
ตุลาคม 2563 

 1 ต.ค. ท่ีดินหนองบวัล ำภู. สวนป่ำมอกระโดน ออกจำกบำ้นตีส่ีมำอุดร กรำบครูจำรยบุ์ญมี แลว้ไปส ำนกังำน
ท่ีดินหนองบวัล ำภู คุยแนวทำงกำรสร้ำงวดัจำกพื้นท่ีสวนป่ำมอกระโดน ทำงท่ีดินแจง้วำ่อยูใ่นพื้นท่ีป่ำไม ้ซ่ึงถำ้อยูจ่ริงก็
จะยุง่ยำกในกำรสร้ำงวดั แต่ท่ำนอำจำรยว์ำ่ท่ีเขำถวำยมำก็เพรำะอยำกให้เป็นท่ีวดั ให้พระไดป้ฏิบติัภำวนำ จึงไดป้รึกษำ
กบัเจำ้ปองและคุณหนุยหำทำงท่ีดีท่ีสุด สรุป ให้ท ำกำรรังวดัออกโฉนดก่อน เพื่อเป็นกำรสอบเขตให้ถูกตอ้งและรวมนส 
3ก. ทั้ง 9 ฉบบั เป็นโฉนดใบเดียวเสียเลย เม่ือท ำไดเ้รียบร้อยก็จะซ้ือท่ีดินเพิ่มอีก7ไร่ รวมกบัท่ีท่ำนเจำ้ของท่ีถวำยไว ้10 
ไร่และญำติธรรมร่วมกนัซ้ือไวอี้ก 10 ไร่ๆ ละ 70000 บ. รวมเป็นเจ็ดแสนบำท ท่ีเหลือเจ็ดไร่น้องคุณหนุ่ยคิดหน่ึงลำ้น
บำท ซ่ึงเรำจะจ่ำยหลงัไดโ้ฉนดแลว้ 

รวมค่ำโอนอีกสักหน่ึงแสนก็รวมเป็นหน่ึงลำ้นแปดแสนบำท ส ำหรับท่ี 27 ไร่ผนืน้ี ช่ำงจำกส ำนกังำนท่ีดินจะมำ
รังวดัท ำโฉนดให้ 4 พย. และจะตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนออกโฉนดให้ ในแผนท่ีใหญ่ของท่ีดิน มอกระโดนอยูใ่นเขต
ป่ำไมถ้ำวร แต่ขยำยดูในแผนท่ีป่ำไมแ้ลว้อยูน่อกเขตประมำณสำมร้อยเมตร ตอ้งรอเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำนท่ีดิน สรุปให้นะ
ครับ ดูเองคงท ำอะไรไม่ได ้ออกโฉนดไดก้็คงสำมำรถด ำเนินเร่ืองสร้ำงวดัไดเ้ลยครับ  

บ่ำยสำมโมงกวำ่ ก็เสร็จไดใ้บนดัรังวดัท่ีเรียบร้อย แต่อดขำ้วกลำงวนัไปเลย อยำ่งไรก็ตอ้งขอขอบพระคุณพี่ปอง
นะครับ ไม่ไดท้่ำนเจำ้ช่วยคงไม่รำบร่ืนเช่นน้ีครับ งำนน้ีอำจไม่ทนัจะสำมำรถโอนท่ี/และมอบถวำยโฉนดให้ครูอำจำรย์
บุญมีเพื่อท ำเร่ืองสร้ำงวดัในงำนกฐินวนัเสำร์ท่ี3ตค. น้ีนะครับ แต่ก็คงรวบรวมปัจจยัจำกเพื่อนๆท่ีส่งมำร่วมบุญไวร้วม
จ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรใหท่ี้ผนืน้ีเป็นวดัตำมควำมประสงคข์องพระอำจำรยแ์ละเพื่อนๆทุกคนครับ งำนน้ีอำจล ำบำกบำ้ง ชำ้
นิดหน่อย แต่ก็มัน่คงครับ ดีนะครับท่ีท่ำนอำจำรยไ์ปร่วมรับฟังขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเองและไดต้ดัสินใจท ำให้ถูกเสียตั้งแต่ตน้ 
ภำยหลงักำรด ำเนินเร่ืองสร้ำงวดัก็คงท ำไดอ้ยำ่งรำบร่ืนแลว้ครับ  

กรำบอนุโมทนำกบัทุกๆ ท่ำนท่ีไดร่้วมปัจจยัซ้ือท่ีมำทั้งชุดแรกเจ็ดแสนและชุดหลงัท่ีจะตอ้งจ่ำยเพิ่มอีกประมำณ
ลำ้นหน่ึงแสนครับ (ตอนน้ีมีร่วมบุญมำแลว้ประมำณ 375,000 บำท) ในงำนกฐินเสำร์น้ีจึงยงัไม่ไดถ้วำยค่ำใช้จ่ำยเร่ือง
ท่ีดินส่วนน้ีนะครับ และเพื่อนๆก็ยงัสำมำรถโอนเงินมำร่วมบุญซ้ือท่ีผืนน้ีไดจ้นถึงวนัโอนท่ีเป็นของวดัถ ้ ำเต่ำเลยครับ
น่ำจะอยำ่งนอ้ยสำมส่ีเดือนครับ ส่วนถำ้มีปัจจยัเหลือเกินจำกลำ้นหน่ึงแสนกอ้นน้ี ก็จะใชด้ ำเนินกำรสร้ำงเสนำสนะต่อไป
ครับ ท่ีก ำหนดไวเ้บ้ืองตน้ มี 1. ท ำร้ัว 2. ท ำถนน 3. ท ำอำคำรครัว/ท่ีพกั/ห้องน ้ ำ 4. ศำลำใหญ่/ศำลำอุโบสถ 5. ท่ีพกัพระ
เถระ/อำคนัตุกะฯ งบประมำณเบ้ืองตน้ประมำณ 9-10 ลำ้นบำทครับ กรำบอนุโมทนำทุก ๆ ท่ำนอีกคร้ังนะครับ โดยเฉพำะ
คุณหนุ่ยท่ีเป็นตวัตั้งตวัตีช่วยเหลือจดักำรท่ีดินผนืน้ีเพื่อใหส้ร้ำงเป็นวดัต่อไปนะครับ ขอใหค้วำมปรำรถนำดีงำมในธรรม
ทั้งหลำยของทุก ๆ ท่ำน จงส ำเร็จตำมประสงคทุ์กประกำรครับ  
 

 



 
 

ส ารวจทีส่วนป่ามอกระโดน 
ส ำรวจพื้นท่ีอีกคร้ัง เพื่อวำงผงัหลกัของเสนำสนะป่ำมอกระโดน( ถำ้ท ำวดัไดจ้ะขอสร้ำงถวำยองคห์ลวงตำพระ

มหำบวั ในวำระครบ108ปี ชำตกำลใน พศ. 2564 น้ี) ท่ีดินบนมอกระโดนเป็นผลำหิน เป็นส่วนใหญ่ ดำ้นเหนือเป็นพื้นท่ี
ป่ำสักของเอกชนและท่ีอีกสำมสิบเอ็ดไร่ของนอ้งสำวคุณหนุยท่ีใหพ้ระไปพกัภำวนำได ้ท่ีอีกเจ็ดไร่ดำ้นหนำ้ติดถนนเป็น
พื้นรำบ บริเวณน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีจะซ้ือเพิ่มเติม เพื่อสร้ำงเป็นบริเวณท่ีพกัอุบำสิกำ ครัว และจดัท ำถนนเดินทำงเดียวในวดั
เพรำะพื้นท่ีดำ้นบนสูงชนั กำรใหร้ถสวนทำงกนัคงไม่ค่อยปลอดภยัสักเท่ำไรครับ ท่ีดินผนืน้ี เสำหลกัเขตเห็นไดช้ดัเจน
เกือบหมดครับ ทำงทิศ ตต. เชิงหนำ้ผำดำ้นล่ำงยงัไม่ไดล้งไปดูแต่คุณหนุยแจง้วำ่มีผูย้ึดครองอยูส่องรำยเป็นพื้นท่ีของ
นิคมฯครับ กำรท ำรังวดัท่ีคงไม่ล ำบำกครับเหลือแต่กำรสอบเขตท่ีดินท่ีเรำตอ้งรอกนัครับ 

วนัน้ีท่ีมอกระโดนทั้งพระทั้งโยม ท ำงำนเตรียมงำนกฐินกนั ทั้งตั้งเตน็ท ์ท ำห้องน ้ำ ท่ีลำ้งบำตร โรงครัว โรงทำน 
และตกแต่งสถำนท่ี ดูแลว้เหน่ือยแทนเลยครับ พรุ่งน้ีมีเวลำคงตอ้งมำช่วยดว้ยอีกคนครับ กรำบอนุโมทนำทุกๆท่ำนครับ 
ผำ้กฐินและบริวำรกฐินของมูลนิธิเตรียมไวเ้รียบร้อยครับ จะมำพร้อมรถตู้พี่ปูพรุ่งน้ีครับ 

 

 

 



 

6 ต.ค.  อาคาร 75 ปีหลวงปู่สาคร เดือนสุดทำ้ย ก่อนปิดโครงกำรในวนัท่ี 24 ต.ค. น้ี 
งำนติดตั้งลิฟท ์รำงลิฟท ์กล่องงลิฟท ์เรียบร้อยแลว้ช่วงน้ีก ำลงัท ำระบบไฟฟ้ำ พร้อมทดสอบกำรใชง้ำน 

 
13 ตค. วัดป่ากตัญญุตาราม สระแก้ว  คณะมูลนิธิดวงแก้วฯ กรบถวำยผำ้จ ำน ำพรรษำ ถวำยจงัหัน และปัจจยัสร้ำง
เสนำสนะรับรองพระเถระงวดแรกเป็นเงิน100,000บำท วดัป่ำกตญัญุตำรำมเป็นวดัเล็กๆท่ีเรำสร้ำงถวำยในหลวงร.9 ใน
วำระทรำงครองรำชยค์รบ60ปี วนัน้ีเรำมำท ำบุญระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่ำนร่วมกนั แมไ้ม่ยิ่งใหญ่มำกมำยแต่
อยำ่งไร แต่ดว้ยดวงใจท่ีระลึกในพระคุณท่ำนตลอดไป 

 

13 ต.ค. 63 วดัถ า้สาริกา นครนายก 
กรำบถวำยผำ้จ ำน ำพรรษำ ไทยธรรมและปัจจยั ร่วมกนั เสร็จแลว้ปฏิบติับูชำนัง่ภำวนำคร่ึงชัว่โมงถวำยพ่อแม่ครูอำจำรย์
หลวงปู่มัน่ ระลึกในพระคุณท่ำน วดัแห่งน้ีหลวงปู่เคยมำภำวนำและพบเห็นประสพกำรณ์แปลกๆมำกมำยเป็นอุทำหรณ์
ใหพ้วกเรำในแนวทำงกำรปฏิบติัภำวนำท่ีดีแห่งหน่ึงครับ 
 

 



 

15 ต.ค. 63 วัดป่าบัวแก้วฯ เร่ิมงำนตีผงัศำลำ 108 ปี หลวงตำพระมหำบวั บริเวณด้ำนหน้ำศำลำอุโบสถ และ 108 ปี 
ญำณสังวรำนุสรณ์ ส ำหรับเป็นท่ีพกัสงฆ ์ในเขตสังฆำวำสดำ้นในป่ำพยงุ ขนำดเท่ำๆกนัประมำณเน้ือท่ี 130 ตรม. ใชเ้วลำ
ก่อสร้ำงอยำ่งนอ้ยประมำณ 3-4 เดือน เสร็จแลว้ไปดูท่ีสร้ำงกุฏีรับรองพระเถระริมเชิงเขำบวัแกว้  

 
เตรียมงานพิธีผูกพัทธสีมาวัดป่าบัวแก้ว เตรียมมีดตดัหวำย ลูกนิมิต ใบเสมำฯ เวลำดูเหมือนจะนำนแต่พอนบัไปนับมำ 
แทบจะไม่ทนัจริงๆครับ ทั้งบูรณศำลำใหญ่เป็นศำลำอุโบสถ ขยำยอีกดำ้นละ 2.5 ม. เตรียมลูกนิมิต ให้ญำติธรรมมำร่วม
ท ำบุญปิดทอง เตรียมมีดตดัหวำยส ำหรับท่ำนเจำ้ภำพท่ีจะมำร่วมงำนและแกะสลกัช่ือไวเ้ป็นท่ีระลึก ใบเสมำแกรนิต        
ท่ีบอกไวเ้ดิม1หม่ืนตอ้งปรับตำมรำคำร้ำนเป็นสองหม่ืนบำทต่อใบแลว้ครับ ก ำแพงแกว้รอบอุโบสถท่ีจะท ำดว้ยศิลำแรง
จะมีคำถำรัตนมำลำติดอยูโ่ดยรอบทั้งภำษำไทยและภำษำบำลี สร้ำงศำลำส ำหรับพิธีบรรพชำอุปสมบท ศำลำส ำหรับพระ
นวกะ กุฎีรับรองพระเถระ บูรณะกุฎีและเสนำสนะภำยในวดัทุกอำคำร ท ำถนนซีเมนตท์ั้งภำยในและภำยนอก-(ทำงเขำ้
วดัใหผู้ค้นไดใ้ชส้ะดวกข้ึน) บูรณะทำสีองคพ์ระเจดียท์ั้งเจดียบ์วัแกว้และพระบรมธำตุเจดียฯ์รวมทั้งบริเวณภำยนอก งำน
เท่ำน้ีกบัเวลำท่ีเหลืออยูป่ระมำณ 5-6 เดือน 

 
16 ต.ค. 63 ส ารวจเสนาสนะวดัป่าบัวแก้วฯ 
วดัแห่งน้ีสร้ำงมำได ้9 ปีแลว้ครับ อำคำรต่ำงๆก็เส่ือมโทรมลงไปบำ้ง จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรบูรณะปรับปรุง เรำตั้งใจจะ
ซ่อมแซมบูรณะใหม่ทั้งหมดก่อนจะท ำสีใหม่ เพื่อจะไดอ้ยูใ่ชง้ำนไปไดอี้กนำนๆครับ แต่ดูแลว้แทบจะตอ้งปรับปรุงเกือบ
ทุกอำคำรเลยครับ บำงอำคำรมีของอยูเ่ต็มจนแทบจะท ำสีใหม่ไม่ไดเ้ลย งำนใหญ่แน่ๆเลยครับ ทั้งงำนปูน ปูกระเบ้ืองท ำ
ทำงเดินซีเมนต์ แกไ้ขหลงัคำ ปรับแกร้ะบบระบำยน ้ ำ ต่อหลงัคำกนัฝนสำด ท ำห้องน ้ ำเพิ่มเติม ท ำถนนทัว่ทั้งวดัใหม่ฯ     
ดูแลว้คงตอ้งอำศยัเพื่อนๆมำช่วยกนัแลว้ครับ ให้ท่ำนเจำ้อำวำสท ำเองคงจะล ำบำกท่ำนมำกๆเลยครับ บำงงำนคงตอ้ง



ว่ำจำ้งช่ำงจำกภำยนอกมำท ำให้ครับ แบบท่ีเรำให้ช่ำงเตอ้มำช่วยท ำศ่ำลำและกุฏีพระเถระ เร่ืองช้ำงทรงสมเด็จท่ีงำหัก
เสียหำยก็คงตอ้งให้ช่ำงมำซ่อมแลว้ครับ หักเก่ำเกือบปีแลว้หักใหม่อีก ท่ีนัง่ในองค์เจดียก์็ยงัไม่ไดท้  ำครับ ใครมีฝีมือมี
ก ำลงัตรงไหนขอแรงมำช่วยท่ำนอำจำรยว์ะเรำหน่อยนะครับ ท่ำนคนเดียวเหน่ือยมำกแน่ๆครับ 

 
21 ต.ค. เตรียมงานวางศิลาฤกษ์ 
1. ศำลำ “๑๐๘ ปี หลวงตำพระมหำบวั ญำณสัมปันโน” ณ วดัป่ำบวัแกว้ ญำณสัมปันนุสรณ์  
2. ศำลำ “๑๐๘ ปี ญำณสังวรำนุสรณ์” ณ วดัป่ำบวัแกว้ ญำณสัมปันนุสรณ์  เร่ิมลงมือตีผงั ขดุหลุมแลว้ครับทั้งสองอำคำร 

 
21 ตค.63 วดัป่ามหาวนั เร่ิมงานปิดทองจังโก้ 

 
24 ตค.63 พธีิมอบอาคาร 75 ปี หลวงปู่สาครฯ 

ณ รพ.ทองผำภูมิ เรำไดจ้ดักำรสร้ำงอำคำร75ปีหลวงปู่สำครฯ ประกอบดว้ยอำคำรสองชั้น ชั้นบนมีห้องประชุม
ใหญ่1ห้องห้องประชุมเล็ก2ห้อง ห้องลงทะเบียน ห้องควบคุมไฟ/เคร่ืองเสียง ส่วนชั้ นล่ำงประกอบด้วยห้อง
กำยภำพบ ำบดั หอ้งแพทยแ์ผนไทย หอ้งรักษำพิเศษ หอ้งน ้ำรวม 8 หอ้ง หอ้งน ้ำผูพ้ิกำร1ห้อง หอ้งอบไอน ้ ำสองหอ้ง หอ้ง
อำบน ้ ำสองห้อง และมีลิฟตส์ ำหรับเตียงผป.ส่ีชั้นส ำหรับรับส่งผูป่้วยให้สะดวกข้ึนอีก1ตวั งบประมำณรวม 10 ลำ้นบำท 
ใช้เวลำก่อสร้ำง 8เดือนมีท่ำนท่ีปรึกษำรมต.ช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขมำเป็นประธำนรับมอบจำกหลวงปู่สำคร 
เรำเร่ิมงำนโดยจดัเล้ียงพระประมำณ90รูป บริเวณอำคำร75ปีฯ เสร็จแล้วจึงเร่ิมพิธีสงฆ์ประมำณ09.09น. ท่ำนรอง
ประธำนมูลนิธิดวงแกว้ คุณหมอสพฤดีจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย รับศีลและรับฟังพระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต ์เม่ือ
เ ส ร็ จ แ ล้ ว  มู ล นิ ธิฺ 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 
หลวงปู่เมตตำรับอำคำรและท ำพิธีตดัริบบิ้นเปิดอำคำร พร้อมจุนเจิมป้ำยอำคำรและประพรมน ้ำพระพุทธมนต ์ต่อจำกนั้น



จึงมอบอำคำรให้ทำงกระทรวงสำธำรณสุขต่อไป หลงัถวำยปัีจจยัไทยธรรม หลวงปู่เล่ำให้ท่ีประชุมฟังว่ำท่ำนเป็นห่วง
ประชำชนท่ีน่ีมำก ท่ำนเป็นผูริ้เร่ิมในกำรสร้ำงรพ.ทองผำภูมิข้ึน จำกท่ีไม่มีอะไรเลย จนมำวนัน้ีนบัวำ่ดีข้ึนมำกแลว้ ก่อน
จะเลิกงำน เรำไดถ่้ำยรูปร่วมกนักบัหลวงปู่และแขกผูมี้เกียรติท่ีห้องประชุม และยงัมีโอกำศดีท่ีไดถ่้ำยรูปร่วมกบัพระสงฆ์
ท่ีมำร่วมงำนดว้ยกวำ่แปดสิบรูป ถึงแมจ้ะเป็นอำคำรท่ีไม่ใหญ่ไม่โตนกั แต่พวกเรำก็ดีใจท่ีไดแ้สดงควำมกตญัญูกตเวที 
ต่อหลวงปู่สำครท่ีท่ำนเมตตำช่วยเหลือมูลนิธิดวงแกว้ตลอดมำ กรำบระลึกในพระคุณท่ำนเสมอ 

 
เพื่อผูป่้วยท่ียำกไร้ และด้อยโอกำสในชนบท จะได้มีโอกำสท่ีจะได้รับบริกำรท่ีดียิ่งข้ึน แพทยพ์ยำบำลและ

เจำ้หน้ำท่ีรพ.ก็จะได้รับควำมสะดวกสบำยข้ึน ถึงแมจ้ะไม่มำกนกัแต่ก็จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งส ำหรับทุกๆคนครับ 
กรำบอนุโมทนำในกุศลจิตของศรัทธำทุกๆ ท่ำนท่ีร่วมบุญมำครับ 

 

 

 



 

 

 

 
ทำงมูลนิธิฯไดจ้ดัสร้ำงลิฟทส์ ำหรับรับส่งผูป่้วยให้รพ.ทองผำภูมิ พร้อมกบัอำคำร75ปี หลวงปู่สำครดว้ย เพรำะ

ปัจจุบนักำรท่ีผูป่้วยจะข้ึนลงจำกห้องคลอด/ห้องผ่ำตดั ตอ้งอำศยัรถเข็นข้ึนลงทำงลำดท่ียำว และสร้ำงควำมทรมำณ
กบัผป.มำกยิ่งเป็นผป.ท่ีบำดเจ็บ ผป.หลงัผ่ำตด้ยิ่งล ำบำกมำก กำรท่ีพวกเรำร่วมกนัสร้ำงลิฟท์ให้ผป.คร้ังน้ีนับว่ำได้
ประโยชน์อยำ่งยิ่งกบัผป.จริงๆ วนัน้ีเห็นพนกังำนเข็นคนไขข้ึ้นลิฟท ์รู้สึกช่ืนใจ ยิ่งตอนขำกลบัเรำถำมเขำวำ่เป็นอยำ่งไร 
เขำตอบวำ่ดีจงัเลยครับ สะดวกสบำยข้ึนมำก แค่น้ีก็พอใจแลว้นะครับ 



 

   

24 ต.ค. 63 พิธีจุนเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ครูจำรยบุ์ญมีถ ้ำเต่ำ เมตตำท ำพิธีเจริญพุทธมนต์จุนเจิมป้ำยศิลำฤกษอ์ำคำร
สองอำคำรท่ีจะสร้ำงใหม่ ณ วดัป่ำบวัแกว้ฯ ไดแ้ก่ 1. อำคำร 108ปี หลวงตำพระมหำบวั เพื่อใช้เป็นศำลำบ ำเพ็ญกุศล 
อเนกประสงคข์องวดัป่ำบวัแกว้  2. อำคำร 108ปี ญำณสังวรำนุสรณ์ (108ปี ชำตกำลท่ำนเจำ้พระคุณสมเด็จญำณฯ) เพื่อใช้
เป็นอำคำรท่ีพกัของพระนวกะ และท่ีพกัพระอำคนัตุกะ ครูจำรยท์่ำนเมตตำให้โอวำทวำ่กำรท ำบุญท ำทำนนั้นเป็นส่ิงดี 
แต่ท่ีส ำคญัคือควำมละเอียดอ่อนของจิต คือใช้ปัญญำ สร้ำงกำรให้ทำนนั้นมีอำนิสงค์มำก ให้ทำนอย่ำงปรำณีต มิใช้
เพียงแต่ของท่ีถวำย แต่จิตใจท่ีท ำทำน ก่อนท ำขณะท ำและหลงัท ำนั้น พิจำรณำดว้ยปัญญำ อยำ่งปรำณีต ทำนนั้นย่อมมี
อำนิสงส์มำก ใหเ้รำหมัน่ท ำทำน รักษำศีล ภำวนำใหส้ม ่ำเสมอตลอดไป 

  

   
25 ต.ค. 63 พระสงฆ์บิณฑบาตและรับจังหัน เน่ืองจำกครูจำรยต์อ้งข้ึนเคร่ืองกลบัอุดรตอนบ่ำยเรำจึงจดัใส่บำตร

และถวำยจงัหนัแต่เชำ้เจ็ดโมง ทุกๆคนช่วยงำนกนัอยำ่งดี ชำวบำ้นมำกนัแต่เช้ำ มีคนใส่บำตรประมำณ 150 คนไดค้รับ 
ภำพเช่นน้ีเห็นคร้ังใดก็เป็นสุขใจ วดัป่ำเล็กๆ พระและชำวบำ้นพึ่งพำอำศยักนัอย่ำงอบอุ่น นึกถึงวดัแห่งน้ีท่ีเรำร่วมกนั
สร้ำงถวำยตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูอำจำรยห์ลวงตำพระมหำบวั ญำณสัมปันโน ท่ีพวกเรำระลึกถึงท่ำนเสมอ ปีน้ีโรง
ทำนมีมำกหลำยเจำ้เป็นพิเศษครับ เห็นวำ่อร่อยมำกดว้ย จำกรูปคงไดเ้ห็นรอยยิม้ของทั้งผูใ้ห้ทำนและผูม้ำรับอำหำรจำก
โรงทำนนะครับ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220630581188657&set=pcb.10220630638270084&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBgjCgmLyI2ZC4vOLZ9y0T6Xmjsyf0q-UZWO8CMF4ONrV7R-cetIFMbZqP-9d_DgGdT3gRF0wBkW56i&__xts__%5B0%5D=68.ARDEJ3jUUnOv2gAVv7RlYl4sQhpTd490ZlWhpcpHjEDONTMOHgoF2zwMwgIjvjf61k__wWT8C-zzpatw85p4MVmzbpDxgGuXzVZ4Vti06x74CZxsjY-nWsdf6EHZb7vxBGuO849vD3XXBiX0L1MvlY7fjN_c3jDqJAo7_id4fgMxiitVSmKZy_OqBFxaKqib4iLugHc5JiEJRUUaoUnutUd0xR3bsfUX6LFKeKFjqgdRBleYPHoCT78gzGpyP260reENFGyWVG1Cg-A2wIVdWOxTtujwdoUVyAk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10220630581188657&set=pcb.10220630638270084&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBgjCgmLyI2ZC4vOLZ9y0T6Xmjsyf0q-UZWO8CMF4ONrV7R-cetIFMbZqP-9d_DgGdT3gRF0wBkW56i&__xts__%5B0%5D=68.ARDEJ3jUUnOv2gAVv7RlYl4sQhpTd490ZlWhpcpHjEDONTMOHgoF2zwMwgIjvjf61k__wWT8C-zzpatw85p4MVmzbpDxgGuXzVZ4Vti06x74CZxsjY-nWsdf6EHZb7vxBGuO849vD3XXBiX0L1MvlY7fjN_c3jDqJAo7_id4fgMxiitVSmKZy_OqBFxaKqib4iLugHc5JiEJRUUaoUnutUd0xR3bsfUX6LFKeKFjqgdRBleYPHoCT78gzGpyP260reENFGyWVG1Cg-A2wIVdWOxTtujwdoUVyAk


 
กฐินวดัป่ำบวัแกว้ฯ ปีน้ีครูจำรยบุ์ญมีเมตตำมำเป็นประธำนกฐิน มีเจำ้ภำพหลกัไดแ้ก่ ครอบครัวพี่แจง นอ้งท่ำน

อำจำรยป้์อมท่ีชลบุรี ใชช่ื้อวำ่ ครอบครัว หิรัณยสิ์ริกุล (สิงหะ) และมีเจำ้ภำพร่วมอีกแปดท่ำน ปัจจยักฐินบวัแกว้ปีน้ียอด 
300,000 บำท อนุโมทนำบุญร่วมกนันะครับ หลงัทอดกฐิน ครูจำรยบุ์ญมีเมตตำให้ธรรมโอวำท เร่ืองทำนอีกคร้ังท่ำนว่ำ
อธิฐำนบำรมีนั้นดี เช่นเจำ้ภำพกฐินท่ีจองกฐินไวก่้อนเป็นปี ไม่วำ่จะนึกคิดถึงกำรเตรียมกำรทอดถวำยกฐิน เตรียมปัจจยั 
ผำ้ป่ำ บริวำรกฐินฯท่ีจะน ำมำถวำย คิดเม่ือไรก็เป็นบุญเสมอ ไม่ใช่เฉพำะบุญกฐิน บุญอ่ืนๆท่ีเรำตั้งใจจะท ำก็เช่นกนั ทุก
คร้ังท่ีใจเรำคิดค ำนึงถึงบุญนั้นๆ เรำก็ไดบุ้ญเสมอ อำนิสงส์นั้นไดม้ำกดว้ยกำรน้ีจริงๆ 

   

   
25 ต.ค. 63 แจกทาน-มอบหัวใจ หลังพิธีกฐินทุกๆปี เรำมอบของเล็กๆน้อยๆ เป็นเส้ือผำ้ และขำ้วสำร ให้กบั

ชำวบำ้นประมำณ100ครอบครัว เพื่อแสดงน ้ ำใจเล็กๆนอ้ยกบัพวกเขำ ท่ีไดดู้แลรักษำวดัแห่งน้ีมำเป็นอยำ่งดีตลอดหน่ึงปี 
ดว้ยควำมรักและห่วงใยจำกพวกเรำทุกๆคน กำรมอบของ เรำจะเห็นไดว้่ำ ตวัแทนของพวกเรำทุกๆคนไดรั้บมอบของ
จำกท่ำนอำจำรยส์มบติั และน ำไปมอบให้กบัพวกเขำท่ีนัง่อยูใ่นเต็นทอ์ยำ่งเรียบร้อย เมือมอบให้แลว้ ถำ้เป็นผูอ้ำวุโสอำยุ
มำกกวำ่เรำก็ขอพรจำกพระรัตนตรัยให้เขำมีสุข ถำ้อำยุนอ้ยกวำ่ เรำก็อวยพรควำมสุขให้แก่เขำ ทั้งน้ีกำรมอบของนั้นจึง
เป็นกำรใชข้องเป็นตวักลำงเพื่อแสดงน ้ำใข ควำมรัก ควำมปรำรถนำดีจำกพวกเรำมอบใหแ้ก่เขำนั้นเอง 



 

 29 ต.ค. 63 รพ.หนองววัซอ ความคืบหนา้ของการก่อสร้าง รพ.หนองววัซอ อาคาร 72ปีพระอาจารยบุ์ญมี ธมัมร
โต เทคานแลว้ครับ 

 

 31 ต.ค. 63 ร่วมงานบุญกฐินวัดฉิมทายกาวาส เขตบำงกอกน้อย กทม. มีท่ำนอำจำรยม์หำบูรณะเป็นเจำ้อำวำส ท่ำน

เมตตำสอนธรรมะจำกพระไตรปิฏกพวกเรำมำเป็นเวลำสิบห้ำปีแลว้ครับ มีคณะครอบครัวพี่บุญตัน๋และเหม่ียวยุทธนำมำร่วม

ดว้ย คุณแม่เบญจวรรณ และนอ้งฟ้ำท่ีไม่ไดเ้จอกนัมำนำนก็มำดว้ย 

   

  31 ต.ค 63 วดับวรนิเวศราชวรวหิาร  บ่ำยไปกรำบลำท่ำนเจำ้คุณโก๋ ท่ีวดับวร คิดถึงและระลึกในพระคุณของ

ท่ำนเสมอ วนัอำทิตยท่ี์15คณะศิษยว์ดับวรเป็นเจำ้ภำพสวดอภิธรรมครับ เรำคงมำอีกคร้ังครับ เท่ำท่ีทรำบเก็บไวร้้อยวนั

ครับ อยำ่งนอ้ย 10มค. คงท ำบุญใหท้่ำนกนัก่อนนะครับ วนัน้ีฟ้ำเอำสังฆทำนมำร่วมถวำยสงฆ ์กรำบท่ำนเสร็จก็ไปท ำวตัร

เยน็กนัภำยในพระอุโบสถ บรรยำกำศสุขสงบมำกๆ ถึงแมร่้ำงกำยจะไม่อ ำนวยเท่ำไรแต่วนัน้ีก็สุขกำยสุขใจมำกทีเดียว

ครับ กรำบระลึกในพระคุณพอ่แม่ครูอำจำรย ์ 



 

 

 
 


