กันยายน 2564
5 ก.ย. 64 ปล่ อยปูปล่ อยชี วติ
ณ ป่ าชายเลน คุ ้ง กระเบน พวกเรามาปล่ อ ยปู ท ะเลกัน กว่ า เจ็ บ สิ บ กว่ า ตัว ให้ เ ป็ นอิ ส ระพ้น จาก
พันธนาการ ขอให้พวกเจ่้าทั้งหลายจงมีความสุ ข พ้นทุกข์ท้ งั มวล สามารถใช้ชีวิตได้ดงั ใจหมาย และขออุทิศ
ส่ วนกุศลนี้ แด่ญาติสนิ ทมิตรสหายทั้งในอดีตและปั จจุบนั ให้พน้ ทุกข์ มีความสุ ข หมดพ้นจากเวรกรรมทั้งมวล
ตลอดไป บุญเดือน 9 ทาบุญระลึกให้ผวู ้ ายชนม์-เจ้ากรรมนายเวร-ญาติท้ งั ปวง

6 ก.ย. 64 วัดเขาน้ อยสามผาน-วัดพิชัยพัฒนาราม
คิ ดถึ งพ่อแม่ครู จารย์ฟัก จึ งแวะมาถวายจังหันวัดเขาน้อย ที่ สมัยก่ อนเรามากราบครู จารย์ฟักบ่อยๆ
คิดถึงได้ไปจาริ กบุญดอยไตแลงกับท่านฯ คิดถึงวันเวลาที่ได้สนทนากับท่านตลอดคืนเวลามาพักภาวนาที่วดั
แห่ งนี้ ตอนนี้ ท่าน อ.มานพดู แลอยูค่ รับเราไม่ค่อยสนิ ทกับท่านนัก จังหันเสร็ จก็แยกย้ายกันกลับ เพื่อป้ องกัน
การแพร่ กระจายเชื้อโควิดครับ

มอบPPE และ Mask KN95

6 ก.ย. 64 มอบกาลังใจให้นอ้ งๆ รพ.ท่าใหม่ จันทบุรี
แทนพวกเราทุกคนครับ

6 กย. 64 ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมเขาดินหนองแสง
ตั้งใจไปถวายเพลพระอาจารย์มานพ ที่ นายายอาม คุ ณแอ๋ ว คุ ณแดง แจ้งไว้แต่พอดี ท่านติ ดธุ ระเราเลยไม่ มี
โอกาสพบท่านอาจารย์ ถวายเพลพระที่วดั เสร็ จก็ออกมาเลยครับ

6 ก.ย.64 วัดป่ าคีรีเขต ( วิเศษนิยม )
กราบครู จารย์สนิท ร่ วมถวายผ้าอาบน้ าฝน ไทยธรรม และปั จจัยร่ วมสร้างศาลาครอบพระองค์ใหญ่บนเขา ท่าน
พาชมกุฏิหลังใหม่ท่านด้วย อากาสเย็นสบาย วิวสวยงามดี ภายในกุฏอ เห็ นแล้วสะท้อนใจ สมถะมากๆครับ
ศาลาคลุมพระใหญ่ใช้ไปจะสามล้านแล้วครับ ยังขาดอยูห่ ลายแสนอยูค่ รับ เพื่อนๆมีกาลังเรี ยนเชิ ญนะครับ ขอ
เชิญร่ วมบุญตามจิตศรัทธา ได้โดยตรงที่ : บัญชีธนาคาร : กสิ กร ท่าใหม่ เลขบัญชี 283 251 4554
ชื่อบัญชี พระครู วศิ าลศาสนกิจ สนิท พันธุระ

6 กย.64 วัดสันติวนาราม (เขาน้ าตก)
ตั้งใจมากราบ หลวงปู่ บุญส่ ง ฐิตสาโร แต่ท่านไปงานหลวงปู่ ไม จึงไม่ได้พบท่าน แต่ก็ยงั ได้กราบ
ถวายผ้าอาบน้ าฝน ไทยธรรม และปั จจัยร่ วมสร้างพระอุโบสถเจดียท์ ี่สร้างมาหลายปี แล้วแต่ยงั ไม่เสร็ จครับ
ทางวัดแจ้งว่าอีกประมาณสามปี ครับ

6 ก.ย.64 ที่พกั สงฆ์แสงธรรมคีรีธาร
ครู บาเลิศ เคยรับใช้พอ่ แม่ครู จารย์หลวงตาพระมหาบัวอยู่ ทานมาบวชอยูท่ ี่จนั ทบุรี ครู จารย์สนิทให้มา
ดูแลที่ดินที่มีคนมาถวายท่านที่โป่ งน้ าร้อน เป็ นที่สัปปายะดี น้ าท่าบริ บูรณ์ ไฟฟ้าเข้าถึง ลมอากาสถ่ายเทสะดวก
มีเขาอยูห่ ลังวัดสามารถใช้ประโยชน์ได้ ท่านจัดสร้างอาคารที่จาเป็ นต่างๆไปเรี ยบร้อยแล้ว เพราะอยูร่ ู ปเดียวจึง
ไม่ยุ่งยากนัก ใช้จ่ายไปล้านกว่าแล้วครับ ท่านว่าติดที่ยืมเขามาอีกประมาณสองแสน เราเลยร่ วมสร้ างวัดด้วย
หนึ่ งแสนบาท คนคุ น้ เคยกันช่ วยเหลื อกันไปนะครับ มีชาวบ้านที่มาช่ วยดู แลวัดและมาสวดมนต์เป็ นประจา
สองสามท่าน ก็เป็ นปฏิปทาที่เรี ยบง่ายสบายๆครับ การเดินทางก็สะดวกสบายกว่าตอนที่เรามาอยู่ที่กจต.ปี 27
มากๆครับ กราบอนุ โมทนาบุญกับท่านด้วย เพื่อนๆใครประสงค์จะช่ วยเหลื อสร้ างวัดใหม่เรี ยนเชิ ญนะครั บ
ติดต่อที่ครู บาเลิศเองเลยครับ

7 ก.ย. 64 คลินิกสองคุณหมอจัดฟัน
กลับมาขอนแก่ นอี กครั้ ง รบกวนพี่เปี๊ ยกที่คลิ นิก นัดประชุ มเรื่ องแบบ
แปลนก่อสร้างอาคาร108 ปี หลวงตาพระมหาบัวฯ แบบแปลนยังไม่เสร็ จครับ คง
ต้องรอไปอีกสักพัก ได้เชิ ญช่างจากขอนแก่นมาช่วยประเมินงานกัน และปรึ กษา
เรื่ องงานโครงสร้ างและงานตกแต่งซึ่ งอาจใช้ช่างคนละชุ ดกันก็ได้ครั บ วันนี้ มี
น้ อ งปู เ ป้ จ ากเทศบาลขอนแก่ น และน้ อ งกฤษณ์ จ ากกรมทางหลวงมาร่ วม
ปรึ กษาหารื อกันกับช่างศิริดว้ ยครับ
7 ก.ย.64 วัดป่ าศรัทธาถวาย วัดถ้ าเต่า
กราบพ่อแม่ครู อาจารย์บุญมีถ้ าเต่า ถวายแผ่นแกรนิตศาลา108ปี หลวงตาพระมหาบัว สาหรับสนส.มอกระโดน
ในโครงการ 108 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบัว สนทนาเรื่ องการดู แลหลังผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง ว่าต้อง
ปรับตัวในกิ จวัตรประจาวันอย่างไรบ้าง คงต้องปรับเปลี่ ยนหลายๆเรื่ องครับ พรุ่ งนี้ เริ่ มงานถวายการดู แลครู
จารย์กนั นะครับ ตรวจสอบเตียงไฟฟ้ าที่ส่งมาสภาพยังเรี ยบร้อยดีครับ แต่โต๊ะคล่องเตียงที่ส่งมาไม่แข็งแรง จึง
ขอให้นอ้ งกาญฯ ประสานทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ท่านวันจันทร์ หน้านี้ครับ อนุโมทนา
บุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญนี้ดว้ ยนะครับ

8 ก.ย. 64 วัดถ้ าเต่า
กราบพ่อแม่ครู อาจารย์บุญมีถ้ าเต่า รับใช้ท่านหลังการรักษาผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง ช่วยกันจัดหาเก้าอี้
พยุงหลังให้ท่านไว้ใช้ครับ

9 ก.ย. 64 วัดถ้ าเต่า
ครู อาจารย์อาการโดยทัว่ ไปดีข้ ึน แต่ยงั มีอาการเจ็บบ้างนิ ดหน่ อยโดยเฉพาะด้านซ้ายยังมีปวดอยู่ครับ
วันนี้ พออารดีข้ ึนก็เริ่ มออกตรวจ งาน ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในวัด ที่เก็บน้ าฝน เตาต้มน้ า ฯ มีท่านอาจารย์
ลานมาช่วยกากับดูแลให้อีกแรงด้วยครับ

9 ก.ย.64 สนส.มอกระโดน *วัดใหม่1.
ครู อาจารย์ให้มาช่วยทาเรื่ องสร้างวัดมอกระโดน ขณะนี้กาลังทาศาลา เจดียอ์ ยูค่ รับ ได้ใช้มอเตอร์ รอก
ขนของจากวัดป่ าบัวแก้ว ทองปาภูมิมาใช้ขนส่ งของวัสดุ ก่อสร้ างขึ้นยอดมอด้วยทุ่นเวลาทุ่นแรงหน่ อยครั บ
พวกเรารับช่วยค่าใช้จ่ายครู อาจารย์บุญมีท่านอยูค่ รับ ถวายไปหกแสนห้าแล้ว ค่อยๆทยอยส่ งต่อไปกันนะครับ

9 ก.ย. 64 ครู อาจารย์บุญมี*วัดใหม่ 2
ครู อาจารย์บุญมีท่านรับที่ดินยีส่ ิ บไร่ ที่หนองบัวลาภูไว้สร้างวัดป่ าอนงค์ศรัทธาถวาย กาลังเริ่ มก่อสร้ าง
ครับ วันนี้เรามาดูบา้ นเก่าจะตกแต่เป็ นโรงครัวและที่พกั ฆราวาสครับ เพื่อนๆมีศรัทธาเรี ยนเชิญนะครับ

10 ก.ย. 64 ประชุ ม แก้ไ ขแบบแปลน
ปรับแต่งแบบแปลน รพ.บ้านไผ่ อาคาร
108 ปี ชาตกาล หลวงตาพระมหาบัว

11 ก.ย. 64 วัดป่ ามหาวนาราม ถวายจังหัน

11 ก.ย..64 วัด ป่ าโนนม่ ว ง
กราบถวายจัง หั น เช้ า ต่ อ อี ก
หนึ่งวัด

12 ก.ย. 64 ห้อ งความดัน ลบ ความดัน ในห้อ งทดลองแล้ว พอ
ยอมรับได้ครับแต่แรงดูดอากาศที่หวั เตียงยังต่ากว่าที่ควรเล็กน้อ ย
(12-11.08) พรุ่ งนี้ จะทดลองเปิ ดตลอด24ชม.ดู สรุ ปผลแรงดันใน
ห้องอีกทีครับ

18 กย.64 เริ่ มจัดเตรี ยมไทยธรรมออกพรรษา

19 ก.ย.64 วัดหนองตะโก
ท่ า นประธานกาญฯ พามาดู เมรุ ที่ ช ารุ ดวัดหนองตะโก กาญจนบุ รี และเสนอว่า จะรั บ เป็ นเจ้าภาพ
ซ่ อมแซมให้โดยจะนาผ้าป่ ามาร่ วมในพิธีกฐิ นสามัคคีประจาปี ของวัดนี้ ในวันที่14พย. เวลาประมาณบ่ายโมง
สอบถามดูแลใช้ปัจจัยประมาณ1แสนบาทเฉพาะตัวเมรุ ส่ วนที่ท่านเจ้าอาวาส พระปลัดอดุลย์ท่านว่าถ้ามีงบพอ
ก็จะปรับปรุ งบริ เวณ เทปูนและทาหัองน้ าด้วย เรี ยนแจ้งท่านไว้เบื้องต้น กลับมาคงต้องประชุ มกรรมการกัน
ก่ อน สัปดาห์ หน้าจะพาคณะกรรมการไปชมเองที่ วดั ก่ อนจะเรี ยนแจ้งกับท่ านปลัดอดุ ลย์อีก ครั้ ง หนึ่ ง ครั บ
เพื่อนๆใครสนใจเรี ยนเชิ ญนะครับ ปี นี้ ทาเตา ซ่ อมเตา ซ่ อมเมรุ ทาศาลาธรรมสังเวชกันหลายวัดเลย ทาให้เขา
ใช้ก่อนครับ สักวันเราค่อยใช้กนั นะครับ...!

19 ก.ย.64 วัดดอนคราม
นอกจากวัดหนองตะโกเราก็มาเยี่ยมนมัสการวัดดอนครามอีกแห่ งหนึ่ ง เป็ นวัดใหญ่ที่ผูค้ นแถวนี้ ให้
ความเคารพมาก เข้ามาในวัดสะอาดสะอ้านดีมาก ไปชมที่เมรุ ปรากฏว่าท่านซ่ อทาเปลี่ยนแปลงเป็ นเตาน้ ามัน
เรี ยบร้ อยแล้ว ผูป้ ่ วยโควิดก็ม าอาศัย เผากันที่ นี่ค รั บ ก่ อนกลับได้มากราบนมัสการพระยืน มองไกลๆท่ า น
สวยงามมาก พอเข้ามาใกล้ๆพบว่ามีรอยแตกร่ อนกระเทาะของสี และเนื้ อโลหะบ้างแล้ว ตั้งใจจะเข้าไปขอท่าน
เจ้าอาวาสบูรณะ แต่ท่านติดกิจธุ ระอยู่ จึงว่าจะมาปรึ กษาน้องวินุวา่ จะส่ งช่างไปทาให้ท่านได้หรื อไม่ ถ้าได้เรา
ค่อยไปกราบขออนุ ญาตท่านอีกครั้งหนึ่งครับ เพื่อนๆสนใจจะทาบุญร่ วมกันแจ้งไว้ก่อนนะครับ ได้รับอนุ ญาต
แล้วมาร่ วมบุญกันครับ
.

20 ก.ย 64 ธรรมวิภาวัน
จัดไทยธรรมวันที่ สองได้มาเกื อบครึ่ งหนึ่ ง แล้ว
ครั บ ทั้งหมดประมาณห้าสิ บชุ ด รวมที่ ส่งไปรษณี ยด์ ้วย
ค่อยๆทาไปครับ มุทิตาสักการะ84ปี บูชาคุณหลวงปู่ อ้ม ที่
รักและเคารพเสมอ

24 ก.ย.64 กฐินประจาปี มูลนิ ธิดวงแก้ว 14 พ.ย. 64 กราบถวายไทยธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดหนอง
ตะโก ท่าม่วง กาญจนบุรี ปรึ กษาเรื่ องงานกฐินสามัคคี และผ้าป่ าบูรณะเมรุ ในวันที่14 พฤศจิกายนนี้ ท่านกาลัง
ให้ช่างซ่อมทาอยู่ แต่วนั นี้มีศพมาบาเพ็ญกุศลและเผาตอนบ่าย จึงต้องเอานัง่ ร้านลงก่อน เมื่อซ่อมเมรุ เสร็ จท่าน
ว่าจะเทพื้นรอบๆบริ เวณเมรุ เพิม่ เติมและอยากบูรณะห้องน้ าที่เมรุ ดว้ ยครับ
กาหนดการกฐิ นปี นี้ เราแจ้งไว้ที่วดั ป่ าบัวแก้ว ในวันอาทิตย์14พย. แต่ทางวัดมีผูม้ าจองกฐิ นและ
เลื่อนวันไปเป็ น19พย. ทางมูลนิธิฯจึงขอย้ายนาปั จจัยที่กาหนดไว้วา่ จะเป็ นของวัดป่ าบัวแก้วมาบูรณะเมรุ ให้วดั
หนองตะโกครับ ทางบัวแก้วเองอาคารสถานที่ต่างๆก็ดูจะเสร็ จแล้วเหลืองานบูรณะเจดียท์ ี่ยงั ไม่ได้ทา ท่านเจ้า
อาวาสคงรอเวลาที่เหมาะสมอยูค่ รับ
เพื่อนๆที่มีศรัทธาร่ วมกฐินและร่ วมบุญบูรณะเมรุ ให้ชาวบ้านได้ใช้ เรี ยนเชิ ญร่ วมบุญที่มูลนิธิดวง
แก้วนะครับ ในวันงานท่านใดว่างเรี ยนเชิญด้วยนะครับ อาทิตย์ที่14พย.64 เวลา 13.00น. ครับ

24 ก.ย. 64 มอบชุด PPE ให้รพ.ทองผาภูมิ
ชาวคณะมูลนิ ธิดวงแก้ว พากันไปมอบชุ ด PPE ที่ รพ.
ทองผาภู มิ เป็ นชุ ด ที่ คุ ณ ยุ ท ธนามอบมาให้ มู ล นิ ธิ ฯครั บ
อนุโมทนาบุญด้วยครับ

24 กย.64 แปลนอาคาร 108ปี หลวงตาฯ ณ รพ.หนอง
ปรื อ คุณเวโรจน์ช่วยจัดการทาแบบแปลนอาคาร 108ปี หลวง
ต า พ ร ะ ม ห า บั ว ณ ร พ . ห น อ ง ป รื อ ใ ห้ แ ต่ ยั ง ห า
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างยังไม่ได้ครับ คงค่อยๆดูไปครับ เพราะช่วงนี้
ยังมีการระบาดของไวรัสโคโรนาอยู่ คงให้พน้ ช่ วงนี้ ไปก่ อน
ครั บ อาคารนี้ เป็ นอาคารส าหรั บ แผนกทัน ตกรรม และ
กายภาพบาบัด ขนาดประมาณ25*15ม.ครับ

24 กันยายน 64 วัดป่ าบัวแก้วฯ
เรี ยนปรึ กษาเรื่ องท่านอาจารย์วะเรื่ องพิธีผกู พัทธสี มาฝังลูกนิมิตที่ถูกเลื่อนไปครั้งก่อน สรุ ปว่าจะเลื่อน
ไปเป็ น7-8-9 พค.ปี หน้า (12พค.65ครบ10ปี การมอบวัดป่ าบัวแก้วฯแด่คณะสงฆ์) โดยให้ทางมูลนิ ธิฯประสาน
กับท่านเจ้าพระคุ ณสมเด็ จพระวันรั ตก่ อน ส่ วนเรื่ องที่ วางลู กนิ มิตที่ ช่างท าผิดไว้ ก็คงจะจัดวางลู กนิ มิ ตให้
เรี ยบร้อยเลยทั้ง8ลูกใหญ่ และลูกนิมิตครอบครัวทั้ง108ลูกด้วย ในพิธีจริ งก็จะตัดสายสิ ญจน์แทนตัดหวาย ส่ วน
ลูกกลางอุโบสถหน้าพระประธานก็ร่วมกันตัดหวายได้ตามปกติ ก็จะดูเรี ยบร้อยเหมาะสมดีแก้ปัญหาความผิด
พลาดที่เกิดขึ้นไปได้โดยไม่ผิดธรรมวินยั แต่อย่างใด ดอกบัวที่เตรี ยมรองรับลูกนิ มิตครอบครัวตอนนี้ น้ าขังเต็ม
ทุกลูก หลังจัดวางลูกนิมิตคงต้องใช้ซิลิโคนปิ ดขอบลูกนิมิตมิให้น้ าเข้าไปขังอีก

25 กย. 64 วัดป่ าบัวแก้วฯ ปั ญหาที่วดั เกือบทุกวัดพบเจอ!
ปั ญหาที่ควรถูกแก้ไข ไม่สาคัญนักว่าใครถูกใครผิด แต่ควรเข้าใจว่าสิ่ งที่ควรและสิ่ งที่ถูกต้องเป็ นเช่นไร!
เมื่อคืนท่านอาจารย์วะได้ให้พวกเราเข้าไปคุยที่ศาลาใหญ่หลังทาวัตรเย็นเสร็ จ คุยกันจนห้าทุม เรื่ อง
ปั ญหาการขัดแย้งกันภายในวัดป่ าบัวแก้วฯ ปั ญหาการเกิดการขัดแย้งกันในเรื่ องต่างๆในวัดนั้น โดยเฉพาะเรื่ อง
ของโยมในครั วและผูม้ าท าบุ ญในวัด นั้น ท่ า นว่า เริ่ ม จากการที่ ท่ า นไม่ ค่ อยได้อยู่ว ดั จึ ง ท าให้ไ ม่ ส ามารถ
ควบคุมดูแลเรื่ องต่างๆในวัดได้เหมือนเดิม สรุ ปหัวข้อหลักๆ ดังนี้
1. เรื่ องทาอาหารเสริ มจากในครัว
2. เรื่ องการใช้จ่ายในวัดที่มีผสู ้ งสัย
3. เรื่ องการนาของวัดไปใช้
4. เรื่ องศรัทธาของชาวบ้านนอกวัด
5. ผูเ้ ข้ามาอยูใ่ นวัด

เช้าวันเสาร์ ช่วงหลังถวายจังหัน ทางมูลนิ ธิฯจึงเสนอปั ญหาและแนวทางแก้ไขในคณะสงฆ์และโยมวัดที่ มา
ถวายจังหันดังนี้
1. เรื่ องทาอาหารเสริ มจากครั ววัด - เนื่ องจากทุ กวันมี ญาติ โยมมาถวายอาหารที่ วดั อยู่ทุ กวันและมี ป ริ ม าณ
เพียงพอ การทาอาหารเพิ่มจากในครัวจึงน่าไม่จาเป็ น เพราะโยมที่มาถวายอาหารส่ วนใหญ่ก็รู้จกั กันดี จึงให้มี
กระดานเขียนว่า ในวันรุ่ งขึ้นมีใครจะมาถวายอาหาร กี่อย่าง ถ้ารวมกันไม่ถึง5อย่างในครัวก็ทาเพิ่มให้ครบห้า
อย่าง(รวมอาหาร+ขนม+ผลไม้) ยกเว้นในกรณี มีพระอาพาธทาเพิ่มได้ไม่เกินสองอย่าง ทั้งนี้ เนื่ องจากผูต้ ้ งั ใจ
มาพักภาวนาที่ วดั จะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาไปกับการทาอาหาร มี เวลาพักภาวนาได้อย่างเต็มที่ โดยให้ผูม้ าพัก
ภาวนาจัดเวรกันรับผิดชอบในครัว
2. เรื่ องการใช้จ่ายต่างๆในวัด มักมีขอ้ สงสัยเกิดขึ้น ทาให้ความศรัทธาในวัดลดลง จึงเสนอให้มีกรรมการวัด 5
ท่าน พระสองรู ปและโยม 3ท่าน ให้โยมกรรมการวัดทาบัญชีรับจ่ายในวัดทั้งรู ปตัวเงินและวัสดุอุปกรณ์ ของใช้
ต่างๆทุกวัน และสรุ ปรายงานเข้าที่ประชุ มทุกๆเดือน ให้เจ้าอาวาสตรวจสอบลงนาม และสามารถเปิ ดเผยบัญชี
ให้ทุกคนรับทราบได้เมื่อขอดู เรื่ องเงินที่เข้าบัญชี วดั สามารถออกใบอนุ โมทนาได้แต่เงินที่เข้าบัญชีเจ้าอาวาส
ส่ วนบุคคลไม่สามารถออกใบอนุ โมทนาได้ และไม่สามารถถอนเงิ นจากบัญชี วดั ไปใส่ บญ
ั ชี เจ้าอาวาสหรื อ
บัญชี บุคคลอื่นได้เอง การถอนเงิน/ใช้จ่ายเงินของวัดต้องมีหลักฐานทุกครั้ง เจ้าอาวาสสามารถถอนได้โดยไม่
ผ่านที่ประชุ มครั้งหนึ่ งไม่เกิน20,000บาท กรณี เกิน20,000บาทต้องให้ที่ประชุ มอนุ มตั ิก่อน การใช้จ่ายทุกครั้ง
ต้องมีใบสาคัญรับ/จ่ายมีรายละเอียดการใช้เงิน มีกรรมการสองท่านลงนาม รวมทั้งเงินที่เจ้าอาวาสเบิกใช้ก่อน
กรรมการอนุ มตั ิดว้ ย บัญชี ของใช้ตามอาคารต่างๆเช่ นวัสดุ ก่อสร้ าง และข้าวสารอาหารแห้งในครัว ก็ให้ทา
เช่น เดียวกัน รวมทั้งการที่มีผมู ้ ายืมของใช้จากทางวัดด้วย ทั้งนี้เสนอให้มีรองเจ้าอาวาสหรื อผูช้ ่วยเจ้าอาวาส1-2
ท่าน ช่ วยท่านเจ้าอาวาสดูแลรับผิดชอบแบ่งเบาภาระแทนเจ้าอาวาสในเรื่ องต่างๆ เช่ นเรื่ องการเงิ น และเรื่ อง
การบริ หารงานวัดทัว่ ไปเป็ นต้น
3. เรื่ องการนาของวัดไปใช้ ต้องได้รั บอนุ ญาตจากสงฆ์ก่อนทุกครั้ง ต้องไม่เอาไปเองโดยพลการ เมื่อได้รับ
อนุ ญาตต้องลงบัญชี ทุกครั้ง การทาบัญชี ของใช้วดั และมีการขออนุ ญาต และอนุ มตั ิจากสงฆ์ลงบันทึกไว้ทุก
ครั้ งเพื่ อเป็ นหลัก ฐานก็ จะเป็ นการแก้ไ ขเรื่ องนี้ ไ ด้ ในกรณี ที่ มี ข องหายไปจากบัญชี ตามที่ พู ดกันให้ มี ก าร
ตรวจสอบทุกครั้ง
4. เรื่ องศรัทธาของชาวบ้านนอกวัด. 1. มีเหตุวา่ ที่ป้ายหน้าวัดที่เขียนว่า “ที่นี่เป็ นวัดไม่ให้มาเที่ยวเล่นเพ่นพาน”
มีคนไปแปลให้ชาวบ้านฟั งว่า “ห้ามเข้าวัด” ซึ่ งไม่ถูกต้องจึงขอให้ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่า วัด
เป็ นที่ปฏิ บตั ิภาวนา ไม่ใช่ ที่ท่องเที่ยว การชักชวนคนเข้าวัดควรมีกิจกรรมรองรับ เช่ น มาร่ วมกันถวายจังหัน
ตอนเช้า มาร่ วมสวดมนต์ทาวัตรเช้า/เย็น มานัง่ ฟั ง/ปฏิบตั ิธรรม มาร่ วมประเพณี ทางพระพุทธศาสนาเช่นฟั ง
เทศน์ฟังธรรม เวียนเทียนเป็ นต้น 2. เรื่ องที่มีคนมาฟ้ องท่านเจ้าอาวาสว่าคนวัดไม่ตอ้ นรับชาวบ้าน ก็คงต้อง
ช่วยกันรับรองดูแลผูม้ าใหม่/ชาวบ้าน และเป็ นหน้าที่เจ้าอาวาสที่ตอ้ งพูดคุย ไถ่ถามให้เขารู ้สึกสบายใจในการ
เข้ามาร่ วมกิจกรรมในวัดด้วย 3. เรื่ องอาหารที่ชาวบ้านใส่ บาตรมาแต่พระไม่ได้ฉนั ส่ วนที่เหลือนี้ มีคนเอาไป
แจกชาวบ้าน ทาให้เข้ารู ้ สึกว่าวัดนี้ รวยไม่ฉันของชาวบ้านต้องฉันเฉพาะแต่ของดี ๆ ที่มีผูค้ นนามาถวายที่วดั
แทน ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นเหตุให้เสนอว่าควรลดอาหารที่ทาเสริ มจากโรงครัว เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ าพักภาวนาที่วดั ได้

มีเวลาในการปฏิบตั ิภาวนามากขึ้น เพราะมีอาหารที่เหลือแต่ละวันเป็ นจานวนมาก มีคนอยู่ที่วดั เพียงไม่กี่คน
เท่านั้น 4. เรื่ องการที่พระนัง่ รถไปบิณฑบาตนั้น ทาให้ชาวบ้านดูวา่ วัดร่ ารวย พระไม่เดินบิณฑบาตเหมือนแต่
ก่อน เพราะแม้แต่พอ่ แม่ครู บาอาจารย์ช้ นั ผูใ้ หญ่ก็ยงั เดินบิณฑบาตโดยไม่ใช้รถเลย
5. เรื่ องผูท้ ี่ เข้ามาอยู่ที่วดั ตามระเบี ยบวัดป่ าบัวแก้วก็มีอยู่แล้วที่ มีกาหนดให้อยู่ตามระยะเวลาหนึ่ งแล้วต้อง
ออกไปเปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นได้เข้ามาปฏิบตั ิภาวนาบ้าง ค่อยกลับมาอยูอ่ ีกครั้ง อาจเป็ นอยูห่ นึ่ง-สองเดือนออกไป
หนึ่ งเดื อนค่อยกลับมาใหม่ โดยไม่มาอยู่ซ้ าในห้องเดิ มที่เคยอยู่ จะได้ไม่มีความรู ้ สึกเป็ นเจ้าข้าวเจ้าของ และ
ต้องมีระเบียบวินยั เก็บของให้เรี ยบร้อยมีระเบียบ และช่วยกันรักษาความสะอาด ในกรณี ที่มีอยูห่ ลายคนอาจ
ต้องจัดเวรกันดูแลในพื้นที่ต่างๆเช่น ครัว ห้องน้ า และที่พกั เป็ นต้น
หมายเหตุ: ควรมีขอ้ กาหนดพิจารณาต่างๆในเรื่ อง
1.การคัดเลือกบุคคลมาสมัครเป็ นกรรมการวัด เช่น
๑. เป็ นคนซื่ อสัตย์ตรงไปตรงมา และมองเห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ตน/เฉพาะ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๒. ไม่เป็ นคนที่หมกมุ่นอยูก่ บั อบายมุข เช่น ติดสุ รา สิ่ งเสพติดที่ผดิ กฎหมาย ชอบเล่นการพนัน
๓. ไม่เป็ นบุคคลเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรื อทางแพ่ง
๔. เป็ นผูอ้ ุทิศตนเสี ยสละ ทาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับเงินทองข้าวของแม้แต่บาทเดียว
๕. ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรื อมีปัญหาทางด้านการเงิน
๖. ไม่มีปัญหาด้านการใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวตนเอง
๗. เป็ นบุคคลที่เปิ ดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น โต้แย้งกันด้วยเหตุและผล
๘. เป็ นบุคคลที่ปฏิบตั ิหน้ที่ดว้ ยการยึดหลัก "นิติธรรม" เป็ นตัวนาทางเสมอ
๙. ยึดหลักการทาหน้าที่ดว้ ยความโปร่ งใส ขจัดข้อครหาในเรื่ องการเงินของวัด เช่น เปิ ดเผยข้อมูล
ทุกด้านได้ เมื่อประชาชนร้องขอ
2. กรรมการวัดมีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
การพ้นจากตาแหน่ ง เมื่อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) ถูกถอดถอนออกจากหน้าที่ 4) ขาดคุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามที่กาหนด 5) ทุจริ ตต่อหน้าที่เป็ นต้น
ต่อจากนี้ คงต้องเป็ นเรื่ องของวัดและพี่น้องชาววัดทุกท่านที่ ตอ้ งช่ วยกันรั กษาบารุ งพระพุทธศาสนาไว้ให้ดี
ต่อไปแล้วนะครับ ทุกๆคนต้องเห็นแก่ประโยชน์ของส่ วนรวมเป็ นหลัก ถึงแม้วา่ จะคิดไปเองว่าตนเองถูกและบ
ริ สุทธฺ ์ใจ แต่ก็อาจผิดได้ในสายตาผูอ้ ื่น หรื อแม้กระทั้งทาผิดจริ งแต่ตนเองมิทราบก็ได้ ต้องถ้อยทีถอ้ ยอาศัย
หวังดีเกื้อกูลกัน ปิ ดวาจาเสี ยบ้าง การกระทบกันก็มกั จะไม่เกิดขึ้น ทุกคนล้วนมีผดิ มีถูก ทิ้งผิดถูก ทิ้งตัวตนของ
เราไปเสี ย การกระทาที่ดีคนย่อมเห็ น มิใช่ ตอ้ งให้ทุกคนเชื่ อในคาพูดของเรา ต้องเสี ยสละ ถอยกันคนละก้าว
สร้างกฏเกณท์ที่ถูกต้องมาเป็ นกรอบในการประพฤติปฏิบตั ิร่วมกันในวัด ทุกอย่างในการกระทาใดๆต้องโปร่ ง
ใส่ ให้ทุกคนตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ทุกคนก็จะสบายใจ คงจะเป็ นการดีที่สุดครับ

คณะมูลนิธิฯกราบถวายผ้าอาบน้ าฝน-เทียนพรรษาแด่พระสงฆ์วดั ป่ าบัวแก้วฯ พร้อมหนังสื อพระปาฏิ
โมกข์แปลภาษาไทยอ่านเข้าใจได้ง่ายๆในชื่ อศีลของพระจากน้องนุ ชมาร่ วมถวายพร้อมอาสะนะอีกสิ บชุ ดด้วย
ครับ น้ ายาจากพี่บ๋ ุมครับ

พระบรมธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุสรณ์
ช้างที่ทาสี ซ่อมงาที่หกั ฝนตกครั้งนี้ ช้ื นมาก ราดาขึ้นเหมือนขนปกปุยเลยครับ เนื่ องจากทาเสร็ จไม่ทนั และยัง
ไม่ได้ทาสี เอ100 เมื่อเทียบกับโคมไฟทางขึ้น แตกต่างกันเยอะอยูครับ ตัวเจดียก์ ็มีรอยร้าว น้ าปูนซึ มออกมาแล้ว
สี ที่ทาใหม่ก็ร่อนออกครับ อีกไม่นานคงต้องซ่อมทาแล้วมั้งครับ

วัดป่ าสุ นนั ทาวนาราม (สาขาวัดหนองป่ าพงที่ 117)
กราบนมัสการเยีย่ มเยียนท่านหนู พรหม ณ วัดป่ าสุ นนั วัดที่เรารัก และคุน้ เคยมาตั้งแต่สมัยท่านพระอาจารย์มิต
ซู โอะ คเวสโก ครู จารย์องค์หนึ่ งที่ยอมลาสิ กขาในพรรษาที่ 38 เพื่อรั กษาพระธรรมวินัยไว้ กราบหัวใจท่าน
วันนี้ท่านหนูพรหมพาชมบริ เวณวัดที่ยงั สวยงามสงบ สัปปายะในการปฏิบตั ิภาวนาเช่นเดิม ท่านดาริ วา่ จะสร้าง
เจดี ยบ์ นยอดเขาเหนื อพระอุ โบสถเหมื อนจะเป็ นดังวัดแฝดของวัดป่ าบัวแก้วเลย เจดี ยท์ ี่วดั ป่ าบัวแก้วก็แบบ
เดี ยวกับที่วดั ป่ าสุ นนั แห่ งนี้ เช่ นกัน ครั้งนี้ ท่านปรับเนิ นดิ นกลางน้ าทาเป็ นที่ปักกรดภาวนา สวยงามมากครับ
อุโบสถก็ปรับปรุ งใหม่เปลี่ยนพื้นไม้ เอามาทาเป็ นที่พกั คอยสาหรับพระเถระ งดงามดี เรายินดีสนับสนุ นและ
คอยเป็ นกาลังใจให้กนั และกันครับ

26 ก.ย. 64 วัดวัดมกุฏกษัตริ ยาราม
กราบถวายเพลท่านเจ้าคุ ณเทพปั ญญากวี พระอุปัชฌาย์ของเราที่รักเคารพ
ท่านเสมือนคุ ณพ่ออีกคน เรี ยนปรึ กษาเรื่ องต่างๆ ท่านก็ให้คาตอบอธิ บาย
อย่างละเอียดจนเข้าใจ วันนี้ อาหารที่นามาถวายมีท้ งั ข้าวมันไก่ยศศรี และ
หอยทอดศิริวรรณรวมทั้งส้มโอจากทองผาภูมิดว้ ยครับ กราบอนุโมทนา
26 กย.64 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
เนื่ องจากปั ญหาที่วดั ป่ าบัวแก้ว เรื่ อง
พิธีผูกพัทธสี มาฝั งลู กนิ มิต ที่ผ่านมา
ไ ม่ ส า ม า ร ถ จ ะ จั ด ไ ด้ เ พ ร า ะ
สถานการณ์โควิดระบาด ทางวัดได้
ทาหนังสื อแจ้งมาแล้วมาขอเลื่อนไป
อย่างไม่มีกาหนด สองวันก่อนได้กราบเรี ยนปรึ กษากับท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์วะ เห็นสมควรกาหนดเป็ น
ช่ วงวันครบรอบวันถวายวัดเช่ นเดิ ม(11-12พค.) จึ งสรุ ปว่าควรกราบเรี ยนกาหนดการจัดพิธีผูกพัทธสี มาฝั ง
ลูกนิ มิตเป็ น ระหว่างวันเสาร์ อาทิตย์ที่7-8พฤษภาคมปี หน้า2565 โดยจัดพิธีให้เรี ยบง่ายเพื่อแก้ไขการที่ช่างทา
กาแพงแก้วและที่วางลู กนิ มิตผิดไว้ดว้ ย โดยจะจัดวางลู กนิ มิตให้พร้ อมเสร็ จ ยกเว้นลู กกลางศาลาใหญ่ที่เมื่อ
สวดถอนและผูกพัทธสี มาเสร็ จก็จะเป็ นอุโบสถ-โบสถ์ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ทางพระเลขาท่านได้ช้ ี แจง
ขั้นตอนให้โดยให้วดั จัดทาหนังสื อรายงานมาขั้นตอนเหมือนที่เคยทามา แต่ให้ระบุวนั จดพิธีให้ชดั เจนและระบุ
เหตุผลประกอบมาด้วย ก็จะอนุญาตให้จดั พิธีได้ต่อไป

