สิงหาคม 2560
5-6 สิงหาคม สารวจพื้นทีอ่ .ท่ าแร่ จ.สกลนคร เพื่อสร้ างวัดป่ าแก้ วบดินทร

เดินทางไปสกลนคร ไปดูพ้นื ที่เพื่อจะสร้างวัดป่ า ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
10 และครู จารย์มหาจักรายุธ ที่ท่านต้องการวัดป่ าในอุดมคติ เล็กๆสะอาดสงบเงียบ สัปปายะต่อการประพฤติ
ปฏิบตั ิ ไปครั้งนี้ตอ้ งคอยเช็คข่าวการเดินทางกันตลอดเนื่องจากเส้นทางในสกลนครยังมีหลายพื้นที่ที่ยงั น้ าท่วมอยู่
หลบเลี่ยงเส้นทางน้ าท่วมใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกหลายชัว่ โมง จนสามทุ่มครึ่ งจึงถึงวัดป่ าโนนขุมเงิน บ้านนาตงวัฒนา
อ.โพนนาแก้ว สกลนคร ดึกแล้วก็จริ งแต่ที่วดั ยังมีชาวบ้านมาสวดมนต์กนั อยูก่ ว่าสองร้อยคน กว่าจะเลิกก็เที่ยงคืน
ได้ คืนนี้เราประชุมเตรี ยมงานกับคุณต้อจนตีสามกว่าจะได้พกั ผ่อนกัน เช้าหลังเตรี ยมอาหาร ถวายจังหันเสร็ จ พระ
อาจารย์มหาจักรายุธ พาพวกเราเดินทางไปดูที่ ซึ่งตั้งอยูบ่ า้ นหนองกระบอก อ.ท่าแร่ อยูห่ ่ างจากวัดป่ าโนนขุมเงิน
ไม่มากนัก ใช้เวลาเพียง 20 นาทีก็ถึงพื้นที่ ลักษณะพื้นที่เป็ นที่ราบ ขณะที่ไปมีน้ าท่วมขังไม่มากนัก ต้นไม้สูงใหญ่
ส่ วนใหญ่เป็ นต้นจิก ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ และ10+ไร่ ติดถนน 2 ด้าน ยังไม่มีโฉนดเป็ นที่หวั ไร่ ปลายนา เจ้าของจะขาย
ไร่ ละ 80,000 บาท พิจารณากันแล้วเห็นตรงกันว่า ขนาดพื้นที่เล็กไปไม่เหมาะสาหรับวัดป่ า วัดนี้ ท่านเลขากาญฯ
ทุ่มเทเต็มที่ จะสร้างถวายให้สาเร็ จเป็ นวัดแรกในชี วิตที่จะได้เริ่ มตั้งแต่ตน้ เป็ นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้ว อุปสรรค
เล็กน้อยตอนนี้ คงไม่ทาให้พวกเราท้อได้เพราะ พวกเรายังคงอยากสร้างวัดในอุดมคติกนั อยูน่ ะครับ รอให้ได้ที่ที่
เหมาะสม อยูโ่ ซนอาเภอโพนนาแก้ว ยิง่ ถ้าอยูไ่ ม่ไกลจากวัดป่ าโนนขุมเงินคงจะดียงิ่

7-8 สิงหาคม กราบมุทติ าสักการะพ่ อแม่ ครูอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต วัดถา้ เต่ า เนื่องในวันคล้ ายวันเกิด 7
ส.ค. ครบ 69 ปี เต็ม ในนามคณะศิษย์ มูลนิธิฯ ได้ กราบขอโอกาสจัดทาโครงการ "70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมร
โต" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อท่านดังนี ้
1. สร้ างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ห้ องพิเศษ 9 เตียง ห้ องสงฆ์อาพาธ 1 ห้ องให้ รพ.วังเจ้ า จ.ตาก
งบประมาณ 12 ล้ านบาท
2. อาคาร 2 ชัน้ ชันล่
้ างเป็ นห้ องกายภาพบาบัด ห้ องตรวจรักษาทางทันตกรรม ชันบนเป็
้
นห้ องประชุมใหญ่ให้ รพ.
ด่านมะขามเตี ้ย จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 8 ล้ านบาท โดยขอใช้ ชื่ออาคารทัง้ 2 แห่งว่า " อาคาร 70 ปี ธัมมรโต"
ซึง่ จะแล้ วเสร็จในปี หน้ าซึง่ ครบ 70 ปี ของพ่อแม่ครูอาจารย์
3. จัดพิมพ์หนังสือ "ที่ระลึก 70 ปี ธัมมรโต" ต้ นฉบับหนังสือสวดมนต์ที่ครูจารย์จดั ทามาหลายปี จานวน 1000
เล่ม งบประมาณ 5 แสนบาท

11 สิงหาคม มอบเตียงไฟฟ้าให้ น้องรั ตน์ ธรรมบริกร
เตียงไฟฟ้านั่งได้ พลิกตัวเองได้ มีที่ถ่ายหนักเบา และ
ช่องสระผม ซึง่ ดูเหมาะกับน้ องรัตน์ ธรรมบริ กรของเรา
ที่ประสบอุบตั ิเหตุคอหัก แขนขาใช้ งานไม่ได้ เพราะ
อุบตั ิเหตุรถยนต์หลังกลับจากทาบุญ ผ่านไปหลายปี
แล้ วน้ องอาการดีขึ ้น มูลนิธิดวงแก้ วเราจึงขอตอบแทน
บุญ คุณ ของน้ อ งรั ต น์ ข อมอบเตี ย งไฟฟ้ าเตี ย งนี ใ้ ห้
เพราะคงช่วยน้ องให้ ช่วยเหลือตัวเองได้ ดียิ่งขึ ้นนะครับ
17 สิงหาคม โครงการ30ปี มูลนิธิดวงแก้ ว
ประชุมเตรี ยมการก่อสร้ าง อาคารผู้ป่วย 30 เตียงสามัญ และห้ องพิเศษ 9 ห้ อง ห้ องสงฆ์อาพาธ 1 ห้ อง มีการ
แก้ ไขแบบอย่างมากหลายรายการ ตังแต่
้ โครงสร้ างพื ้นฐานจนถึงสุขภัณฑ์และสีทาผนัง จากบ่ายโมงจนสามทุ่ม
สรุปได้ จงึ ส่งให้ ทางบริษัทไปจัดทาแบบโครงสร้ างมาใหม่ใน 1 เดือน

18-19-20 สิงหาคม อบรมปฏิบัติธรรม ณ วัชรธรรมสถาน นครชัยศรี โดย พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต และ
พระอาจารย์สมพร วัดป่ าท่างาม เมื่อเสร็ จอบรม คณะศิษย์นาโดยพระอาจารย์สวุ ิทย์และพระอาจารย์สมพร พา
คณะศิษย์ทาการคารวะขอขมาพ่อแม่ครู จารย์บุญมี พร้ อมรับฟั งโอวาทจากท่าน ทังนี
้ ้คณะศิษย์ได้ ขออนุญาต
จัดสร้ างอาคาร " 70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัม มรโต " มอบให้ รพ.วัง เจ้ า จ.ตาก และรพ.ด่านมะขามเตีย้ จ.
กาญจนบุรี และจัดทาหนังสือตาราบทสวดมนต์ ถวายเป็ นที่ระลึกครบ 70ปี ของท่าน ในปี หน้ านี ้ – ท่านว่าการ
สร้ าง รพ.ในเขตชายแดนชนบททังสองแห่
้
งจะมีประโยชน์กบั พี่น้องชายแดนที่ขาดแคลนและเดือดร้ อน สมควร
ช่วยกัน

20 สิงหาคม หล่ อพระพุทธเมตตา รพ.ยางตลาด

เสร็ จแล้ วก็มาหล่อพระพุทธเมตตา ที่เป็ นพระองค์เดียวที่เหลืออยู่ที่พทุ ธคยา ท่านว่าสวยงามสงบเย็นด้ วยเมตตา
เหมาะจะมอบให้ รพ.เพื่อให้ ผ้ ทู ี่กาลังทุกข์ ได้ คลายทุกข์ลงบ้ างโดยใช้ พระธรรมที่สื่อจากพระพักตร์ ที่เมตตาของ
พระพุทธรูปนี ้...ผ่านไปอีกปี สาหรับสิ่งดีๆ ที่ครูจารย์บญ
ุ มีมอบให้ พวกเรา....

สรุ ปผลการดาเนินการก่ อสร้ างพระบรมธาตุเจดีย์ญาณสังวรานุสรณ์
ต้ นเดือนที่ 18 เดือนสิงหาคม 60 งานที่ทาตอนนี ้ทาไปได้ ไม่มากนักเพราะฝนตกตลอดเกือบทุกวัน ณ
บริเวณเจดีย์ ได้ ปรับที่วางระบบระบายน ้า ทาพื ้นลายอิฐถนนระเบียงเจดีย์ชนนอก
ั้
ปูหินรอบๆเจดีย์ เทพื ้นปูน
ทางเข้ าเจดีย์ทางทิศเหนือ ติดกระจกทาซุ้มเจดีย์ทงสี
ั ้ ่ด้านรอบเจดีย์ เหลือด้ านทิศใต้ ไว้ สาหรับพระเจ้ าทันใจ ที่จะ
สร้ างวัดสมโภชองค์เจดีย์ ทาบ่อพญานาคหน้ าเจดีย์สาหรับล้ างชาระล้ างกายทังล้
้ างหน้ าล้ างมือล้ างปากก่อนเข้ า
ทาความเคารพพระบรมธาตุ ส่วนงานด้ านอาคารมูลนิธิดวงแก้ ว ก็ทาห้ องพักใต้ หลังคา ห้ องทางานชันบนและ
้
ห้ องตรวจรักษาชันล่
้ าง ซึง่ ในอนาคตก็คงเป็ นอาคารดูแลรักษาผลประโยชน์ขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ต่อไป

12 ส.ค.60 นาช้ างเข้ าติดตังหน้
้ าประตูทางเข้ าพระบรมธาตุเจดีย์
ช้ างทรงทังแปดหมายถึ
้
งหลักเป้าหมายแห่งพระวินยั ทังแปดข้
้
อขององค์พระศาสดา ที่บรรพชิต ยึดเป็ น
ข้ อปฏิบตั ิ เปรี ยบประดุจเสาหลักคายันปกป้องพระสงฆ์ให้ ลอดพ้ นจาก กิเลสตัณหาและอุปาทาน หากภิกษุรูปใด

ปฏิบตั ิหลุดไปจากแนวทางนี ้ย้ อมมิอาจเข้ าสูพ่ ระธรรมได้ ประดุจต้ องผ่านด่านช้ างทังแปดก่
้
อนเข้ าสูอ่ งค์พระบรม
ธาตุ ซึ่ ง เปรี ยบประดุ จ พระรั ตนตรั ย และ ขอเป็ นข้ อเตื อ นใจขอ งผู้ ประพฤติ ป ฎิ บั ติ ธ รรมต่ อ ไป
ชื่อและความหมายของช้ างทรงทังแปดเชื
้
อก ณ พระบรมธาตุ เจดีย์ มาจากลักษณะการตัดสินธรรมวินยั 8 คือ
ธรรมที่มงุ่ ไปสู.่ ..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วิราคะ คือ ความคลายกาหนัด, ความไม่ติดพัน เป็ นอิสระ
วิสงั โยค คือ ความหมดเครื่ องผูกรัด,ความไม่ประกอบทุกข์
อปจยะ คือ ความไม่พอกพูนกิเลส
อัปปิ จฉตา คือ ความมักน้ อย
สันตุฏฐี คือ ความสันโดษ
ปวิเวก คือ ความสงัด
วิริยารัมภะ คือ การประกอบความเพียร
สุภรตา คือ ความเลี ้ยงง่าย

15 สิงหาคม ประตูใหญ่องค์พระบรมธาตุเจดีย์มีอยู่ 4 บาน เป็ นบานประตูแสตนเลสจากประตูเหล็กไทย
ลงลายประดับด้ านหน้ าเป็ นช้ างพระโพธิสตั ว์ทรงแบกบุศบกพระบรมสารี ริกธาตุไว้ ด้ านหลังเป็ นดอกบัวสี่เหล่า
ประตูทงสี
ั ้ ่เป็ นข้ อเปรี ยบเทียบของอริยสัจสี่ ที่เป็ นทางเป็ นหลักธรรมไปสูค่ วามรู้แจ้ ง ไปสูพ่ ระรัตนตรัย ซึง่ ก็คือพระ
บรมสารี ริกธาตุ ที่เป็ นตัวแทนของพระพุทธองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ซงึ่ อยู่ภายใน พวกเรากระทาการสร้ าง
พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี ้ด้ วยใจอันเคารพศรั ทธาในพระบรมศาสดา พระรัตนตรัยอันประเสริ ฐ ถึงแม้ มิอาจเทียบ
ได้ กบั เจดีย์ใดๆ แต่ด้วยใจพวกเราทุกคนก็สดุ จิตสุดใจแล้ ว

กลางเดือนสิงหาคม งานส่วนใหญ่ของการก่อสร้ างอยู่ ที่การปูกระเบื ้องบนลานเจดีย์ชนบน
ั ้ เป็ นลายไม้
สองสี หลังปูไปได้ สกั 30% ท่านอาจารย์วะดูจะพอใจอยู่นะครับ งานไฟฟ้าพี่สเุ มธส่งช่างไปทาแต่ยงั ไม่เสร็ จคง
ต้ องรออีกสักสองสามครัง้ และงานหลักอีกครัง้ ก็เป็ นอาคารดวงแก้ วซึง่ ท่านอาจารย์แขกกาลังทาสีอยู่ทงอาคาร
ั้
ด้ วยสีเขียวขาว แต่ท่านอาจารย์ชนุ ให้ เปลี่ยนเป็ นสีเขียวชมพูแทนครับโคนต้ นไม้ ด้านหลังช่างเททาเป็ นที่นงั่ สีชมพู
ไว้ ให้ นงั่ ชมพระเจดีย์ด้วยครับ...แปลกดีผิดแผนไปหน่อยแก้ ไม่ทนั ครับ งานหนักเรื่ องไม้ ช่องลมก็คงเป็ นพี่ปลาและ
พี่ศิวาและพระในวัดช่วยกันขัดจนเรี ยบแล้ วส่งต่อท่านชุดทาสี แล้ วเริ่ มติดตังรอบองค์
้
พระเจดีย์สวยงามมากเลย
ครับ ระบบระบายน ้ารอบองค์เจดีย์เกือบเสร็จแล้ วครับเหลือกงานอีกไม่มากก็คงสมบูรณ์ครับ

