มีนาคม 2563
8 มี.ค. วัดบุญญาวาส เททองหล่อพระประธาน ณ วัดบุญญาวาส พระประธานวัดป่ ามหาวัน พระปิ ย
พุทธบรมไตรโลกนาถและพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เพื่อไปประดิษฐาน ณ วัดป่ ามหาวัน

เสร็ จพิธีเททอง ก็เรี ยนปรึ กษาครู จารย์เรื่ องการตกแต่งองค์พระธาตุมหาวัน น่าน ครู จารย์ท่านพิจารณา
ให้ใช้หินเทียมเป็ นพื้นลานเจดีย ์ ส่ วนฐานเจดียใ์ ห้ใช้หินหยกขาวครับ ลายประดับฐานล่างกาลังดูแบบที่บุญญา
วาสว่าจะใช้แบบไหนดีครับ เบื้องต้นให้สอบราคาจากคุณขาวช่างที่ทาเจดียใ์ ห้ท่านอจ.ที่บุญญาวาสครับ ส่ วนถ้า
เพื่อนๆ ท่านใดมีร้านที่สามารถทาได้ดีและราคาย่อมเยาว์ช่วยแนะนาด้วยนะครับ

อ่างศิลา เตรี ยมงานผูกพัทธสี มาฝังลูกนิ มิตวัดป่ าบัวแก้วฯและจัดของตกแต่งวัดป่ ามหาวันก่อนพิธีมอบ
ถวายวัดใน วันเกิดครู จารย์มิถุนายนนี้ครับ. เพื่อนๆว่างมาร่ วมบุญกันนะครับ

9 มี.ค. รพ. ทองผาภูมิ เช้าตีสี่คุณสมศักดิ์มารับที่ธรรมวิภาวันตีสี่ขบั รถไปทองผาภูมิ เช้าถวายจังหันท่าน
วะท่านไก่เสร็ จก็ถวายโคมไฟช่ อที่ศาลาใหม่ โคมไฟโซลาร์ เซลล์ เรซิ นสาหรั บซ่ อมพื้นไม้ศาลา ปานะและ
ตั ว อย่ า งลู ก นิ มิ ต จากอ่ า งศิ ล า ปรึ กษางานผู ก พั ท ธสี มาฝั งลู ก นิ มิ ต วั ด ป่ าบั ว แก้ ว ในกลางปี หน้ า
เสร็ จก็มาตรวจงานก่อสร้างที่รพ. ทองผาภูมิพร้อมคุณเวโรจน์และคุณพรชัย งานต่างๆเตรี ยมพร้อมจะเดินหน้า
แล้ว แต่ทางกองแบบของกระทรวงสาธารณะสุ ข ให้วิศวะทุกสาขาและสถาปนิ กรับรองแบบอีกครั้ง! เนื่ องจาก
รพ. ส่ งแบบไปที่สสจ. และประสานไปกระทรวงฯ ซึ่งอาจไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่ได้ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงทั้ง
อาคาร แต่ เ ราท าอาคารสองชั้น ซ้อ นในอาคารเดิ ม ทางรพ และสสจ.เองก็ เ ลยให้เ ราด าเนิ น การเองไม่ ไ ด้
ประสานงานให้ อาจเพราะไม่เข้าใจก็เป็ นไปได้ วันนี้ ประชุมกันแล้วจึงสรุ ปว่า ให้วิศวะทุกสาขา ตั้งแต่ โยธา
ไฟฟ้า เครื่ องกล สิ่ งแวดล้อม สุ ขาภิบาลและสถาปนิกรับรองแบบไปให้ใหม่ ส่ งไปให้ทางกระทรวงทราบอีกครั้ง
หวังว่าครั้งนี้ทางจังหวัดจะส่ งให้ถึงกองแบบที่กระทรวงครับ จะได้เข้าใจกันง่ายขึ้น

9 มี.ค. ตรวจงานปิ ดทองช่างช่างสุ รินทร์ ลงรักปิ ดทอง ลายคา ล้านนา งานไม่เรี ยบร้อยครับ ทองไม่ซอ้ น
กันเห็นเป็ นแผ่นๆเลยใช้ทองประมาณ 4*4 ซม. ไม่ได้ใช้ 8*8 ซม. สี ถลอก เปื้ อนเป็ นรอยไม่เรี ยบ เห็นสี รองพื้น
หลายแห่ ง แผ่นเทพพนมที่ว่าจะติดให้ก็ยงั ไม่ได้ติด สายล่อฟ้าเห็นๆอยูก่ ็ไม่ได้แต่งสี ให้ ดูจะขาดการเอาใจใส่ นะ
ครับ รอบๆองค์พระธาตุก็มีขยะเต็มไปหมด คงต้องแก้ไขงานทาความสะอาดและเก็บรายละเอียดให้เรี ยบร้อย
ก่อนนะครับ ยังไม่ผา่ นครับ หาช่างไม่เจอครับ บอกว่ามาทางานแต่ไม่มีคนเห็นเลย

11 มี . ค. มอบเตี ย งคลอดให้ร พ.สมเด็จ พระปิ ยะฯ ทองผาภู มิ เตี ย งคลอดและเตี ย งไฟฟ้ า ส่ ง ถึ ง รพ.
เรี ยบร้อยแล้วครับ

14 มี.ค. เตรี ยมเครื่ องบูชาพระบรมสารี ริกธาตุ ตระเวนรอบเมือง เริ่ มจากร้านพราวสาหรับดอกไม้ที่
สวยงาม เตรี ยมเครื่ องประดับเพชรพลอยสวยๆประดับเครื่ องบูชา เตรี ยมพระพุทธรู ปหิ นหยกไว้ให้ผคู ้ นกราบ
ไหว้ กระถางธูป แจกัน เชิงเทียนล้วนคัดสรรให้สวยสมพระประธานในวัดแห่งนี้ตลอดไป

เตรี ยมเครื่ องบูชาพระบรมสารี ริกธาตุ ตระเวนรอบเมือง เริ่ มจากร้านพราวสาหรับดอกไม้ที่สวยงาม
เตรี ยมเครื่ องประดับเพชรพลอยสวยๆประดับเครื่ องบูชา เตรี ย มพระพุทธรู ปหิ นหยกไว้ให้ผูค้ นกราบไหว้
กระถางธูป แจกัน เชิงเทียนล้วนคัดสรรให้สวยสมพระประธานในวัดแห่งนี้ตลอดไป

15 มี.ค. ธรรมะจากพระโอษฐ์ วันนี้ ท่านเริ่ มด้วยมหาประเทสสี่ ตามด้วยอาหาร/ปานะที่นามาถวายพระ
ต่ อ ด้ ว ย รั ต น สู ต ร ป้ อ ง กั น โ ร ค ร ะ บ า ด จ บ ด้ ว ย ตั ณ ห า สิ บ ก ลุ่ ม จ า ก บ ท ธ ร ร ม จั ก ร ฯ
1.สิ่ งใดไม่ได้หา้ มไว้ว่าไม่ควร แต่เข้าได้กบั สิ่ งที่ไม่ควร_อกัปปิ ยะ สรุ ปว่าคือไม่ควร 2. สิ่ งใดไม่ได้หา้ มแต่เข้าได้
กั บ สิ่ งที่ ค วร_กั ป ปิ ยะ สรุ ปว่ า ควร 3.สิ่ งใดที่ ไม่ ท รงอนุ ญาตแต่ เ ข้ า กั บ อกั ป ปิ ยะสรุ ปว่ า ไม่ ค วร

4.สิ่ งใดไม่ทรงอนุ ญาตแต่เข้าได้กบั กัปปิ ยะสรุ ปว่าควร เป็ นข้อที่ควรเอามาพิจารณาเช่นปานะผลไม้มีไว้แปด
อย่าง แต่ปัจจุบนั มีมากมาย ท่านก็ให้พิจารณาเอาเช่ นถ้าไม่ใหญ่กว่าผลมะตูมทานไปแล้วไม่ได้ก่อเกิ ดกาลัง
เหมือนอาหารก็อนุโลมได้แต่กใ็ ห้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้น. หรื ออาหารแห้งแม้เก็บได้ไม่เสี ยแต่กใ็ ห้ได้เช้าชัว่
เที่ยงเท่านั้น นามาถวายอีกไม่ได้ ปานะที่เป็ นน้ าตาลเช่นน้ าผึ้งน้ าอ้อย มีอายุเจ็ดวัน ปั จจุบนั มีน้ าอัดลมน้ าหวาน
หลากหลายชนิ ดก็เก็บได้แต่เจ็ดวันจะเอามาเวียนถวายแล้วถวายอีกไม่สมควร เพราะผิดที่เจตนาข้อสิ กขาบัญยัติ
คือว่าถือเป็ นการสะสมอาหาร ท่านว่าปัจจุบนั พระท่านทาผิดกันมาก อาจแก้ตวั ว่าเกรงใจโยมที่เอามาถวาย ซึ่งถ้า
โยมรู ้ว่าตนทาให้พระผิดวินัยย่อมทราบว่าเป็ นบาป และคงไม่สบายใจ แต่ถา้ โยมทราบว่าพระไม่ยอมผิดวินัย
เคร่ งครัดในเจตนาไม่สะสมอาหาร แทนที่จะเสี ยใจหมดศรั ทธาน่ าจะกลับกลายเป็ นเพิ่มศรั ทธา เลื่อมใส่ ใน
พระพุทธศาสนายิง่ ๆขึ้น เรื่ องพระภิกษุไข้ หรื ออาพาธ ท่านก็อนุโลมให้ฉนั ได้แค่น้ าข้าวต้น น้ าเนื้อต้ม ที่ใส่ และ
ไม่มีกากเท่านั้น เห็นบางที่สั่งอาหารมาฉันเหมือนเช้าเหมือนเพล ดูแล้วทาให้เสื่ อมศรัทธาจริ งๆ รัตนสู ตร เป็ น
มนต์ที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ปราบโรคระบาดในเมื องเวศาลี เราจึงน่าจะมาร่ วมกันสวดเป็ นประจา เพื่อช่วยกันลด
การระบาดของโรคไวรัสที่กาลังกระทบการดาเนินชีวิตของพวกเราทุกคนในเวลานี้นะครับ

วัดป่ ามหาวัน ไฟไหม้ป่า ทางที่จะเข้าวัดป่ า
มหาวัน ตั้งแต่ถนนด้านนอกมีไฟไหม้ป่าข้าง ทาง
ตลอดสองข้าง ส่ วนทางเล็กที่แยกเข้าวัด กาลังไหม้
ทางซ้าย. และบางส่ วนข้ามไปด้านขวาแล้ว เข้าไป
ดูพ้ืนที่ในวัด ยังปกติดี แต่ป่าไผ่บนภูเขาด้านหลัง
วัด ใกล้ๆ สวนข้า วโพดก าลัง ไหม้อ ยู่ สั ก พัก มี
เจ้าหน้าที่ป่าไม้และอาสา อปพร. มาช่วยหลายคนมีรถน้ าสาหรับช่วยดับไฟมาด้วยสองคัน เห็นว่าจะช่วยคอยเฝ้า
ระวังให้ เพราะลมแรงมาก ฝนที่คล้ายๆจะตกก็ไม่ตกเพราะลมพัดไปหมด เย็นนี้คณะสงฆ์จากวัดป่ าบัวแก้ว สาม
รู ปท่านอาจารย์วะ อาจารย์ฐา อาจารย์ไก่ ไปช่วยดูแลการก่อสร้างที่ช่างทาไว้ไม่เรี ยบร้อย โดยมีพี่ปลาขับรถไป
ให้พร้อมวิช เด็กวัดคอยดูแลครู อาจารย์ คณะท่านไปถึงที่วดั ตอนไฟกาลังไหม้ เลยตกลงค้างที่วดั ป่ ามหาวันเลย
เพราะท่านว่าจะได้ช่วยๆกันถ้ามีเหตุ กราบขอบพระคุณครู อาจารย์ครับ

16 มี.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน คุณดุสิตส่ งแมคโครมาช่วยปรับที่ทากุฎีในป่ าอีกสองแก่งและบ่ายนี้ ปรับที่
ทาฐานแท้งค์น้ าแสนสองหมื่นลิตรครับ ท่านอาจารย์มหาสมควรจากวัดถ้ าผาดาจะมาสร้างถังสแตนเลสให้ปลาย
เดือนนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ ขอบคุณช่างแนนที่ส่งช่างบอยมาจัดการให้นะครับ

16 มี.ค. ครู จารย์วดั ป่ าบัวแก้วและวัชรธรรมสถาน กราบนมัสการพุทธสถานสาคัญๆ ในเมืองน่ าน
หลังเสร็ จงานที่วดั ป่ ามหาวันเย็นนี้ ครู จารย์วะครู จารย์ฐาและท่านไก่พาคณะไปกราบพระธาตุแช่แห้งพระธาตุ
ช้างค้ า วัดภูมินทร์ ก่อนกลับไปจาวัดที่วดั ป่ ามหาสันเช่นเดิมครับ

17 มี.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน น้ าหมดแท้งค์ไม่ทราบเพราะใช้มากหรื อดูข้ ึนมาไม่พอ แต่ก็ขอคุณดุสิตให้
คุณวิชาญเอาน้ ามาใส่ ให้อีกสองหมื่นลิตรครับ รถแมคโครวันนี้ปรับที่กฎุ ีในป่ าอีกสองหลังพร้อมทางจงกรมและ
ห้องน้ า ยังต้องทาทางขนส่ งของชัว่ คราวไว้ดว้ ย เสร็ จแล้วค่อยปรับคืนครับ

20 มี.ค. รพ. น่าน วันนี้เช้าไปเดินบาตรรอบรพ. น่านกับอาจารย์วิเชียร เสร็ จก็ไปถวายจังหันท่านเกษม.
สิ บโมงพยาบาลมาตรวจและรับตัวครู บาเกษมไปห้องผ่าตัด บ่ายกลับมาพักที่ห้อง เราเลยอยู่ดูแลจนเย็น ไม่มี
ปวด/เจ็บตาที่ผา่ ปกติดี เลยลากลับมาพักที่วดั คอวัง พรุ่ งนี้เช้าไปเดินบาตรกับท่านวิเชียรอีก เที่ยงๆคงได้กลับวัด
ป่ ามหาวันแล้วครับ จบไปอีกหนึ่ งภารกิ จ ขอบพระคุณพี่คณิ ตและคุณหมอชุ ติพงศ์ครั บรวมทั้งพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้การดูแลเป็ นอย่างดียงิ่ ครับ กราบอนุโมทนาครับ

21 มี .ค. รพ.น่ าน เช้าทั้งคุ ณ หมอชุ ติ พ งศ์แ ละคุ ณ พยาบาลได้ม าตรวจผลการผ่า ตัด ทราบว่า ได้ผลดี
มองเห็ นชัดเจนดี คุณพยาบาลก็แนะนาการปฏิบตั ิตวั หลังผ่าตัดการหยอดตาวันละสี่ ครั้งไม่ถูกน้ าหนึ่ งเดือนฯ
เสร็ จยังให้ดูวีดีโอแนะนาอีก ก่อนจะไปรับยากลับบ้าน คุณพยาบาลวรรณเพ็ญ ที่ดูแลที่ตึกนี้ยงั จาได้ว่าเราเคยมา
ผ่าตัดผป. ปากเเหว่งเพดานโหว่ที่รพ. น่าน มาตลอดหลายสิ บปี ดีใจที่ยงั พบเจอคนที่ทนั คณะเราบ้าง เหมือนได้
กลับบ้านเลยครับ ตึกที่เราเอาเด็กๆหลังผ่าตัดมาดูแลครับ. เธอเลยแวะเข้ามาอธิ บายการดูแลหลังผ่าตัดอีกครั้ง
ค่าใช้จ่ายทางรพ.ขอดูแลให้ท้ งั หมด จากการประสานงานของคุณหมอคณิ ตอดีตผอ.ที่เคารพ กราบขอบพระคุณ
แทนพระเกษมศักดิ์ดว้ ยนะครับ คุณหมอนัดตรวจอีกครั้งพุธหน้าครับ

21 มี.ค. วัดป่ ามหาวัน ไฟป่ าเข้ามาทางทิศตะวันตกอีกครับเห็นเป็ นควันไฟสี ขาวมาแต่ไกลเลยครับ งาน
กุฎีพระอาจารย์มุงหลังคาแล้วครับ พี่วิชาญช่วยมาปรับที่รอบๆกุฎีดว้ ยจะได้ดูสวยงามตามผังที่วางไว้ครับ จะ
ขาดก็แต่ตน้ ไม้ใหญ่ที่ไม่ได้ดงั ใจปรารถนาครับ หลังกุฎีกาลังเตรี ยมปรับที่ทาลานโพธิ์ครับ มีเวลาจะต้องไปดูหา
พระพุทธรู ปมาประดิษฐานสักองค์ครับ ทางจงกรมกาลังทาอีกสามแห่ ง และปรับพื้นที่ไว้อีกหนึ่ งแห่ งหลังกุฎี
รับรองพระเถระครับ ที่ตากผ้าเสร็ จรอปรับที่รอบๆอีกหน่อยก็คงสวยแล้วครับ พระธาตุมหาวัน ยังคงขมักเขม่น
ทาคานฐานพื้นลานประทักษิณอยูเ่ ลยครับ

22 มี.ค. วัดป่ ามหาวัน น่าน วันเกิดพี่วชั รี พาคุณพ่อคุณแม่มาทาบุญที่วดั งานวันนี้ช่างรองมุมหลังคา ก่อ
อิฐฉาบปูนห้องน้ ากุฎีพระอาจารย์ ช่ างหมานทาคานฐานเจดี ยย์ งั ไม่เสร็ จครั บ ช่ างพัฒกาลังปิ ดไม้หลังพระ
ประธานศาลาฟั งธรรม ส่ วนศาลาใหญ่ฉาบปูนใต้คานอยู่ ศาลาแปดเหลี่ยมช่างวุธกาลังมุงหลังคาครับ ครัวช่าง
บอยก่ออิฐผนังบนล่างและเริ่ มทาโครงหลังคาแล้วครับ พรุ่ งนี้ พระอาจารย์มหาสมควรมาทาแท้งค์น้ าสแตนเลส
ให้ครับ กราบขอบพระคุณครับ เราต้องไปเตรี ยมงานก่อสร้างที่ทองผาภูมิก่อนแต่จะรี บกลับมาช่วยงานท่านครับ

23 มี.ค. วัดป่ าบัวแก้ว เช้ามาจากน่านถึงกทม. ตีหา้ เดินทางต่อมาทองผาภูมิถึงเช้าถวาย
จังหัน แล้วถวายเครื่ องปั้ มน้ าโซลาร์ เซลล์ เครื่ องโซลาร์ เซลล์สาหรับไฟสปอร์ ตไลท์แปด
ชุ ดสาหรั บส่ งไฟฉายองค์พระธาตุให้สว่างไสวตลอดไปมี คุณอาไพบูลย์ จากบี บี เป็ น
สปอนเซอร์ครับ กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ เสร็ จก็ไปตรวจงานปิ ดทององค์พระธาตุ
บัวแก้วงานของช่ างสุ รินทร์ ลงรักปิ ดทอง ลายคา ล้านนา เหลือลงสี เครื อบทองก็คงจะ
เรี ยบร้อยครับ ต่อไปก็ตอ้ งไปรพ. เริ่ มงานก่อสร้างแล้วครับ
รพ.ทองผาภู มิ หลังเสร็ จ ตรวจงานเจดี ย บ์ วั แก้ว ก็มาประชุ มปรึ ก ษาเรื่ องงานก่ อสร้ างกัน ที่ ร้านคุ ณ
เวโรจน์ สรุ ปว่าได้รับการรับรองแบบจากทางวิศวะทุกสาขาเรี ยบร้อยแล้วครับ และส่ งกลับไปให้ท่านสสจ.
เรี ยบร้อยแล้ว เราจึงเริ่ มงานก่อสร้างกันต่อหลังจากหยุดมานาน คาดว่าคงจะเริ่ มเปิ ดทาง ปรับที่สร้างลิฟต์ให้
ผูป้ ่ วยได้ข้ ึนลงห้องผ่าตัดได้สะดวกขึ้นเร็ วๆนี้ครับ ทางห้องกายภาพ ห้องประชุมฯก็คงจะเริ่ มงานได้แล้วครับ อีก
ไม่นานเกินรอคงมีสิ่งดีๆ ให้พี่นอ้ งชาวทองผาภูมิได้ใช้กนั ครับ

23 มี.ค. โรงหล่อพระประยงค์ กลับจากทองผาภูมิ เย็นค่าก่อนกลับบ้านที่ปากน้ า แวะหาน้องวินุ รับ
กล่องทองที่เตรี ยมไว้สาหรับบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุในพระธาตุมหาวัน และชมผลงานหล่อพระประธานวัด
ป่ าบัวแก้วฯ และพระมหาปชาบดีโคตมี ที่เพิ่งแกะแบบ ออกมาแล้วชื่นใจครับ สวยงามมากๆ วัดป่ ามหาวันแห่ ง
นี้ พวกเราสร้างขึ้นเพื่อกราบถวายพ่อแม่ครู อาจารย์อคั รเดช-พระอจ.ตัน๋ ที่เราเคารพรัก และขออธิ ษฐานขอให้
สถานที่แห่งนี้ เป็ นที่ประพฤติปฎิบตั ิภาวนาของพระเจ้าพระสงฆ์ที่ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ อยูใ่ นพระธรรมวินยั และ
เป็ นที่สัปปายะของพุทธบริ ษทั ในการศึกษาปฏิบตั ิภาวนา ตลอดไป ด้วยกายและใจของพวกเรานี้ เราจะตั้งใจทา
สิ่ งที่ดีที่สุดที่จะกระทาได้กราบถวายพระบวรพระพุทธศาสนาให้ยงั่ ยืนสถิตย์สถาพรตลอดไปยิง่ นานเท่านาน

25 มี .ค. วัด ป่ ามหาวัน น่ าน งานทางเดิ นจงกรมสาหรั บกุฏี ห้าหลังใกล้เ สร็ จ แล้ว ครั บ คานพื้น ลาน
ประทักษิณเสร็ จแล้วเตรี ยมเทปูนครับ โรงครัวปรับแบบเล็กน้อย แต่ก็ข้ ึนโครงหลังคาแล้วครับ กุฎิพระอาจารย์
ใหญ่สวยแล้วครับ แต่มีปรับแบบตกแต่งอีกนิ ด ใส่ ฝ้าอีกหน่ อยคงสวยขึ้นอีกครับ งานศาลาแปดเหลี่ยมยังไม่
เรี ยบร้อยครับ ดูแล้วอาจต้องมีฝ้าเพดานด้วยครับ ลานโพธิ์ปรับพื้นครั้งแรกแล้วครับ รอปรับอีกทีคงสวยขึ้นครับ
ออกจากปากน้ าเช้า แวะซื้อของหน่อยแล้วก็เข้ามาตรวจงานกว่าจะเสร็ จก็เย็นแล้วครับ แต่กค็ งต้องกลับกทม. เลย
นะครับมีงานรออยู่

30 มี.ค. ตรวจงานปิ ดทองพระธาตุบวั แก้ว พระธาตุแห่ งนี้ มีผคู ้ นเคยเห็นแสงสว่างลอยอยูเ่ หนื อยอดเขา
แห่ งนี้เสมอๆ ในวันมอบถวายวัดผูค้ นที่มาร่ วมงานก็เห็นกันหลายท่าน ผมเองเมื่อ 6 เมษายน 2555 ช่วงเวลาที่ทา
การก่อสร้างอยู่ นั้น ตอนกลางคืนได้มาภาวนาบนโขดหิ นข้างๆศาลา ก็เห็นยอดเขาแห่งนี้สว่างเป็ นดวงไฟใหญ่ๆ
อยูเ่ หนือยอดเขาเป็ นเวลาประมาณครึ่ งชม. จึงได้อธิษฐานว่าถ้าสร้างถวายพ่อแม่ครู อาจารย์องค์หลวงตาพระมหา
บัวเสร็ จ ก็จะสร้างพระธาตุบนยอดเขาแห่ งนี้ ถวายเป็ นพุทธบูชาด้วย แต่หลังมอบวัดก็มีเรื่ องอื่นๆเขามาจนมา
สร้างได้ช่วงสร้างพระบรมธาตุเจดียถ์ วายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จญาณฯ จึงปรากฏเป็ นพระธาตุคู่กนั อย่างที่เห็น
ทุกวันนี้ และยังเป็ นพระธาตุ-เจดียท์ นั ใจ-ที่สร้างเสร็ จภายใน1วันคือตั้งแต่ตี2ของวันที่ 12 พ.ค. 60 ถึงบ่าย 3 โมง
ของวันที่ 12 พ.ค. 60 อีกด้วย แค่น้ ีเราก็กระทากันด้วยความยากลาบากยิง่ แล้ว แต่ก็เสร็ จออกมาสวยงามสะดุดตา
เมื่อหุ ้มทองคาเจดียน์ ้ ี เสร็ จก็จะยิ่งสวยงามมากยิ่งขึ้นและยังช่วยรักษาองค์พระธาตุบวั แก้วแห่ งนี้ ให้อยูไ่ ด้ไปอีก
นานเท่านานด้วยครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมบุญกุศลครั้งนี้ร่วมกันนะครับ

