มกราคม 2564
1 ม.ค. วัดป่ าบัวแก้ว ญานสัมปั นนุ สรณ์ อาคารต่างๆ ที่กาลังดาเนินการทั้งก่อสร้างและปรับปรุ งอยูต่ อนนี้ -ศาลา
อุโบสถ กาลังขยายออกมาอีกด้านละสองเมตร ตอนนี้ มุงกระเบื้องส่ วนขยายอยู่ครับ ส่ วนกาแพงแก้วศิลาแลงยังไม่ได้
เริ่ มทาครับ -ในส่ วนที่คุณเวโรจน์ช่วยดูแลให้สองอาคารได้แก่-ศาลา 108 ปี หลวงตาฯ กาลังปูกระเบื้องพื้นอยูค่ รับ -ศาลา
108 ปี สมเด็จญาณฯ กาลังก่อฉาบอยู่ครับ – ช้างทรงสมเด็จญาณฯ รอบองค์เจดี ยค์ ุณประจิตต์ส่งช่ างช้างมาซ่ อมทาเสร็ จ
แล้วครับ มีเวลาเหลืออยูอ่ ีกสองเดือนสาหรับการซ่ อมบารุ งอาคารและเสนาสนะทั้งหมดในวัด ก่อนที่จะเริ่ มงานสี อาคาร
ต่างๆ ในวัดและพระบรมธาตุเจดีย ์ เวลาถึ งจะมีน้อยแต่ช่วงนี้ เดินทางไปไหนไม่ได้ งานคงคืบหน้าไปได้เร็ วขึ้นกว่าเดิ ม
แล้วนะครั บ อาจทันตามที่ เคยวางแผนไว้ก็ได้ครั บ ถึ งแม้จะยากหน่ อย แต่ถ้าไม่ทนั ก็คงต้องปล่ อยทิ้งไว้ไม่เสร็ จตาม
กาหนดเช่นเคยครับ

ศาลาอุโบสถ

ศาลาอุโบสถ

ศาลาอุโบสถ

ศาลา 108 ปี หลวงตา

3 ม.ค. 64 คนงานลาออก จากวัชรธรรมสถาน! วันนี้คนงานที่เคยช่วยดูแลวัชรธรรมสถานสิ บกว่าปี ลาออกจะไป
เช่าบ้านอยูเ่ องหน้าวัชรธรรม เลยต้องมาจัดทาผังแปลน ระบบน้ า ระบบไฟฟ้ า ระบบกุญแจของอาคารต่างๆ เพราะที่เรา
จัดทาไว้เธอแก้ไขจัดเปลี่ยนตามใจฉัน จนกุญแจหาไม่พบเลยหลายๆ อาคาร ตั้งแต่เช้าตีหา้ ครึ่ ง ออกเดินทางไปวัชรธรรม
กว่าจะกลับมาถึงบ้าน หกโมงครึ่ ง อย่านึ กว่าจะเสร็ จนะครับ ไม่ทราบทาไปได้ถึงครึ่ งทางหรื อยังนะครับ นัดกันอีกครั้ง
สัปดาห์หน้าลุ ยกันเต็มๆอีกรอบครับ เบื่ออย่างไรก็ตอ้ งทาครับ เพราะตอนนี้ ท่านฐาอยู่รูปเดี ยว มีพี่เขียวดู แลคนเดี ยวก็
หนักอยูค่ รับ งานใดเราแบ่งปั นได้ก็ตอ้ งรับเอามาครับ คุยกันวันนี้ คงต้องใช้ไฟโซล่าเซลมาติดตั้งตามจุดต่างๆ ช่วยท่านฐา
หน่อย ท่านจะได้ไม่ตอ้ งเดินเปิ ดปิ ดไฟเช้าเย็นในเนื้อที่สิบไร่ ของวัชรธรรมสถานครับ

4 ม.ค. 64 ส่ งเตียงไปให้ผป. พี่ประยูร Prayoon Vongpromtong พี่ตนั๋ Bow Tun เอาเตียงไปส่ งที่ขนส่ ง
นครศรี ธรรมราชเรี ยบร้อยแล้ว อีกสองสามวันคงถึงผป. ได้ใช้งานนะครับ กราบอนุโมทนา

5 ม.ค. รพ.หนองวัวซอ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต ถ้ าเต่า เตรี ยมก่อ
ชั้นล่างและหลังคาชั้นสองครับ งานล่าช้าไปกว่ากาหนดมากครับ แต่ก็คงต้องอดทนไปครับ บางเรื่ องเราก็ไม่ทราบจะทา
อย่างไรครับ ผูร้ ับเหมาแต่ละคนแตกต่างกันครับ กราบอนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้ ครับ บุญกุศลที่ท่านทา
ปั จจัยที่ท่านร่ วมมาเราจะพยายามใช้ให้เกิ ดเป็ นสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดครับ เท่าที่จะสามารถทาได้ครับ สังคม
เปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนแปลง คนก็คงเหมือนกันครับ

6 ม.ค. 64 ส่ งชุ ดป้ องกันเชื้ อโรคตาม รพ.ต่างๆ วันนี้ ส่งไปได้อีก 2 รพ.ครับ รพ.ละ 100 ตัว รพ.พระปกเกล้า
จ.จันทบุ รี และรพ.อาภากรเกี ย รติ วงศ์ จ.ชลบุ รี ครั บ พรุ่ ง นี้ คงเป็ นรพ.สมุ ท รปราการนะครั บ ขอบพระคุ ณพี่ บุญตัน๋
พี่ประยูร เป็ นธุ ระจัดการส่ งให้ 2 รพ.นี้นะครับ ส่ วนท่านอื่นที่รับไปก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับ ช่วยๆ กันครับ ทราบว่า
ทุกคนเหนื่อยครับ เราพร้อมเป็ นกาลังใจช่วยเหลือกันครับ

7 ม.ค. 64 ส่ งมอบชุ ดกั น เชื้ อให้ รพ.สมุ ท รปราการ
คุณสุ พรรณี อาสามารับชุ ดป้ องกันเชื้ อโรคให้ รพ.สมุทรปราการ
อีก 200 ชุ ดครับ ช่วยกันในวินาทีน้ ี ใครช่วยกันได้ก็ตอ้ งช่วยเหลือ
กันแล้วนะครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่ วมใน
บุญกุศลนี้นะครับ
9 ม.ค. 64 วัชรธรรมสถาน เช้าออกจากธรรมะวิภาวันแต่เช้า ใส่ บาตรกลางทาง แล้วรี บมาถวายจังหันท่านอาจารย์ฐาที่
วัชรธรรม เสร็ จแล้วเดินตรวจระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาล เพื่อเปิ ดน้ าหยดรดน้ าต้นไม้ประจาวัน ต่อด้วยเช็ ค

ระบบกุญแจอาคารต่างๆ ทาได้สักครึ่ งก็หมดเวลาแล้ว กลับบ้านกันก่อน อาทิตย์หน้ามาทาต่อครับ ท่านฐาท่านว่าอยูค่ น
เดียวก็สบายดีครับ

11 ม.ค. 64 บริ ษทั Salo Tech. วันนี้ โอกาสดีได้มาเยี่ยมที่ทางานคุณประจักษ์ ที่
salo Tech. เพราะคุณประจักษ์ได้กรุ ณาทาเรื่ องขอแผงโซล่าเซลจาก บ.ฟิ โนล่า
จานวน 20 แผง ให้ทางมูลนิ ธิดวงแก้ว ไปดาเนิ นการจัดทาระบบไฟฟ้ าให้กบั
รพ.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในโครงการนี้ นอกจากจะจัดทาระบบไฟฟ้ า
ให้กบั ทางรพ.แล้ว ยังจะทาให้กบั พี่น้องบนดอยแม่ตื่นบริ เวณห้วยผาดาที่ทาง
วัดถ้ าผาดาดู แลอยู่ด้วยประมาณ 60 หลังคาเรื อนครั บ ขณะนี้ อยู่ในระหว่า ง
ดาเนิ นการจัดหาอุปกรณ์และระดมทุนเพื่อจะได้เริ่ มโครงการให้ได้หลังจากสถานการณ์โควิดดีข้ ึนแล้วนะครับ ทั้งนี้ ทาง
มูลนิธิฯได้ประสานงานกับทางรพ.แม่ระมาดและทางวัดถ้ าผาดาที่ดูแลอยูใ่ นพื้นที่แล้วครับ
13 ม.ค. 64 มอบของขวัญ เลี้ยงอาหาร ณ ดอยสันจุ๊
ดอยสันจุ๊ ชายแดนรัฐฉาน-ไทใหญ่ ไทย แม้จะเป็ นจุ ดที่ อ่อนไหว แต่ก็ มี
เด็กๆ กาพร้ า เสี ยบิดามารดาจากการต่อสู ้สงครามที่เขาเองก็ไม่รู้เรื่ องด้วย
เลย หลายปี ก่ อนเราไปมอบของให้เด็ก ๆ และชาวบ้านที่ ดอยไตแลงกับ
หลวงปู่ ฟั ก ก็เป็ นกลุ่มเดี ยวกัน ปี นี้ เราไปมอบของปี ใหม่ให้ชาวบ้านและ
เด็ ก ๆ 100 หลัง คาเรื อ น + ทหารไทยที่ ดู แ ลพื้ น ที่ อ ยู่ ด้ว ย ของที่ เ ป็ นสิ่ ง
ต้องการ ของเขาได้แก่ ข้าวสาร/อาหารแห้ง/เครื่ องนุ่ งห่ มกันหนาว/ผ้าห่ ม
นอกจากแจกของแทนน้ าใจแล้วพวกเราจะเลี้ ยงอาหาร (แสนอร่ อย) ที่เรา
ช่ วยกันทาให้พวกเขาพร้ อมถวายจังหันพระสงฆ์สามเณร 12 รู ปบนดอย
ด้วยครับ อากาศเริ่ มหนาวแล้ว แบ่งปั นความรักความปรารถนาดี จากใจถึง
ใจ แม้เรามักจะบอกว่าไม่มีเวลา ยุ่ง แต่เพื่อสิ่ งดี ๆ เล็กๆ น้อยๆ ให้พวกเขา
ลดเวลายุง่ ๆ ในชีวติ ของตัวเองแบ่งปั นกายใจ ข้าวของที่ดูเหมือนจะเกินความจาเป็ นให้พี่ๆ น้องๆ เด็กๆ ที่ท้ งั ชีวติ อาจไม่มี
โอกาสจะยุง่ เหมือนพวกเราได้เลยนะครับ เมตตาธรรมค้ าจุนโลก...น้อยๆ ใบนี้

15 ม.ค. 64 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย ์ องค์หลวงตา เริ่ มงานบูรณะกุฏีองค์หลวงตา กุฏีองค์หลวงตาที่เราร่ วมกันสร้าง
ถวายไว้ ณ วัดป่ าบัวแก้วฯเพื่อเป็ นอนุสรณ์ เป็ น พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย ์ ขององค์หลวงตาบ้านตาด ปี นี้ครบ 108 ปี ชาตกาล
องค์ท่าน ท่านอาจารย์วะ กรุ ณาปรับปรุ งแก้ไขตกแต่ง ทาหลังคาและเปลี่ยนไม้บนั ใดทางขึ้นกุฏี ทาสี ไม้ใหม่ และจะ
ซ่อมแซมไม้ที่พุพงั เสี ยหายไปตามกาลเวลาด้วยครับ

ศาลาอุ โ บสถ วัด ป่ าบัว แก้ว ฯ วัด ป่ าบัว แก้ว ฯสร้ า งถวายองค์ ห ลวงตาบ้า นตาดเมื่ อ 2555 ปั จ จุ บ ัน ได้รั บ
พระราชทานวิสุงคามสี มาแล้ว และมีกาหนดจะผูกพัทธสี มา ฝั่งลู กนิ มิตในกลางปี นี้ ประมาณต้นเดือนพค. ขณะนี้ กาลัง
ปรั บปรุ งบู รณะศาลาใหญ่เดิ มให้เป็ นศาลาอุ โบสถ เริ่ มงานมาตั้งแต่เดื อนพย. ขณะนี้ ทาหลังคาและปู พ้ืนส่ วนที่ ขยาย
ออกมาจากศาลาเดิมใกล้จะเสร็ จแล้วครับ

อาคาร108 ปี ฯ อาคาร คู่ 108 ปี องค์หลวงตาบ้านตาด และอาคาร 108ปี สมเด็จญาณฯ สร้างไว้บูชาคุณพ่อแม่ครู
บาอาจารย์ที่เคารพรักเทิดทูลเหนื อเศียรเกล้าทั้งสององค์ ไว้ ณ วัดป่ าบัวแก้ว ญาณสัมปั นนุ สรณ์ ซึ่ งเราก็ได้สร้างพระบรม
ธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุ สรณ์ ไว้ ณ วัดแห่ งนี้ ดว้ ย พ่อแม่ครู จารย์ท้ งั สองเป็ นสหธรรมิกสหายสนิ ท ที่เป็ นปูชนี ยบุคคลใน
วงค์พระป่ ากรรมฐานในยุคปั จจุบนั เป็ นครู บาอาจารย์ที่เมตตาอบรมสั่งสอนเรามานานหลายสิ บปี การที่ได้มีโอกาสตอบ
แทนพระคุณท่าน แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็ดว้ ยกายและใจนี้ที่ยงั รักและเคารพท่านอยูม่ ิรู้วาย
ปี นี้ ครบ 108 ปี ชาตกาลของทั้งสององค์ เราจึงถื อโอกาสอันเป็ นมงคลนี้ สร้ างอาคารนี้ ถวาย เพื่อนๆท่านใดที่
ยังคงรักและเคารพในองค์ท่านเรี ยนเชิ ญร่ วมบุญด้วยกันนะครับ ใกล้เสร็ จแล้วครับ อีกประมาณหนึ่ งเดื อนก็คงจะเสร็ จ
แล้วครับ ผ่านมาเกือบสามเดือนแล้วครับ

ศาลา 108 ปี หลวงตา

ศาลา 108 ปี ญาณสังวรานุสรณ์
17 มค. 64 สถานสงเคราะห์คนพิการพระประแดง เช้านี้ น้องกาญพามาสถาน
สงเคราะห์คนพิการพระประแดง มอบข้าวสารหนึ่งกระสอบให้คนพิการที่นี่ แต่เรา
เข้าไปเยี่ยมมิได้เพราะป้ องกันการแพร่ ระบาดของโควิด ปกติเรามาจัดเลี้ยงทุกๆ ปี
แต่ปีนี้ มาประสานจัดเลี้ ยง แต่ทาไม่ได้ครับ คงต้องเปลี่ ยนไปจัดอย่างอื่นแทนนะ
ครับ
19 ม.ค. 64 อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมีฯ
ความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมีฯ ณ รพ.หนองวัวซอ เริ่ มก่อผนังชั้นล่างไปตามห้องต่างๆ และ
โครงหลังคา ใกล้จะได้มุงแล้วครับ ในภาวะเช่นนี้ การเพิ่มพื้นที่ในการรักษาพยาบาลให้กบั แพทย์ พยาบาล เป็ นสิ่ งจาเป็ น
อย่างยิง่ ครับ เพื่อนๆ ที่มีจิตเมตตาช่วยเหลือพี่นอ้ งที่เดือดร้อน เรี ยนเชิญนะครับ

21 ม.ค. 64 ศาลาอุโบสถ วัดป่ าบัวแก้วฯ จากศาลาใหญ่เดิม ทาการขยายออกทุกด้าน และกาลังทากาแพงแก้วรอบ
อุโบสถ ด้วยศิลาแลงครับ เพื่อนๆ ร่ วมบุญด้วยกันนะครับ

อาคาร 108 ปี หลวงตาพระมหาบัวฯ ใกล้เสร็ จแล้วครับ เริ่ มก่อสร้างมาแล้วเกือบสามเดือนแล้วนะครับ บูชาคุณ
องค์ท่าน แม้เพียงเล็กน้อยนะครับ

อาคาร 108 ปี ญาณสังวรานุ สรณ์สร้างระลึกเป็ นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯในวาระ 108 ปี ชาตกาลของ
พระองค์ท่าน ขณะนี้เริ่ มเทปูนพื้นชั้นบนแล้วครับ ห้องน้ าก็เป็ นรู ปเป็ นร่ างแล้วครับ อาคารนี้ จะใช้รับรองพระสงฆ์ ตั้งแต่
พระอาคันตุกะ และนวกะที่จะเข้ามาพักภาวนา ณ วัดป่ าบัวแก้วฯ แห่งนี้

23 ม.ค. ธรรมวิภาวัน จัดของสังฆทานเพื่อส่ งถวายพ่อแม่ครู อาจารย์ในตจว.ชุดแรก 18 วัด

23 มค. เยีย่ ม รพ.สต. พุทธรักษา
เยีย่ มอนามัยพุทธรักษา วางแผนการเยี่ยมบ้านปู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน และผูป้ ่ วยที่ยากไร้ในเขตเมืองสมุทรปราการ คุณเล็ก
และท่านอาจารย์ธนาชัยพาชมรพ.สต.พุทธรักษา ที่มีเนื้ อที่ใช้งานค่อนข้างน้อย ต้องการขยายเพื่อจะได้ให้การดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยได้มากขึ้นและดียิ่งขึ้น คงต้องใช้เวลาอีกสักหน่ อยนะครับ เพื่อจัดวางผังอาคาร และเขียนแปลนแต่งเติมอาคารให้
เหมาะสมกับงานที่จะเพิ่มขึ้นครับ ในเวลาเช่ นนี้ ผูเ้ ดื อดร้ อนจากสถานการณ์ โควิดมีเพิ่มมากขึ้น เราทุกคนในสังคมใน
ประเทศคงต้องร่ วมมือร่ วมใจช่วยเหลือซึ่ งกันและกันแล้วนะครับ
พรุ่ งนี้ นัดเยี่ยมเยียนผูป้ ่ วยที่บา้ นแต่เช้านะครับ ใครสนใจติดต่อคุณกาญครับ มอบข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่ มให้
ผูป้ ่ วยกันครับ รับจากัดครับ ขอเป็ นคนที่เคยและทราบระเบียบการเยีย่ มผป.แล้วนะครับ

วัดหัวคู ้ ทาบุญเลี้ยงเต่าเลี้ยงสุ นขั วัดหัวคู ้ ที่วดั มีสุนขั สองสามร้อยตัว เต่าอีกพอๆกัน วันนี้ มาคุยสอบถามว่าทาง
วัดยังมีแมวอีกหลายร้ อยตัวเช่ นกัน มีคนงานช่ วยดูแลก็จริ ง แต่ก็ยงั คงขาดแคลนอยูค่ รับ ถ้ามีคนใจบุญมาช่วยก็คงดี ข้ ึน
ครับ คุยกับพระท่านว่าพรุ่ งนี้จะเอาข้าวสารมาถวายท่านสักกระสอบแบ่งเบาภาระในการดูแลน้องๆสุ นขั พวกนี้ครับ
การดูแลสุ นขั ที่วดั แห่ งนี้น่ารักมากครับ สุ นขั ป่ วยมีกรงให้อยู่ และยังมีคนพาไปรักษาให้ดว้ ย ตัวที่เกเรยังคงให้อยู่
ในกรง แต่ตวั ไหนนิ สัยดีไม่เกเรก็อนุ ญาตให้ออกมานอนเล่นนอกกรงได้ครับ แต่ละตัวหน้าตาแววตาดูยมิ้ แย้มมีความสุ ข
ดีครับ ไม่เหมือนบางแห่ง ตาเศร้ามากๆ พรุ่ งนี้ไปทาบุญกันนะครับ บ่ายๆวันอาทิตย์ เยีย่ มน้องหมา...เต่าแล้วแมวด้วย

24 ม.ค. 64 รพ.สต. พุ ท ธรั ก ษา เช้า มารั บ ฟั ง การท างานดู แ ลผูป้ ่ วยติ ด เตี ย งติ ด บ้า น ของอนามัย พุ ท ธรั ก ษา
สมุทรปราการ มีคนไข้ติดเตียงติดบ้านอยู่หลายๆคนครับแต่ละคนปั ญหาก็มากพอควร เปรี ยบเทียบกับผูป่วยลักษณะ
เดียวกันในต่างจังหวัด ดู จะลาบากกว่ามากเพราะในต่างจังหวัดจะมีลูกหลานญาติมิตร เพื่อนบ้านมาคอยช่ วยดู แลผูป้ ่ วย
แต่สังคมเมืองคนที่จะมาช่วยดูแลก็หายาก ญาติที่อยูด่ ว้ ยกันก็ตอ้ งทางานหาเงิน พื้นที่หอ้ งพักก็มกั จะแคบเล็กกว่าตจว.มาก
ครับ ดีใจที่มีโอกาสได้มาดูแลพวกเขาจากสถานการณ์โควิดนี่เองที่ทาให้เราไปไหนไม่ได้ตอ้ งกลับมาดูแลคนใกล้ตวั ครับ
เริ่ มงานวันแรกนี่ เรารับฟั งรายงานสรุ ปผูป้ ่ วยที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนจานวนเจ็ดราย ก่อนที่จะเข้าไปพบผป. และครอบครัว
รับฟังปัญหาและความต้องการจากเขาโดยตรง

เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยติดเตียงติดบ้าน
วันนี้ พวกเราจัดข้าวสารสองถุ งมาม่าปลากระป๋ องขนมปั งเสื้ อผ้า ผ้าขนหนู ผา้ ห่ มฯ มามอบให้ผป.ติ ดเตี ยงติ ดบ้านใน
ชุ มชนแพรกษา สมุ ท รปราการ มี ผูป้ ่ วยจานวนมาก ส่ วนใหญ่ ก็ เป็ นโรคเส้ นเลื อดในสมอง โรคชรา โรคเบาหวาน
ความดันฯ ผูป้ ่ วยเหล่านี้ ยงั มีความขาดแคลน ขาดโอกาส มากมาย หลากหลายอย่างที่พวกเราสามารถช่วยเหลือสนับสนุ น
ให้คุณภาพชีวติ เขาดีข้ ึนได้อย่างไม่ลาบากเลย ขอเพียงมีใจแบ่งปั นความสุ ขเล็กๆ น้อยๆ ของเราให้เขาบ้างเท่านั้นเองครับ

ผูป้ ่ วยนาง ป. อายุ 7 3ปี แขนขาอ่อนแรง อยูก่ นั หกคน ลูกสาวดูแล บ้านอยูก่ นั มานานพุพงั พร้อมจะพังลงมา พื้นและโครง
หลังคาไม่แข็งแรง ทางเทศบาลมาดูสองปี แล้วแต่ยงั มาช่วยแก้ไขให้ไม่ได้ หลังจากมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าห่ มให้แล้ว
เราจึงสารวจคร่ าวๆ ดู แล้วคงต้องให้ความช่ วยเหลือ แต่คงเอาช่างมาช่วยประเมินอีกทีก่อนนาเรื่ องเข้าประชุ มกรรมการ
มูลนิธินะครับ

ผูป้ ่ วยอัมพาต
หนึ่งใน ผูป้ ่ วย cva อายุ 45 อยู่
กันห้องเช่าเล็กๆ สามคน
สุ นขั สองตัว อาชีพเก็บขยะ
อยูก่ นั ลาบากมาก
ผูป้ ่ วยอายุแปดสิ บ อยูค่ นเดียวไม่มีญาติ เป็ นอัมพาตแขนขาอ่อนแรง อยูบ่ า้ นเช่าห้องเล็กๆคนเดียว อารมณ์ดียมิ้ แย้มแจ่มใส
น่ารักมากครับ เลยว่าจะเอาเคสนี้เข้าที่ประชุม พาอาสามาจัดระเบียบทาความสะอาดบ้านคุณยายให้ในช่วงงานปี ใหม่ของ
มูลนิธิปีนี้ครับ เห็นสภาพบ้านรกมาก ของดีๆที่มีคนมาให้ แม้แต่ของพระราชทาน ผ้าห่ มที่มูลนิธินามาให้ เธอก็บอกว่าจะ
เอาไปให้คนที่จนและลาบากกว่าเธอแถวๆระแวกบ้านด้วยครับ น่ารักจัง! เลยว่าจะชวนเพื่อนๆไปช่วยเธอบ้าง ไปกันนะ
ครับ ซื้ อตูเ้ สื้ อผ้า ชั้นวางของ ของใช้ในห้องน้ า และเสื้ อผ้าใหม่ให้เธอด้วยครับ

วัดหัวคู ้ ลาดกระบัง
เย็นๆ หลัง เยี่ย มบ้าน น้องกาญพามาเลี้ ย งแมวหมาที่ วดั หัวคู ้ก ันอี ก ครั้ ง นี้ เอาข้า วสารมาหนึ่ ง กระสอบกับ อี กสองถุ ง
สังฆทาน ยา ชุดผ้าไตร และย่าม มาถวายท่านเจ้าอาวาส อย่างที่เคยบอกนะครับ แมวหมาที่นี่อารมณ์ดีมากๆ เพราะปล่อย
เขาเป็ นอิสระ เข้ากรงตอนเย็น บ้านหมาอยูร่ วมกันเป็ นกรงใหญ่ บ้านแมวอยูแ่ ยกกรง แต่ละกรงมีคอนโดเป็ นชั้นๆอยูก่ นั
หลายชั้นๆละหลายตัว อย่างเจ้าขาวเจ้าดาที่อยูใ่ นห้องเจ้าอาวาสก็ทาตัวเป็ นเจ้าของห้องเลย สังฆทานวางตรงไหน เจ้าขาว
ตามไปเฝ้าเลยครับ

25 มกราคม 64 อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมีฯ
อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.หนองวัวซอ เห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ างแล้วครับ ตอนนี้ กาลังมุมหลังคา ก่อผนังชัี้ นบนและ
ชั้นล่ างอยู่ครั บ เมื่ ออาคารเสร็ จทาง รพ.คงจะได้พ้ืนที่ ใช้สอยเพิ่มขึ้ นอี กมากครั บ คงจะทาให้เจ้าหน้าที่ รพ.ทางานได้
สะดวกขึ้นในสถานการณ์ยุคโควิดเช่นนี้ นะครับ เพื่อนๆที่ยงั ไม่ได้ร่วมบุญกับพ่อแม่ครู อาจารย์ ยังมีโอกาสนะครับ เรี ยน
เชิญครับ

28 ม.ค. 64 ส่ งสังฆทานถวายครู บาอาจารย์
จัดการปิ ดกล่ อง จัดส่ งไปรษณี ยถ์ วายพ่อแม่ครู จารย์ตามวัดต่างๆ รอบแรก 18 วัด อี ก ไม่กี่วนั คงถึ งวัดนะครั บ กราบ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ

29 ม.ค. 64 กราบครู จารย์บุญมี
ครู จารย์ท่านปวดหลัง ทา MRI แล้วพบพยาธิ สภาพ ลองให้ยาทานก่อน ไม่ดีข้ ึน จึงต้องเริ่ มกายภาพบาบัด แต่ท่านได้รับ
ยาฉี ดแก้ปวดไปก่อน จึงต้องประเมินผลอีกครั้งหลังยาหมดฤทธิ์ นะครับ ทางมูลนิ ธิจึงได้จดั ถวายสังฆทาน ปานะและที่
ดึงหลัง พยุงหลัง จะได้ช่วยคลายกล้ามเนื้ อให้ลดการอักเสบลงนะครับ ส่ วนน้องกายภาพที่รพ.หนองวัวซอจะได้เข้าไป
ถวายการรักษาดู แลต่อเนื่ องต่อไปครับ พวกเราที่ เป็ นศิษย์ คงต้องช่ วยกันรักษาธาตุ ขนั ธ์ ของท่านนะครั บ การเดิ นทาง
นัง่ รถนานๆ นัง่ ท่าเดียวนานๆ เดิ นบาตรนานๆ ยกของหนัก หรื อการบีบนวดอย่างรุ นแรง ฯ เป็ นสิ่ งที่ท่านไม่อาจทาได้
เพราะจะทาให้พยาธิ สภาพยิ่งเพิ่มขึ้น ส่ วนเรื่ องการอบรมที่วชั รธรรมปรึ กษาท่านแล้วคงต้องงดไปก่อนนะครับ เรื่ องที่ดิน
มอกระโดนท่านเจ้าพนักงานที่ ดินหนองบัวลาภูแจ้งผลการตรวจสอบมาแล้ว สรุ ปว่าอยู่ในเขตป่ าไม้ถาวรครับ คงเป็ น
เรื่ องอีกนานเรื่ องการออกเอกสารสิ ทธิ ในเขตป่ าถาวร สรุ ปคงสร้างวัดในพื้นที่แห่ งนี้ ไม่ได้ครับ ส่ วนที่ที่ซ้ื อแล้วคงต้อง
โอนให้ท่านอาจารย์เพื่อใช้ได้เพียงที่พกั สงฆ์ต่อไปครับ การก่อสร้างก็คงไม่ได้ทาอะไรมากเพราะอยูใ่ นเขตป่ าไม้นะครับ
เรื่ องการสร้างเจดียท์ ี่วดั ป่ าศรัทธาถวายท่านก็ให้รอปรึ กษากันก่อน เป็ นอันว่าโครงการ108 ปี บูชาคุณองค์หลวงตาปี นี้ คง
เป็ นการสร้างศาลา108ปี หลวงตาและบูรณะวัดที่วดั ป่ าบัวแก้ว ฯ , และการสร้างอาคารตึกพิเศษ-สงฆ์อาพาธ 108ปี หลวง
ตาพระมหาบัว ให้รพ.หนองวัวซอ เป็ นหลักนะครับ

ตรวจงาน รพ.หนองวัวซอ
อาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต หลังคามุงเสร็ จแล้ว กาลังก่อผนังอยูค่ รับ งานต่อไปคงจะจุกจิกยิง่ ขึ้นแล้วครับ คง
ต้องหมัน่ ตรวจงานกันหน่อยครับ

30 ม.ค.64 วันละสรี รสังขารครบ 10 ปี องค์หลวงตาพระมหาบัว กราบองค์หลวงตา ถวายจังหัน ถวายกริ่ งติดตามตัวให้
ท่านอาจารย์เชอรี่

ถวายสังฆทานวัดชัยมงคล คณะเราได้มาเยี่ยม
ท่านจงกลที่วดั ชัยมงคล นิ คมอุตสาฆกรรมอุดร
ถวายสั ง ฆทาน คุ ย ปรึ ก ษาเรื่ อ งต่ า งๆพอหาย
คิดถึงก็ลากลับครับ
31 มค.64 เยีย่ มบ้านผูป้ ่ วยติดเตียงกับอสม.
เยี่ยมบ้านผูป้ ่ วยติดเตีย งสามราย ยากจนและ
เป็ นอัม พาตทั้ง สามราย บ้า นพัง สองหลัง ที่
ควรต้องซ่ อมแซมบู รณะให้ หลัง เยี่ย มบ้า น
เสร็ จก็ไปทานอาหารร่ วมกันกับพี่ๆอสม.

