เมษายน 2563
1 เมษายน วัดป่ ามหาวัน เทคานฐานพระธาตุมหาวัน

กุฎีพระอาจารย์อคั รเดช ใกล้ เสร็จแล้ วครับ คงไม่เกินสองสัปดาห์แล้ วครับ ณ กุฎีแห่งนี ้ อยู่ ณ จุดสูงสุดที่สามารถ
มองเห็นอาคารต่างๆได้ เกือบทังหมด
้
อากาศเย็นสบาย มีทางเดินจงกรมพร้ อมในกุฎี เป็ นความตังใจที
้ ่ศษิ ย์สร้ างถวายพ่อ
แม่ครูอาจารย์

อาคารโรงครัว อาคารโรงครัว ก่อผนัง และขึ ้นโครงหลังคาแล้ ว เตรี ยมมุมหลังคาปลายสัปดาห์นี ้แล้ วครับ

5 เมษายน วัชรธรรมสถาน ถวายจังหันพระอาจารย์ฐา ที่วชั รธรรม ดูความเรี ยบร้ อยของสถานที่ภาวนาขององค์
หลวงตาหน่อย เณรโชคลาสิกขากลับมาอยู่กับคุณพ่อทันแม่ศรี แล้ ว โตขึ ้นเยอะเลย จากสถานการณ์โควิด 19 ทาให้ เรา
ต้ องปิ ดวัชรธรรม เพราะไม่สะดวกในการบิณฑบาตรและให้ ญาติโยมเข้ ามาในวัด จึงกราบนิมนต์ท่านฐาไปพักที่วดั ป่ าบัว
แก้ วซึ่งยังไม่พบปั ญหาเรื่ องการระบาดของเชื ้อไวรัสนี ้ ก่อนไป เราก็จดั เตรี ยมเรื่ องโรงทานห้ วยพลูกันหน่อยหลังแระชุม
สรุ ปว่าจะงดแจกอาหารที่นะ เพราะตอนนีค้ นไข้ ไม่มาก ไม่ค่อยมีคนอยากมารพ.นัก จึงว่าจะเปลี่ยนเป็ นข้ าวสารและ
มาม่าแทน ซึง่ จะมอบผ่านประตูด้านข้ างวัชรธรรมครัง้ ละห้ าสิบชุดก่อนครับ

6 เม.ย. วัดป่ าบัวแก้ วฯ เช้ าถวายจังหันครู จารย์วะ อจ.ฐา ท่านไก่ท่านกี ้ เสร็ จแล้ วไปดูที่ทาฐานแท้ งค์น ้า สแตน
เลส ที่ครู จารย์มหาสมควร วัดถา้ ผาดา ท่านเมตตาจะมาทาให้ วดั ป่ าบัวแก้ วฯ เหมือนที่ท่านกรุ ณาทาให้ ที่วดั ป่ ามหาวัน
ครับ งานปิ ดทองพระธาตุบวั แก้ ว เสร็ จแล้ ว จึงเริ่ มงานบูรณะรอบๆบริ เวณองค์พระธาตุ เช่นติดไฟโซล่าเซล ทาประตูรัว้
แต่งสี ตกแต่งคาน ฐานพระธาตุ เรื่ องโซล่าเซล ท่านอจ.วะท่านอยากได้ ให้ เห็นเป็ นรูปร่างองค์เจดีย์ด้วยพร้ อมดวงไฟยอด
เจดีย์จึง ต้ องรบกวนคุณ เวโรจน์ช่วยเป็ นธุระจัดการให้ ครั บ ต่อจากงานพระธาตุด้านบน ก็ เริ่ ม งานพัฒ นาเจดีย์ใหญ่
ด้ านล่าง เริ่ มจากซุ้มรอบเจดีย์ใหญ่ทงสี
ั ้ ่ก่อนรวมทังซ่
้ อมแซมช้ างทังแปดที
้
่เฝ้าเจดีย์ก่อนครับ คงต้ องใช้ เวลาอีกสักหน่อย
ลองดูก่อนครับ ถ้ าไปได้ ดี เราก็จะซ่อมแซมบูรณะทังวั
้ ดป่ าบัวแก้ ว เพื่อเตรี ยมการฉลองวิสุงคามสีมาในปี หน้ าด้ วยครับ

10 เม.ย. ส่งเวชภัณฑ์ให้ รพ. ชุดที่2 สิ่งของเล็กๆ น้ อยๆ จากใจพวกเรา

12 เม.ย.อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร เชื่ อมคานพืน้ ชัน้ สองแล้ วครั บ ย้ ายไฟแรงสูงออกจากพืน้ ที่ก่อสร้ างเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ วด้ วยครับ ส่วนประตูจากคุณปิ ง ก็มาเรี ยบร้ อยแล้ วครับ ประตูหน้ าต่างพร้ อม ผนังก็คงไม่นานแล้ วครับ ต่อไป
พื ้นชันสองก็
้
คงเสร็จได้ แล้ วครับ กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านครับ อนุโมทนากับทุกๆ ท่านครับ

20 เม.ย.อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร รพ.ทองผาภูมิ อาทิตย์นีไ้ ปดูสุขภัณฑ์เขาไปที่รพ.เตรี ยมไว้ ให้ พ ร้ อม งาน
ตอนนี ้ทาคานชันสอง
้
เกือบเสร็ จแล้ วครับ กาแพงกัน้ ห้ องและผนังเริ่ มแล้ ว เราได้ ไปดูที่เตรี ยมทาฐานรากของลิฟต์ สรุ ป
ต้ องใช้ เข็มเจาะลึกประมาณ8เมตรครับ5ต้ น ใต้ ห้องเครื่ องด้ านล่างลึก 1.5 ม. พื ้นที่พร้ อม รอเข็มเจาะมา คงเป็ นสัปดาห์
หน้ าครับ ทางบริษัทลดให้ เหลือ 6 หมื่นครับ

24 เม.ย. โรงหล่อพระยงค์เจริ ญ วินุ ไปดูพระพุทธชินราชที่หล่อไว้ ที่เชียงราย กับท่านธนาชัย จ่ายงวดสุดท้ าย รอ
ว่าจะปิ ดทองหรื อทาสีทอง เพราะวิหารยังไม่เสร็ จครับ พระประธานที่วดั ป่ ามหาวันกาลังขัดสี สวยๆทุกองค์ครับต้ นเดือน
มิถุนายนนี ้คงได้ เข้ าไปอยู่ที่วดั ใหม่นะครับ กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านที่มีส่วนร่ วมในบุญนี ้นะครับ วันนี ้เดินทางรถติด
มาก สองข้ างทางมีเผาหญ้ าอีกแล้ วกลับมาป่ วยตามเคย

25 เม.ย. เริ่ มงานซ่อมงาช้ างที่หกั ไปครัง้ ก่อนที่มีช้างสาวมาชวนพี่ช้างเราไปเที่ยว ต้ องตัดออกมาซ่อมทาข้ างนอก
บ่ายสองทาปูนไปได้ ครัง้ ที่หนึง่ เป็ นโครงสร้ างภายใน ต้ องทิ ้งไว้ ก่อน แวะไปดูงานที่รพ. แล้ วจึงกลับมาทาต่อตอนเย็นครับ

รพ.ทองผาภูมิ เสร็ จงานที่วดั ป่ าบัวแก้ ว บ่ายเข้ ามาดูงานและจ่ายค่าใช้ จ่ายก่อสร้ างที่รพ.ทองผาภูมิ กาลังวาง
คานพื ้นเวทีห้องประชุมชันสองครั
้
บ งานก่อผนังชัน้ ล่างเกือบเสร็ จแล้ ว มีปัญหาห้ องน ้าที่แสงและอากาศถ่ายเทยังน้ อย
หน่อยเลยต้ องใส่ชอ่ งแสงและช่องลมเพิ่มทุกห้ องครับ ส่วนอีกเรื่ องก็คือห้ องอบไอน ้า ขนาดใหญ่กว่าประตูเราสิบเซ็น ต้ อง
โทรหาเจ้ าหน้ าที่รพ. ท่านบอกว่าถอดประกอบได้ เลยรอดตัวไปอีกเรื่ อง ส่วนประตูห้องแพทย์แผนไทยให้ โอกาสทางจนท.
มาดูอีกครัง้ จันทร์ นี ้ครับ ฝนตกมาสองสามครัง้ ทาให้ เราเจาะเข็มสาหรับฐานโครงสร้ างลิฟต์ยงั ไม่ได้ ครับคงต้ องรอดินแห้ ง
อีกหน่อย แต่ก็ได้ กาหนดจุดเสาเข็มไว้ หมดแล้ ว ทาเสร็จคงได้ เข้ ามาดูอีกทีครั บ

26 เม.ย. วัดป่ าบัวแก้ วฯ เช้ านี ้อากาศเย็นสบาย หมอกบางๆรอยอยู่รอบวัด ท่านอาจารย์วะบอกว่าตอนเช้ าก่อนที่
แสงไฟส่องพระธาตุจะดับ ท่านมองเห็นพระธาตุบวั แก้ วลอยอยู่เหนือเมฆหมอก สวยงามเหมือนวิมาน เช้ าถวายจังหัน
และฟั งสัมโมทนียคถาจากท่านอจ.วะ มีเพื่อนๆพี่น้องเรามาทาบุญกันอย่างอบอุ่น มองดูแล้ วชื่นใจยิ่งนัก พื ้นที่พวกเรานัง่
กันเริ่ มดังกรอบแกรบ ท่านวะจึงดาริ จะเปลี่ยนไม้ ใหม่ครับใครสนใจร่วมบุญหรื อเป็ นเจ้ าภาพ เรี ยนเชิญนะครับ ไม้ พื ้น 8
นิ ้ว ยาว 210 ซม. 120 แผ่น ยาว 450 ซม 40 แผ่น นะครับ ติดต่อที่ 0851239952 นะครับ หรื อ ร่วมบุญกันได้ ที่ ธ. ทหาร
ไทย เลขที่ 040-233-6242 ชื่อบัญชี"วัชรธรรม" หรื อที่พร้ อมเพย์ 089-892-8822นะครับ

ป้ายวัดป่ ามหาวัน ท่านอาจารย์วะ กรุณาทาป้ายวัดป่ ามหาวันให้ ครับ ใกล้ เสร็จแล้ วครับ

โรงปั น้ ปูน ราชบุรี แวะโรงปูนปั น้ ที่ ราชบุรี แวะดูแบบบัวปูนที่ สั่ง ส าหรั บกาแพงแก้ วอุโบสถวัดป่ าบัวแก้ ว ได้
พระพุทธรูปมาหนึง่ องค์ เสร็จแล้ วนาไปให้ วินชุ ว่ ยจัดการให้ ที่นครชัยศรี

27 เมษายน 2563 มูลนิธิชัยพัฒนา
คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้วเข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ สานักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
เพื่อมอบเงิน บริ จ าคจั ดซื้อหุ่ น ยนต์ save หมอ ผ่ านกองทุนชัยพัฒ นาสู้ ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เป็นจานวน
150,000 บาท ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด 19(และโรคระบาดต่างๆ)” ในการช่วยเหลือโรงพยาบาล
และบุคลากรทาง การแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจาเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 และได้มีพระราชานุมัติให้
มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อหุ่นยนต์ปิ่นโต และ กระจก – ระบบสื่อสารทางไกล เพื่อพระราชทานให้โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์นั้น ในนามของมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอแบ่งเบาภาระของมู ลนิธิชัย
พัฒนา โดยขอร่วมบริจาคเงินจานวน 150,000 บาท เพื่อร่วมซื้อหุ่นยนต์ดังกล่าว เพื่อได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของพระองค์
ท่านต่อไป
กราบอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ

29 เม.ย. วัดป่ ากตัญญุตาราม กาแพงใกล้ เสร็ จแล้ วครับ ค่าใช้ จ่ายไปประมาณ1ลบ.ครับ เหลือแต่ทาสีก็คงจะ
เสร็ จแล้ วครับ ต่อไปคงไม่มีใครมาบุกรุ กวัดนี ้ให้ เป็ นที่ลาบากใจของครูบาอาจารย์อีกแล้ วนะครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ท่านที่มีสว่ นในบุญกุศล นี ้นะครับ วัดป่ ากตัญญุตาราม วัดที่เราสร้ างถวายตอบแทนพระคุณของมารดาบังเกิดเกล้ า ตังแต่
้
ปี 48 ผ่านมา 15 ปี แล้ วครับ

