เมษายน 2560
21 เมษายน ซ่อมแซมถนนทางเข้ าพระธาตุบัวแก้ วและพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
ถนนไปไหว้ พระธาตุบวั แก้ วและพระบรมธาตุเจดีย์
ญาณสังวรานุสรณ์ เป็ นหลุมบ่อมานาน จึงซื้อยางมะตอย
ถุงสาเร็จมา 110 ถุง คุณอูด๊ และครอบครัวขนมาให้ จาก
กทม.และบอกให้ ชาวบ้ านมาช่วยกัน บ่ายก็เสร็จแล้ วครับ
แต่ขาดไปอีกสักสิบถุงได้ จึงไม่ได้ ปะหลุมเล็กๆอีกนิด
หน่อยครับ กราบอนุโมทนากับทุกๆ ท่านที่มาร่วมบุญกัน
นะครับ เป็ นเส้ นทางไปกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
จึงนับว่าเป็ นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ทเี ดียวครับ

26 เมษายน
สารวจแท่นที่วางถังนา้ ขนาด 6000 ลิตรสาหรับกักเก็บนา้ กินนา้ ใช้ ภายในวัดป่ าบัวแก้ วฯ

27 เมษายน
หลังจาก 20 ปี ผ่านไปนา้ ที่เคยเต็มสระก็แห้ งหายไป จนเราต้ องหานา้ มาเติมจนเต็มสระ ให้ ต้นไม้ และ
สรรพสัตว์ท้งั หลายได้ สดชื่นอีกครั้ง และยังเริ่มจัดทาฐานเพื่อวางแท็งค์นา้ 8000 ลิตรไว้ เก็บกักนา้
เตรียมรับภาวะโลกร้ อนเพื่อใช้ รดนา้ ต้ นไม้ และเติมเต็มสระนา้ เพ่อไม่ให้ เ กิดการแห้ งจนถึงก้ นสระอีก
ครั้ ง ฐานแท็ง ค์ น้า ประมาณ 120000 บ. ส่ ว นแท็ง ค์ น้า 2000 ลิ ต ร 4ใบๆ ละ 8000 บ. รวม
ประมาณ 150000 บ. ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับ

28 -30 เมษายน
อบรมปฎิบัติธรรม ณ วัชรธรรม มีพระอาจารย์วิทยา กิจจฺ วิชโฺ ช วัดป่ าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
เมตตามาเปิ ดอบรม

30 เมษายน
ปิ ดอบรมที่วชั รธรรมพระอาจารย์วิทยาพาคณะไปเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชที่โรง
หล่อประยงค์

การจัดสร้างพระธาตุบวั แก้ว ณ ยอดเขาบัวแก้ว
2-3 เมษายน 60 เตรียมงาน เช้ าหลังจังหัน พวกเราก็ปีนเขาไปเตรียมตั้งสลิงขนของกัน ทั้งท่านอจ.
วะ เรา พี่พนาและช่างอีกสองสามคน เตรียมทางขึ้นให้ สะดวกด้ วย ทั้งนี้พ่ีสเุ มธให้ นายช่ างตู่มาเดิน
สายไฟขึ้นไปพร้ อมติดไฟแสงสว่างให้ เรียบร้ อยแล้ วครับ หลังจากถากถางทางให้ ดีกส็ ามารถพันสลิง
เขากับยอดเขาและเกี่ยวสลิงหลักที่จะเป็ นแกนรับนา้ หนักเสร็จ ระยะตรงจากยอดเขาอยู่ท่8ี 0เมตร
ตกท้ องช้ างอีก 6 เมตร มุมแหงนจากด้ านล่ างประมาณ 60 องศา ตรงตามที่วัดจากภาพที่ถ่ายไว้
รอกไฟฟ้ าติดตั้งไว้ แล้ วแต่ต้องรอกว้ านที่ต้องทาใหม่ให้ ใช้ กบั สลิง 200 เมตรได้ ครับ รอกเดี่ยวเรียง
สามตัวเพื่อรับนา้ หนัก ของที่จะขนยังไม่ได้ ซ้ ือเลยครับ ต้ องหาว่าเขาซื้อที่ไหนกันได้ บ่ายๆ ก็ติดตั้ง
เสร็จครับ

23 เมษายน เทฐานรากพระธาตุบวั แก้ ว

ความคืบหน้าของอาคาร "ญาณสังวรานุสรณ์"
เป็ นอาคารเพื่อดูแลและฟื้ นฟูผ้ ูสูงอายุและพิการ ณ รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ า กรมแพทย์ทหารเรือ
หนึ่งในโครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่มูลนิธดิ วงแก้ วฯ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระญาณสังวร อดีตสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 ที่เพิ่งจากเราไปเมื่อสามปี ก่อน ผู้ทรง
อุป ถัม ภ์ ดู แลมูล นิธิดวงแก้ วฯ มาตลอดเป็ นระยะเวลาเกือ บ 25 ปี การก่ อ สร้ า งบู รณะอาคารนี้
ก้ าวหน้ าไปมากแล้ วครับ เริ่มทาห้ องนา้ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทางลาดขึ้ นชั้นสองก็เกือบเสร็จแล้ ว สีสัน
สดใสดีนะครับ อาคารนี้เสร็จเมื่อไร ใครว่างเรียนเชิญไปเยี่ยมชมกันนะครับ

สรุปการดาเนินการพระบรมธาตุเจดียญ
์ าณสังวรานุสรณ์
2-3 เมษายน งานทาสีภายนอกกาลังเก็บงานองค์เจดีย์โดยช่างชาติ ส่วนภายในมีทมี พระ โดยท่านชุน
เป็ นหน.ทีม งานหนักกันมากๆ ครับ
งานไม้ กก็ าลังทาช่องลมฝ้ าเพดานบนอยู่พร้ อมกับดาวที่กาลัดขัดผิวทาสีกนั อยู่ครับ
สีภายในก็ทาไปได้ มากแล้ ว ติดที่เสากลม 24 ต้ นต้ องผ่าเดินสายไฟก่อน คุณตู่กใ็ ห้ ช่างทาแล้ ว ถ้ าไม่
เสร็จทางพระก็คงจะต่อให้ จนเสร็จครับ รวมทั้งไฟที่ต้องเดินในซุ้มเจดีย์บริวารทั้งสี่รอบนอกก็เดิน
สายไฟ Spotlight ไว้ พร้ อมลาโพงที่ซ้ อื ไปด้ วยแล้ ว
กาแพงแก้ วรอบนอกเกือบเสร็จแล้ วรอเก็บรายละเอียดนิดหน่อย ชั้นในกาลังทาต่อให้ เสร็จเร็วๆ นี้
งานห้ องนา้ เทพื้นทางเดินและระเบียงแล้ วครับ กาลังติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และตั้งเสาไฟทางเดินไป
ห้ องนา้ ด้ วย
ศิลาแลงที่จะทาบันไดมาส่งเรียบร้ อย ครั้งนี้แตกเสียหายมากหน่อยเพราะฝนตก
งานโคมไฟบันไดทางขึ้นเจดีย์ ท่านวะทาตัวอย่างให้ สองอันทางบนสุด เย็นนี้กลับมา กทม.เตรียมซื้อ
ไม้ กรอบรู้ไปติดตั้งภาพพุทธประวัติ ที่จะเริ่มงานติดตั้งปลายอาทิตย์น้ แี ล้ วครับ พร้ อมๆ กับขนของ
ไปเตรียมบนยอดเขา ก่อนจะปิ ดสงกรานต์ให้ คนงานได้ พักกัน แต่พวกเราก็ทางานกันต่อนะครับ ใคร
เคยติด wall paper ติด canvas ถ้ าว่างไม่ไปไหนก็มาภาวนาติดตั้งภาพพุทธประวัติกนั นะครับ
สงกรานต์น้ ี เอาเต็นท์มาด้ วยนะครับ วัดแน่นมากๆ ครับ

โคมไฟทางขึ ้น

ห้ องน ้า

กาแพงแก้ ว

ทางเข้ าห้ องน ้า

เก็บงานสีภายใน

ศิลาแลง

10 เมษายน 60 งานพระเจดีย์เดินหน้ าไปช้ าๆเพราะอากาศร้ อนมากๆ กลางวันเข้ า 42 องศาแล้ ว
พระที่มาช่วยงานสีภายในองค์เจดีย์กบ็ าดเจ็บไปหลายองค์แล้ วทั้งตกบันได ตกนั่งร้ าน ปวดหลังปวด
คอเพราะต้ อ งเงยหน้ าทาสีตลอดวัน ส่ วนงานด้ านนอกช่ างชาติ ก ท็ าได้ ช้ามากๆ สงสัยงานสีท่าน
อาจารย์ชุนคงจะจัดการเองที่เหลือทั้งหมดแน่เลย งานห้ องนา้ ก็ไปได้ ช้าๆ คาดว่าในพิธีอัญเชิญพระ
บรมสารี ริ ก ธาตุ ค งใช้ ไ ด้ แ ต่ ค งปู ก ระเบื้ องได้ ไ ม่ ค รบครั บ งานถนนก็ว างแผนจะท าหลั ง วั น หยุ ด
สงกรานต์เพื่อต้ องรับขบวนอัญเชิญพระธาตุ งานไม้ ท่านอาจารย์หนุ่ ยก็ขมักเขม่ นทั้งวันมีท่านกี้และ
ท่านไก่คอยช่วยอยู่ งานกาแพงศิลาแลงก็คงจะเสร็จทันงานแต่บันไดทางขึ้นคงทาไม่ทนั ครับ งานโคม
ไฟบันไดทางขึ้นมีผ้ ูสนใจเข้ ามาหลายท่าน เพราะสวยงามสง่ามากแล้ วยังมีช่ ือเจ้ าภาพติดประกาศไว้
อีกด้ วย ท่านอาจารย์วะก็เร่งงานพื้นฐานฐานถังนา้ เพิ่มอีก 24,000 ลิตร รองรับคณะที่จะเข้ ามาใช้ งาน
ในวัด จากเดิม 9 หมื่นลิตรที่มีอยู่แต่ครั้งก่อนในวันยกยอดเจดีย์ กลับไม่พอใช้ !เลยต้ องสร้ างที่เก็บนา้
เพิ่มครับ

21-24 เมษายน ครูจารย์บุญมีตรวจงานเจดีย์
หลังจากงานก่อสร้ างพระเจดีย์ผ่านไป 14 เดือน งานก็เริ่มละเอียดและยากขึ้นกว่าเดิม ครูจารย์ท่าน
จึงส่งพระมาช่วยท่านอาจารย์สมบัติทางานก่อสร้ างพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ เช่น พระอาจารย์หนุ่ย ดู
เรื่องงานไม้ ท่านอจ.ชุ นดูเรื่ องงานสี และยังมีท่านอจ.จงกล จากวัดป่ ากตัญญุตารามและท่านเจ้ า
อาวาสวัดโนนนา้ ผึ้งขอนแก่น มาช่วยปูกระเบื้องอีกด้ วย ที่น่ีจึงดูคึกคักมาก แต่ถึงพระท่านจะทางาน
กันจนดึ ก เพื่ อ ตามงานให้ ทันกาหนดตารางเวลาจนสามสี่ทุ่ม แต่ ท างเดิ นจงกรมก็ไ ม่ ร้างลา ยังมี
รอยเท้ าของท่ า นเหล่ า นี้ ประทั บ ไว้ ทุ ก วั น เช้ าๆข้ อวั ต รตี 3 สวดมนต์ ภ าวนาก็ ไ ม่ ล ะเว้ น
ครูจารย์ท่านนอกจากมาตรวจดูงานแล้ วยังมาอบรมธรรมะสั่งสอนการทางานให้ หมู่สงฆ์ ซึ่งก็นับว่ า
เ ป็ น น้ า ช โ ล ม ใ จ แ ก่ บ ร ร ด า ศิ ษ ย์ ทั้ ง เ ล็ ก ใ ห ญ่ อ ย่ า ง สุ ด จ ะ ห า ป ร ะ ม า ณ มิ ไ ด้ จ ริ ง ๆ

ท่านชี้ไปที่อังสะ แล้ วบอกว่ า สิ่งนี้ท่พี วกท่านครองอยู่น้ันเป็ นสัญลักษณ์แห่ งผู้แสวงหาทางพ้ นทุกข์
เดินตามทางแห่ งพระธรรมแล้ วจงอย่าลืมตัว ว่ามิใช่คฤหัส ถ์แล้ วทาการสิ่งใดต้ องตั้งใจขัดเกลาจิตใจ
ด้ วยงานที่กระทานั้นๆ ด้ วย ข้ อวัตรก็อย่าขาด สาหรับเราท่านให้ ตามรู้ สิ่งที่มากระทบกับใจ ว่าผลเกิด
อะไรกับกายใจนี้บ้าง และให้ ตามไปดูเหตุของมัน ให้ ร้ แู ละวางเสียไม่ว่าอารมณ์น้นั จะเป็ นอะไร ใจต้ อง
ควบคุมได้ ใจต้ องมีปัญญารู้พิจารณาอยู่เสมอ อย่ ามองแต่ ภายนอก ทางานให้ เข้ ามาที่ใจ ถึงแม้ จะ
ไม่ใช่พระแต่การภาวนาไม่แยกพระหรือโยม ตั้งใจสิ่งใดต้ องไม่ย่อท้ อทาให้ สดุ แรงใจ อย่าละล้ าละลัง
หยุดระหว่างทาง

26 เมษายน ตรวจงานพระประธานสี่ทิศ ที่จะประดิษฐาน ณ องค์พ ระเจดีย์ ในวันที่12 พ.ค. นี้
สวยงามมากๆ แต่ อาจมีปัญหาที่นา้ หนักองค์ท่านมากกว่ า 500 กก. จะยกขึ้นไปได้ อย่ างไรดี ทุกๆ
องค์เป็ นพระที่สวยงามที่สดุ ที่เคยเห็นมา ช่ างเสาร์ท่านมีฝีมือสุดยอดจริงๆ อีกส่วนก็คงเพราะบารมี
ของท่ า นเจ้ าพระคุ ณ สมเด็ จ ฯ นะครั บ ที่ ท าให้ พระประธานทั้ งสี่ นี้ งามอย่ างไม่ มี ท่ี ติ
อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ

27 เมษายน ติดตั้งแล้ วครับ ท่านเทพราชเทพารักษ์ ท้ าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ณ ภายในองค์พระเจดีย์
---๑.ท้ าวธตรัฏฐะ อยู่ทางทิศตะวันออกของภูเขาสิเนรุ เป็ นผู้ปกครองคันธัพพ เทวดาทั้งหมด
---๒.ท้ าววิรุฬหกะ อยู่ทางทิศใต้ ของภูเขาสิเนรุ เป็ นผู้ปกครองกุมภัณฑเทวดาทั้งหมด
---๓.ท้ าววิรูปักขะ อยู่ทางทิศตะวันตกของภูเขาสิเนรุ เป็ นผู้ปกครองนาคะ เทวดาทั้งหมด
---๔.ท้ าวกุเวระ หรือ ท้ าวเวสสุวรรณ อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาสิเนรุ เป็ นผู้ปกครองยักขะเทวดา

