให้ท าทางจงกรมหลงัอาคาร ด้านหน้าห้องสขุาท าฐานแท้งค์น า้แสนสองหม่ืน
ลิตรท่ีท่านมหาสมควรจะมาท าให้ อาคารครัว เร่ิมงานคานชัน้สองแล้วครับ ส่วนอาคารพกัอุบาสิกา ก าลงัเก็บ
งานอยูค่รับ สว่นงานทางเดนิจงกรมท าได้หลงัเดียวหลงัท่ีสองพี่ยมยงัไมไ่ด้เร่ิมเลยครับ! 

 
25 ก.พ. วัดป่าวังวิโมกข์ น่าน เช้ากราบถวายภัตและปานะพระอาจารย์นเรศและคณะสงฆ์พร้อม

รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างวดัป่ามหาวนั และเรียนปรึกษาเร่ืองฉีดโฟมหลงัคาศาลาเพื่อปอ้งกนัภยัร้อน
ครับ 

 
26 ก.พ. วัดป่ามหาวัน น่าน เช้านีช้่างตู่ทีมช่างไฟฟ้าจากพี่สุเมธ เข้ามาเดินไฟให้อาคารท่ีพักพระ

อาคนัตกุะ และโรงย้อม ห้องอบไอน า้ และห้องน า้ข้างศาลาโรงน า้ร้อน ศาลาใหญ่ช่างวชัก าลงัปกูระเบือ้งและติด
ฝา้ส่วนช่างพฒัขดัเสาเตรียมทาสี ทีมช่างพฒัอีกชุดติดฝา้ศาลาฟังธรรมอยู่ ใกล้ๆช่างรองท่ีเตรียมเหล็กส าหรับ
กฎีุพระอาจารย์ตัน๋ครับ อาคารพกัหญิงช่างสงัก าลงัเก็บสีภายในห้องพกัด้านบนก่อนจะปพูืน้ ทีมช่างพฒั สาวๆ



ก าลงัขดัมนัผนงัห้องน า้ครับ ทีมช่างบอยเตรียมวางคานชัน้สองโรงครัวแล้วครับ ช่างหมานและช่างยมไมเ่ห็นหน้า
กั น เ ล ย  ช่ า ง ย ม ท า ท่ี ว า ง ฟื น ผิ ด แ บ บ จ ะ ใ ห้ แ ก้ ไ ข ห น่ อ ย เ ล ย ยั ง ไ ม่ ไ ด้ คุ ย กั น เ ล ย 
เร่ืองท่ีจอดรถวนังานพิธีมอบวดัท่านฉตัรให้ใช้ท่ีลกูชายคนโตหน้าวดั แตเ่ราคงต้องโทรเรียนเจ้าของท่ีก่อนจะปรับ
ท่ีท าท่ีส าหรับจอดรถพระสงฆ์และรถ VIP เร่ืองผ่าตดัตาต้อของครูบาเกษม คณุหมอท่ีรพ. น่านนดัตรวจพรุ่งนีเ้ช้า
แล้วครับ กราบขอบพระคณุ คณุหมอคณิตและน้องปท่ีูกรุณาประสานงานกบัคณุหมอชพูงษ์ให้นะครับ 

 
วดัป่าแห่งใหม ่ณ อ.ขนุน่าน พระอาจารย์นเรศท่านปรึกษาเร่ืองสร้างวดัใหมใ่ห้ชาวบ้านท่ีขนุน่าน เราเลย

ว่าจะขอไปดสู ารวจท่ีก่อน พอดีตอนบา่ยคณุสมศกัดิ์เอาบานหน้าต่างมาให้ท่ีวดัป่ามหาวนั จึงขอให้คณุสมศกัดิ์

พามาดท่ีูสร้างวดัใหม่ ท่ีอ าเภอขนุน่าน ท่ีชาวบ้านต้องการอยากให้มีวดัพทุธสกัแห่งในพืน้ท่ี นี ้ระหว่างทางเราก็
เลยได้แวะวดัป่าเฉลิมพระเกียรติ และ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาวท่ีเราสร้างไว้เม่ือปี 39. ผ่านมานานมากแล้วแต่ยงั
อยูใ่นใจเสมอ เด็กๆไมเ่พิ่มขึน้เท่าไรประมาณแปดสิบเหมือนเดมิครับ ภเูขาและต้นไม้เปลี่ยนไปจากสมยัก่อนมาก 
(หาไมค่อ่ยเจอ) หลงัจากดแูละเดินส ารวจในพืน้ท่ี ก าหนดตามเท้าท่ีก้าวและขอบเขตท่ีเห็นได้พืน้ท่ีประมาณสิบไร่
ได้ครับ คยุกับท่านก านนัมงคล ว่าเราจะช่วยกันสร้างวดัป่าเล็กๆ ให้ชาวบ้านถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติพระเทพ 66 พรรษากัน จะได้ขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝ่าย และวดัป่าคอวงัจัดพระมาช่วยดแูล 
และให้ท่านก านนัมงคลสง่ลกูๆ หลานๆ มาบวชเป็นพระเป็นเณรช่วยดแูลวดัป่าแห่งนีต้่อไปครับ เบือ้งต้นจะวาง
ผังหลักและแบ่งขัน้ตอนในการพัฒนาสร้างวัดแห่งนี ้เสนอเป็นโครงการให้ทางวัดป่าคอวังและทางจังหวัด
พิจารณาจดัท าเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯถวายพระองค์ท่านตอ่ไปครับ 

 



 

 
26 ก.พ. วดัป่าเฉลมิพระเกียรติ น่าน บา่ยระหวา่งทางที่ไปส ารวจท่ีสร้างวดัถวายพระเทพฯเราได้มีโอกาส

แวะวดัป่าแห่งแรกท่ีเราสร้างเม่ือ24ปีก่อน ปัจจุบนัมีท่านอาจารย์สมชายเป็นเจ้าอาวาส เรามาวดันีค้รัง้สดุท้าย
ตอนบวชเม่ือหกปีก่อน แต่ดนูานเสียเหลือเกิน วดัยงัดูสวยงามมากโดยเฉพาะในใจของเรา พระพุทธรูปท่ีเรา
น ามาถวายตอนกฐินแรกของวดัปี 40 ช ารุดทรุดโทรมไปมากทีเดียว สงสยัต้องรบกวน โรงหล่อพระยงค์เจริญ      
วินุ มาช่วยแก้ไขปรับปรุงพระพุทธรูปจากโรงงานของเธอให้สวดงามเหมือนเดิมอีกครัง้แล้วครับ ขอกราบ
อนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ท่านท่ีกรุณาร่วมบญุกศุลสร้างวดัแห่งนีม้าด้วยกนันะครับ 

 
27 ก.พ. รพ.น่าน เช้าพาครูบาเกษมท่ีวดัป่ามหาวนั ไปตรวจสายตาท่ีรพ.นา่น เน่ืองจากท่านมองไมค่อ่ย

ชดัมวัๆทัง้สองข้างซ้ายเป็นมากกว่าขวา เวลาโดนแสงจะเคืองตามาก พี่คณิตอดีตผอ. รพ. น่านช่วยประสานให้
ตรวจกบัคณุหมอชพูงศ์ บา่ยตรวจเสร็จปรากฎวา่เป็นต้อกระจกทัง้สองข้าง แตท่่านแนะน าให้มาตรวจกบัคณุ
หมอชตุิพงศ์อีกครัง้กลางเดอืนหน้าเพ่ือนดัผ่าตดัเปลี่ยนเลนซ์ตา วนันีใ้ห้ใช้ยาหยอดไปก่อนครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218409462582080&set=pcb.10218409483142594&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD3h_39IK0farZDA2A72duuud6uZB_nzg2EOq4MV0wC83FCyRcCRZLbmIC0Hs6Auxpgq38JzYyQHR1J&__xts__%5B0%5D=68.ARCd1bn4yd2UkUmiM4q0bXS_VDUfVh3TIGsmWXxHsvhPODdI0ODKp7TmUj5kVqV_0yGnlnu-tYMSV3QYab3a2GsN7EJmhyiu4A0Pg0As7D4OdtSrWLyFnHUQre4guaKZ2c4qT-Z5eT0gAe5rX6KwNVY_UfAxlaC633dFW01tR2HOCK1kYiAHftFqPPNvbwijE7Oe72u493Hn9uxCVywLL0MLGHk7WfrcHyxCFtzHLpEEa4gyfxehV7EClGMzPUIj2cRjyepRnIWdkLzCAWZZhG13rfax72m5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218409462582080&set=pcb.10218409483142594&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD3h_39IK0farZDA2A72duuud6uZB_nzg2EOq4MV0wC83FCyRcCRZLbmIC0Hs6Auxpgq38JzYyQHR1J&__xts__%5B0%5D=68.ARCd1bn4yd2UkUmiM4q0bXS_VDUfVh3TIGsmWXxHsvhPODdI0ODKp7TmUj5kVqV_0yGnlnu-tYMSV3QYab3a2GsN7EJmhyiu4A0Pg0As7D4OdtSrWLyFnHUQre4guaKZ2c4qT-Z5eT0gAe5rX6KwNVY_UfAxlaC633dFW01tR2HOCK1kYiAHftFqPPNvbwijE7Oe72u493Hn9uxCVywLL0MLGHk7WfrcHyxCFtzHLpEEa4gyfxehV7EClGMzPUIj2cRjyepRnIWdkLzCAWZZhG13rfax72m5


 

 

 วดัป่ามหาวนั น่าน วนันีช้่างยมช่างหนานไม่ได้ท างานช่างพฒัยงัไม่กลบัจากบ้าน ช่างวชัปูกระเบือ้ง
ศาลาใหญ่อยู่ทีมช่างพฒัเร่ิมทาสีเสาศาลาใหญ่ช่างรองทาสีเหล็กเสร็จก็เร่ิมแต่งเสาเพื่อวางเหล็กคานล่างกุฎี
ท่านอาจารย์ตัน๋ครับ ช่างบอยยงัเตรียมคานชัน้สองไมเ่สร็จแตก็่ท ากนัอยา่งขยนัขนัแข็ง สว่นช่างสงัทาสีแต่อาคาร
หญิงไปอย่างช้าๆครับ อาคารชาย สรุปว่าต้องแก้ไขผนงัทัง้นอกและในทัง้สี่ห้องครับ ช่างดิษ มาจากเวียงสามาดู
งานไม้พืน้ศาลาฟังธรรม คยุกนัเสร็จก็กลบับอกจะไปเตรียมคนงาน งานวนันีเ้ลยไปไมค่อ่ยได้มากเท่าไรครับ 

 

 28 ก.พ. วดัป่ามหาวนั น่าน เช้ามาถวายจงัหนัพระสงฆ์ท่ีวดัป่ามหาวนั นดัพ่ีวิชาญ มาดงูานด้วยกนั ช่าง
หมานเอาลกูน้องมาเพิ่มและรับปากจะท าให้ทนัก าหนดแล้วแต่ขอให้เราช่วยอีกหน่อย-ตามเหตแุละผลนะครับ- 
วนันีมี้โอกาสเลยแก้ไขปรับแบบเจดีย์ตามสภาพพืน้ท่ีกันหน่อย ด้านหลงัองค์เจดีย์สงูกว่าถนนเกือบสามเมตร
ครับ เลยต้องเพิ่มคานและรัว้กนัตกด้วย ด้านหน้าสงูกว่าแบบประมาณห้าสิบซม. ปรับไม่มากครับ เหล็กจาก 16 
เป็น 22 รับ น.น. เต็มท่ีอยู่ครับ วนันีช้่างเจดีย์มาเจ็ดท่านแล้วดีใจเลยครับ เหล็กผกูแล้ว อาทิตย์นีน้่าจะได้เทปนู

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218415735778906&set=pcb.10218415794820382&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDwPTRuUSar_8oCvFMwy58V2Hy-giADue9tI7yMCqsDk0uO-SWEPVrBRhVLwLL9fZcH82vQoQyHdQQc&__xts__%5B0%5D=68.ARCr6ri76ws3Nq-n7gdzPBEEIzP2K5l0is-h_h-o_POfbO40gtnHfIWl7CxHYo1e3sfSPz4up_58XFVMlIodb63U4PUoXNDezd82cS9mw8jrhW6LVuXueduwUdaFA9qM9FEPfbFUpfhOHafUSrRayV3kBiwYxDhTny9vjMWBp7HXX7uay4RXCIKLHpIApAZnA4RyeXXYfIUBEkyZsEvy6CAnWjNqssp25EnfI8YjjI5J7zuzzQ2GFyo1Ty7ShWSkeK6sQrAAvihW4RmmpPlik0dAkCRb52z6
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10218415735778906&set=pcb.10218415794820382&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDwPTRuUSar_8oCvFMwy58V2Hy-giADue9tI7yMCqsDk0uO-SWEPVrBRhVLwLL9fZcH82vQoQyHdQQc&__xts__%5B0%5D=68.ARCr6ri76ws3Nq-n7gdzPBEEIzP2K5l0is-h_h-o_POfbO40gtnHfIWl7CxHYo1e3sfSPz4up_58XFVMlIodb63U4PUoXNDezd82cS9mw8jrhW6LVuXueduwUdaFA9qM9FEPfbFUpfhOHafUSrRayV3kBiwYxDhTny9vjMWBp7HXX7uay4RXCIKLHpIApAZnA4RyeXXYfIUBEkyZsEvy6CAnWjNqssp25EnfI8YjjI5J7zuzzQ2GFyo1Ty7ShWSkeK6sQrAAvihW4RmmpPlik0dAkCRb52z6


ฐานนะครับ งานศาลาใหญ่ก็ติดฝา้ด้านบน ปกูระเบือ้งด้านล่าง ทาสีรองพืน้ตามเสาไปก่อนรอช่างใหญ่มาจาก
บ้านคงต้องคยุรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ งานศาลาแปดเหลี่ยมศาลาฟังธรรมและอาคารชายหยดุอยู่ รอ
อาคารหญิงทาสีแล้วก าลงัปพูืน้และเก็บบวัครับ อาคารโรงครัว คานชัน้บนยงัไม่เสร็จครับมีระเบียงทางเดินยื่น
ออกมาอีกต้องใส่เหล็กเพิ่มครับ ช่างรองวนันีเ้ป็นหนุ่มรถไถ จบัปรับท่ีบริเวณรอบๆ กุฎีท่านอาจารย์ตัน๋เองเลย
ครับ อยากได้รถแมคโครมาปรับท่ีอีกหลายแห่งเตรียมงานไว้ก่อน เช่นกฎีุในป่าอีกสองหลงั ลานโพธ์ิ โรงรถ ฐาน
แท้งค์น า้ และปรับดินรอบๆ กฎีุตา่งๆ อีกนิดหน่อย รอๆ อยูค่รับ ยงัพอมีเวลาน่าจะเร่ิมได้กลางเดือนหน้าครับ 

 

28 ก.พ. วดัป่าแก้วสริินธร เขียนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างวดัถวายพระเทพฯ ให้ท่านอาจารย์นเรศ
ก่อนท่ีท่านจะเดินทางไปจาริกท่ีประเทศอินเดีย ท่ีดินก็สวยงามสงบสปัปายะดีครับ แต่ไกลมากๆ การก่อสร้างก็
ล าบาก แค่ขนวสัดอุุปกรณ์ไปสร้างก็แพงมากแล้วครับ แต่ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในพระองค์ท่าน 
น่าจะส าเร็จได้ตามก าหนดนะครับ 

 

 


