พฤศจิกายน 2564
2 พย. 64 เริ่มบูรณะเมรุ วดั บางไผ่ อารามหลวง บางบัวทอง
จากการที่พวกเราได้ถวายปั จจัยบูรณะเมรุ ที่วดั บางไผ่ไปเมื่อสองสามเดือนก่อน ขณะนี้ทางวัดได้เริ่ ม
บูรณะซ่อมแซมเมรุ แล้วครับ อีกไม่นานคงจะเสร็ จครับ กราบอนุโมทนาทุกๆท่านครับ

4 พย.64 จัดของมอบให้ ผ้ ปุ ระสบอุทกภัย สุ พรรณ
บ่ายกลับมาจัดของกันที่วชั รธรรมต่อ ตกเย็นได้ไปเกือบครึ่ งทางแล้วครับ รอช่วยกันจัดอีกครั้งเช้าวันเสาร์ น้ ีครับ

6 พ.ย. 64 จัดของแจกนา้ ท่วม
วันนี้หลังจังหันพวกเราก็เริ่ มจัดของ ถุงยังชีพต่อ กว่าจะเสร็ จก็บ่ายสามได้ครับ ได้ตามจานวนที่ต้ งั ใจไว้ สี่ ร้อย
ชุดพรุ่ งนี้ ออกเดินทางจากวัชรธรรมหกโมงครึ่ ง จุดมุ่งหมาย บางตาเถร สุ พรรณครับ

นมัสการท่านอาจารย์โต
เย็นออกจากวัชรธรรมไปกราบพระอาจารย์โต ที่วดั ป่ าสติปัฏฐานฯ พุทธมณฑล สนทนากับท่านสักพัก ท่าน
ทราบว่าเราจะไปช่วยผูป้ ระสบอุทกภัย ท่านจึงให้ขา้ วสาร ปลากระป๋ อง และเครื่ องปรุ งรสอีกหลายลังไปร่ วม
ด้วย กราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

7 พ.ย. 64 เดินทางช่ วยเหลือผู้ประสบภัย จ.สุ พรรณ
เช้าออกเดิ นทางจากวัชรธรรมสถาน จัดของขึ้นรถกันตั้งแต่ยงั ไม่หกโมงกว่าจะเสร็ จก็หกโมงครึ่ ง แวะถวาย
จังหันท่านอาจารย์ฐา ระหว่างทาง แล้วเดินทางต่อไปยังต.บางตาเถร อ.สองพี่นอ้ ง สุ พรรณบุรี ออกจากวัดไผ่
โรงวัวน้ าก็เริ่ มท่วมทางแล้วครับ ถึงที่แห่งแรกคือรร.บ้านไผ่ตาโม้ เกือบ 9โมงเช้าครับ

มอบถุงยังชี พ ณ รร.บ้ านไผ่ ตาโม้
9โมงเช้า คณะมูลนิธิฯเดินทางมาถึง รร.บ้านไผ่ตาโม้ ต.บางตาเถร อ.สองพี่นอ้ ง ผูใ้ หญ่แจ๊ค บอกพวกเราว่าน้ า
ท่วมมาเดื อนกว่าแล้ว แต่ยงั ไม่มีใครมาเยี่ยมมอบถุ งยังชี พเลย คณะเราเป็ นชุ ดแรกเลยครั บ เธอมี ลูกบ้านอยู่
ประมาณสองร้ อยหกสิ บคน แต่ที่เรามอบเช้านี้ ป ระมาณสองห้าสิ บ ครั บ มากันไม่ครบ ผูใ้ หญ่และที มงาน
รวมทั้งผอ.รร.มาช่วยกันจัดการให้การบอบของเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยครับ ชาวบ้านทุกคนน่ารักมากๆ ยิม้
แย้มแจ่มใส พูดคุ ยกับชาวคณะเป็ นอย่างดี ส่ วนใหญ่เล่าความลาบากของพวกเขาให้ฟัง ทั้งเรื่ องการเดิ นทาง
อาหารการกินและเรื่ องห้องสุ ขาที่ตอ้ งช่วยกันทาไว้ขา้ งถนนเป็ นจุดๆไป คุณยายแปดสิ บกว่ามารับของด้วยเธอ
แข็งแรงดีแต่นงั่ พื้นไม่สะดวกเลยให้นงั่ เก้าอี้แทนครับ ของที่พวกเราเตรี ยมมามอบให้เขา อาจมีมูลค่าไม่มากนัก
แต่ก็เป็ นความห่วงใย กาลังใจที่พวกเรามอบให้นะครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้ นะครับ

มอบถุงยังชี พกลางลานา้
เสร็ จจากมอบของที่รร.บ้านไผ่ตาโม้ พวกเราก็ลงเรื อกันไปมอบถุงยังชี พตามบ้านที่น้ าท่วมอยู่ บาง
บ้านอยูก่ นั หลายๆคนแต่บางบ้านก็อยูค่ นเดียว บ้านบางบ้านก็ไม่มีคนอาศัยเพราะน้ าท่วมหมดแล้วครับ คณะเรา
มอบหน้าที่ให้ท่านอาจารย์ฐาเป็ นตัวแทนคณะมอบถุงยังชี พให้พร้ อมให้พรแก่พวกเขาด้วยครับ บริ เวณตาบล
บางตาเถรเป็ นพื้นที่ลุ่มน้ าต่ากว่าบริ เวณอื่น น้ าท่วมมากว่าเดื อนแล้ว ผูใ้ หญ่บา้ นท่านคาดว่าจะท่วมไปอีก 1-2
เดือนกว่าจะลดครับ ร่ วมเป็ นกาลังใจให้พวกเขากันนะครับ

มอบข้ าวสารอาหารแห้ งถวาย วัดท่ าข้ าม+วัดบ้ านโคกเจ็ดลูก
เสร็ จจากมอบถุ ง ยัง ชี พ ให้ช้าวบ้านบางตาเถรแล้ว พวกเราก็ เดิ นทางต่ อ เพื่ อมอบถวายเครื่ อ ง
สังฆทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง-ปลากระป๋ อง+เครื่ องปรุ งรสอย่างละหนึ่ งลังและปั จจัยสองพันบาทแด่วดั ท่าข้าม
และวัดบ้านโคกเจ็ดลูก บริ เวณวัดทั้งสองวัดน้ าท่วมอยู่ วัดท่าข้ามน้ าท่วมสู งต้องพายเรื อนาของเข้าไปถวายสงฆ์
ส่ วนวัดบ้านโคกน้ าท่วมแค่ 30-40 ซม.เลยพอเอารถเข้าไปมอบท่านได้ครับ ชาวบ้านข้างๆวัดแม้น้ าท่วมก็ยงั

ต้องเปิ ดกิจการค้าขายอยูเ่ ลยครับ บางคนก็เก็บผักบุง้ ไปขายที่ตลาด แม้ชีวติ จะลาบากแต่ทุกคนก็ตอ้ งช่วยเหลื อ
ตนเองก่อน เพราะไม่รู้จะมีใครมาช่วยนะครับ

9 พ.ย.64 กราบถวายผ้ าจานาพรรษาพ่ อแม่ ครู อาจารย์
ไม่มีเวลาไปกราบท่านด้วยตัวเองจึงต้องส่ งไปรษณี ยไ์ ปแทนครับ ครู จารย์เสถี ยร
ถ้ าพระภู ววั และครู จารย์หมู นาแห้ว ปกติ คณะเราจะต้องหาเวลาไปกราบถวาย
ท่านไม่วา่ จะเป็ นผ้าอาบน้ าฝน-เทียนพรรษาหรื อผ้าจานาพรรษาปี ละอย่างน้อยหนึ่ ง
ครั้ง ปี นี้ส่งไปรษณี ยไ์ ปก่อนครับ เดือนหน้าส่ งเสื้ อผ้าเครื่ องกันหนาวและผ้าห่ มไป
ถวายท่านอีกครั้งครับ
13 พ.ย.64 มอบของให้ กาลังใจพีน่ ้ องบ้ านแหลม บางปลาม้ า
บางปลาม้า เป็ นอีกพื้นที่หนึ่ งที่ยงั มีน้ าท่วมขังอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ผ่านมาเดือนครึ่ งยังไม่มีแววว่าจะ
ลดลง พื้นที่ชายน้ าท่าจีนก็จะท่วมสู งขึ้นเมื่อมีน้ าเหนื อระบายลงมาอีก น้ าทางเมืองกาญฯก็ลงมาท่าจีนเช่ นกัน
ทาให้การระบายน้ า ให้น้ าลดลงนั้นคงเป็ นไปได้อย่างช้าๆเท่านั้น ยิง่ น้ าที่ลน้ ข้ามถนนลงไปในพื้นที่ไร่ นานั้น ก็
คงต้องรอจากกาลเวลาเท่านั้นที่จะช่วยได้ คาดประมาณอีกสามสี่ เดือนน้ าจึงจะลดลงได้ สงสารพี่นอ้ งเรานัก ที่
ต้องมีบา้ น พื้นที่ทามาหากินจมอยูใ่ นน้ า การเดินทาง การใช้ชีวิตก็ลาบากมากยิ่งเรื่ องห้องน้ ายิ่งหาได้ยากมาก
ห้องส้วมสาธารณะก็น้อยมาก ต้นทุนอยู่ประมาณ10000บาท มีบางที่ไม่รับค่าแรงก็คงอยู่ประมาณ5000บาท
ชาวบ้านก็ยงั คงต้องลาบากกันไปอีกนานหลายเดือนครับ ของที่เราเอามาก็ไม่มากนัก คงเป็ นเพียงกาลังใจ ไถ่
ถามทุกข์สุข ฐานะพี่นอ้ งชาวไทยที่เป็ นห่ วงใยกันเท่านั้นครับ ก่อนกลับมีเวลาคุยกันกับจนท.ในพื้นที่ ว่าถ้ามี
โอกาสปี ใหม่เราจะกลับมาเยีย่ มให้กาลังใจพวกเขาอีกครั้งครับ
มาเยี่ยมครั้งนี้ เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนทั้งห้าหมู่บา้ นในตาบลบ้านแหลม อ.บางปลาม้า นัง่
รถลงเรื อไปแจกเป็ นจุดๆ แต่ละหมู่ๆ นิ มนต์ท่านฐาจากวัชรธรรมไปร่ วมให้พรชาวบ้านเขาด้วย มีคุณโจและ
หลงจากคุ ณยุทธนาที่ขบั รถนาของไปช่ วยเราคณะเราครั้งนี้ น้อยหน่ อยมีแค่ท่านประธาน กาญฯและคุ ณแดง
น้อย คุณดามพ์รถเสี ยมาร่ วมไม่ได้ครับ

มอบข้ าวสารอาหารแห้ ง วัดบางใหญ่
กว่าจะนาข้าวสารอาหารแห้งไปถวายท่านเจ้าอาวาสได้ แต่รถคณะเราติดหล่มทั้งสองคัน ชาวบ้านมา
ช่วยกันเอาไม้มาช่วย อีกคนไปเอารถไถ่มาแต่พอดีได้แรงกาลังหลายๆคนเข็นจึงหลุดจากหล่มโคลนออกมาได้
ครับ เสี ยเวลาไปเกือบชม.ได้ครับ แต่ก็ดีที่มีโอกาสได้เข้าไปทาบุญกับท่านครับ ท่านว่าสมัยก่อนมีพระเกือบ
ยีส่ ิ บรู ปตอนนี้อยูแ่ ค่สิบรู ปครับ ปั จจัยได้มาก็ใช้ปรับปรุ งบูรณะวัดไปเรื่ อยๆ ครับ

มอบข้ าวสารอาหารแห้ ง วัดศุขเกษม
วัดแห่งนี้อยูต่ ิดแม่น้ า พื้นที่ริมน้ าท่วมแต่ลานในวัดท่านเจ้าอาวาสบอกเราว่าถมไว้หลายครั้งจนไม่ท่วมแล้วครับ
ของอาจไม่มากแต่คงช่วยท่านได้นานอยูค่ รับ

บ้ านแสงตะวัน สถานสงเคราะห์ สุนัขจรจัด
กลับจากบางปลาม้า บ่ายสาม นาข้าวสารกระสอบครึ่ งและยารั ก ษาโรค ไปมอบให้บา้ นแสงตะวัน สถาน
สงเคราะห์สุนขั จรจัด ที่มีสุนขั อยูป่ ระมาณ300ตัวแมวอีก200ตัว ทางบ้านแสงตะวันกาลังจัดเตรี ยมแคร่ ไม้ไผ่ให้
สุ นขั /แมวไว้หนี น้ า แต่น้ ายังไม่ท่วมเลยเห็นนอนผึ่งแดดกันอยูบ่ นแคร่ เลยครับ เพื่อนๆท่านใดมีเวลา ฝากที่นี่
ด้วยนะครับ สงสารเขา มีเจ้าดาถูกขังอยูห่ น้าบ้าน เห็นคุณลุงว่าเจ้าของมาฝากไว้ ไม่นานก็สงสารคิดถึงมัน เลย
บอกว่าจะมารั บกลับบ้าน เจ้าดาร้ องแสดงความยินดี มีค วามสุ ขมากเลยครั บ บุ ญกรรมของสรรพสั ตว์ช่ า ง
แตกต่างกันมากนัก แต่ไม่มีอะไรแน่นอน มีดีก็เสี ยได้ มีได้ยอ่ มมีเสี ย มีสุขจึงไม่ขาดทุกข์แน่นอน

มอบกาลังใจให้ ชาวบ้ านหน้ าวัชรธรรม 1.
กลับถึงวัชรธรรมสถานเย็นๆ หกโมงน้องกาญฯออกมามอบถุ งยังชี พให้ชาวบ้านรอบๆวัชรธรรม บางแห่ งรถ
ไปไม่ถึงต้องอาศัยใส่ รถเข็นผักของชาวบ้านเข็นไปให้ตามบ้านที่พอเข้าไปได้ครับ ทุกคนอยูก่ นั ลาบาก ขับรถ
ผ่านไปแรกๆมองดูเหมือนไม่มีอะไรมาก แต่พอไปสารวจจริ งๆ พวกเขากลับลาบากกันมากเลยครับ บางบ้าน
น้ าท่วมถึงคอถึงหน้าอก ส่ วนใหญ่อยูป่ ระมาณเอวครับ แต่เจ้าพวกสุ นขั ที่เลี้ยงไว้ที่บา้ น เล่นน้ ากันสนุกเลยครับ

14 พ.ย.64 มอบกาลังใจให้ ชาวบ้ านหน้ าวัชรธรรม 2.
เช้าหกโมง นาถุงยังชีพมามอบให้ชาวบ้านรอบๆวัชรธรรมอีกครั้ง เพราะเมื่อวานมอบไปแล้วแต่ยงั มีอีกหลายๆ
บ้านที่ยงั มีน้ าท่วมขัง เลยจัดเพิ่มตอนกลางคืน เช้านี้ รีบเอามามอบให้ครับ คุณยายคนหนึ่ งต้องลุยน้ าเก็บผักบุง้
ไปขายในตลาด เดือดร้อนมาก พอได้ของไปดีใจยกมือไหว้ใหญ่ เกรงใจเธอจังของเราไม่มากเลย

กราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านอาจารย์ฐา
เช้าคณะเรายี่สิบกว่าชีวิตมาร่ วมกันจัดอาหารถวายท่านฐา บางส่ วนก็เตรี ยมของเครื่ องกันหนาวไปมอบตามวัด
ครู บาอาจารย์ในชนบทชายแดนเดื อนหน้า เสร็ จแล้วจึงพร้ อมกันถวายจังหัน เสร็ จก็ตามด้วยผ้าจานาพรรษา
สาหรับพระที่อยู่จาวัดเพียงรู ปเดี ยวโอกาสจะรับกฐิ นคงไม่ได้แต่ผา้ จานาพรรษาก็จะเป็ นทางออกที่ดีสาหรับ
ท่านและพวกเราด้วยครับ ถามถึ งอานิ สงค์ก็ไม่ต่างกับผ้ากฐิ น เป็ นกาลทานมีอานิ สงค์มากเทาเทียมกันครั บ
เพี่ยงแต่กฐินปั จจุบนั กลายเป็ นกฐินเงินกฐินทองกันไปแล้ว!

ปล่อยปลาปล่อยชีวติ เป็ นทาน
ออกจากวัชรธรรม พวกเราก็พากันมาเขื่ อนแม่กลอง น้องกาญฯประสานกับกรมประมงจัปลาตะเพียน ปลา
เทโพ ปลาแซมบ้าฯกว่าสองหมื่นตัว ให้พวกเราได้ทาทานปล่อยปลาปล่อยชี วิตให้เป็ นอิสระกันทุกๆ คนที่ริม
เขื่อน อากาสสดชื่ นมากๆ ฝนไม่ตก แดดไม่ออก ลมพัดเย็นสบาย บรรยากาศของการทาบุญจริ งๆ ให้ความสุ ข
แก่เขาเราก็สุขเช่นกันครับ เสร็ จแล้วทานอาหารกลางวันร่ วมกัน แล้วตัดเค๊กวันเกิดน้องสุ วิทย์ อวยพรให้สมดัง
ใจ แก่ไปอีกหนึ่งปี แล้ว เวลาที่เหลือจะทาประโยชน์อย่างไร

กฐิ นประจาปี มูลนิธิดวงแก้ วฯ
ปี นี้ เรามาร่ วมทอดกฐิ นกันที่วดั หนองตะโก มีปัจจัยบริ วารกฐิ นเพื่อบูรณะเมรุ ทั้งตัวเมรุ และบริ เวณโดยรอบ
รวมทั้งห้องน้ าห้องสุ ขาบริ เวณเมรุ ดว้ ย ผูค้ นมากันมากมายเลยเห็ นแล้วชื่ นใจดีครับ ยอดกฐินปี นี้ ได้ 911,940
บาทครับ เมรุ ก็ซ่อมเสร็ จทันใจ ให้เห็นในงารกฐินเลยครับ ทาบุญกันนะครับไม่วา่ จะเล็กน้อยเพียงใด ใจเป็ น
บุญก็สุขใจแล้วนะครับ ต้องขอบใจน้องกาญ ที่พฒั นารู ปแบบมูลนิธิในการทาบุญไปหลากหลายให้ทุกคนได้
สุ ขใจ ทั้งปล่อยปลาปล่อยชี วิต ทานอาหารร่ วมกัน-ทาบุญร่ วมกัน สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ คนมาร่ วมคง
เหนื่อยกันหน่อยครับ แต่คนจัดงานเหนื่อยกว่าหลายเท่าครับ กราบอนุโมทนา

ทาบุญให้ คนชรา ผู้พกิ ารและด้ อยโอกาส
ก่อนปิ ดทริ บบุญกฐินประจาปี 64 เราไปทาบุญกันต่อที่วดั วังขนาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง สังฆทาน
เพื่อช่วยเหลือในการดูแลคนชรา ด้อยโอกาส และผูพ้ ิการ ที่ท่านเจ้าอาวาสดูแลอยูเ่ ป็ นร้อยๆคน เรามักมาทาบุญ
กันที่นี่เสมอๆ เดือนก่อนก็มาทาระบบโซล่าเซลล์ให้ท่าน ท่านบอกว่าประหยัดไฟได้เป็ นหมื่นๆบาทต่อเดื อน
เลยครับ ฟั งแล้วปลื้มใจจัง วันนี้ ท่านเจ้าอาวาสดูแข็งแรงกว่าทุกคั้งที่เรามาหาท่าน ที่แล้วมาท่านป่ วยเดินไม่ได้
หลายเดื อนเลยครับ หมอที่รพ.มะการักษ์ตรวจว่าเม็ดเลือดขาวของท่านต่ ามากๆ ฉี ดวัคซี นก็ยงั ไม่ได้เลย ต้อง
ระวังตัวเอาเองครับ ท่านเล่าประวัติต้ งั แต่ทางวัดเริ่ มเจาะน้ าบาดาลแล้วได้เป็ นน้ าร้อนเมื่อหลายสิ บปี ก่อน จนมา
ทาบ่อน้ าแร่ บาบัดรักษาโรค มีคนมาใช้บริ การมากขึ้นๆ ปรากฏว่าได้ผลดีต่อสุ ขภาพมาก จนต่อมาชาวบ้านก็เอา
คนชราและผูพ้ ิการมาฝากให้แช่ น้ าแร่ กนั แรกๆก็ยงั มารับกลับบ้าน ต่อมาๆ ก็ฝากทิ้งไว้ที่วดั เลย จนท่านเจ้า
อาวาสท่านจึงต้องสร้างอาคารดูแลรับไว้เรื่ อยๆมา กราบอนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนในบุญนี้ครับ......ปิ ดทริ ป
ทาบุญกฐินปี 2564 กันแล้วครับ

22 พ.ย. 64 จัดเตรี ย มของส่ ง วัดถ้ า พระภู ววั และพระพุ ท ธบาทดงหลวง. ขอบคุ ณ Kanchana Tiraratanakul
สาหรับผ้าห่มที่ดงหลวง และคุณ Yuttana Silpsarnvitch สาหรับเสิ้ อผ้า,ผ้าห่มครับ

23 พ.ย. 64 ส่ งของไปดงหลวงและภูววั
พี่ออ้ ย Ratana Champrachoom และเกริ งมาวัชรธรรมแต่เช้าเพื่อรับของที่จะมอบให้ครู อาจารย์เสถียรที่ถ้ าพระภู
วัวและครู อาจารย์แมวที่พระพุทธบาทดงหลวง เรามาถึงวัชรธรรมตั้งแต่หกโมง จัดจังหันถวายท่านฐา มีพี่เขียว
พี่เปี๊ ยกมาร่ วมถวายด้วย เสร็ จพี่ตนั๋ พี่สร้ อยและพี่ไพศาลมาช่ วยขนของขึ้นรถพี่ออ้ ยด้วยครับ นึ กว่าจะขนไป
ไม่ได้หมดแต่สุดท้ายก็เอาใส่ ไปได้จนหมดครับ เหลื อชุ ดเครื่ องกันหนาวอีกหกสิ บชุ ดและไทยธรรมถวายครู
อาจารย์อีกบางส่ วนที่เราจะนาไปกับคณะเพื่อจะไปกราบถวายเองในวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ สร้างบุญกุศล ถวาย
อุทิศให้กบั พ่อหลวง ร.9 ของพวกเราชาวไทยทุกๆคนนะครับ กราบระลึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระองค์
ท่าน วันนี้และตลอดไป

24 พ.ย. 64 ถ้ าพระภูววั
พี่ออ้ ยนาเสื้ อผ้า150 ชุ ด 15ถุ ง และผ้าห่ ม 150 ผืน 6ถุ ง ไปถวายหลวงปู่ เสถี ยร เรี ยบร้ อยแล้วครั บ ตอนเช้า
อุณหภูมิที่วดั ประมาณ18 องศาแล้วครับ กราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้ นะครับ เดือนหน้า
จะเป็ นผ้าห่ม 200 ผืน ส่ งท่านอาจารย์มานะที่นาแห้ว จ.เลยครับ แต่ที่น้ นั หนาวกว่าต้องเป็ นผ้าห่มหนาพิเศษผืน
ใหญ่กว่าครับ เพื่อนๆ สนใจร่ วมบุญกันได้ครับ

24 พ.ย. 64 วัดพระพุทธบาทดงหลวง
พี่ อ้อ ยน าผ้า ห่ ม และเสื้ อ ผ้า เครื่ อ งกัน หนาว ทั้ง ของพระและของ
ชาวบ้าน 200 ชุ ดไปถวายท่านอาจารย์แมว ที่ดงหลวงเรี ยบร้อยแล้ว
ครับ อากาศเริ่ มหนาวพอดีครับ ได้ใช้กนั ตลอดหน้าหนาวนี้ครับ

27 พ.ย. 64 เตรี ยมสถานที่จดั ภาวนา
ประสานงานกับผูด้ ูแลสุ สานในการไปปฏิบตั ิภาวนาของพวกเราต้นเดื อนหน้า บางแห่ งไม่อนุ ญาตให้พวกเรา
เข้าไปภาวนา บางแห่งเต็มอกเต็มใจ บางแห่งก็ไม่วา่ อะไร สุ ดท้ายเราตัดสิ นใจไปสถานที่ที่เขาเต็มใจให้พวกเรา
ไปปฏิ บตั ิกนั นะครั บ แต่อย่างไรเรื่ องการดู แลรับผิดชอบพวกเราต้องดู แลกันเองนะครับ สถานที่กว้างใหญ่
ต้องระวังทุกๆ เรื่ องครั บ มาร่ วมภาวนากันครั บ มี เวลาสมัครได้อีกหนึ่ งสัปดาห์ ครั บ นานๆจะมี เวลาอยู่กบั
ตนเอง เฝ้ามองอนาคตที่เป็ นนิ มิตอยู่เบื้องหน้า ท่ามกลางอากาศบริ สุทธิ์ เย็นสบายครับ อนุ โมทนาบุญกับทุก
ท่านครับ

