ตุลาคม 2563
1 ต.ค. ที่ดินหนองบัวลำภู. สวนป่ ำมอกระโดน ออกจำกบ้ำนตีสี่มำอุดร กรำบครู จำรย์บุญมี แล้วไปสำนักงำน
ที่ดินหนองบัวลำภู คุยแนวทำงกำรสร้ำงวัดจำกพื้นที่สวนป่ ำมอกระโดน ทำงที่ดินแจ้งว่ำอยูใ่ นพื้นที่ป่ำไม้ ซึ่ งถ้ำอยูจ่ ริ งก็
จะยุง่ ยำกในกำรสร้ำงวัด แต่ท่ำนอำจำรย์วำ่ ที่เขำถวำยมำก็เพรำะอยำกให้เป็ นที่วดั ให้พระได้ปฏิบตั ิภำวนำ จึงได้ปรึ กษำ
กับเจ้ำปองและคุณหนุ ยหำทำงที่ดีที่สุด สรุ ป ให้ทำกำรรังวัดออกโฉนดก่อน เพื่อเป็ นกำรสอบเขตให้ถูกต้องและรวมนส
3ก. ทั้ง 9 ฉบับ เป็ นโฉนดใบเดียวเสี ยเลย เมื่อทำได้เรี ยบร้อยก็จะซื้ อที่ดินเพิ่มอีก7ไร่ รวมกับที่ท่ำนเจ้ำของที่ถวำยไว้ 10
ไร่ และญำติธรรมร่ วมกันซื้ อไว้อีก 10 ไร่ ๆ ละ 70000 บ. รวมเป็ นเจ็ดแสนบำท ที่เหลื อเจ็ดไร่ น้องคุ ณหนุ่ ยคิดหนึ่ งล้ำน
บำท ซึ่ งเรำจะจ่ำยหลังได้โฉนดแล้ว
รวมค่ำโอนอีกสักหนึ่งแสนก็รวมเป็ นหนึ่งล้ำนแปดแสนบำท สำหรับที่ 27 ไร่ ผนื นี้ ช่ำงจำกสำนักงำนที่ดินจะมำ
รังวัดทำโฉนดให้ 4 พย. และจะตรวจสอบให้เรี ยบร้อยก่อนออกโฉนดให้ ในแผนที่ใหญ่ของที่ดิน มอกระโดนอยูใ่ นเขต
ป่ ำไม้ถำวร แต่ขยำยดูในแผนที่ป่ำไม้แล้วอยูน่ อกเขตประมำณสำมร้อยเมตร ต้องรอเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนที่ดิน สรุ ปให้นะ
ครับ ดูเองคงทำอะไรไม่ได้ ออกโฉนดได้ก็คงสำมำรถดำเนินเรื่ องสร้ำงวัดได้เลยครับ
บ่ำยสำมโมงกว่ำ ก็เสร็ จได้ใบนัดรังวัดที่เรี ยบร้ อย แต่อดข้ำวกลำงวันไปเลย อย่ำงไรก็ตอ้ งขอขอบพระคุณพี่ปอง
นะครับ ไม่ได้ท่ำนเจ้ำช่วยคงไม่รำบรื่ นเช่นนี้ ครับ งำนนี้ อำจไม่ทนั จะสำมำรถโอนที่/และมอบถวำยโฉนดให้ครู อำจำรย์
บุญมีเพื่อทำเรื่ องสร้ำงวัดในงำนกฐินวันเสำร์ ที่ 3ตค. นี้ นะครับ แต่ก็คงรวบรวมปั จจัยจำกเพื่อนๆที่ส่งมำร่ วมบุญไว้รวม
จ่ำยเป็ นค่ำดำเนินกำรให้ที่ผนื นี้เป็ นวัดตำมควำมประสงค์ของพระอำจำรย์และเพื่อนๆทุกคนครับ งำนนี้อำจลำบำกบ้ำง ช้ำ
นิ ดหน่อย แต่ก็มนั่ คงครับ ดีนะครับที่ท่ำนอำจำรย์ไปร่ วมรับฟั งข้อมูลที่ถูกต้องเองและได้ตดั สิ นใจทำให้ถูกเสี ยตั้งแต่ตน้
ภำยหลังกำรดำเนินเรื่ องสร้ำงวัดก็คงทำได้อย่ำงรำบรื่ นแล้วครับ
กรำบอนุโมทนำกับทุกๆ ท่ำนที่ได้ร่วมปั จจัยซื้ อที่มำทั้งชุ ดแรกเจ็ดแสนและชุดหลังที่จะต้องจ่ำยเพิ่มอีกประมำณ
ล้ำนหนึ่ งแสนครับ (ตอนนี้ มีร่วมบุญมำแล้วประมำณ 375,000 บำท) ในงำนกฐิ นเสำร์ น้ ี จึงยังไม่ได้ถวำยค่ำใช้จ่ำยเรื่ อง
ที่ดินส่ วนนี้ นะครับ และเพื่อนๆก็ยงั สำมำรถโอนเงิ นมำร่ วมบุญซื้ อที่ผืนนี้ ได้จนถึ งวันโอนที่ เป็ นของวัดถ้ ำเต่ำเลยครับ
น่ำจะอย่ำงน้อยสำมสี่ เดือนครับ ส่ วนถ้ำมีปัจจัยเหลือเกินจำกล้ำนหนึ่งแสนก้อนนี้ ก็จะใช้ดำเนินกำรสร้ำงเสนำสนะต่อไป
ครับ ที่กำหนดไว้เบื้องต้น มี 1. ทำรั้ว 2. ทำถนน 3. ทำอำคำรครัว/ที่พกั /ห้องน้ ำ 4. ศำลำใหญ่/ศำลำอุโบสถ 5. ที่พกั พระ
เถระ/อำคันตุกะฯ งบประมำณเบื้องต้นประมำณ 9-10 ล้ำนบำทครับ กรำบอนุโมทนำทุก ๆ ท่ำนอีกครั้งนะครับ โดยเฉพำะ
คุณหนุ่ยที่เป็ นตัวตั้งตัวตีช่วยเหลือจัดกำรที่ดินผืนนี้ เพื่อให้สร้ำงเป็ นวัดต่อไปนะครับ ขอให้ควำมปรำรถนำดีงำมในธรรม
ทั้งหลำยของทุก ๆ ท่ำน จงสำเร็ จตำมประสงค์ทุกประกำรครับ

สารวจทีส่ วนป่ ามอกระโดน
สำรวจพื้นที่อีกครั้ง เพื่อวำงผังหลักของเสนำสนะป่ ำมอกระโดน( ถ้ำทำวัดได้จะขอสร้ำงถวำยองค์หลวงตำพระ
มหำบัว ในวำระครบ108ปี ชำตกำลใน พศ. 2564 นี้) ที่ดินบนมอกระโดนเป็ นผลำหิ น เป็ นส่ วนใหญ่ ด้ำนเหนือเป็ นพื้นที่
ป่ ำสักของเอกชนและที่อีกสำมสิ บเอ็ดไร่ ของน้องสำวคุณหนุยที่ให้พระไปพักภำวนำได้ ที่อีกเจ็ดไร่ ดำ้ นหน้ำติดถนนเป็ น
พื้นรำบ บริ เวณนี้เป็ นพื้นที่ที่จะซื้ อเพิ่มเติม เพื่อสร้ำงเป็ นบริ เวณที่พกั อุบำสิ กำ ครัว และจัดทำถนนเดินทำงเดียวในวัด
เพรำะพื้นที่ดำ้ นบนสู งชัน กำรให้รถสวนทำงกันคงไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่ำไรครับ ที่ดินผืนนี้ เสำหลักเขตเห็นได้ชดั เจน
เกือบหมดครับ ทำงทิศ ตต. เชิงหน้ำผำด้ำนล่ำงยังไม่ได้ลงไปดูแต่คุณหนุยแจ้งว่ำมีผยู ้ ึดครองอยูส่ องรำยเป็ นพื้นที่ของ
นิคมฯครับ กำรทำรังวัดที่คงไม่ลำบำกครับเหลือแต่กำรสอบเขตที่ดินที่เรำต้องรอกันครับ
วันนี้ที่มอกระโดนทั้งพระทั้งโยม ทำงำนเตรี ยมงำนกฐินกัน ทั้งตั้งเต็นท์ ทำห้องน้ ำ ที่ลำ้ งบำตร โรงครัว โรงทำน
และตกแต่งสถำนที่ ดูแล้วเหนื่อยแทนเลยครับ พรุ่ งนี้มีเวลำคงต้องมำช่วยด้วยอีกคนครับ กรำบอนุ โมทนำทุกๆท่ำนครับ
ผ้ำกฐินและบริ วำรกฐินของมูลนิธิเตรี ยมไว้เรี ยบร้อยครับ จะมำพร้อมรถตู ้พี่ปูพรุ่ งนี้ครับ

6 ต.ค. อาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาคร เดือนสุ ดท้ำย ก่อนปิ ดโครงกำรในวันที่ 24 ต.ค. นี้
งำนติดตั้งลิฟท์ รำงลิฟท์ กล่องงลิฟท์ เรี ยบร้อยแล้วช่วงนี้กำลังทำระบบไฟฟ้ำ พร้อมทดสอบกำรใช้งำน

13 ตค. วัด ป่ ากตั ญญุ ตาราม สระแก้ ว คณะมู ล นิ ธิดวงแก้วฯ กรบถวำยผ้ำ จำนำพรรษำ ถวำยจังหัน และปั จจัย สร้ ำง
เสนำสนะรับรองพระเถระงวดแรกเป็ นเงิน 100,000บำท วัดป่ ำกตัญญุตำรำมเป็ นวัดเล็กๆที่เรำสร้ำงถวำยในหลวงร.9 ใน
วำระทรำงครองรำชย์ครบ60ปี วันนี้ เรำมำทำบุ ญระลึ กถึ งพระคุ ณของพระองค์ท่ำนร่ วมกัน แม้ไม่ยิ่งใหญ่มำกมำยแต่
อย่ำงไร แต่ดว้ ยดวงใจที่ระลึกในพระคุณท่ำนตลอดไป

13 ต.ค. 63 วัดถา้ สาริกา นครนายก
กรำบถวำยผ้ำจำนำพรรษำ ไทยธรรมและปั จจัย ร่ วมกัน เสร็ จแล้วปฏิบตั ิบูชำนัง่ ภำวนำครึ่ งชัว่ โมงถวำยพ่อแม่ครู อำจำรย์
หลวงปู่ มัน่ ระลึกในพระคุณท่ำน วัดแห่งนี้หลวงปู่ เคยมำภำวนำและพบเห็นประสพกำรณ์แปลกๆมำกมำยเป็ นอุทำหรณ์
ให้พวกเรำในแนวทำงกำรปฏิบตั ิภำวนำที่ดีแห่งหนึ่งครับ

15 ต.ค. 63 วัด ป่ าบั ว แก้ วฯ เริ่ ม งำนตี ผ งั ศำลำ 108 ปี หลวงตำพระมหำบัว บริ เวณด้ำนหน้ำศำลำอุ โบสถ และ 108 ปี
ญำณสังวรำนุสรณ์ สำหรับเป็ นที่พกั สงฆ์ ในเขตสังฆำวำสด้ำนในป่ ำพยุง ขนำดเท่ำๆกันประมำณเนื้อที่ 130 ตรม. ใช้เวลำ
ก่อสร้ำงอย่ำงน้อยประมำณ 3-4 เดือน เสร็ จแล้วไปดูที่สร้ำงกุฏีรับรองพระเถระริ มเชิงเขำบัวแก้ว

เตรี ยมงานพิธีผูกพัทธสี มาวัดป่ าบัวแก้ ว เตรี ยมมีดตัดหวำย ลูกนิมิต ใบเสมำฯ เวลำดูเหมือนจะนำนแต่พอนับไปนับมำ
แทบจะไม่ทนั จริ งๆครับ ทั้งบูรณศำลำใหญ่เป็ นศำลำอุโบสถ ขยำยอีกด้ำนละ 2.5 ม. เตรี ยมลูกนิ มิต ให้ญำติธรรมมำร่ วม
ทำบุญปิ ดทอง เตรี ยมมีดตัดหวำยสำหรับท่ำนเจ้ำภำพที่ จะมำร่ วมงำนและแกะสลักชื่ อไว้เป็ นที่ ระลึ ก ใบเสมำแกรนิ ต
ที่บอกไว้เดิม1หมื่นต้องปรับตำมรำคำร้ำนเป็ นสองหมื่นบำทต่อใบแล้วครับ กำแพงแก้วรอบอุโบสถที่จะทำด้วยศิลำแรง
จะมีคำถำรัตนมำลำติดอยูโ่ ดยรอบทั้งภำษำไทยและภำษำบำลี สร้ำงศำลำสำหรับพิธีบรรพชำอุปสมบท ศำลำสำหรับพระ
นวกะ กุฎีรับรองพระเถระ บูรณะกุฎีและเสนำสนะภำยในวัดทุกอำคำร ทำถนนซี เมนต์ท้ งั ภำยในและภำยนอก-(ทำงเข้ำ
วัดให้ผคู ้ นได้ใช้สะดวกขึ้น) บูรณะทำสี องค์พระเจดียท์ ้ งั เจดียบ์ วั แก้วและพระบรมธำตุเจดียฯ์ รวมทั้งบริ เวณภำยนอก งำน
เท่ำนี้กบั เวลำที่เหลืออยูป่ ระมำณ 5-6 เดือน

16 ต.ค. 63 สารวจเสนาสนะวัดป่ าบัวแก้วฯ
วัดแห่ งนี้ สร้ ำงมำได้ 9 ปี แล้วครับ อำคำรต่ำงๆก็เสื่ อมโทรมลงไปบ้ำง จำเป็ นต้องได้รับกำรบูรณะปรับปรุ ง เรำตั้งใจจะ
ซ่อมแซมบูรณะใหม่ท้ งั หมดก่อนจะทำสี ใหม่ เพื่อจะได้อยูใ่ ช้งำนไปได้อีกนำนๆครับ แต่ดูแล้วแทบจะต้องปรับปรุ งเกื อบ
ทุกอำคำรเลยครับ บำงอำคำรมีของอยูเ่ ต็มจนแทบจะทำสี ใหม่ไม่ได้เลย งำนใหญ่แน่ๆเลยครับ ทั้งงำนปูน ปูกระเบื้องทำ
ทำงเดิ นซี เมนต์ แก้ไขหลังคำ ปรับแก้ระบบระบำยน้ ำ ต่อหลังคำกันฝนสำด ทำห้องน้ ำเพิ่มเติม ทำถนนทัว่ ทั้งวัดใหม่ฯ
ดู แล้วคงต้องอำศัยเพื่อนๆมำช่ วยกันแล้วครับ ให้ท่ำนเจ้ำอำวำสทำเองคงจะลำบำกท่ำนมำกๆเลยครับ บำงงำนคงต้อง

ว่ำจ้ำงช่ ำงจำกภำยนอกมำทำให้ครับ แบบที่เรำให้ช่ำงเต้อมำช่ วยทำศ่ำลำและกุฏีพระเถระ เรื่ องช้ำงทรงสมเด็จที่งำหัก
เสี ยหำยก็คงต้องให้ช่ำงมำซ่ อมแล้วครับ หักเก่ำเกื อบปี แล้วหักใหม่อีก ที่นงั่ ในองค์เจดี ยก์ ็ยงั ไม่ได้ทำครับ ใครมีฝีมือมี
กำลังตรงไหนขอแรงมำช่วยท่ำนอำจำรย์วะเรำหน่อยนะครับ ท่ำนคนเดียวเหนื่อยมำกแน่ๆครับ

21 ต.ค. เตรียมงานวางศิลาฤกษ์
1. ศำลำ “๑๐๘ ปี หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปันโน” ณ วัดป่ ำบัวแก้ว ญำณสัมปั นนุสรณ์
2. ศำลำ “๑๐๘ ปี ญำณสังวรำนุสรณ์” ณ วัดป่ ำบัวแก้ว ญำณสัมปั นนุสรณ์ เริ่ มลงมือตีผงั ขุดหลุมแล้วครับทั้งสองอำคำร

21 ตค.63 วัดป่ ามหาวัน เริ่มงานปิ ดทองจังโก้

24 ตค.63 พิธีมอบอาคาร 75 ปี หลวงปู่ สาครฯ
ณ รพ.ทองผำภูมิ เรำได้จดั กำรสร้ำงอำคำร75ปี หลวงปู่ สำครฯ ประกอบด้วยอำคำรสองชั้น ชั้นบนมีห้องประชุ ม
ใหญ่ 1ห้ อ งห้ อ งประชุ ม เล็ ก 2ห้ อ ง ห้ อ งลงทะเบี ย น ห้ อ งควบคุ ม ไฟ/เครื่ องเสี ย ง ส่ ว นชั้ น ล่ ำ งประกอบด้ ว ยห้ อ ง
กำยภำพบำบัด ห้องแพทย์แผนไทย ห้องรักษำพิเศษ ห้องน้ ำรวม 8 ห้อง ห้องน้ ำผูพ้ ิกำร1ห้อง ห้องอบไอน้ ำสองห้อง ห้อง
อำบน้ ำสองห้อง และมีลิฟต์สำหรับเตียงผป.สี่ ช้ นั สำหรับรับส่ งผูป้ ่ วยให้สะดวกขึ้นอีก1ตัว งบประมำณรวม 10 ล้ำนบำท
ใช้เวลำก่อสร้ ำง 8เดื อนมีท่ำนที่ปรึ กษำรมต.ช่ วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุ ขมำเป็ นประธำนรับมอบจำกหลวงปู่ สำคร
เรำเริ่ ม งำนโดยจัดเลี้ ย งพระประมำณ90รู ป บริ เวณอำคำร75ปี ฯ เสร็ จแล้วจึ ง เริ่ ม พิ ธี ส งฆ์ป ระมำณ09.09น. ท่ ำ นรอง
ประธำนมูลนิ ธิดวงแก้ว คุณหมอสพฤดีจุดธู ปเทียนบูชำพระรัตนตรัย รับศีลและรับฟังพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ เมื่อ
เ ส ร็ จ แ ล้ ว มู ล นิ ธฺิ ด ว ง แ ก้ ว ฯ อ่ ำ น ร ำ ย ง ำ น ส รุ ป แ ล ะ ท ำ พิ ธี ม อ บ อ ำ ค ำ ร ถ ว ำ ย แ ด่ ห ล ว ง ปู่ ส ำ ค ร
หลวงปู่ เมตตำรับอำคำรและทำพิธีตดั ริ บบิ้นเปิ ดอำคำร พร้อมจุนเจิมป้ ำยอำคำรและประพรมน้ ำพระพุทธมนต์ ต่อจำกนั้น

จึงมอบอำคำรให้ทำงกระทรวงสำธำรณสุ ขต่อไป หลังถวำยปีั จจัยไทยธรรม หลวงปู่ เล่ำให้ที่ประชุ มฟั งว่ำท่ำนเป็ นห่ วง
ประชำชนที่นี่มำก ท่ำนเป็ นผูร้ ิ เริ่ มในกำรสร้ำงรพ.ทองผำภูมิข้ ึน จำกที่ไม่มีอะไรเลย จนมำวันนี้ นบั ว่ำดีข้ ึนมำกแล้ว ก่อน
จะเลิกงำน เรำได้ถ่ำยรู ปร่ วมกันกับหลวงปู่ และแขกผูม้ ีเกียรติที่ห้องประชุม และยังมีโอกำศดีที่ได้ถ่ำยรู ปร่ วมกับพระสงฆ์
ที่มำร่ วมงำนด้วยกว่ำแปดสิ บรู ป ถึงแม้จะเป็ นอำคำรที่ไม่ใหญ่ไม่โตนัก แต่พวกเรำก็ดีใจที่ได้แสดงควำมกตัญญูกตเวที
ต่อหลวงปู่ สำครที่ท่ำนเมตตำช่วยเหลือมูลนิธิดวงแก้วตลอดมำ กรำบระลึกในพระคุณท่ำนเสมอ

เพื่อผูป้ ่ วยที่ ยำกไร้ และด้อยโอกำสในชนบท จะได้มีโอกำสที่ จะได้รับบริ กำรที่ ดียิ่งขึ้ น แพทย์พยำบำลและ
เจ้ำหน้ำที่ รพ.ก็จะได้รับควำมสะดวกสบำยขึ้น ถึ งแม้จะไม่มำกนักแต่ก็จะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งสำหรั บทุ กๆคนครับ
กรำบอนุโมทนำในกุศลจิตของศรัทธำทุกๆ ท่ำนที่ร่วมบุญมำครับ

ทำงมูลนิ ธิฯได้จดั สร้ำงลิฟท์สำหรับรับส่ งผูป้ ่ วยให้รพ.ทองผำภูมิ พร้อมกับอำคำร75ปี หลวงปู่ สำครด้วย เพรำะ
ปั จจุ บนั กำรที่ ผูป้ ่ วยจะขึ้ นลงจำกห้องคลอด/ห้องผ่ำตัด ต้องอำศัยรถเข็นขึ้ นลงทำงลำดที่ ยำว และสร้ ำงควำมทรมำณ
กับผป.มำกยิ่งเป็ นผป.ที่ บำดเจ็บ ผป.หลังผ่ำต้ดยิ่งลำบำกมำก กำรที่ พวกเรำร่ วมกันสร้ ำงลิ ฟท์ให้ผ ป.ครั้ งนี้ นับ ว่ำ ได้
ประโยชน์อย่ำงยิ่งกับผป.จริ งๆ วันนี้ เห็นพนักงำนเข็นคนไข้ข้ ึนลิฟท์ รู ้สึกชื่ นใจ ยิ่งตอนขำกลับเรำถำมเขำว่ำเป็ นอย่ำงไร
เขำตอบว่ำดีจงั เลยครับ สะดวกสบำยขึ้นมำก แค่น้ ีก็พอใจแล้วนะครับ

24 ต.ค. 63 พิธีจุนเจิมแผ่ นศิลาฤกษ์ ครู จำรย์บุญมีถ้ ำเต่ำ เมตตำทำพิธีเจริ ญพุทธมนต์จุนเจิมป้ ำยศิลำฤกษ์อำคำร
สองอำคำรที่ จะสร้ ำงใหม่ ณ วัดป่ ำบัวแก้วฯ ได้แก่ 1. อำคำร 108ปี หลวงตำพระมหำบัว เพื่อใช้เป็ นศำลำบำเพ็ญกุศล
อเนกประสงค์ของวัดป่ ำบัวแก้ว 2. อำคำร 108ปี ญำณสังวรำนุสรณ์ (108ปี ชำตกำลท่ำนเจ้ำพระคุณสมเด็จญำณฯ) เพื่อใช้
เป็ นอำคำรที่พกั ของพระนวกะ และที่พกั พระอำคันตุกะ ครู จำรย์ท่ำนเมตตำให้โอวำทว่ำกำรทำบุญทำทำนนั้นเป็ นสิ่ งดี
แต่ที่สำคัญคื อควำมละเอี ยดอ่อนของจิ ต คื อใช้ปัญญำ สร้ ำงกำรให้ทำนนั้นมี อำนิ สงค์มำก ให้ทำนอย่ำงปรำณี ต มิ ใช้
เพียงแต่ของที่ถวำย แต่จิตใจที่ทำทำน ก่อนทำขณะทำและหลังทำนั้น พิจำรณำด้วยปั ญญำ อย่ำงปรำณี ต ทำนนั้นย่อมมี
อำนิสงส์มำก ให้เรำหมัน่ ทำทำน รักษำศีล ภำวนำให้สม่ำเสมอตลอดไป

25 ต.ค. 63 พระสงฆ์ บิณฑบาตและรับจังหัน เนื่ องจำกครู จำรย์ตอ้ งขึ้นเครื่ องกลับอุดรตอนบ่ำยเรำจึงจัดใส่ บำตร
และถวำยจังหันแต่เช้ำเจ็ดโมง ทุกๆคนช่วยงำนกันอย่ำงดี ชำวบ้ำนมำกันแต่เช้ำ มีคนใส่ บำตรประมำณ 150 คนได้ครับ
ภำพเช่ นนี้ เห็ นครั้งใดก็เป็ นสุ ขใจ วัดป่ ำเล็กๆ พระและชำวบ้ำนพึ่งพำอำศัยกันอย่ำงอบอุ่น นึ กถึ งวัดแห่ งนี้ ที่เรำร่ วมกัน
สร้ำงถวำยตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครู อำจำรย์หลวงตำพระมหำบัว ญำณสัมปั นโน ที่พวกเรำระลึกถึงท่ำนเสมอ ปี นี้ โรง
ทำนมีมำกหลำยเจ้ำเป็ นพิเศษครับ เห็นว่ำอร่ อยมำกด้วย จำกรู ปคงได้เห็นรอยยิม้ ของทั้งผูใ้ ห้ทำนและผูม้ ำรับอำหำรจำก
โรงทำนนะครับ

กฐินวัดป่ ำบัวแก้วฯ ปี นี้ ครู จำรย์บุญมีเมตตำมำเป็ นประธำนกฐิน มีเจ้ำภำพหลักได้แก่ ครอบครัวพี่แจง น้องท่ำน
อำจำรย์ป้อมที่ชลบุรี ใช้ชื่อว่ำ ครอบครัว หิ รัณย์สิริกุล (สิ งหะ) และมีเจ้ำภำพร่ วมอีกแปดท่ำน ปั จจัยกฐินบัวแก้วปี นี้ ยอด
300,000 บำท อนุ โมทนำบุญร่ วมกันนะครับ หลังทอดกฐิน ครู จำรย์บุญมีเมตตำให้ธรรมโอวำท เรื่ องทำนอีกครั้งท่ำนว่ำ
อธิ ฐำนบำรมีน้ นั ดี เช่นเจ้ำภำพกฐินที่จองกฐินไว้ก่อนเป็ นปี ไม่วำ่ จะนึ กคิดถึงกำรเตรี ยมกำรทอดถวำยกฐิน เตรี ยมปั จจัย
ผ้ำป่ ำ บริ วำรกฐินฯที่จะนำมำถวำย คิดเมื่อไรก็เป็ นบุญเสมอ ไม่ใช่เฉพำะบุญกฐิน บุญอื่นๆที่เรำตั้งใจจะทำก็เช่นกัน ทุก
ครั้งที่ใจเรำคิดคำนึงถึงบุญนั้นๆ เรำก็ได้บุญเสมอ อำนิสงส์น้ นั ได้มำกด้วยกำรนี้จริ งๆ

25 ต.ค. 63 แจกทาน-มอบหัวใจ หลังพิธีกฐิ น ทุ กๆปี เรำมอบของเล็กๆน้อยๆ เป็ นเสื้ อผ้ำ และข้ำวสำร ให้กบั
ชำวบ้ำนประมำณ100ครอบครัว เพื่อแสดงน้ ำใจเล็กๆน้อยกับพวกเขำ ที่ได้ดูแลรักษำวัดแห่งนี้ มำเป็ นอย่ำงดีตลอดหนึ่งปี
ด้วยควำมรักและห่ วงใยจำกพวกเรำทุกๆคน กำรมอบของ เรำจะเห็ นได้ว่ำ ตัวแทนของพวกเรำทุกๆคนได้รับมอบของ
จำกท่ำนอำจำรย์สมบัติ และนำไปมอบให้กบั พวกเขำที่นงั่ อยูใ่ นเต็นท์อย่ำงเรี ยบร้อย เมือมอบให้แล้ว ถ้ำเป็ นผูอ้ ำวุโสอำยุ
มำกกว่ำเรำก็ขอพรจำกพระรัตนตรัยให้เขำมีสุข ถ้ำอำยุนอ้ ยกว่ำ เรำก็อวยพรควำมสุ ขให้แก่เขำ ทั้งนี้ กำรมอบของนั้นจึง
เป็ นกำรใช้ของเป็ นตัวกลำงเพื่อแสดงน้ ำใข ควำมรัก ควำมปรำรถนำดีจำกพวกเรำมอบให้แก่เขำนั้นเอง

29 ต.ค. 63 รพ.หนองวัวซอ ความคืบหน้าของการก่อสร้าง รพ.หนองวัวซอ อาคาร 72ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมร
โต เทคานแล้วครับ

31 ต.ค. 63 ร่ วมงานบุญกฐิ นวัดฉิ มทายกาวาส เขตบำงกอกน้อย กทม. มีท่ำนอำจำรย์มหำบูรณะเป็ นเจ้ำอำวำส ท่ำน
เมตตำสอนธรรมะจำกพระไตรปิ ฏกพวกเรำมำเป็ นเวลำสิ บห้ำปี แล้วครับ มีคณะครอบครัวพี่บุญตัน๋ และเหมี่ยวยุทธนำมำร่ วม
ด้วย คุณแม่เบญจวรรณ และน้องฟ้ำที่ไม่ได้เจอกันมำนำนก็มำด้วย

31 ต.ค 63 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร บ่ำยไปกรำบลำท่ำนเจ้ำคุณโก๋ ที่วดั บวร คิดถึงและระลึกในพระคุณของ
ท่ำนเสมอ วันอำทิตย์ที่15คณะศิษย์วดั บวรเป็ นเจ้ำภำพสวดอภิธรรมครับ เรำคงมำอีกครั้งครับ เท่ำที่ทรำบเก็บไว้ร้อยวัน
ครับ อย่ำงน้อย 10มค. คงทำบุญให้ท่ำนกันก่อนนะครับ วันนี้ฟ้ำเอำสังฆทำนมำร่ วมถวำยสงฆ์ กรำบท่ำนเสร็ จก็ไปทำวัตร
เย็นกันภำยในพระอุโบสถ บรรยำกำศสุ ขสงบมำกๆ ถึงแม้ร่ำงกำยจะไม่อำนวยเท่ำไรแต่วนั นี้ก็สุขกำยสุ ขใจมำกทีเดียว
ครับ กรำบระลึกในพระคุณพ่อแม่ครู อำจำรย์

