กุมภาพันธ์ 2557
1 ก.พ.
ทำบุญเลี ้ยงพระ 9 รูปถวำยสังฆทำน เอำแบบกุฏิที่จะ สร้ ำงถวำยสงฆ์วดั อโศกำรำม มำขออนุญำติสร้ ำงที่
วัดอโศฯให้ หลวงตำปี เมตตำพิจำรณำ

3 ก.พ.
ผลกำรประชุมมูลนิธิฯเที่ยงนี ้ 3 ก.พ. 57
งำนปี 2557
1. ทุนดูงำนญี่ปนุ่ (1) มี.ค.57 คุณหมอภูริชำ จำกรพ.น่ำน (2) เดือนพ.ค.จำกรพ.ทหำรเรื อ 4คน (3) เดือนพ.ย.5 คนจำก
รพ.ทหำรเรื อ (4) ปี 58 จำกรพ.สุวรรณภูมิ 1คน
2. สร้ ำงหอพระพุทธเมตตำประจำรพ.สุวรรณภูมิ
3. สร้ ำงหอพระพุทธเมตตำให้ รร.บ้ ำนน ้ำรัก จ.จันทบุรี
4. บูรณะศำลำวัดป่ ำมุตโตทัย เขำใหญ่ ชลบุรี
5. บูรณะอำคำรสถำนที่กฏุ ิ ณ วัดป่ ำกตัญญุตำรำม จ.สระแก้ ว
6. สร้ ำงกุฏิถวำยสงฆ์วดั อโศกำรำม
7. สร้ ำงสำนักสงฆ์วดั ป่ ำบัวทิวำ จ.สุโขทัย
8. เจ้ ำภำพพระประธำนวัดป่ ำโนนขุมเงินและพระกริ่งทองอีก 4 พันองค์
9. มอบของขวัญและควำมช่วยเหลือให้ เด็กๆและชำวบ้ ำนในชนบทต่อเนื่อง
10. มอบผ้ ำห่ม/เครื่ องกันหนำวต่อเนื่องประจำปี
11. จัดทำหนังสือธรรมะและสื่อธรรมมอบเป็ นธรรมบรรณำกำร
7 ก.พ.
1. ระยะเวลำ 9 ปี ของกำรก่อสร้ ำงวัดป่ ำกตัญญุตำรำม ผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว ถึงเวลำที่เรำจะต้ องบูรณะกันครัง้
ใหญ่ ทัง้ ซ่อมแซมกุฏิ ศำลำและอำคำรต่ำงๆ ต่อเนื่องจำกกฐิ นปี 2556 ที่นำเอำไฟฟ้ำเข้ ำวัด ท่ำนได้ เรำได้ พิจำรณำ
บูรณะใหม่อีกครัง้ เรำได้ คำนวนวัสดุอุปกรณ์แล้ วคลจะประมำณ 1.5 แสนบำทพร้ อมเมรุ ลอยให้ ชำวบ้ ำนอีก 50000 บ.
ทังนี
้ ้เรำได้ นำสีไปถวำยท่ำนอีกสำหรับปรับปรุงทุกอำคำรใหม่ให้ สวยงำมมำกขึ ้นครั บ

2. เริ่มโครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำในชนบท 2557 รร.วัดบ้ ำนน ้ำรัก รร.ที่ทำงมูลนิธิได้ ตดั สินใจขออนุญำต
นำพระพุทธเมตตำไปประดิษฐำนไว้ ให้ เด็กๆ กรำบไหว้ บชู ำ สวดมนต์ หน้ ำเสำธง เป็ นพระพุทธรู ปประจำโรงเรี ยนเพื่อ
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำในหมูเ่ ยำวชนของประเทศ ปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรมให้ น้องๆนักเรี ยนในชนบท บรรจุควำม
ดีในใจน้ อยๆ ของเด็กๆ ที่บริ สทุ ธิ์ดงั ผ้ ำสีขำว

โดยเรำนำปั จจัย 4 หมื่นบำทมอบให้ ผ้ อู ำนวยกำรโรงเรี ยนวัดน ้ำรัก จ.จันทบุรี เพื่อก่อสร้ ำงหอพระพุทธเมตตำ
ให้ เด็กๆ นักเรี ยนที่น่ำรักเหล่ำนี ้ ส่งเสริ มพระพุทธศำสนำ ศีลธรรม และจรรยำบรรณ ในใจของพวกเขำ เพรำะเขำคือ
เจ้ ำของผู้จะนำกำรขับเคลื่อนประเทศไทยของเรำต่อไป

10-14 ก.พ.
พิธีมำฆบูชำที่สนำมหลวงจัดโดยสมำคมองค์กรพระพุทธศำสนำและชมรมพุทธเอไอเอ ครูบำอำจำรย์มำร่วม
พิธีมำกหลำยท่ำน ประธำนเป็ นพระอำจำรย์บญ
ุ กู้ เรำได้ นำพระนำคปรกนำมพระพุทธธรรมวิสทุ ธิมงคลมำร่วมเป็ นพระ
ประธำนในพิธีและขอควำมเมตตำครูบำอำจำรย์ทำพิธีเบิกเนตรอธิฐำนจิตให้ พรแก่ทกุ คนในคณะศรัทธำที่ร่วมสร้ ำงวัด
ป่ ำบัวทิวำและทุกๆคนที่ได้ มำเยือน สถำนที่อนั สัปปำยะแห่งนี ้ ขอให้ เป็ นดังบัวทิ วำ ดวกบัวน้ อยลอยผ่ำนพ้ นพื ้นน ้ำใหญ่
ผ่ำนโคลนตมและเต่ำปลำ รอเพียงแสงแห่งทิวำก็จะเบ่งบำน ขอท่ำนทุกคน พุทธบริ ษัท ในพระพุทธศำสนำขององค์
ศำสดำนี ้ จงเบ่งบำนด้ วยแสงแห่งพระธรรม ดังบัวทิวำที่ทกุ ผู้ทกุ คนด้ วยเถิ ด

12 ก.พ.
1. ถวำยปั จจัยเพิ่มเติมในกำรสร้ ำงที่พกั อุบำสิกำ ณ วัดป่ ำศรัทธำถวำย (ถ ้ำเต่ำ ) จำกเดิม 6 แสนบำท เพิ่มอีก
2แสนบำทครับ รูปแบบเหมือนศำลำใหญ่เลยสวยดีมำกๆ เลยครับ

2. รู ป เขี ย นทศชำติ ช ำดก กรำบมอบถวำยพ่ อ แม่ ค รู อ ำจำรย์ พระอำจำรย์ จ ำรั ส วัด ป่ ำสำมัค คี อุ ป ถัม ภ์
พระอำจำรย์ ม ำนะ วัด ป่ ำหลวงตำบัว ออสเตรเลี ย พระอำจำรย์ ณ รงค์ วัด ป่ ำหลวงตำบัว โคโลรำโด้ เผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมไทย และคงไว้ ซงึ่ ศรัทธำในพระพุทธศำสนำ

๑. เตมีย์ชำดก บำเพ็ญเนกขัมมบำรมี
๒. ชนกชำดก บำเพ็ญวิริยบำรมี
๓. สุวรรณสำมชำดก บำเพ็ญเมตตำบำรมี
๔. เนมิรำชชำดก บำเพ็ญอธิษฐำนบำรมี
๕. มโหสถชำดก บำเพ็ญปั ญญำบำรมี
๖. ภูริทตั ชำดก บำเพ็ญศีลบำรมี
๗. จันทชำดก บำเพ็ญขันติบำรมี
๘. นำรทชำดก บำเพ็ญอุเบกขำบำรมี
๙. วิทรู ชำดก บำเพ็ญสัจจบำรมี
๑๐.เวสสันดรชำดก บำเพ็ญทำนบำรมี
13 ก.พ.
เตรี ยมออกเดินทำงไปมำฆบูชำ ณ วัดป่ ำบัวทิวำ กว่ำจะถึงคงบ่ำยเย็นๆ รถหนักและต้ ำนลมมีทงองค์
ั ้ พระและ
โซล่ำเซล อำสนะ หนังสือสวดมนต์ฯลฯ พี่สเุ มธและพี่อ้อยมำช่วยตำมเคย

15 ก.พ.
1. คณะนำพระประธำนนำคปรกไปประดิษฐำน ณ สำนักสงฆ์ วดั ป่ ำบัวทิวำ ตรวจงำนก่อสร้ ำงซึ่ งช้ ำมำก แ แต่
ได้ เริ่มสร้ ำงกุฏิและเตรี ยมสร้ ำงศำลำอเนกประสงค์แล้ ว โซล่ำเซลที่นำไปยังต้ องรอศำลำท่ำน ้ำจึงจะใช้ ได้ ครูบำบุญช่วย
ดูแลกำรก่อสร้ ำงได้ บ้ ำงแต่ท่ำนเปลี่ยนที่ก่อสร้ ำงกุฏิ และศำลบำที่กำหนดไว้ ไปตังขวำงทำงน
้
้ำซึ่ งทำให้ เรำไม่อ ำจทำ
ทำงเดินจงกรมใกล้ กุฏิ ได้ จนกว่ำจะผ่ำนหน้ ำฝนไปแล้ ว ท่ำนต้ องใช้ ที่ชั่วครำวไปก่อนในตอนนี ้ มำฆบูชำทำบุญกันที่
ศำลำ สวดมนต์ทำวัตรภำวนำ วิวพระอำทิตย์ขึ ้นและตกที่วดั สวยงำมดีพระจันทร์ เต็มดวงตอนกลำงคืนยิ่งทำให้ เรำรู้สึก
สงบเย็นสบำยยิ่ง ลืมควำมเร่ำร้ อนจำกสังคมเมืองที่มีแต่ควำมขัดแย้ งไปได้ อย่ำงดี

2. กรำบเยี่ยมถวำยสังฆทำน พระอธิกำรสมชำย เจ้ ำ
อำวำสวัดป่ ำพระธรรมวิสทุ ธิมงคล ลพบุรี ท่ำนผ่ำตัดหลังแล้ วที่
รพ.กรุงเทพคริสเตียน ปั จจุบนั แข็งแรงเดินเหินได้ แล้ วแต่ยงั ไม่
100% เลยต้ องลงจำกกุฏิเดิมมำพักอยูก่ ฏุ ิแฝดแทน

16 ก.พ.
กรำบนิมนต์พระอำจำรย์มำนะมำรักษำ ดูแลฟั นที่มีปัญหำกับคุณหมอ
อรรณพที่รพ.เซนต์หลุยส์ก่อนจะกลับไปวัดที่ออสเตรเลียต้ นเดือนหน้ ำ

20 ก.พ.
1. เช้ ำนี ส้ ่ง ผ้ ำย้ อมสี กรั กให้ พ ระมหำจักรำยุ ธเตรี ยมตัดเย็บผ้ ำไตร
ส ำหรั บ เด็ ก ๆ100 คน บวชเณรฤดู ร้ อนที่ วั ด ป่ ำโนนขุ ม เงิ น สกลนคร
เปิ ดโอกำสให้ เด็กรับรสพระธรรมขององค์พระศำสดำ ปลูกเมล็ดแห่งควำมดี
งำมในใจเขำรอวันที่จะเจริญงอกงำมต่อไป

2. วันนี ้ประชุมรำยงำนประจำปี มูลนิธิฯ
ใช้ จ่ำยไปมำกว่ำรับ 150% ตำมเคย แต่อย่ำงไรก็กรำบอนุโมทนำบุญทุกๆ
ท่ำ นที่ ร่ว มสนับสนุน กิ จ กรรมต่ำ งๆ ของเรำมำโดยตลอดนะครั บ ไม่มี ผ้ ูมี
พระคุณเช่นท่ำนเรำคงไม่ได้ ก้ำวมำได้ ถึง ณ ตรงนี ้ครับ

3. กุฏิริมน ้ำเสร็จแล้ ว ส่งไม้ ไผ่จำกอุทยั ธำนี 350ลำ ตู้โถส้ วม
อุปกรณ์ของใช้ ตำ่ งๆจำกวัชรธรรมสถำนส่งไปร่วมสร้ ำงวัดป่ ำบัวทิวำ ก่อนที่เรำจะเข้ ำไปต้ อนรับหลวงปู่ ทิวำ ปลำยเดือน
27-28 ก.พ.นี ้ อำจยังไม่เรี ยบร้ อยนักแต่ก็เริ่มเป็ นรูปร่ำงที่สวยงำมน่ำมองน่ำอำศัยภำวนำแล้ วครั บ

21-23 ก.พ.
อบรมปฏิบัตธิ รรม วัชรธรรมสถาน โดยพระครู วัชรธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ จิรวัฒน์ อัตตรั กโข) วัด
ป่ าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์

26 ก.พ.
ชุดทำงำนแพทย์พยำบำล 800 ชุดส่งตรงถึง รพ.ใน tacloban city Philippines ทำงหมอคำเร็ นได้ รับและ
แจกจ่ำยให้ เจ้ ำหน้ ำที่แล้ ว

