มกราคม 2557
9 ม.ค.
มูลนิธิดวงแก้ วในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็ นเจ้ าภาพงานบาเพ็ญกุศลพระศพ วันที่ 77 และเป็ นวัน
พฤหัสที่ 11 หลังท่านจากไป ด้ วยความรักเคารพ อาลัยอย่างสูงยิ่ง กับพระผู้เป็ นทุกสิ่งที่ทาให้ มลู นิธิดวง
แก้ วฯได้ ดาเนินงานมาจนถึงทุกวันนี ้

13 ม.ค.
ออกเดินทางไปสร้ างวัดป่ าบัวทิวา มอบของขวัญปี ใหม่เด็ก นร. บ้ านห้ วยเจริญ จ. สุโขทัย นาเครื่ อง
กันหนาวและสังฆทานพร้ อมป้ายวัดไปถวายพระที่วดั ป่ าบัวทิวาด้ วย ร่วมอนุโมทนาบุญกันครับ

ออกจากกทม.เช้ าขนของมาหนักมากกว่าจะถึงวัดบ่ายสาม เอาของลงที่ รร.ห้ วยเจริ ญ เตรี ยมงานกับ ผอ.
เสร็ จกลับไปวัดครู บาบุญพาดูกาหนดที่สร้ างกุฏิ สองหลังและห้ องนา้ อีกสามห้ อง ทาระบบน ้าภายในวัด
และเตรี ยมที่ทาศาลาท่าน ้า

ทาบุญปี ใหม่ ณ วัดป่ าบัวทิวา ครูบาอาจารย์มาร่วมพิจารณาที่ก่อสร้ างเสนาสนะต่างให้ เหมาะสมต่อไป เรา
นาสังฆทาน ของใช้ เครื่ องกันหนาว ผ้ าห่ม ไปมอบถวายพร้ อมจังหันเช้ า น่าชื่นใจศรัทธาชาวบ้ านที่นี่ครับ
น่ารักมากๆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านครับ ต่อไปคงเป็ นที่สปั ปายะสาหรับการภาวนาได้ อย่างดียิ่งครั บ

ออกจากวัดป่ าบัวทิวา เรามาเลี ้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญปี ใหม่ให้ เด็กๆ ร.ร. ห้ วยเจริ ญ ต.ห้ วย
หัวแหวน อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เห็นรอยยิ ้มเด็กๆ แล้ วชื่นใจ ดีใจที่มาสร้ างวัดที่นี่ และได้ พบเพื่อนๆ คุณครู
และเด็กๆ ที่นา่ รักเช่นนี ้ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ

14-18 ม.ค.
ร่วมงานปี ใหม่ อวยพรท่านสร้ างเหยิน ปรึกษางานการทางานของจิ ้งซือดวงแก้ วในอนาคต พบกับ
สมาชิกในประเทศต่างเช่นฟิ ลิปปิ นส์ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อัฟริ กา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน
ร่วมกัน สาหรับงานในประเทศไทย ท่านธรรมาจารย์จะช่วยกาหนดทิศทางของมูลนิธิตอ่ ไป ซึ่งหลักใหญ่คือ
ส่งเสริ มพระพุทธศาสนา ส่งเสริ มการศึกษา และการช่วยเหลื อทางการแพทย์ ซึ่งอาจเริ่ มด้ วยการสร้ าง
โรงเรี ยน การให้ ทนุ และการปรับปรุงการศึกษาในชนบท ต่อด้ วยการสร้ างธรรมารามส่งเสริ มการศึกษาและ
ปฏิบตั ิ การสร้ างโรงพยาบาล โรงเรี ยนแพทย์พยาบาล ที่ใช้ หลักการของชาวพุทธ ที่ม่งุ หวังช่วยเหลือทังกาย
้
และใจ เป็ นกึ่งเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร เป็ นรพ.ที่ดาเนินการภายใต้ มลู นิธิตอ่ ไปในอนาคตครับ

19 ม.ค.
สัง่ ทากุฏิสองหลังแรกที่ สนส. วัดป่ าบัวทิวา สี่หมื่นห้ า คุณลุงสงวนและทีมงานจะเข้ าไปทาให้ ที่วดั
เลยครับ ใครสนใจอยากร่ วมบุญกันก็ยงั ได้ นะครับ กุฏิสามารถเพิ่มได้ อีก1หลัง ศาลาอเนกประสงค์ 5*5 ม.
อีก1 หลัง ศาลาริมน ้า ขนาด3*3ม.อีก1หลัง สะพานท่าเรื อยาวประมาณ 30 ม.ลงไปในน ้าอีก 1 และห้ องน ้า
อีกสามห้ องครับ

20 ม.ค.
tacloban Med Center ที่เราไปอยูไ่ ปกินกับเขา ได้ คยุ กันกับทางมูลนิธิ เราเลยสรุปกันว่ามูลนิธิจะ
ช่วยงานช่วยฟิ ลิปินส์ รวมไม่เกิน 1 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
1. งานครัง้ ที่แล้ วเราเอาของไป 5 แสน สร้ างบ้ านไป 8 หมื่น-580000 บ.
2. จัดหาเสื ้อ 150,000 บ.
3. ช่วยค่าก่อสร้ างหลังคา tacloban Med อีก 240,000 บ.เพื่อจะได้ รวมกับของสมชาย เป็ น 3 แสน ได้ เป็ น
ครึ่งหนึง่ ของ tacloban city
รวม 580,000บ+ 150,000+240,000= 970,000 บาท

23 ม.ค.
ส่งเสื ้อชุดทางานแพทย์ไป Tacloban City Philippines 600ชุด ค่าส่งรวม 16000 บาท

24-26 ม.ค. อบรมปฏิบัตธิ รรมวัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์ มหาจักรายุธ สัมปั ตโต

หลังปิ ดคอร์ ส พาพระอาจารย์ มาหล่อพระปางปฐมเทศนาที่โรงหล่อคุณประยงค์ และมอบผ้ าห่ม เสื ้อกัน
หนาวให้ คนงาน 80 คนที่โรงหล่อ และเรายังได้ รับเป็ นเจ้ าภาพให้ ทงหล่
ั ้ อพระเกศโมลีของพระประธานหน้ า
ตัก 4.40 ม. และพระกริ่งทองอีกสี่พนั องค์ หล่อวันอาสาฬหบูชา 11 ก.ค. นี ้ที่วดั ป่ าโนนขุมเงิน จ. สกลนคร

25 ม.ค.
เตรี ยมสีสาหรับบูรณะวัดป่ ากัตญญุตาราม สระแก้ วและศาลาของหลวงปู่ เลิศ วัดป่ ามุตโตทัย เขา
ใหญ่ พร้ อมปั จจัยซ่อมบารุ งทังสองที
้
่ ต้ นเดือนขนไปมอบให้ ท่านที่วดั ช้ าไปหน่อยแต่ด้วยงานอื่นๆเข้ ามา
มากไปหน่อยครับ

27 ม.ค.
พระนาคปรกนาม “พระพุทธธรรมวิสุทธิมงคล " พระประธานวัดป่ าบัวทิว า ชนะการประกวดปั น้
พระพุทธรู ปไฟเบอร์ สดๆจากพระเทพฯ ปางนาคปรก 9 เศียร 20" ชื่อองค์พระตามองค์หลวงตา พระพุทธ
ธรรมวิสทุ ธิมงคล ที่ฐานองค์พระด้ านหน้ าครับตรงกับที่เราประสงค์ ใบหน้ าท่านออกจะสวยงาม มาพร้ อม
ระฆังสัมฤทธิ์ลงหินดังกังวาล พร้ อมด้ วยพระแก้ วมรกตองค์น้อยสาหรับกุฏิกรรมฐานวัดอโศการามที่จะเริ่ ม
สร้ างเดือนหน้ า ขออนุโมทนานะครับ ใครสนใจจะร่วมบุญเชิญที่บญ
ั ชีวชั รธรรมสถานครับ

เตรี ยมอาสนะไปมอบให้ น้องต้ อง ที่เปิ ดบ้ านให้ คณะศรัทธาไปฟั งธรรมที่ สวรรคโลก สุโขทัย ร่วม
อนุโมทนาบุญกับน้ องด้ วย

28 ม.ค. ส่ ง เงิ น ไปช่ ว ยบู ร ณะหลั ง คา รพ. Tacloban Medical Center Dr. Ignacio S. Valeriano
president CEO ตอนแรกว่าจะเพิ่มจากยอดบริ จาค 150,000 บ. เป็ น 200,000 แต่ โอกาสทาบุญอย่างนี ้คง
ยากครับ เราเลยทาไป 8,000 $ us เป็ นเงินไทย 265,280 บ. เพิ่มจากยอดบริ จาคที่ได้ รับมา 115,280 บ.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านครับ ส่วนเสื ้อส่งไป 170,000 บ. ได้ รับกันแล้ วครับ อนุโมทนาด้ วยครับ

