พฤษภาคม 2563
2-6 พ.ค. กราบครูจารย์บญ
ุ มี ถ ้าเต่า
กราบครู จารย์บุญมี รับงานก่อสร้ างอาคารรพ.หนองวัวซอ ตอบแทนพระคุณท่านในวาระหกรอบขององค์ท่าน
สค.ศกนี ้ และร่ วมงานฌาปนกิจคุณแม่อ้วน แม่ของพี่เกียรติ อุปัฏฐาก ใหญ่ของวัด ได้ ฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครู
จารย์บญ
ุ มี ครูจารย์สธุ รรม และลป.สวัสดิ์ ได้ พกั ภาวนาที่วดั เป็ นที่สปั ปายะมากที่เดียวครับ

7 พ.ค. ณ รพ.หนองวัวซอ
เนื่องด้ วยใน 7ส.ค.ศกนี ้ จะครบหกรอบของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต วัดป่ าศรัทธาถวาย ทางรพ.หนอง
วัวซอได้ กราบขอความกรุ ณาให้ ท่านช่วยสร้ างอาคารให้ รพ. ท่านจึงรับที่จะสร้ างอาคารให้ ใน 5พ.ค.นี ้ท่านจึงเมตตาไป
ตรวจเยี่ ยมรพ.หนองวัว ซอ เพื่ อรั บฟั ง ปั ญหาอุป สรรคในการท างานของรพ.จากท่ านผอ.รพ. สรุ ปว่า ปั จจุบัน แผนก
กายภาพบาบัดและแผนกแพทย์แผนไทยยังไม่มีอาคารเป็ นของตนเอง ต้ องไปอาศัยใช้ พื ้นที่ของแผนกอื่นทางาน ทางรพ.
ได้ พยายามขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆแต่ก็ยงั ไม่มีใครตอบกลับมา ทางรพ.ได้ เสนอรูปแบบอาคารจากรพ.น ้า
โสม ที่เป็ นอาคารสองชันส
้ าหรับกายภาพและแพทย์แผนไทยอยูร่ ่วมกัน ท่านอาจารย์พิจารณาแล้ วจึงรับว่าจะสร้ างอาคาร
นี ้ให้ เพื่อเป็ นสาธารณประโยชน์ตอ่ ไป เสร็จแล้ วท่านผอ.รพ.ได้ พาครูจารย์ไปชมพื ้นที่สาหรับการก่อสร้ างอาคารนี ้ซึง่ อยูใ่ กล้
อาคารทันตกรรมด้ านหน้ าของรพ.
ขันตอนต่
้
อไปทางรพ.จะได้ ปรับแต่งพื ้นที่ให้ พร้ อมสาหรับการก่อสร้ างอาคารและขออนุญาตก่อสร้ างจากทาง
เทศบาลหนองวัวซอ และส่งเรื่ องให้ ทางสสจ.และกระทรวงสาธารณสุขทราบต่อไป และให้ เจ้ าหน้ าที่ทงสองแผนกประสาน
ั้
เรื่ องการจัดรูปแบบอาคารให้ เหมาะสมกับการปฎิบตั ิงานกับทางมูลนิธิดวงแก้ วซึง่ จะรับผิดชอบในการก่อสร้ างในนามลูก
ศิษย์ของท่านต่อไป

8 พ.ค. วัดฉิมทายกาวาส
มากราบนมัสการพระอาจารย์ มหาบูรณะ เจ้ าอาวาสวัดฉิ ม เตรี ยมจัดโครงการธรรมจากพระโอษฐ์ อีกครัง้ ที่
อุโบสถวัดฉิมแห่งนี ้ เริ่ ม 21มิย.ศกนี ้ ขณะนี ้ท่านกาลังตกแต่งปรับปรุ งโบสถ์ ชนั ้ ล่าง โดยปูกระเบื ้องบุผนังลายเทพพนม
ประมาณ300ตรม.ๆละ3500บาท หรื อแผ่นละ199บาท และมีภาพพุทธประวัติ6ภาพ เวสันดรอีก2ภาพๆละ27000บาท
ใครสนใจร่วมบุญเรี ยนเชิญนะครับ ร่ วมบุญกันได้ ที่ ธ. ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242 ชื่อบัญชี"วัชรธรรม" หรื อที่พร้ อม
เพย์ 089-892-8822 ติดต่อสอบถามเป็ นเจ้ าภาพ เรี ยนเชิญที่ 0851239952ครับ
วัดฉิมทายิกาวาส สร้ างมาแต่สมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแต่เป็ นวัดที่สร้ างมานาน พระประธานในอุโบสถได้ จารึก
ไว้ วา่ สร้ าง พ.ศ. 2380 จึงสันนิษฐานว่าวัดนี ้คงสร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่3 ประมาณ พ.ศ. 2370 และคงได้ รับพระราชทาน
ประมาณ พ.ศ. 2380 ผู้สร้ างวัดคือ “เจ๊ สวั ฉิม” จึงขนานมาว่า “วัดเจ๊ สวั ฉิม” ต่อมาได้ เปลี่ยนนามเป็ นวัด “วัดฉิมทายิกา
วาส” เมื่อปี พ.ศ. 2482

8-9-10 พ.ค. ทาบุญครบ7ปี วันมอบถวายวัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
สวดมนต์ทาวัตรเย็น ฟั งพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ขาว เสร็จแล้ วนัง่ ภาวนากัน ภาพดวงจันทร์ สขุ สว่างกลางท้ องฟ้า
งามจับตา แสงไฟสาดส่ององค์พระธาตุบวั แก้ ว ดุจลอยเด่นกลางนภา สุดแสนปลื ้มใจในเสนาสนะที่ร่วมกันสร้ างถวาย
องค์หลวงตาพระมหาบัว ฝากไว้ ในบวรพระพุทธศาสนา ภูมิใจที่พระเจ้ าพระสงฆ์ในอารามนี ้เป็ นลูกศิษย์หลานศิษย์องค์
หลวงตาที่มีจริยาวัตร งดงามตามพระธรรมวินยั มิได้ ทาผิดศีลผิดธรรมให้ เห็นแม้ แต่น้อย

10 พ.ค. เช้ าทาบุญถวายจังหัน 7 ปี ถวายสงฆ์ พวกเราในนามของมูลนิธิดวงแก้ วฯ ได้ กราบถวายที่ดินผืนนี ้แด่
องค์หลวงตาพระมหาบัวปลายเดือนมกราคมก่อนท่านจะจากเราไป ต่อจากนันเราก็
้
ได้ เริ่มเตรี ยมการวางแผนการก่อสร้ าง
วัดป่ าแห่งนี ้ถวายท่าน และได้ วางศิลาฤกษ์ สร้ างวัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์ ใน 19 เมษายน 2555 และแล้ วเสร็จใน
เมษายน 2556 ทาพิธีมอบถวายคณะสงฆ์ใน 12 พ.ค.2556 (12 พ.ค.เป็ นวันที่หลวงตาพระมหาบัวได้ บรรพชาอุปสมบท)
ปี นี ้ 12 พ.ค.เป็ นวันอังคาร เราจึงเลื่อนมาจัดในวันที่ 9-10 พ.ค. แทนครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในบุญนี ้
ร่วมกันนะครับ

ปรึกษาการแต่งเติมปรับปรุงศาลาอุโบสถ และทากาแพงแก้ วมีดอกบัวแก้ วล้ อมรอบอุโบสถในปี หน้ า ฉลองครบ 8
ปี การมอบถวายวัดป่ าบัวแก้ วฯ แก่คณะสงฆ์

เตรี ยมหินทรายปรับปรุงศาลาอุโบสถ
รถขนส่งหินทรายแดงทางเดินรอบพระอุโบสถและทางขึ ้นพระธาตุบวั แก้ วจากโคราชมาถึงวัดแล้ วครับ

ป้ายวัดป่ ามหาวัน
ท่านอาจารย์สมบัติเมตตาทาป้ายไม้ ถวายวัดป่ ามหาวัน เสร็จเตรี ยมพร้ อมติดตังแล้
้ ว หลายท่านสงสัยว่าทาไมเรา
ใช้ คาว่ามูลนิธิดวงแก้ วฯสร้ างถวาย เพราะมูลนิธิดวงแก้ วฯ มิใช่เป็ นผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็ นชื่อกลุ่มที่เป็ นตัวแทนของพวกเรา
ที่มาทาความดีถวายไว้ ในพระบวรพุทธศาสนา มูลนิธิดวงแก้ วไม่ใช่บริ ษัทรับจ้ างสร้ างวัดไม่ได้ เป็ นผู้รับเหมา แต่คือนาม
รวมของพวกเราทุกคนที่ มีส่ว นในการจัดสร้ างวัดนี ถ้ วายสงฆ์ มูลนิธิมิใช่เป็ นของปิ โยรส ต่อไปประธานมูลนิธิฯก็ จะ
เปลี่ยนๆไปไม่มีสิน้ สุด เป็ น ศูน ย์ รวมให้ พวกเรามาร่ วมท าบุญทากุศลรั กษาพระธรรมวินัย รั กษาพระพุทธศาสนาไว้
ตลอดไป หลายท่านที่ศรัทธามาร่วมเป็ นเจ้ าภาพในอาคารต่างๆ พวกเราก็ได้ ให้ เกียรติท่าน แต่ขอให้ ทราบว่าอาคารนันๆ
้
ไม่ใช่ของท่านแต่เป็ นของทุกๆคนที่ร่วมบุญมาไม่ว่าจะเป็ นหนึ่งบาทสองบาท เงินมากเงินน้ อยนันแตกต่
้
างกันก็จริ งแต่บญ
ุ
กุศล ความเลื่อมใสศรั ทธานัน้ มีค่ายิ่งกว่า เราจึงให้ ความสาคัญกับชื่อของมูลนิธิที่เป็ นตัวแทนของทุกๆคนที่ร่วมกั น
มากกว่า เราจึงได้ ยืนหยัดตังใจท
้ างานมาตังแต2531เช่
้
นนี ้ตลอดมา ก่อนจะร่วมบุญกันเราก็ได้ ชี ้แจงให้ เจ้ าภาพร่วมทุกๆ
ท่านเข้ าใจในการทางานของมูลนิธิตลอดมา แต่อย่างไรก็ตามท่านที่ทาบุญมาร่ วมเป็ นเจ้ าภาพในเสนาสนะต่างๆนัน้
มูลนิธิก็ได้ กราบขอความเมตตาจากท่านอาจารย์จารึ กชื่อท่านไว้ ณ เสนาสนะนันๆด้
้ วย แต่อาจไม่ได้ ใหญ่โตแต่อย่างใด
กระผมจึงกราบขออภัยในท่านที่ไม่เข้ าใจในเจตนารมณ์ของพวกเราด้ วยนะครับ

2 เดือนของการก่อสร้ างอาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร รพ.ทองผาภูมิ
สองเดือนผ่านไปแล้ วครั บ พืน้ ชัน้ สองวางแผ่นพืน้ แล้ ว ชัน้ ล่างก็กัน้ ผนังแล้ วครับ ส่วนอาคารลิฟต์ ฐานเจาะ
เสาเข็มเทพื ้นเรี ยบร้ อยแล้ ว โชคดีมากที่พอเสร็จฝนตกหนักมากทังน
้ ้าทังโคลนลงมาเต็
้
มไปหมด ดีที่ปนู แห้ งแล้ วนะครับ ถ้ า
ยังไม่เทหรื อเทแล้ วปูนยังไม่แห้ งละก็....ลาบากกันแย่เลย ต้ องทาใหม่หมด กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านที่ร่ วมบุญเข้ า
มาร่วมสร้ างอาคารนี ้นะครับ

13 พ.ค. อาคาร 75ปี หลวงปูสาคร
เตรี ยมงานติดตังโครงลิ
้
ฟต์ขนส่งผู้ป่วย สาหรับ อาคาร 75ปี หลวงปู่ สาคร รพ.ทองผาภูมิ เพื่อนๆมีศรัทธาร่วม
สร้ างอาคารช่วยเหลือรพ.ในชนบท เรี ยนเชิญนะครับ

16 พ.ค. ติดแผ่นจารึก ณ วัดป่ ามหาวัน
ช่างเข้ าไปติดแผ่นแกรนิตแล้ วครับ หลังจากที่ท่านไพบูลย์ให้ ไปขออนุญาตเจ้ าของที่ดินก่อน ท่านอาจารย์ตนั๋
อนุญาตให้ ติดตังได้
้ เรี ยบร้ อยแล้ วครับ ส่วนท่านไพบูลย์กบั พระฉัตรทารัว้ รอบวัดแล้ วครับ อาทิตย์หน้ าอาคารโรงครัวก็คง
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วครับ เก้ าเดือนพอดี

17 พค. วัดป่ าบัวแก้ วฯ แท็งค์น ้าสแตนเลส
ครู จารย์มหาสมควร กับท่านตี ้ จากวัดถ ้าผาดา จ.ตาก เมตตามาสร้ างแท็งค์น ้าให้ ที่วดั ป่ าบัวแก้ วฯ เริ่ มงานกันแล้ วครับ
เริ่ มโครงการบูรณะวัดป่ าบัวแก้ วฯครัง้ ใหญ่กนั แล้ วครับ ฝากไว้ ในแผ่นดิน ร่ วมตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์
หลวงตาพระมหาบัวด้ วยเศียรเกล้ า เพื่อนๆท่านใดประสงค์จะร่ วมบุญเรี ยนเชิญนะครับ 0851239952 หรื อโอนที่บญ
ั ชี
ธ. ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242 ชื่อบัญชี"วัชรธรรม" หรื อที่พร้ อมเพย์ 089-892-8822 นะครับ โครงการนี ้คาดว่าจะแล้ ว
เสร็ จใน12พค.64 ครับ งบประมาณ8-9ลบ.ได้ ครับ เราคงอยู่ดแู ลท่านจนท่านเสร็ จงานครับ ระลึกบุญคุณท่าน เดือนก่อน
ท่านก็ยงั ไปทาให้ ที่วดั ป่ ามหาวันด้ วย ขากลับติดด่านต้ องนอนกันข้ างทาง ลาบากท่านมากๆเลยครับ

รพ.ทองผาภูมิ
กาลังเตรี ยมโครงสร้ างของลิฟต์สาหรับผู้ป่วยแล้ วครับ กระเบื ้องพื ้น ผนังและห้ องน ้ามาแล้ วครับ สุขภัณฑ์ก็พร้ อม
แล้ วครับ เจ้ าหน้ าที่ดก็มาดูพื ้นที่เตรี ยมจัดแบ่งพื ้นที่ทางานกันแล้ ว ก้ าวหน้ าไปตามที่หวัง ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่านที่
ร่วมกันให้ อาคารนี ้สาเร็จมาจนได้ ขนาดนี ้แล้ วนะครับ โดยเฉพาะคุณเวโรจน์และคุณพรชัยด้ วยครับ

18 พ.ค. วัดป่ าบัวแก้ ว เช้ าถวายจังหัน พระเณร สิบรู ป ดูงานสร้ างแท้ งค์น ้าสแตนเลส ทาได้ ชนที
ั ้ ่สามแล้ ว เย็น
ท่านมหาสมควรพัก เลยเดินชมเจดีย์ท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จญาณด้ วยกัน ท่านว่าจะเอารู ปพุทธประวัติไปติดที่วดั ด้ วย
สวยดี เราเลยปวารนาถวายเลย นัง่ คุยเรื่ องเก่าๆที่วดั ป่ าบ้ านตาดและที่ดงคล้ อสมัยปี 36-37 คิดถึงวันเวลาเก่าๆ เสร็ จงาน
ที่รพ. ขับรถไปภาวนาทีาน ้าหนาว เช้ าขับรถกลับมาทางานต่อ สมัยนันรั
้ บใช้ ครูบาอาจารย์ด้วยทางานด้ วยภาวนาด้ วยยัง
ไหว เดี๋ยวนี ้เปลี่ยนไปแล้ ว ร่างกายไม่ตามใจแล้ ว เย็นไข้ ขึ ้นเป็ นหวัดอีก เขาประท้ วงอยูเ่ รื่ อยๆ อยากพักก็ให้ พกั หน่อยมีแรง
ก็ลกุ มาทาต่อนะครับ

รพ.ทองผาภูมิ ดูงานก่อสร้ างอาคาร75ปี ลป.สาครที่รพ.ทองผาภูมิ โครงลิฟต์กาลังทาอยู่ฐานรากก็กาลังตังรอรั
้ บ
โครง อีกสองสามวันคงเป็ นรู ปร่ างแล้ ว ผนังสรุ ปกันวันนี ้ใช้ อิฐมวลเบาแทนเมทัลชีทครับ ผอ.นุ้ยมาดูงานด้ วยกัน เห็นว่า
เจ้ าหน้ าที่จะให้ แก้ แบบหลายจุดเลยต้ องคุยกันหน่อย ไม่ควรไปแจ้ งเปลี่ยนที่ช่างเลย ต่อไปทาอะไรคงต้ องปรึกษากันบ้ าง
พี่ก็ยินดีรับฟั งทุกอย่างแล้ ว แต่อาจจะแก่เกินไป ตามน้ องๆไม่ทนั บ้ างค่อยๆอธิบายก็คงพอเข้ าใจได้ อยูค่ รับ

19 พ.ค. วัดป่ าบัวแก้ ว เช้ าถวายจังหันพ่อแม่ครูอาจารย์ เสร็ จไปดูงานที่รพ. กลับมาทาความสะอาดพิพิธภัณฑ์
เจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัว มีรอยหนูกัดเสาและตาลปั ตรเสียหายนิดหน่อย มีต๊ กุ แกมาอาศัยหลายตัว เช็ดทาความ
สะอาดกันอยู่หลายชม. จารึกธรรมองค์หลวงตา 44 ภาพเสียหายไปตามกาลเวลาปลายปี นี ้คงต้ องเปลี่ยนใหม่ น่าจะเป็ น
แคนวาสมังครั
้ บ? เสร็จก็เดินชมสภาพวัด เตรี ยมการปรับปรุงครัง้ ใหญ่ปลายปี นี ้ ทังซ่
้ อมแซมกุฎิ ลาดยางถนน ทาถนนเข้ า
วัด สร้ างศาลาอเนกประสงค์สาหรับสร้ างพระ(มีชีวิต) หลังจากเรามีศาลาอุโบสถเรี ยบร้ อยแล้ วฯ

รพ.ทองผาภูมิ ดูงานก่อสร้ างรพ.ทองผาภูมิ โครงลิฟต์ยงั ไม่เสร็ จเห็นว่าจะยกติดตังได้
้ ประมาณวันอาทิตย์ครับ
พื ้นชันบนวางเหล็
้
กเรี ยบร้ อยรอโครงลิฟต์ติดตังแล้
้ วจะได้ เทปูนพื ้นห้ องประชุมครับ เย็นวันนี ้ได้ ไปกราบเรี ยนหลวงปู่ สาคร
ให้ ทราบเรี ยบร้ อยแล้ วครับ

วัดป่ าบัวแก้ ว เย็นนี ้มีโอกาสสนทนาธรรมเล็กภาษาลูกศิษย์พอ่ แม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวกับพระอจ.มหา
สมควร คุยเรื่ องเก่าๆก็ มีความสุขดี ระลึกถึงวันวานยาม
เยาว์วยั ท่านเมตตาพาลูกศิษย์ลกู หามาช่วยสร้ างแท้ งค์น ้า
ถวายองค์หลวงตา ทุกคนทางานกันอย่างเอาจริ งเอาจัง
มากๆตังแต่
้ เช้ าจนดึก บางคนแสบตาจนต้ องนอนพัก แต่ก็
มีคนอื่นมาช่วยต่อ อุปสรรคก็มากอยู่ทงเครื
ั ้ ่ องมืออุปกรณ์
และแก็สที่ไม่เพียงพอต้ องลงไปบ้ านโป่ งซื ้ออะไหล่กนั หมดไปครึ่งวัน เย็นนี ้แก็สอากอน หมดพรุ่งนี ้ยั งไม่ทราบว่าต้ องวิ่งไป
เอาที่กาญจนบุรีหรื อที่บ้านโป่ งหรื อเปลี่ยนแท้ งค์แก็สได้ ที่ทองผาภูมินะครับ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของครู
อาจารย์สมควรครับ
20 พ.ค. แท้ งค์นา้ สแตนเลส แสนสองหมื่นลิตรจากฝี มือพระอาจารย์มหาสมควรและทีมงานสาเร็ จลงอย่าง
เรี ยบร้ อยเย็นวันนี ้ ทุกคนต่างร่ าลากันอย่างประทับใจและตังใจจะพาคณะไปเยี
้
่ยมท่านอาจารย์มหาที่ถา้ ผาดาอีกด้ วย
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์มหาสมควรด้ วยนะครับ ขอบพระคุณครับ

วัดเวฬุวนั พระอาจารย์มหาสมควรกราบนมัสการหลวงปู่ สาคร สนทนากันเรื่ องการเก็บกักน ้าไว้ ใช้ เพราะน ้าเป็ น
ปั จจัยสาคัญยิง่ ในปั จจุบนั น ้าที่เคยไหลตามธรรมชาติเช่นน ้าตกที่ไหลผ่านวัดทังเวฬุ
้ วนั และถ ้าผาดาเดี๋ยวนี ้แทบจะไม่มีน ้า
แล้ ว จึงต้ องหาวิธีเก็บกักน ้าไว้ ให้ ดีรวมทังหาแหล่
้
งน ้าอื่นเพิม่ เติมด้ วย
เรื่ องอาคารรพ.วันนี ้ท่านผอ.รพ.ทองผาภูมกิ ็ไปกราบท่านอาจารย์สาครด้ วย ท่านบอกให้ ทางมูลนิธิชว่ ยเหลือทาง
รพ. ด้ วย จึงเรียนปรึกษาท่านว่าน่าจะมีตกึ สงฆ์อาพาธด้ วย เพราะรพ. มีห้องผู้ป่วยพิเศษน้ อย ท่านสร้ างตึกสงฆ์อาพาธให้
เวลาไม่มีสงฆ์มาใช้ ผู้ป่วยอื่นก็ยงั ใช้ ได้ เป็ นประโยชน์อีกด้ วย ท่านจึงให้ ไปหาดูที่ก่อสร้ างอาคารให้ รพ. ด้ วย
วันนี ้เข้ าไปเดินสารวจแล้ ว แต่คงต้ องเรี ยนปรึกษาทางท่านผอ. ดูก่อนว่าท่านจะเห็นด้ วยหรื อไม่นะครับ คงเป็ นเช้ า
พรุ่งนี ้เข้ าไปพร้ อมทีมงานเรี ยนปรึกษาท่าน ยังไม่ทราบว่าท่านจะว่างไหมนะครับ

21 พ.ค. ดูพื ้นที่สร้ างอาคารสงฆ์อาพาธ รพ.ทองผาภูมิ ขาดแคลนห้ องพิเศษ เราจึงมาดูพื ้นที่ที่พอจะสร้ างอาคาร
รับผู้ป่วยพิเศษให้ และจะได้ สร้ างห้ องรับดูแลสงฆ์อาพาธไปด้ วยเลย เดินดูพื ้นที่แล้ วต่อไปคงต้ องวางแปลนให้ เข้ าได้ กบั
พื ้นที่ที่มีอยูแ่ ละสามารถตอบโจทย์ของรพ. ได้ ด้วยครับ ปลายเดือนคงได้ ประชุมปรึกษากันอีกทีครับ

22 พ.ค. ขอน้ อมถวายความอาลัย น้ อมส่งหลวงพ่อ สู่แดนนฤพาน" หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน เจ้ าอาวาสวัดป่ า
บ้ า นตาด ละสัง ขารแล้ ว วัน นี ้ เวลา.๑๔.๑๐ น ด้ ว ยเหตุอัค คี ภัย เพลิง ไหม้ ณ.วัด ป่ าบ้ า นตาด ต.บ้ า นตาด อ.เมื อ ง
จ.อุดรธานี สิริรวมอายุ 75 ปี 47 พรรษา
“กรรมใดที่ลกู ได้ เคยประมาทพลาดพลังล่
้ วงเกินต่อองค์หลวงปู่ ด้วยกายกรรม ด้ วยวจีกรรม และด้ วยมโนกรรม ที่ระลึกได้ ก็
ดี ระลึกไม่ได้ ก็ดี ด้ วยความขาดสติร้ ูเท่าไม่ถึงการณ์ หรื อด้ วยความโง่เขลาเบาปั ญญา ขอองค์หลวงปู่ ได้ โปรดเมตตางด
โทษล่วงเกินนันให้
้ แก่ลกู หลานด้ วยเทอญ”

25 พ.ค. ติดตังโครงลิ
้
ฟต์ รพ.ทองผาภูมิ อาคาร 75ปี หลวงปู่ สาคร ณ รพ.ทองผาภูมิ เพื่อความสะดวกสบายของ
ญาติและผู้ป่วยในการขึ ้นลงไปห้ องผ่าตัด ห้ องคลอด แผนกฝอกไต ไอซียฯู และยังใช้ กบั ผป.กายภาพบาบัด แพทย์แผน
ไทยอีกด้ วย วันนี ้ยกโครงเหล็กขึ ้นตังแล้
้ วครับ พื ้นห้ องประชุมชันสองก็
้
เทแล้ วครับ นับวันก็จะเห็นเป็ นรูปเป็ นร่าง ใกล้ ความ
จริ งที่จะรับใช้ ผ้ เู จ็บป่ วยที่มารับบริการ ณ รพ.ทองผาภูมิแล้ วครับ ห้ องประชุมใหญ่ก็เป็ นรูปร่างแล้ วครับ เพื่อนๆท่านใดยัง
มีจิตศรัทธาเป็ นกุศลจะช่วยเหลือผู้ป่วยผู้เดือดร้ อน เรี ยนเชิญนะครับ ประสานงานที่ท่านประธาน 0851239952 หรื อโอน
ที่บญ
ั ชี ธ. ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242 ชื่อบัญชี"วัชรธรรม" หรื อที่พร้ อมเพย์ 089-892-8822 นะครับ กราบอนุโมทนา
บุญครับ

30 พ.ค. รพ. ทองผาภูมิ วันนี ้พี่อ้อยพี่สเุ มธมาเยี่ยมดูอาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร ที่กาลังก่อสร้ าง ณ รพ. ทองผา
ภูมิ พี่สเุ มธมาช่วยจัดการเรื่ องระบบไฟฟ้าให้ ส่วนพี่อ้อยจะมาทาฝ้าชันสองให้
้
เท่าที่ดู งานไฟฟ้าคงจะเริ่มได้ ปลายเดือน
มิ.ย. เสร็จแล้ วงานฝ้าของพี่อ้อยก็คงจะต่อได้ เลยครับ เย็นก่อนออกมาจากรพ.มาช่วยกันดูอาคารสงฆ์อาพาธ สถานที่ตงั ้
หน้ ากาแพงด้ านข้ างรพ.ตึกพิเศษนี ้จะอยู่ ระหว่างตึกพิเศษชาย หญิง พอดี การทางานของเจ้ าหน้ าที่คงจะสะดวกสบาย
ขึ ้น ถ้ าสร้ างเสร็จเปิ ดใช้ งาน รพ.ก็จะมีรายได้ จากห้ องพิเศษเพิ่มขึ ้นอีกสิบสองห้ อง คงจะช่วยแบ่งเบาภาระของรพ.ได้ บ้าง
คนไข้ ก็สะดวกสบายกว่าเดิม ตัวห้ องก็กว้ างกว่าห้ องพิเศษที่มีอยูเ่ ดิมด้ วย พระเจ้ าพระสงฆ์ก็ได้ มีห้องพิเศษได้ ใช้ งานสัป
ปายะเหมาะสมตามสมณเพศอีกด้ วย ถ้ าโครงการนี ้ผ่านความเห็นชอบของทุกๆ คน และทาจนสาเร็จได้ คงนับได้ วา่ เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งจริงๆ นะครับ

วัดป่ าบัวแก้ ว เตรี ยมงานปรับปรุงเสนาสนะวัดป่ าบัวแก้ วให้ พร้ อมสาหรับพิธีผกู พัทธสีมาฝังลูกนิมิตเดือน
พฤษภาคมปี หน้ า โครงการนี ้ประกอบด้ วย
1. บูรณะพระธาตุบวั แก้ ว และพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
2. ปรับปรุงศาลาใหญ่เป็ นศาลาอุโบสถ โดยขยายหลังคาออกทุกด้ านๆละสาม
เมตร ปูพื ้นไม้ และกระเบื ้องใหม่ ทากาแพงแก้ วรอบอุโบสถ บนกาแพงประดับ
ด้ วย ดอกบัวแก้ ว เตรี ยมพัทธสีมา และลูกนิมิต ประดับพระประธาน โคมไฟ
3. ปรับปรุ งซ่อมแซมกุฎิทุกหลัง รวมทังพิ
้ พิธภัณฑ์เจดีย์องค์หลวงตาพระมหา
บัว และทากุฎิเพิ่มตามความจาเป็ น
4. สร้ างอาคารอเนกประสงค์สองหลัง สาหรับอุบาสกและอุบาสิกา แต่ละหลัง
ขนาดประมาณ 15*9 เมตร
5. ทาสีเสนาสนะทุกหลังใหม่
6. ลาดยางถนนเข้ าวัดและถนนภายในวัด ลดฝุ่ นละอองมลพิษในวัด และให้
ความสะดวกในการสัญจรไปมาของพุทธบริษัท
***ท่านผู้ใดสนใจร่วมบุญเรี ยนเชิญนะครับ***

