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2 ก.พ. ธรรมจากพระโอษฐ์ ก่อนเริ่ มธรรมจักร เราสนทนากันในเรื่ องพระธรรมวินยั เช่นเคย เช้ านี ้ท่าน
สอนเรื่ องการเก็บสะสมวัตถุของสงฆ์ เช่นปานะ และของใช้ ตา่ งๆ พระวินยั ข้ อนี ้ต้ องการให้ พระมักน้ อยสันโดษไม่
เก็บสะสมจองต่างๆโดยเฉพาะของกินที่เห็นได้ เสมอ ยกตัวอย่างเช่นน ้าปานะมีอายุเจ็ดวัน เมื่อหมดอายุก็ให้ สละ
ไปเสีย แต่พระบางรู ปพอหกวันก็ให้ โยมประเคนใหม่ นันไม่
้ ถกู ต้ องเป็ นการเลี่ยงบาลีไม่คานึงถึงเจตนาที่ไม่ให้
สะสมเป็ นต้ น เช้ านี ้ท่านสอนบทธรรมจักรต่อครับ เริ่ มด้ วยทางสายกลางคือทางสายกลาง_อริ ยมรรคมีองค์แปด
เริ่ มด้ วยสัมมาฏิฐิ ความเห็นชอบ คือความเห็นความรู้ ลงไปในอริ ยสัจสี่ เริ่ มด้ วยความทุกข์ ที่ท่านบรรยายสรุปไว้
มี12ข้ อตังแต่
้ เกิดแก่เจ็บตายและสรุ ปลงที่อุปาทานในขันธ์ ทงั ้ ห้ าคือตัวให้ เกิดทุกข์ พระพุทธองค์ทรงชีใ้ ห้ ปัญจ
วัคคีย์ทราบว่าความรู้นี ้ไม่เคยมีผ้ ใู ดประกาศสัง่ สอนมาก่อน และอธิบายว่าพระองค์ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้ ง ในอริยสัจ
สี่โดยเฉพาะทุกข์ด้วยญาณทัง้ ห้ าได้ แก่ 1.การเห็น_จักษุ 2.ด้ วยญาณ ใคร่ ครวญวิเคราะห์ 3.ด้ วยปั ญญา เข้ าใจ
ประจักษ์ ในทุกข์4.จนเกิดวิชชา เข้ าใจอย่างแจ่มแจ้ งในทุกข์ สุดท้ ายจนเกิดเป็ นแสงสว่างไม่มีความมืดความหลง
ผิดในทุกข์อีกต่อไป. ด้ วยญาณทังห้
้ านี ้เองทาให้ ท่านทราบว่าทุกข์นนมี
ั ้ อยูจ่ ริง และควรแค่กาหนดรู้มิให้ กาหนดให้
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
กรุ ณาติดตามตอนต่อไปในเดือนหน้ าครับ ออกมาก็ไปดูชดุ เครื่ องบูชาหินหยก และแผ่นหินอ่อนและหินแกรนิต
สาหรับองค์พระธาตุมหาวันก่อนจะเดินทางกลับเมืองน่านอีกครัง้

5 ก.พ. วัดป่ าหาวัน น่าน งานวันนี ้ช่างพัฒ-ศาลาแปดเหลี่ยมตีไม้ แบบสาหรับเทพื ้น ช่างบอย-อาคารครัว
ผูกเหล็กตังเสาแล้
้
วครับ ช่างสัง-อาคารพักอุบาสิกา ลาพักสองวัน ช่างวัช-อาคารพักพระอาคันตุกะ ทาฝ้าเพดาน
เสร็ จแล้ ว เตรี ยมทาสี ทาบันใดลงไปห้ องน ้าชันล่
้ าง ช่างรอง-กุฎี กุฎีริมสระเกือบเสร็ จแล้ วครับ ทาพื ้นแล้ วกาลัง
เก็บงานห้ องน ้าครับ สระน ้าแห้ งไปเยอะมากๆเหลือแค่เมตรเดียว ไม่น่าจะพ้ นหน้ าแล้ งนี ้นะครับถ้ า..ฝนไม่ตกลง
มา วันนี ้เอาไฟโซล่าเซลไปติดที่กฎุ ีริมสระและริมธาร แล้ วยังฝากช่างรองติดที่ห้องเก็บของกับห้ องน ้าโยมด้ วยครับ
พี่วิชาญเอาเสื่อไปถวายครูบาโอที่กฎุ ีริมธาร เพราะกลางคืนหนาวมาก กุฎีในป่ าของท่านก็เรี ยบร้ อยขึ ้นเยอะ เห็น
พอเสร็ จงานที่วดั ต่างคนต่างเข้ าภาวนากัน เห็นแล้ วรู้ สกึ ดีนะครับ วันนี ้เลยดูที่ในป่ าด้ านล่างเตรี ยมทากุฎีถวาย
เพิ่มอีกสองหลังครับ พระท่านจะได้ มีที่สปั ปายะไว้ ภาวนา ในป่ าเย็นกว่าด้ วยครับขึ ้นมาด้ านบน ช่างยมเกือบเสร็จ
งานโรงย้ อมแล้ ว กาลังตังเสาทางเดิ
้
นจงกรมแรกที่กุฎีท่านเจ้ าอาวาสครับ ช่างวุฒ -ศาลาใหญ่ วันนีเ้ ก็บงาน
หลังคาและเริ่ มงานวางตงสาหรับพื ้นแล้ วครับ อีกส่วนก็จะก่ออิฐสาหรับห้ องข้ างพระประธานครับ เช้ านี ้ช่างจาก
ทุ่งช้ างมาคุยเรื่ องเจดีย์กนั อยูน่ านเลยครับ เพราะต้ องเริ่มวางแผนการทางานให้ ประสานกันกับช่างอื่นด้ วย เหล็ก

คุณวัชรี มาส่งให้ แล้ ว พรุ่ งนี ้คงเริ่ มงานกันได้ เลยครับ ช่างสมานที่จะทาเจดีย์เคยอยู่กับอาจารย์ชยั ผ่านงานมา
บ้ างคงทาได้ ตามที่คยุ กันไว้ ครับ เห็นบ่นๆหน่อยว่างานเรารายละเอี ยดเยอะ แต่ผมว่าคุยกันตังแต่
้ ต้นน่าจะดีกว่า
ทาไปแก้ ไปนะครับ

8 ก.พ. มาฆบูชา ณ พระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์ วัดป่ าบัวแก้ วฯ

9 ก.พ. รพ.ทองผาภูมิ เสร็จงานที่วดั ป่ าบัวแก้ วฯเราก็มาจัดเตรี ยมงานกันที่รพ.ทองผาภูมิ น้ องๆน่ารักกัน
ทุกคนเลย ช่วยร่ วมมือร่ วมใจกันจัดงาน แม้ จะเป็ นวันหยุดแต่ก็พร้ อมหน้ าพร้ อมตากันจริ งๆ ปั ญหาแม้ จะมีบ้าง
แต่ก็ช่วยกันแก้ ไขจนผ่านไปด้ วยดี กว่าจะเสร็ จคืนนี ้ก็เกือบสามทุ่มแล้ ว คณะมูลนิธิก็มาช่วยงานกันหลายคนทังพี
้ ่
สุเมธมามอบเตียงไฟฟ้าและดูสถานที่การจัดการระบบไฟฟ้าสาหรับอาคาร 75 ปี หลวงปู่ ด้ วย คุณต้ อ คุณแดง
คุณบุ้ง พี่บมุ๋ เขียวและจิ่ม มาพร้ อมกันช่วยทางานกันเต็มที่ไม่ได้ พกั ผ่อนกันเลย เช้ าพรุ่งนี ้ก็ตีห้าล้ อหมุน เสร็จงาน
เที่ยงบ่ายก็ยงั มีกิจกรรมที่ กทม. อีก มูลนิธิเราเล็กๆ แต่ก็อบอุ่นและไม่เคยหยุดสร้ างกิจกรรมเลย เห็นแล้ วปลื ้มใจ
และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมกันเสียสละแรงกายแรงใจสร้ างประโยชน์ให้ แก่สาธารณะชนนะครับ

10 ก.พ. พิธีวางศิลาฤกษ์ และทอดผ้ าป่ าสร้ างอาคาร "75ปี หลวงปู่ สาคร" เริ่มงานตังแต่
้ เช้ า 7 โมงครึ่ง รับ
ศีล ฟั งพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ เสร็ จแล้ วถวายจังหันพระสงฆ์ 20 รูป ประธานสงฆ์หลวงปู่ บุญเรื อง หลวงปู่
สาครเป็ นองค์ที่ 2 ส่วนหลวงปู่ มงคล โป่ งกระทิงเป็ นองค์ที่สาม 9โมงครึ่งถวายผ้ าป่ า เสร็ จแล้ วหลวงปู่ มอบเตียง
ไฟฟ้าสี่เตียงและเตียงคลอด1เตียง พร้ อมมอบธรรมโอวาท เรื่ องทาบุญทาทาน ต้ องฉลาดทาใจ ให้ หมัน่ ทาบุญ
รักษาศีล และต้ องไม่ขาดการภาวนา เสร็จแล้ วท่านก็ให้ พรปี ใหม่ และรดน ้ามนต์ให้ พวกเรา ขณะรดน ้ามนต์หลวง
ปู่ สาครจุนเจิมป้ายศิลาฤกษ์ ด้ วยคาถาหลวงปู่ มัน่ -นะมะพะธะ -ขอนอบน้ อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ท่านว่า
ศักดิ์สิทธิ์มากถ้ าใจอยู่กบั พุทโธนี ้ พอครู บาอาจารย์เสร็ จพิธี พวกเราก็มาบวงสรวงพระพุทธรู ป ศาลพระภูมิและ
ศาลเจ้ าที่ของรพ.เพื่อบอกกล่าวที่เราทุกคนจะร่ วมกันพัฒนารพ.แห่งนี ้เพื่อให้ ผ้ มู ารับบริ การได้ สิ่งที่ดีที่สดุ ที่เขา
ควรจะได้ ให้ แพทย์ พยาบาลและเจ้ า หน้ าที่ รพ.ท างานกัน อย่างมี ความสุขและมี ประสิท ธิ ภาพมากยิ่ง ขึน้ ๆ
ตลอดไปครับ ขอขอบพระคุณพ่อแม่ครู บาอาจารย์ที่เมตตามาร่ วมในพิธี พี่น้องอาสาสมัครมูลนิธิดวงแก้ ว ผู้ร่วม
บุญร่ วมกุศลกับพวกเราทุกๆท่าน ทัง้ ร่ วมบริ จาคปั จจัย สร้ างอาคาร ซือ้ อุปกรณ์ การแพทย์ โรงทาน ร่ วมทัง้
เสียสละแรงกายแรงใจในการจัดพิธีนี ้นะครับ
ปล.หลวงปู่ มงคล ประสบอุบตั ิเหตุ ครับ ตอนนี ้รับตัวไว้ รักษาที่รพ.ครับ กราบขอบุญกุศลที่พวกเราได้ กระทา
ตลอดมาช่วยคุ้มครองธาตุขนั ธ์พอ่ แม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับ

11 ก.พ. คุณลุงทองดีมอบพระบรมสารี ริกธาตุ มูลนิธิดวงแก้ วและคณะได้ รับเมตตาจากคุณลุงทองดี ไป
รับมอบพระบรมสารี ริกธาตุ บรรจุในโถศิลาใบใหญ่สาหรับบรรจุในพระประธานและพระธาตุที่มลู นิธิดวงแก้ วฯได้
จัดสร้ างถวายเป็ นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ ยงั่ ยืนเจริ ญถาวรตลอดไปนาน
เท่านาน ด้ วยกายและใจนี ้พวกเราทุกคนปาวารนาถวายแรงกายแรงใจเพื่อประโยชน์แห่งพระพุทธศาสนาและ
ประโยชน์สขุ ของสรรพสัตว์ทงมวลตลอดไป
ั้
กราบขอบพระคุณคุณลุงทองดีที่เมตตาเรามาตลอด ขอคุณความดี
และบุญกุศลทังหลายปกป้
้
องคุ้มครองคุณลุง ครอบครัว และบุคคลอันเป็ นที่รักของคุณลุงจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญทังทางโลกและทางธรรมตลอดไป
้
กราบอนุโมทนาบุญครับ

12 ก.พ. โรงหล่อพระยงค์เจริ ญ สาขาแรก-วินุ แวะมาดูความเรี ยบร้ อยของหุ่นที่จะเข้ าปูนสาหรับเททอง
หล่อพระทัง8รู
้ ป ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ณ วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พิธีเริ่ มเวลาประมาณ 09.39 น.
เรี ยนเชิญเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมบุญกุศลในครัง้ นี ้ร่วมกันครับ

14 ก.พ.วัดป่ ามหาวัน น่าน พระอาจารย์มหาสมควร และครูบาตี ้ จากวัดป่ าถ ้าผาดา มาเยี่ยม วัดป่ ามหา
วัน เพื่อจะดูพื ้นที่จดั ทาถังน ้าหลายหมื่นลิตรให้ เพื่อช่วยพวกเราแก้ ไขปั ญหาขาดแคลนน ้าในวัดป่ าแห่งนี ้ กราบ
ขอบพระคุณมากๆครับ ท่านว่าเราถึงจะเป็ นพระก็ต้องช่วยกัน พวกเราสร้ างวัดถวายสงฆ์ ถวายพระพุทธศาสนา
ไม่ได้ เป็ นสร้ างให้ เป็ นของใครคนใดคนหนึง่ การที่ท่านมาช่วยพวกเราแก้ ปัญหาในการสร้ างวัดแห่งนี ้จึงสมควร ได้
ฟั งแล้ วดีใจมากๆเลยครับ กราบระลึกพระคุณท่านจริงๆ
เดือนก่อนมีท่านอาจารย์วิเชียรมาอยู่ที่วดั แห่งนี ้ ขณะที่ท่านอยู่ท่านมักจะคอยช่วยดูแลเรื่ องต่างๆในการ
ก่ อ สร้ าง เช่ น ช่ ว ยเก็ บ เศษวัส ดุที่ เ หลื อ ใช้ เศษเหล็ ก เศษไม้ ต่า งๆ ที่ ช่ า งหลายๆ ชุด ของเราทิ ง้ ๆ ขว้ า งๆ ไว้
ระเกะระกะทุกๆ พืน้ ที่ ท่านกับพระอีกรู ปในวัดและโยมที่มา ช่วยกันเก็บไว้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ท่าน
อาจารย์วิเชียรเป็ นคนที่เห็นรถที่แอบมาขนของในตอนกลางคืนด้ วยครับ หลังจากนันก็
้ ไม่เห็นมีรถมาขนอีกเลย
คงจะกลัวมีคนเห็นอีก ถ้ าท่านอาจารย์วิเชียรกลับมาอีก วัดแห่งนี ้คงจะเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมากขึ ้นกว่านี ้นะครับ
เพราะตอนท่านทา พวกช่างทังหลายก็
้
เกรงใจกันอยู่ เลยช่วยกันเก็บของเรี ยบร้ อยขึ ้นมากเลย ตอนนี ้มีครูบาอยูร่ ูป
เดียวที่มาช่วยเก็บของตอนเย็นๆหลังช่างเลิกงาน แต่ท่านไพบูลย์ก็ไม่ให้ ท่านทาแล้ ว ท่านมหาว่าไม่ใช้ หน้ าที่ของ
พระ จะให้ คนงานที่เราจ้ างไว้ ดแู ลพระมาเก็บแทน ท่านก็ไม่ให้ อีก ท่านว่าให้ คนงานขับรถส่งพระบิณฑบาตกับทา
ที่กนั มดตามเสากุฎีเท่านันก็
้ พอ คนงานเราเลยไม่ช่วยเก็บของกันเลย ของใช้ ทิ ้งใช้ ขว้ างสิ ้นเปลืองไปมากเลยครับ

16 ก.พ. บวงสรวงขอขมา บูชาพระธาตุบวั แก้ ว
เมื่อคืนป่ วยไข้ ขึ ้นจึงนัง่ ภาวนาจนตีสี่สร่างไข้ ได้ นอนจนเกือบหกโมงเช้ า วันนี ้เป็ นวันพระ กราบพระถวาย
ทาน และถวายจังหันท่านวะท่านไก่ท่านกี ้ เสร็ จก็พากันเดินขึ ้นเขากราบขอขวาและทาการสักการะพระธาตุบวั
แก้ ว ท่านอจ.วะพาสวดมนต์อยู่เป็ นชม.เพราะเวลาต่อจากนี ้ 1 เดือนครึ่ งเราจะปิ ดทององค์พระธาตุแห่งนีใ้ ห้
สวยงามเป็ นพุทธบูชาจากใจศรัทธาของพวกเราทุกๆ คน เสร็ จแล้ วพวกเราก็พากันบวงสรวงพระธาตุต่อ หมด
เวลาไปครึ่ งวัน แต่ก็เป็ นสุขใจยิ่งที่ได้ มาร่ วมกันกราบบูชาพระบรมสารี ริกธาตุอนั สาคัญแห่งนี ้ ร่ วมกับพี่น้อง
กัลยาณมิตรที่ดียิ่งใน บรรยากาศทิวทัศน์อนั สวยงามบนยอดเขาบัวแก้ วแห่งนี ้
กลับลงมาประชุมหารื อสรุ ปงานก่อสร้ างอาคาร 75ปี พ่อแม่ครู อาจารย์หลวงปู่ สาครฯ เสร็ จแล้ วจึงลง
นามในสัญญาเริ่มงานก่อสร้ างกันในต้ นเดือนหน้ าเพื่อให้ เสร็จทันวันคล้ ายวันเกิด75ปี ครูจารย์สาครในตุลาคมศก
นี ้ แต่ก่อนจะเริ่ มก่อสร้ าง เราสรุ ปปั ญหากันแล้ วพบว่า ในสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจเช่นนี ้การจะหาเงินบริ จาค
ทังหมดสิ
้
บกว่าล้ านมาสร้ างอาคารถวายหลวงปู่ ค งเป็ นไปไม่ได้ เราจึงต้ องหาทางประหยัดงบประมาณให้ ได้ มาก
ที่สุด ที่เราสรุ ปกันมีอยู่หลายๆอย่างเช่นขอรับบริ จาค หรื อขอซื ้อในราคาพิเศษเป็ นต้ น เช่น เหล็ก กระเบื ้อง สี

อุปกรณ์ ของใช้ ที่จาเป็ นต่างๆอีกด้ วย เช่นเครื่ องไฟฟ้า แอร์ สุขภัณฑ์ ฯลฯ เราจึงสรุ ปว่าเราจะใช้ เวลาสองสาม
สัปดาห์นี ้หาสิง่ เหล่านี ้ให้ ได้ ก่อนจะเริ่มโครงการนี ้ครับ
นอกจากจะสร้ างอาคารนี ้ให้ หลวงปู่ สาคร แต่ด้วยอาศัยเหตุนี ้ เรามีความปรารถนาในใจลึกๆที่จะสร้ าง
พลังผู้คนในชุมชนทองผาภูมินี ้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้ างสรรสิ่งดีๆร่วมกัน เราจึงเพิ่มกิจกรรมปั นรักปั นใจให้ กนั เริ่ ม
โดยทาโรงทานเล็กๆทุกวันพุธ ให้ ผ้ คู นที่เข้ ามารับบริ การ ณ รพ.ทองผาภูมิได้ ร่วมแบ่งปั นความรักความปรารถนา
ดีจากพวกเราที่ ตัง้ ใจกระทาคุณงามความดีสร้ างสรรค์ ชุมชนแห่ ง นี ใ้ ห้ สุข สงบร่ มเย็น ตลอดไป ปั น รั กปั น ใจ
สร้ างสรรค์สงั คมที่ดีและมีความสุขร่วมกันนะครับ ทุกๆวันพุธ จะมีผ้ คู นที่ต้องการแบ่งปั นความสุขความรักให้ กบั
ผู้อื่น ที่คอยมอบอาหารแสนอร่อยที่ทาจากใจให้ ผ้ คู นในรพ.ทองผาภูมิแห่งนี ้ มาร่วมกันนะครับ
สาหรับเพื่อนๆที่ต้องการมีสว่ นร่วมบุญนี ้ เรี ยนเชิญนะครับร่วมบุญกันได้ ที่ ธ. ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242
ชื่อบัญชี"วัชรธรรม" หรื อที่พร้ อมเพย์ 089-892-8822นะครับ ประสานงานที่ คุณกาญจนานะครับ 0851239952
(สาหรับเพื่อนๆ ในพื ้นที่อื่นๆ นอกจาก อ.ทองผาภูมิ) และที่คณ
ุ เวโรจน์ -086-315-3482 (สาหรับเพื่อนๆ ในพื ้นที่
ทองผาภูมิ-มาแบ่งปั นกันครับ) สาหรับลูกศิษย์ลกู หาหลวงปู่ มาทาบุญถวายหลวงปู่ กนั นะครับ อย่ามองว่าเป็ น
แค่โรงทานอาหารเล็กๆ แต่ขอให้ มองว่าเป็ นความรักความปรารถนาดีอนั ยิ่งใหญ่ที่พี่น้องชาวไทยมีให้ กนั นะครับ
กราบอนุโมทนาบุญครับ
ปล.. พระธาตุแห่งนีม้ ีผ้ ูคนเคยเห็นแสงสว่างลอยอยู่เหนือยอดเขาแห่งนีเ้ สมอๆ ในวันมอบถวายวัดผู้คนที่มา
ร่ วมงานก็เห็นกันหลายท่าน ผมเองเมื่อ 6 เมษายน 2555 ช่วงเวลาที่ทาการก่อสร้ างอยู่ นัน้ ตอนกลางคืนได้ มา
ภาวนาบนโขดหินข้ างๆศาลา ก็เห็นยอดเขาแห่งนี ้สว่างเป็ นดวงไฟใหญ่ๆอยู่เ หนือยอดเขาเป็ นเวลาประมาณครึ่ง
ชม. จึงได้ อธิษฐานว่าถ้ าสร้ างถวายพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัวเสร็จ ก็จะสร้ างพระธาตุบนยอดเขา
แห่งนี ้ถวายเป็ นพุทธบูชาด้ วย แต่หลังมอบวัดก็มีเรื่ องอื่นๆเขามาจนมาสร้ างได้ ช่วงสร้ างพระบรมธาตุเจดีย์ถวาย
ท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จญาณฯ จึงปรากฏเป็ นพระธาตุคกู่ นั อย่างที่เห็นทุกวันนี ้ และยังเป็ นพระธาตุ-เจดีย์ทนั ใจ-ที่
สร้ างเสร็ จภายใน1วันคือตังแต่
้ ตี 2 ของวันที่ 12 พ.ค.60 ถึงบ่าย3โมงของวันที่ 12 พ.ค.60 อีกด้ วย แค่นีเ้ ราก็
กระทากันด้ วยความยากลาบากยิ่งแล้ ว แต่ก็เสร็ จออกมาสวยงามสะดุจตา เมื่อหุ้มทองคาเจดีย์นี ้เสร็ จก็จะยิ่ง
สวยงามมากยิ่งขึ ้นและยังช่วยรักษาองค์พระธาตุบวั แก้ วแห่งนี ้ให้ อยู่ได้ ไปอีกนานเท่านานด้ วยครับ ขออนุโมทนา
บุญกับทุกๆ ท่านที่ได้ ร่วมบุญกุศลครัง้ นี ้ร่วมกันนะครับ

17 ก.พ. รัว้ ป้องกันผู้บกุ รุกวัดป่ ากตัญญุตาราม รัว้ ที่เราช่วยกันทามาใกล้ เสร็จแล้ วครับ เหลือใช้ งบติดตัง้
เสาและลวดหนามส่วนหน้ าของวัดอีกประมาณ2แสนบาทครับ ตอนนี ้ใช้ ไปตังเสาเกื
้
อบหมดแล้ วรอติดลวดหนาม
ก็ จ ะใกล้ เสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ วครั บ เพื่ อ นๆท่ า นใดสนใจหรื อ มี ศ รั ท ธาร่ วมบุ ญ กุ ศ ลป้ อ งกั น เขตแดนของ
พระพุทธศาสนามิให้ มีผ้ มู าบุรุกรบกวนพระสงฆ์

โรงทาน-บุญน้ อยๆ ทานานๆ หนึง่ ในกิจกรรมที่เราทามาเป็ นสิบปี คือโรงทานสมัยก่อนเราอาจทาใหญ่ๆ
และบ่อยกว่านี ้แต่ปัจจุบนั เหลืออยูเ่ พียงสามแห่ง ที่เป็ นโรงทานสาหรับผู้ป่วยในรพ.และคนไข้ ที่มารับบริการใน
รพ. ขณะนี ้มีสามโรงพยาบาลได้ แก่ โรงพยาบาลห้ วยพลู 2.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า 3 ที่เพิ่งเริ่มในเดือนนี ้
คือ รพ.ทองผาภูมิ
1.โรงทาน รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ า ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ20-30ชุด เพื่อตอบแทนพระคุณรพ.ที่ให้
กาเนิดและเป็ นที่ทางานของเรามากว่าสามสิบปี
2.รพ.ทองผาภูมิ จัดทุกวันพุธ ประมาณ 200-300 ชุด ในนามโครงการ "อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร ธัม
มาวุโธ"
3. โรงทาน รพ.ห้ วยพลู ทุกวันพุธ 150-200 ชุด ทาถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ใน
นามของวัชรธรรมสถานที่ท่านเมตตารับถวายจากพวกเรา มูลนิธิดวงแก้ วฯเมืิ่อ 2551
ขอเรี ยนเชิญเพื่อนๆมาร่วมทาโรงทานเล็กๆของเรากันนะครบ จะเป็ นทาในวันคล้ ายวันเกิด หรือวันเกดิ
อย่างทาบุญก็เป็ นไปได้ ครับ พวกเราแม้ ทาโรงทานเล็กๆแต่เราก็ทาแบบต่อเนื่องและยาวนาน ปั จจุบนั ที่ทา
น้ อยลงๆนันเพราะเราต้
้
องทาโครงการใหญ่ๆอยูห่ ลายแห่ง เช่นสร้ างอาคารให้ รพ. สร้ างวัดถวายพ่อแม่ครูบา
อาจารย์ บูรณะปรับปรุงอาครให้ รร.ในชนบทเป็ นต้ นครับ
การร่วมบุญสามารถทาได้ ตามกาลังศรัทธานะครับ แต่ถ้าอย่างจะร่วมเป็ นเจ้ าภาพต่อวันต่อที่คือ
1. โรงทาน รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ า ทุกวันอาทิตย์ 20 ชุด เจ้ าภาพเดือนละ 2500 บาท
2. โรงทาน รพ.ทองผาภูมิ ทุกวันพุธ 200-300 ชุด เจ้ าภาพครัง้ ละ 4000 บาท

3. โรงทาน รพ.ห้ วยพลู ทุกวันพุธ 150-200 ชุด ครัง้ ละ3000-4000บาท(ขึ ้นกับราคาของใช้ )
ร่วมเป็ นเจ้ าภาพเชิญที่ ธ.ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242 "วัชรธรรม" หรื อ พร้ อมเพย์ 089-892-8822
ส่งหลักฐานการโอนมาที่ email vacharadham@gmail.com ขออนุโมทนาบุญร่วมกันกับทุกๆท่านนะครับ
ในส่วนของโรงทานที่รพ.ทองผาภูมิ สามารถติดต่อที่คณ
ุ เวโรจน์ได้ เลยนะครับ 086-315-3482

20 ก.พ. เริ่มงานปิ ดทองพระธาตุบวั แก้ ว

21-23 ก.พ. อบรม ณ วัชรธรรมสถาน สามวันสองคืนกับพระอาจารย์บุญมี ครู จารย์เมตตาให้ ความรู้
อบรมปฎิบตั ิภาวนา พวกเราตังแต่
้ เชเาจนเที่ยงคืน ระฆังตีปลุกพวกเราตังแต่
้ ตีสี่ ตามด้ วยกัณฑ์เทศน์องค์หลวง
ตาพระมหาบัวจนตีห้าเริ่ มทาวัตรเช้ าจนหกโมง เจ็ดโมงใส่บาตร ถวายจังหันครู จารย์เสร็ จก็อาหารเช้ าที่ต้อง
พิจารณาและทานอย่างมีสติ มีเวลาส่วนตัวเล็กน้ อยเก้ าโมงก็เดินจงกรมหนึ่งชม.ต่อด้ วยนั่งภาวนาพร้ อมฟั ง
ธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์จน11โมงจึงลาท่านมาทานกลางวัน พักเล็กน้ อยก็มาเดินจงกรมกันต่อสองโมงเข้ านัง่
ภาวนาฟั งธรรมะครู จารย์ จนสี่โมง ก็ทาข้ อวัตรปั ดกวาดทาความสะอาดเสนาสนะ และพักผ่อน หกโมงเย็นเดิน
จงกรมใต้ ร่มไม้ ท่ามกลางเสียงนกร้ องเตรี ยมบินกลับรั ง หนึ่งทุ่มทาวัตรเย็น เสร็ จก็นั่งภาวนาฟั งคาสอนครู บา
อาจารย์ จนสี่ทุ่มแล้ วนั่งพิจารณาธรรมกันต่อจนเที่ยงคืนก่อนจะไปพักภาวนากันต่อที่เฮือนพักของแต่ละคน
ครูจารย์อยู่กบั เรา อบรมพวกเราด้ วยธรรมอันแสนวิเศษสุด ดังน ้าทิพย์อนั ปลอบประโลมใจอันแห้ งผากให้ กลับสด
ชื่นอีกครัง้ ครัง้ นี ้เกือบสิบห้ าชม.เลยครับ ครัง้ นี ้ครู จารย์ท่านให้ คาสอนพวกเราให้ ยึดหลักในการปฏิบตั ิภาวนาให้
ได้ ไม่ต้องกลัวใครจะว่าติดปริ ยตั ิ แต่ไม่ว่าจะปฏิบตั ิเช่นไร ให้ ใช้ ใจตามรู้ อยู่ตลอดเอากายเอาใจเรามาเป็ นเครื่ อง
สาหรับศึกษา ท่านว่าครูจารย์มนั่ สอนว่า ปั ญญารู้ปัญญา สมาธิร้ ูสมาธิ คือต้ องมีสติตามรู้ในกายในใจเราตลอด
ไม่ว่าเวลาใดๆเรื่ องใดๆ จึงจะเห็นและเข้ าใจความจริ งที่เกิดขึ ้นกับกายกับใจเรา ท่านแนะนาให้ อ่าน/ศึกษาบท
สวดมนต์ อ่านให้ เข้ าใจ ทาให้ ใจเกิดสมาธิ ทรงจาข้ อธรรมคาสอน และนาธรรมะนันๆมาประพฤติ
้
ปฎิบตั ิต่อไป
ธรรมะที่ท่านสอนนันมากมายหลายสิ
้
บชม. กราบขออภัยที่ตามสรุปมาให้ ไม่ได้ หมดครับ โปรดตามในวีดีโอ และ

ซีดีของท่านนะครับ กราบอนุโมทนา ปล. มีบางท่านที่ปฏิบตั ิผิดหลงทางมาถามท่านในเรื่ องการภาวนา ท่านก็
เมตตาสอนไป และกลับมาสอนเราว่า อย่าไปว่าใครเขา ทุกคนไม่ได้ โชคดีเช่นเราที่มีพ่อแม่ครู อาจารย์คอยสัง่
สอน เขาสนใจแต่เดินทางผิดยังดีกว่าไม่สนใจไม่เริ่ มเดินสักก้ าว. ท่านโมทนาพวกเราที่ช่วยกันรักษาปฏิปทาพ่อ
แม่ครูอาจารย์ไว้ ณ วัชรธรรมสถานแห่งนี ้

23 ก.พ. เยี่ยมน้ องหลิว น้ องหลิว อาสาสมัครตัวน้ อย เด็กสุดในกลุม่ สมาชิกมูลนิธิดวงแก้ ว นอนป่ วยอยู่
ที่รพ.คามิเลียน พี่ประยูร พี่ใหญ่เราจึงรวมรวมเงินจากพี่น้องสมาชิกในชุมชนมูลนิธิดวงแก้ วรวม 32000.00 บาท
มาให้ น้องหลิวช่วยค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลน้ องครับ ขอให้ หายเร็วๆ นะครับ

24 ก.พ. วัดป่ ามหาวัน น่าน ตังแต่
้ เริ่ มก่อสร้ างผ่านไปแล้ วหกเดือน พอจะได้ เห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ ้นบ้ าง
แล้ วครับ ค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ รายจ่าย 14ลบ. รับจากเพื่อนๆร่วมบุญเป็ นเจ้ าภาพ 8.89ลบ.ครับ ที่เสร็จไปแล้ ว
มีระบบน ้า ศาลาอเนกประสงค์โรงย้ อมห้ องน ้าพระที่ล้างบาตรที่ตากผ้ า ถนนทางเข้ าและถนนในวั ด(รอลาดยาง)
ฝายเก็บน ้า บ่อบาดาล กุฎีใหญ่สองหลัง กุฎีเล็กสามหลัง ห้ องเก็บของ ที่เก็บน ้า ระบบน ้าประปา ที่กาลังทาก็ที่
พักชาย ที่พกั หญิง ศาลาใหญ่ ศาลาฟั งธรรม ศาลาแปดเหลี่ยม อาคารครัว กุฎีพ่อแม่ครูอาจารย์ และ เจดีย์ ที่ยงั
ไม่ได้ ทาก็เป็ นกุฎีในป่ าสองหลัง ทางจงกรม ถังน ้าสแตนเลส ลานโพธิ์ ลาดยางถนน โรงจอดรถ และการเก็บงาน
ปรับแต่งสถานที่ก่อนส่งมอบอาคารครับ งานตอนนี ้เช่นงานพื ้นศาลาใหญ่ใกล้ เสร็ จแล้ วครับ กาลังปูกระเบื ้อง
ระเบียงด้ านนอกอยู่ครับ วันนี ้สรุปงานพื ้นฐานพระประธานและสีที่ใช้ บริ เวณต่างๆ และให้ ก่อปิ ดใต้ คานจนระดับ
พื ้นดินด้ วย งานศาลาฟั งธรรมใช้ พื ้นไม้ เทียมรอบอาคารป้องกันฝนสาดตังฐานพระประธานและกั
้
นสาดด้ านหลัง

องค์พระ ช่างรองเริ่ มงานกุฎีพระอาจารย์ตนั๋ อยู่สว่ นอาคารพักพระอาคันตุกะต้ องแก้ ไขรื อ้ ผนังกาแพงทังสี
้ ่ห้องทา
ใหม่เพราะทาไว้ ไม่เรี ยบร้ อย และให้ ทาทางจงกรมหลังอาคาร ด้ านหน้ า ห้ องสุขาทาฐานแท้ งค์น ้าแสนสองหมื่น
ลิตรที่ท่านมหาสมควรจะมาทาให้ อาคารครัว เริ่ มงานคานชันสองแล้
้
วครับ ส่วนอาคารพักอุบาสิกา กาลังเก็บ
งานอยูค่ รับ ส่วนงานทางเดินจงกรมทาได้ หลังเดียวหลังที่สองพี่ยมยังไม่ได้ เริ่มเลยครับ!

25 ก.พ. วัดป่ าวัง วิ โมกข์ น่ า น เช้ ากราบถวายภัตและปานะพระอาจารย์ น เรศและคณะสงฆ์ พร้ อม
รายงานความคืบหน้ าในการก่อสร้ างวัดป่ ามหาวัน และเรี ยนปรึกษาเรื่ องฉีดโฟมหลังคาศาลาเพื่อป้องกันภัยร้ อน
ครับ

26 ก.พ. วัดป่ ามหาวัน น่ า น เช้ า นี ช้ ่างตู่ที มช่า งไฟฟ้าจากพี่สุเมธ เข้ ามาเดิน ไฟให้ อาคารที่ พักพระ
อาคันตุกะ และโรงย้ อม ห้ องอบไอน ้า และห้ องน ้าข้ างศาลาโรงน ้าร้ อน ศาลาใหญ่ช่างวัชกาลังปูกระเบื ้องและติด
ฝ้าส่วนช่างพัฒขัดเสาเตรี ยมทาสี ทีมช่างพัฒอีกชุดติดฝ้าศาลาฟั งธรรมอยู่ ใกล้ ๆช่างรองที่เตรี ยมเหล็กสาหรับ
กุฎีพระอาจารย์ตนั๋ ครับ อาคารพักหญิงช่างสังกาลังเก็บสีภายในห้ องพักด้ านบนก่อนจะปูพื ้น ทีมช่างพัฒ สาวๆ

กาลังขัดมันผนังห้ องน ้าครับ ทีมช่างบอยเตรี ยมวางคานชันสองโรงครั
้
วแล้ วครับ ช่างหมานและช่างยมไม่เห็นหน้ า
กั น เ ล ย ช่ า ง ย ม ท า ที่ 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
เรื่ องที่จอดรถวันงานพิธีมอบวัดท่านฉัตรให้ ใช้ ที่ลกู ชายคนโตหน้ าวัด แต่เราคงต้ องโทรเรี ยนเจ้ าของที่ก่อนจะปรับ
ที่ทาที่สาหรับจอดรถพระสงฆ์และรถ VIP เรื่ องผ่าตัดตาต้ อของครูบาเกษม คุณหมอที่รพ. น่านนัดตรวจพรุ่งนี ้เช้ า
แล้ วครับ กราบขอบพระคุณ คุณหมอคณิตและน้ องปูที่กรุณาประสานงานกับคุณหมอชูพงษ์ ให้ นะครับ

วัดป่ าแห่งใหม่ ณ อ.ขุนน่าน พระอาจารย์นเรศท่านปรึกษาเรื่ องสร้ างวัดใหม่ให้ ชาวบ้ านที่ขนุ น่าน เราเลย
ว่าจะขอไปดูสารวจที่ก่อน พอดีตอนบ่ายคุณสมศักดิ์เอาบานหน้ าต่างมาให้ ที่วดั ป่ ามหาวัน จึงขอให้ คณ
ุ สมศักดิ์
พามาดูที่สร้ างวัดใหม่ ที่อาเภอขุนน่าน ที่ชาวบ้ านต้ องการอยากให้ มีวดั พุทธสักแห่งในพื ้นที่ นี ้ ระหว่างทางเราก็
เลยได้ แวะวัดป่ าเฉลิมพระเกียรติ และ ร.ร.บ้ านห้ วยทรายขาวที่เราสร้ างไว้ เมื่อปี 39. ผ่านมานานมากแล้ วแต่ยงั
อยูใ่ นใจเสมอ เด็กๆไม่เพิ่มขึ ้นเท่าไรประมาณแปดสิบเหมือนเดิมครับ ภูเขาและต้ นไม้ เปลี่ยนไปจากสมัยก่อนมาก
(หาไม่คอ่ ยเจอ) หลังจากดูและเดินสารวจในพื ้นที่ กาหนดตามเท้ าที่ก้าวและขอบเขตที่เห็นได้ พื ้นที่ประมาณสิบไร่
ได้ ครับ คุยกับท่านกานันมงคล ว่าเราจะช่วยกันสร้ างวัดป่ าเล็กๆ ให้ ชาวบ้ านถวายเป็ นพระราชกุศลเฉลิมพระ
เกียรติพระเทพ 66 พรรษากัน จะได้ ขอความร่ วมมือร่ วมใจจากทุกๆ ฝ่ าย และวัดป่ าคอวังจัดพระมาช่วยดูแล
และให้ ท่านกานันมงคลส่งลูกๆ หลานๆ มาบวชเป็ นพระเป็ นเณรช่วยดูแลวัดป่ าแห่งนี ้ต่อไปครับ เบื ้องต้ นจะวาง
ผังหลักและแบ่งขัน้ ตอนในการพัฒนาสร้ างวัดแห่งนี ้ เสนอเป็ นโครงการให้ ท างวัดป่ าคอวังและทางจัง หวัด
พิจารณาจัดทาเป็ นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯถวายพระองค์ท่านต่อไปครับ

26 ก.พ. วัดป่ าเฉลิมพระเกียรติ น่าน บ่ายระหว่างทางที่ไปสารวจที่สร้ างวัดถวายพระเทพฯเราได้ มีโอกาส
แวะวัดป่ าแห่งแรกที่เราสร้ างเมื่อ 24ปี ก่อน ปั จจุบนั มีท่านอาจารย์สมชายเป็ นเจ้ าอาวาส เรามาวัดนี ้ครัง้ สุดท้ าย
ตอนบวชเมื่อหกปี ก่อน แต่ดนู านเสียเหลือเกิน วัดยังดูสวยงามมากโดยเฉพาะในใจของเรา พระพุทธรู ปที่เรา
นามาถวายตอนกฐิ นแรกของวัดปี 40 ชารุ ดทรุ ดโทรมไปมากทีเดียว สงสัยต้ องรบกวน โรงหล่อพระยงค์เจริ ญ
วินุ มาช่ วยแก้ ไขปรั บปรุ ง พระพุท ธรู ปจากโรงงานของเธอให้ สวดงามเหมื อนเดิ มอี กครั ง้ แล้ วครั บ ขอกราบ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่กรุณาร่วมบุญกุศลสร้ างวัดแห่งนี ้มาด้ วยกันนะครับ

27 ก.พ. รพ.น่าน เช้ าพาครูบาเกษมที่วดั ป่ ามหาวัน ไปตรวจสายตาที่รพ.น่าน เนื่องจากท่านมองไม่คอ่ ย
ชัดมัวๆทังสองข้
้
างซ้ ายเป็ นมากกว่าขวา เวลาโดนแสงจะเคืองตามาก พี่คณิตอดีตผอ. รพ. น่านช่วยประสานให้
ตรวจกับคุณหมอชูพงศ์ บ่ายตรวจเสร็จปรากฎว่าเป็ นต้ อกระจกทังสองข้
้
าง แต่ท่านแนะนาให้ มาตรวจกับคุณ
หมอชุติพงศ์อีกครัง้ กลางเดือนหน้ าเพื่อนัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนซ์ตา วันนี ้ให้ ใช้ ยาหยอดไปก่อนครับ

วัดป่ ามหาวัน น่า น วันนี ้ช่างยมช่างหนานไม่ได้ ทางานช่างพัฒยังไม่กลับจากบ้ าน ช่างวัชปูกระเบื ้อง
ศาลาใหญ่อยู่ทีมช่างพัฒเริ่ มทาสีเสาศาลาใหญ่ช่างรองทาสีเหล็กเสร็ จก็เริ่ มแต่งเสาเพื่อวางเหล็กคานล่างกุฎี
ท่านอาจารย์ตนั๋ ครับ ช่างบอยยังเตรี ยมคานชันสองไม่
้
เสร็จแต่ก็ทากันอย่างขยันขันแข็ง ส่วนช่างสังทาสีแต่อาคาร
หญิงไปอย่างช้ าๆครับ อาคารชาย สรุ ปว่าต้ องแก้ ไขผนังทังนอกและในทั
้
งสี
้ ่ห้องครับ ช่างดิษ มาจากเวียงสามาดู
งานไม้ พื ้นศาลาฟั งธรรม คุยกันเสร็จก็กลับบอกจะไปเตรี ยมคนงาน งานวันนี ้เลยไปไม่คอ่ ยได้ มากเท่าไรครับ

28 ก.พ. วัดป่ ามหาวัน น่าน เช้ ามาถวายจังหันพระสงฆ์ที่วดั ป่ ามหาวัน นัดพี่วิชาญ มาดูงานด้ วยกัน ช่าง
หมานเอาลูกน้ องมาเพิ่มและรับปากจะทาให้ ทนั กาหนดแล้ วแต่ขอให้ เราช่วยอีกหน่อย-ตามเหตุและผลนะครับวันนี ้มีโอกาสเลยแก้ ไขปรับแบบเจดีย์ตามสภาพพื ้นที่กันหน่อย ด้ านหลังองค์เจดีย์สงู กว่าถนนเกือบสามเมตร
ครับ เลยต้ องเพิ่มคานและรัว้ กันตกด้ วย ด้ านหน้ าสูงกว่าแบบประมาณห้ าสิบซม. ปรับไม่มากครับ เหล็กจาก 16
เป็ น 22 รับ น.น. เต็มที่อยู่ครับ วันนี ้ช่างเจดีย์มาเจ็ดท่านแล้ วดีใจเลยครับ เหล็กผูกแล้ ว อาทิตย์นี ้น่าจะได้ เทปูน

ฐานนะครับ งานศาลาใหญ่ก็ติดฝ้าด้ านบน ปูกระเบื ้องด้ านล่าง ทาสี รองพื ้นตามเสาไปก่อนรอช่างใหญ่มาจาก
บ้ านคงต้ องคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยครับ งานศาลาแปดเหลี่ยมศาลาฟั ง ธรรมและอาคารชายหยุดอยู่ รอ
อาคารหญิงทาสีแล้ วกาลังปูพื ้นและเก็บบัวครับ อาคารโรงครัว คานชันบนยั
้
งไม่เสร็ จครับมีระเบี ยงทางเดินยื่น
ออกมาอีกต้ องใส่เหล็ก เพิ่มครับ ช่างรองวันนี ้เป็ นหนุ่มรถไถ จับปรับที่บริ เวณรอบๆ กุฎีท่านอาจารย์ตนั๋ เองเลย
ครับ อยากได้ รถแมคโครมาปรับที่อีกหลายแห่งเตรี ยมงานไว้ ก่อน เช่นกุฎีในป่ าอีกสองหลัง ลานโพธิ์ โรงรถ ฐาน
แท้ งค์น ้า และปรับดินรอบๆ กุฎีตา่ งๆ อีกนิดหน่อย รอๆ อยูค่ รับ ยังพอมีเวลาน่าจะเริ่ มได้ กลางเดือนหน้ าครับ

28 ก.พ. วัดป่ าแก้ วสิรินธร เขียนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ สร้ างวัดถวายพระเทพฯ ให้ ท่านอาจารย์นเรศ
ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปจาริ กที่ประเทศอินเดีย ที่ดินก็สวยงามสงบสัปปายะดีครับ แต่ไกลมากๆ การก่อสร้ างก็
ลาบาก แค่ขนวัสดุอุปกรณ์ ไปสร้ างก็แพงมากแล้ วครับ แต่ด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในพระองค์ท่า น
น่าจะสาเร็จได้ ตามกาหนดนะครับ

