
พฤศจิกายน 2564 
2 พย. 64   เร่ิมบูรณะเมรุวดับางไผ่อารามหลวง บางบัวทอง 
                 จากการท่ีพวกเราไดถ้วายปัจจยับูรณะเมรุท่ีวดับางไผไ่ปเม่ือสองสามเดือนก่อน ขณะน้ีทางวดัไดเ้ร่ิม
บูรณะซ่อมแซมเมรุแลว้ครับ อีกไม่นานคงจะเสร็จครับ กราบอนุโมทนาทุกๆท่านครับ 

 
4 พย.64   จัดของมอบให้ผุ้ประสบอุทกภัย สุพรรณ  
บ่ายกลบัมาจดัของกนัท่ีวชัรธรรมต่อ  ตกเยน็ไดไ้ปเกือบคร่ึงทางแลว้ครับ รอช่วยกนัจดัอีกคร้ังเชา้วนัเสาร์น้ีครับ 

 
6 พ.ย. 64 จัดของแจกน า้ท่วม 
วนัน้ีหลงัจงัหนัพวกเราก็เร่ิมจดัของ ถุงยงัชีพต่อ กวา่จะเสร็จก็บ่ายสามไดค้รับ ไดต้ามจ านวนท่ีตั้งใจไว ้ส่ีร้อย
ชุดพรุ่งน้ีออกเดินทางจากวชัรธรรมหกโมงคร่ึง จุดมุ่งหมาย บางตาเถร สุพรรณครับ 

 



 

 
นมัสการท่านอาจารย์โต 
เยน็ออกจากวชัรธรรมไปกราบพระอาจารยโ์ต ท่ีวดัป่าสติปัฏฐานฯ พุทธมณฑล สนทนากบัท่านสักพกั ท่าน
ทราบวา่เราจะไปช่วยผูป้ระสบอุทกภยั ท่านจึงใหข้า้วสาร ปลากระป๋อง และเคร่ืองปรุงรสอีกหลายลงัไปร่วม
ดว้ย กราบอนุโมทนาบุญดว้ยนะครับ 

 

 
 
 
 



7 พ.ย. 64  เดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สุพรรณ 
เช้าออกเดินทางจากวชัรธรรมสถาน จดัของข้ึนรถกนัตั้งแต่ยงัไม่หกโมงกว่าจะเสร็จก็หกโมงคร่ึง แวะถวาย
จงัหนัท่านอาจารยฐ์า ระหวา่งทาง แลว้เดินทางต่อไปยงัต.บางตาเถร อ.สองพี่นอ้ง สุพรรณบุรี ออกจากวดัไผ่
โรงววัน ้าก็เร่ิมท่วมทางแลว้ครับ ถึงท่ีแห่งแรกคือรร.บา้นไผต่าโม ้เกือบ 9โมงเชา้ครับ 

 

 
มอบถุงยงัชีพ ณ  รร.บ้านไผ่ตาโม้  
9โมงเชา้ คณะมูลนิธิฯเดินทางมาถึงรร.บา้นไผต่าโม ้ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอ้ง ผูใ้หญ่แจ๊ค บอกพวกเราวา่น ้ า
ท่วมมาเดือนกว่าแลว้ แต่ยงัไม่มีใครมาเยี่ยมมอบถุงยงัชีพเลย คณะเราเป็นชุดแรกเลยครับ เธอมีลูกบา้นอยู่
ประมาณสองร้อยหกสิบคน  แต่ท่ีเรามอบเช้าน้ีประมาณสองห้าสิบครับ มากนัไม่ครบ ผูใ้หญ่และทีมงาน
รวมทั้งผอ.รร.มาช่วยกนัจดัการให้การบอบของเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยครับ ชาวบา้นทุกคนน่ารักมากๆ ยิม้
แยม้แจ่มใส พูดคุยกบัชาวคณะเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เล่าความล าบากของพวกเขาให้ฟัง ทั้งเร่ืองการเดินทาง 
อาหารการกินและเร่ืองหอ้งสุขาท่ีตอ้งช่วยกนัท าไวข้า้งถนนเป็นจุดๆไป คุณยายแปดสิบกวา่มารับของดว้ยเธอ
แขง็แรงดีแต่นัง่พื้นไม่สะดวกเลยให้นัง่เกา้อ้ีแทนครับ ของท่ีพวกเราเตรียมมามอบใหเ้ขา อาจมีมูลค่าไม่มากนกั
แต่ก็เป็นความห่วงใย ก าลงัใจท่ีพวกเรามอบให้นะครับ  กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะครับ    

 

 



 

 

 
มอบถุงยงัชีพกลางล าน า้ 
                เสร็จจากมอบของท่ีรร.บา้นไผ่ตาโม ้พวกเราก็ลงเรือกนัไปมอบถุงยงัชีพตามบา้นท่ีน ้ าท่วมอยู ่บาง
บา้นอยูก่นัหลายๆคนแต่บางบา้นก็อยูค่นเดียว บา้นบางบา้นก็ไม่มีคนอาศยัเพราะน ้าท่วมหมดแลว้ครับ คณะเรา
มอบหนา้ท่ีให้ท่านอาจารยฐ์าเป็นตวัแทนคณะมอบถุงยงัชีพให้พร้อมให้พรแก่พวกเขาดว้ยครับ บริเวณต าบล
บางตาเถรเป็นพื้นท่ีลุ่มน ้ าต ่ากวา่บริเวณอ่ืน น ้ าท่วมมากวา่เดือนแลว้ ผูใ้หญ่บา้นท่านคาดวา่จะท่วมไปอีก 1-2 
เดือนกวา่จะลดครับ ร่วมเป็นก าลงัใจใหพ้วกเขากนันะครับ 

 

 
มอบข้าวสารอาหารแห้งถวาย วดัท่าข้าม+วดับ้านโคกเจ็ดลูก 
                    เสร็จจากมอบถุงยงัชีพให้ช้าวบ้านบางตาเถรแล้ว พวกเราก็เดินทางต่อ เพื่อมอบถวายเคร่ือง
สังฆทาน ขา้วสาร อาหารแหง้-ปลากระป๋อง+เคร่ืองปรุงรสอยา่งละหน่ึงลงัและปัจจยัสองพนับาทแด่วดัท่าขา้ม
และวดับา้นโคกเจด็ลูก บริเวณวดัทั้งสองวดัน ้าท่วมอยู ่วดัท่าขา้มน ้าท่วมสูงตอ้งพายเรือน าของเขา้ไปถวายสงฆ ์
ส่วนวดับา้นโคกน ้ าท่วมแค่ 30-40 ซม.เลยพอเอารถเขา้ไปมอบท่านไดค้รับ ชาวบา้นขา้งๆวดัแมน้ ้ าท่วมก็ยงั



ตอ้งเปิดกิจการคา้ขายอยูเ่ลยครับ  บางคนก็เก็บผกับุง้ไปขายท่ีตลาด แมชี้วติจะล าบากแต่ทุกคนก็ตอ้งช่วยเหลือ
ตนเองก่อน เพราะไม่รู้จะมีใครมาช่วยนะครับ 

 

 
9 พ.ย.64  กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารย์ 

ไม่มีเวลาไปกราบท่านดว้ยตวัเองจึงตอ้งส่งไปรษณียไ์ปแทนครับ ครูจารยเ์สถียร 
ถ ้ าพระภูววั และครูจารยห์มู นาแห้ว  ปกติคณะเราจะตอ้งหาเวลาไปกราบถวาย
ท่านไม่วา่จะเป็นผา้อาบน ้าฝน-เทียนพรรษาหรือผา้จ าน าพรรษาปีละอยา่งนอ้ยหน่ึง
คร้ัง ปีน้ีส่งไปรษณียไ์ปก่อนครับ เดือนหนา้ส่งเส้ือผา้เคร่ืองกนัหนาวและผา้ห่มไป
ถวายท่านอีกคร้ังครับ 
 
13 พ.ย.64  มอบของให้ก าลงัใจพีน้่องบ้านแหลม บางปลาม้า   

                  บางปลามา้ เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ียงัมีน ้ าท่วมขงัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ผา่นมาเดือนคร่ึงยงัไม่มีแวววา่จะ
ลดลง พื้นท่ีชายน ้ าท่าจีนก็จะท่วมสูงข้ึนเม่ือมีน ้ าเหนือระบายลงมาอีก น ้ าทางเมืองกาญฯก็ลงมาท่าจีนเช่นกนั 
ท าใหก้ารระบายน ้า ใหน้ ้าลดลงนั้นคงเป็นไปไดอ้ยา่งชา้ๆเท่านั้น ยิง่น ้าท่ีลน้ขา้มถนนลงไปในพื้นท่ีไร่นานั้น ก็
คงตอ้งรอจากกาลเวลาเท่านั้นท่ีจะช่วยได ้คาดประมาณอีกสามส่ีเดือนน ้ าจึงจะลดลงได ้สงสารพี่นอ้งเรานกั ท่ี
ตอ้งมีบา้น พื้นท่ีท ามาหากินจมอยูใ่นน ้ า การเดินทาง การใชชี้วิตก็ล าบากมากยิ่งเร่ืองห้องน ้ ายิ่งหาไดย้ากมาก 
ห้องส้วมสาธารณะก็น้อยมาก ตน้ทุนอยู่ประมาณ10000บาท มีบางท่ีไม่รับค่าแรงก็คงอยู่ประมาณ5000บาท 
ชาวบา้นก็ยงัคงตอ้งล าบากกนัไปอีกนานหลายเดือนครับ  ของท่ีเราเอามาก็ไม่มากนกั คงเป็นเพียงก าลงัใจ ไถ่
ถามทุกขสุ์ข ฐานะพี่นอ้งชาวไทยท่ีเป็นห่วงใยกนัเท่านั้นครับ  ก่อนกลบัมีเวลาคุยกนักบัจนท.ในพื้นท่ี วา่ถา้มี
โอกาสปีใหม่เราจะกลบัมาเยีย่มใหก้ าลงัใจพวกเขาอีกคร้ังครับ 
                        มาเยี่ยมคร้ังน้ี เราไดมี้โอกาสไปเยี่ยมเยียนทั้งห้าหมู่บา้นในต าบลบา้นแหลม อ.บางปลามา้ นัง่
รถลงเรือไปแจกเป็นจุดๆ แต่ละหมู่ๆ  นิมนตท์่านฐาจากวชัรธรรมไปร่วมให้พรชาวบา้นเขาดว้ย มีคุณโจและ
หลงจากคุณยุทธนาท่ีขบัรถน าของไปช่วยเราคณะเราคร้ังน้ีน้อยหน่อยมีแค่ท่านประธาน กาญฯและคุณแดง
นอ้ย คุณดามพร์ถเสียมาร่วมไม่ไดค้รับ 



 

 
มอบข้าวสารอาหารแห้ง วดับางใหญ่ 
             กวา่จะน าขา้วสารอาหารแห้งไปถวายท่านเจา้อาวาสได ้แต่รถคณะเราติดหล่มทั้งสองคนั ชาวบา้นมา
ช่วยกนัเอาไมม้าช่วย อีกคนไปเอารถไถ่มาแต่พอดีไดแ้รงก าลงัหลายๆคนเข็นจึงหลุดจากหล่มโคลนออกมาได้
ครับ เสียเวลาไปเกือบชม.ไดค้รับ แต่ก็ดีท่ีมีโอกาสไดเ้ขา้ไปท าบุญกบัท่านครับ ท่านว่าสมยัก่อนมีพระเกือบ
ยีสิ่บรูปตอนน้ีอยูแ่ค่สิบรูปครับ ปัจจยัไดม้าก็ใชป้รับปรุงบูรณะวดัไปเร่ือยๆ ครับ 



 
 มอบข้าวสารอาหารแห้ง  วดัศุขเกษม 
วดัแห่งน้ีอยูติ่ดแม่น ้า พื้นท่ีริมน ้าท่วมแต่ลานในวดัท่านเจา้อาวาสบอกเราวา่ถมไวห้ลายคร้ังจนไม่ท่วมแลว้ครับ 
ของอาจไม่มากแต่คงช่วยท่านไดน้านอยูค่รับ 

 
บ้านแสงตะวนั สถานสงเคราะห์สุนัขจรจัด 
กลบัจากบางปลามา้ บ่ายสาม น าขา้วสารกระสอบคร่ึงและยารักษาโรค ไปมอบให้บา้นแสงตะวนั สถาน
สงเคราะห์สุนขัจรจดั ท่ีมีสุนขัอยูป่ระมาณ300ตวัแมวอีก200ตวั ทางบา้นแสงตะวนัก าลงัจดัเตรียมแคร่ไมไ้ผใ่ห้
สุนขั/แมวไวห้นีน ้ า แต่น ้ ายงัไม่ท่วมเลยเห็นนอนผึ่งแดดกนัอยูบ่นแคร่เลยครับ  เพื่อนๆท่านใดมีเวลา ฝากท่ีน่ี
ดว้ยนะครับ สงสารเขา มีเจา้ด าถูกขงัอยูห่นา้บา้น เห็นคุณลุงวา่เจา้ของมาฝากไว ้ไม่นานก็สงสารคิดถึงมนั เลย
บอกว่าจะมารับกลบับา้น เจา้ด าร้องแสดงความยินดีมีความสุขมากเลยครับ  บุญกรรมของสรรพสัตว์ช่าง
แตกต่างกนัมากนกั แต่ไม่มีอะไรแน่นอน มีดีก็เสียได ้มีไดย้อ่มมีเสีย มีสุขจึงไม่ขาดทุกขแ์น่นอน 

 
 
 



มอบก าลงัใจให้ชาวบ้านหน้าวชัรธรรม 1. 
กลบัถึงวชัรธรรมสถานเยน็ๆ หกโมงนอ้งกาญฯออกมามอบถุงยงัชีพให้ชาวบา้นรอบๆวชัรธรรม บางแห่งรถ
ไปไม่ถึงตอ้งอาศยัใส่รถเข็นผกัของชาวบา้นเข็นไปให้ตามบา้นท่ีพอเขา้ไปไดค้รับ ทุกคนอยูก่นัล าบาก ขบัรถ
ผา่นไปแรกๆมองดูเหมือนไม่มีอะไรมาก แต่พอไปส ารวจจริงๆ พวกเขากลบัล าบากกนัมากเลยครับ บางบา้น
น ้าท่วมถึงคอถึงหนา้อก ส่วนใหญ่อยูป่ระมาณเอวครับ แต่เจา้พวกสุนขัท่ีเล้ียงไวท่ี้บา้น เล่นน ้ากนัสนุกเลยครับ 

 

 
14 พ.ย.64  มอบก าลงัใจให้ชาวบ้านหน้าวชัรธรรม 2. 
เชา้หกโมง น าถุงยงัชีพมามอบให้ชาวบา้นรอบๆวชัรธรรมอีกคร้ัง เพราะเม่ือวานมอบไปแลว้แต่ยงัมีอีกหลายๆ
บา้นท่ียงัมีน ้ าท่วมขงั เลยจดัเพิ่มตอนกลางคืน เชา้น้ีรีบเอามามอบให้ครับ คุณยายคนหน่ึงตอ้งลุยน ้ าเก็บผกับุง้
ไปขายในตลาด เดือดร้อนมาก พอไดข้องไปดีใจยกมือไหวใ้หญ่ เกรงใจเธอจงัของเราไม่มากเลย 

 
กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาท่านอาจารย์ฐา 
เชา้คณะเรายี่สิบกวา่ชีวิตมาร่วมกนัจดัอาหารถวายท่านฐา บางส่วนก็เตรียมของเคร่ืองกนัหนาวไปมอบตามวดั
ครูบาอาจารยใ์นชนบทชายแดนเดือนหน้า เสร็จแลว้จึงพร้อมกนัถวายจงัหัน เสร็จก็ตามดว้ยผา้จ าน าพรรษา 
ส าหรับพระท่ีอยู่จ  าวดัเพียงรูปเดียวโอกาสจะรับกฐินคงไม่ไดแ้ต่ผา้จ าน าพรรษาก็จะเป็นทางออกท่ีดีส าหรับ
ท่านและพวกเราด้วยครับ ถามถึงอานิสงค์ก็ไม่ต่างกบัผา้กฐิน เป็นกาลทานมีอานิสงค์มากเทาเทียมกนัครับ 
เพี่ยงแต่กฐินปัจจุบนักลายเป็นกฐินเงินกฐินทองกนัไปแลว้! 



 

 
ปล่อยปลาปล่อยชีวติเป็นทาน 
ออกจากวชัรธรรม พวกเราก็พากนัมาเข่ือนแม่กลอง น้องกาญฯประสานกบักรมประมงจปัลาตะเพียน ปลา
เทโพ ปลาแซมบา้ฯกวา่สองหม่ืนตวั ให้พวกเราไดท้  าทานปล่อยปลาปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระกนัทุกๆ คนท่ีริม
เข่ือน อากาสสดช่ืนมากๆ ฝนไม่ตก แดดไม่ออก ลมพดัเยน็สบาย บรรยากาศของการท าบุญจริงๆ ให้ความสุข
แก่เขาเราก็สุขเช่นกนัครับ เสร็จแลว้ทานอาหารกลางวนัร่วมกนั แลว้ตดัเค๊กวนัเกิดนอ้งสุวิทย ์อวยพรให้สมดงั
ใจ แก่ไปอีกหน่ึงปีแลว้ เวลาท่ีเหลือจะท าประโยชน์อยา่งไร 

 

 
 กฐินประจ าปีมูลนิธิดวงแก้วฯ  
ปีน้ีเรามาร่วมทอดกฐินกนัท่ีวดัหนองตะโก มีปัจจยับริวารกฐินเพื่อบูรณะเมรุ ทั้งตวัเมรุและบริเวณโดยรอบ 
รวมทั้งห้องน ้ าห้องสุขาบริเวณเมรุดว้ย ผูค้นมากนัมากมายเลยเห็นแลว้ช่ืนใจดีครับ ยอดกฐินปีน้ีได ้ 911,940 
บาทครับ เมรุก็ซ่อมเสร็จทนัใจ ให้เห็นในงารกฐินเลยครับ ท าบุญกนันะครับไม่วา่จะเล็กน้อยเพียงใด ใจเป็น
บุญก็สุขใจแลว้นะครับ ตอ้งขอบใจนอ้งกาญ ท่ีพฒันารูปแบบมูลนิธิในการท าบุญไปหลากหลายให้ทุกคนได้
สุขใจ ทั้งปล่อยปลาปล่อยชีวิต ทานอาหารร่วมกนั-ท าบุญร่วมกนั สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ คนมาร่วมคง
เหน่ือยกนัหน่อยครับ แต่คนจดังานเหน่ือยกวา่หลายเท่าครับ กราบอนุโมทนา 



 

 
ท าบุญให้ คนชรา ผู้พกิารและด้อยโอกาส 
              ก่อนปิดทริบบุญกฐินประจ าปี64 เราไปท าบุญกนัต่อท่ีวดัวงัขนาย มอบขา้วสารอาหารแห้ง สังฆทาน 
เพื่อช่วยเหลือในการดูแลคนชรา ดอ้ยโอกาส และผูพ้ิการ ท่ีท่านเจา้อาวาสดูแลอยูเ่ป็นร้อยๆคน เรามกัมาท าบุญ
กนัท่ีน่ีเสมอๆ เดือนก่อนก็มาท าระบบโซล่าเซลล์ให้ท่าน ท่านบอกวา่ประหยดัไฟไดเ้ป็นหม่ืนๆบาทต่อเดือน
เลยครับ ฟังแลว้ปล้ืมใจจงั  วนัน้ีท่านเจา้อาวาสดูแขง็แรงกวา่ทุกคั้งท่ีเรามาหาท่าน ท่ีแลว้มาท่านป่วยเดินไม่ได้
หลายเดือนเลยครับ หมอท่ีรพ.มะการักษต์รวจว่าเม็ดเลือดขาวของท่านต ่ามากๆ ฉีดวคัซีนก็ยงัไม่ไดเ้ลย ตอ้ง
ระวงัตวัเอาเองครับ ท่านเล่าประวติัตั้งแต่ทางวดัเร่ิมเจาะน ้าบาดาลแลว้ไดเ้ป็นน ้าร้อนเม่ือหลายสิบปีก่อน จนมา
ท าบ่อน ้าแร่บ าบดัรักษาโรค มีคนมาใชบ้ริการมากข้ึนๆ ปรากฏวา่ไดผ้ลดีต่อสุขภาพมาก จนต่อมาชาวบา้นก็เอา
คนชราและผูพ้ิการมาฝากให้แช่น ้ าแร่กนั แรกๆก็ยงัมารับกลบับา้น ต่อมาๆ ก็ฝากทิ้งไวท่ี้วดัเลย  จนท่านเจา้
อาวาสท่านจึงตอ้งสร้างอาคารดูแลรับไวเ้ร่ือยๆมา กราบอนุโมทนากบัทุกท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีครับ......ปิดทริป
ท าบุญกฐินปี 2564 กนัแลว้ครับ 

 

 
 



22 พ.ย. 64  จดัเตรียมของส่งวดัถ ้ าพระภูววั และพระพุทธบาทดงหลวง. ขอบคุณ Kanchana Tiraratanakul
ส าหรับผา้ห่มท่ีดงหลวง และคุณ Yuttana Silpsarnvitch ส าหรับเส้ิอผา้,ผา้ห่มครับ 

 
23 พ.ย.  64   ส่งของไปดงหลวงและภูววั 

พี่ออ้ย Ratana Champrachoom และเกริงมาวชัรธรรมแต่เชา้เพื่อรับของท่ีจะมอบใหค้รูอาจารยเ์สถียรท่ีถ ้าพระภู
ววัและครูอาจารยแ์มวท่ีพระพุทธบาทดงหลวง  เรามาถึงวชัรธรรมตั้งแต่หกโมง จดัจงัหนัถวายท่านฐา มีพี่เขียว
พี่เป๊ียกมาร่วมถวายดว้ย เสร็จพี่ตัน๋ พี่สร้อยและพี่ไพศาลมาช่วยขนของข้ึนรถพี่ออ้ยดว้ยครับ นึกว่าจะขนไป
ไม่ไดห้มดแต่สุดทา้ยก็เอาใส่ไปไดจ้นหมดครับ เหลือชุดเคร่ืองกนัหนาวอีกหกสิบชุดและไทยธรรมถวายครู
อาจารยอี์กบางส่วนท่ีเราจะน าไปกบัคณะเพื่อจะไปกราบถวายเองในวนัท่ี 5-6 ธนัวาคมน้ี สร้างบุญกุศล ถวาย
อุทิศให้กบัพ่อหลวง ร.9 ของพวกเราชาวไทยทุกๆคนนะครับ กราบระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ท่าน วนัน้ีและตลอดไป 

 
 

24 พ.ย. 64   ถ ้าพระภูววั 
พี่ออ้ยน าเส้ือผา้150 ชุด 15ถุง และผา้ห่ม 150 ผืน 6ถุง ไปถวายหลวงปู่เสถียร เรียบร้อยแล้วครับ ตอนเช้า
อุณหภูมิท่ีวดัประมาณ18 องศาแลว้ครับ  กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะครับ เดือนหนา้ 
จะเป็นผา้ห่ม 200 ผนื ส่งท่านอาจารยม์านะท่ีนาแห้ว จ.เลยครับ แต่ท่ีนั้นหนาวกวา่ตอ้งเป็นผา้ห่มหนาพิเศษผืน
ใหญ่กวา่ครับ เพื่อนๆ สนใจร่วมบุญกนัไดค้รับ 



 
 

24 พ.ย. 64   วดัพระพุทธบาทดงหลวง 
พี่อ้อยน าผา้ห่มและเส้ือผา้เคร่ืองกันหนาว ทั้ งของพระและของ
ชาวบา้น 200 ชุดไปถวายท่านอาจารยแ์มว ท่ีดงหลวงเรียบร้อยแลว้
ครับ อากาศเร่ิมหนาวพอดีครับ ไดใ้ชก้นัตลอดหนา้หนาวน้ีครับ 
 
 

27 พ.ย. 64  เตรียมสถานท่ีจดัภาวนา 
ประสานงานกบัผูดู้แลสุสานในการไปปฏิบติัภาวนาของพวกเราตน้เดือนหนา้ บางแห่งไม่อนุญาตให้พวกเรา
เขา้ไปภาวนา บางแห่งเตม็อกเตม็ใจ บางแห่งก็ไม่วา่อะไร สุดทา้ยเราตดัสินใจไปสถานท่ีท่ีเขาเต็มใจใหพ้วกเรา
ไปปฏิบติักนันะครับ แต่อย่างไรเร่ืองการดูแลรับผิดชอบพวกเราตอ้งดูแลกนัเองนะครับ สถานท่ีกวา้งใหญ่   
ตอ้งระวงัทุกๆ เร่ืองครับ มาร่วมภาวนากนัครับ มีเวลาสมคัรได้อีกหน่ึงสัปดาห์ครับ นานๆจะมีเวลาอยู่กบั
ตนเอง เฝ้ามองอนาคตท่ีเป็นนิมิตอยู่เบ้ืองหน้า  ท่ามกลางอากาศบริสุทธ์ิเยน็สบายครับ อนุโมทนาบุญกบัทุก
ท่านครับ 

 


