มกราคม 2561
1 ม.ค.61 เช้าปีใหม่ ชวนพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆ รวมกันทำบุญแต่เช้ำ ณ วัดอโศกำรำม ถวำยสังฆทำน
ปฏิทิน นำยำล้ำงบำตร รวม 150 ชุดถวำยพระทังวิหำรที่มำลงฉันจังหันเช้ำวันใหม่ของปีใหม่ มีผู้มำ
ทำบุญถือศีลภำวนำ สวดมนต์ข้ำมปีกันเป็นจำนวนมำก นับว่ำเป็นกำรเปิด พ.ศ.ใหม่อย่ำงดียิ่งจริงๆ บุญ
กุศลใดที่พวกเรำได้กระทำ ขอให้พี่น้องเพื่อนกัลยำณมิตรทุกท่ำนจงมีแต่ควำมสุขควำมเจริญตลอดไป

ครอบครัวคุณยุทธนาถวายสังฆทาน

คุณชูเกียรติก็มาร่ วมด้วย

พี่ตอ้ พี่แดง ร่ วมถวายสังฆทาน

หลวงตาจาปี ให้พรปี ใหม่

นอ.บุญตัน๋ พี่ใหญ่สุดก็ไม่พลาดงานบุญ

ท่านบวรถวายชุดสังฆทาน

รวมพลทาบุญปี ใหม่

ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทำน
หลังทำบุญถวำยสังฆทำน กรำบพ่อแม่ครูอำจำรย์ในวัดอโศกำรำมแล้ว ก็พำกันไปปล่อยปูทะเล10 กก.

รวมทังปูไข่ตัวใหญ่ๆกว่ำ 10 ตัว ปล่อยกันได้คนละสองสำมตัว เปิดศักรำชใหม่ด้วยบุญ-อันงำมนีด้วยใจ
ที่เมตตำต่อพี่น้องสรรพสัตว์น้อยใหญ่

1 มกราคม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ บ้านตะวันใหม่
บ้ำนตะวันใหม่ ทำบุญเลียงอำหำรเด็กๆ ณ บ้ำนตะวันใหม่ บำงพลี สมุทรปรำกำร มีเด็กๆ 160
คน พวกเรำนำข้ำวมันไก่/ข้ำวหมูแดง ขนมหลำกหลำย-ไอศครีม ผลไม้ นำหวำน และมอบทุนกำรศึกษำ
อีก1หมื่นบำท เสียดำยที่ยอดฝีมือแบบคุณดำมพ์ไม่ได้มำให้ควำมบันเทิงแก่เด็กๆ มีเพียงธรรมะจำกท่ำน
บวรท่ำนฐำ และว่ำที่ท่ำนประธำนที่มำมอบควำมสุขแก่เด็กๆ เท่ำนันครับ มำที่นี่แล้วรู้สึกชื่นชมในกุศล
จิตของท่ำนเภำ สำรสิน ที่สร้ำงมูลนิธิฯและบ้ำนตะวันใหม่นีขึนมำ เพรำะนอกจำกจะหำที่ที่เหมำะสม
กว้ำงขวำง สวยงำม มีอำคำร ที่พั กสวยงำมเป็นตึกๆให้เด็กๆได้พักอำศัย และเสือผ้ำ อำหำร กำรศึกษำ
แก่เด็กๆทุกๆคน น่ำเคำรพศรัทธำเป็นอย่ำงยิ่ง ทังเด็กๆก็น่ำรัก ยิมแย้มแจ่มใส สุขภำพใจ/กำยแข็งแรง
สมบูรณ์ รู้สึกตืนตันใจยิ่งนัก พวกเรำกว่ำ 20 ชีวิตรู้สึกเป็นสุขไปกับเด็กๆ ด้วยจริงๆ ยังมีพระอำจำรย์ฐำ
พระอำจำรย์บวร มำให้ธรรมะแก่เด็กๆอีก นับว่ำเป็นกำรทำบุญที่สมบูรณ์ สมกับเป็นปีที่ดีสำหรับพี่น้อง
เพื่อนๆกัลยำณมิตรจริงๆ งำนนี นอกจำกของทังอำหำรกำรกิน สังฆทำนแล้ว ใช้จ่ำยไปประมำณ 3
หมื่นบำท มีเพื่อนๆ ร่วมบุญมำหมื่นกว่ำบำท กรำบอนุโมทนำบุญกับทุกๆท่ำนนะครับ สุขใจปิติยิ่งจริงๆ
ขอบคุณทุกๆท่ำนครับ

7 ม.ค. พิธีบูชำคุณแผ่นดิน ตังแต่ปี 2541ที่เริ่มงำนบูชำคุณแผ่นดินโดยกำรนำขององค์หลวงตำพระมหำบัว เรำก็ได้
ดำเนินกำรต่อเนื่องตลอดมำ บูชำคุณแผ่นดินบ้ำนเกิด ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ คุณพ่อแม่ครูอำจำรย์ที่เลียงดูให้
กำรอบรมสั่งสอนทังทำงโลกและทำงธรรม องค์หลวงตำสอนให้ระลึกและตอบแทนพระคุณท่ำน เรำจึงจัดงำนบูชำ
คุณแผ่น ดิน นีตลอดมำ ในปีนี แม้ผู้คนจะน้อยมำกเมื่อเทียบกับปีก่อนๆแต่ทุกคนก็เปี่ยมไปด้ว ยศรัทธำ ยึดมั่นใน
พระพุทธศำสนำควรแก่กำรสรรเสริญยิ่ง พระอจ.วิทยำเมตตำให้ธรรมโอวำทว่ำนอกจำกจะทำบุญให้แผ่นดินภำยนอก

เรำต้องทำบุญกับดินภำยในคือกำยนีด้วยรักษำกำยใจนีให้อยู่ดูแลพระพุทธศำสนำชำติกษัตริย์ตลอดไป ครูจำรย์บุญมี
ยังกำชับว่ำผู้ที่เห็นคุณค่ำและมำร่วมพิธีนี ควรประชำสัมพันธ์บอกกันต่อๆไปด้วย พิธีบูชำคุณปีนีจัดได้เพรำะควำม
ช่วยเหลือของพี่ๆน้องๆธรรมบริกร และกัลยำณมิตรทังหลำย ซึ่งก็ดูจะเหนื่อยมำกกว่ำทุกๆ ปี
ในนำมของวัชรธรรมสถำนขอกรำบขอบพระคุณมำ ณ ที่นีด้วยครับ

ครู จารย์จบั เส้นสลาก

ครู จารย์จบั เส้นสลาก

ถวายของสลากภัต

9 ม.ค. กรำบทำควำมเคำรพพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัวและท่ำนท้ำวเทวรำชเทพำรักษ์แระจำรพ.แล้วได้เรียนปรึกษำ
ท่ำนผอ.รพ.พล.ร.ต.วิชัย เรื่อง โครงกำรขนมปันรักและธรรมะจำกพระโอษฐ์ โดย มูลนิธิฯจะนำขนมปังจำก MX
Bakery Hong Kong มำมอบให้ผู้ป่วยที่มำเจำะเลือดที่รพ.ปิ่นเกล้ำทุกๆ เช้ำ เพรำะผู้ป่วยทุกๆ คนที่มำเจำะเลือด
ต้องอดอำหำรมำจำกบ้ำน พอเจำะเสร็จได้ขนมปังก้อนใหญ่ไปก็บรรเทำหิวได้เลย
โครงกำรสองเป็นกำรเรียนศึกษำพระธรรมคำสอนของพระบรมศำสดำจำกพระอำจำรย์ดร.มหำบูรณะจำก
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย เจ้ำอำวำสวัดฉิมทำยิกำวำส มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้อบรมพระธรรมคำสอน
แก่พวกเรำทุกวันอำทิตย์ที่สำมของเดือนระหว่ำง 09.00-12.00 น. ธรรมะจำกพระโอษฐ์นีเรำจัดทำมำได้สิบห้ำปีแล้ว
จึงหยุดไปเมื่อผมบวชแต่ตอนนีเรำคงเริ่มได้ใหม่อีกครัง ทังสองโครงกำรท่ำนผอ.เห็นด้วยและยินดีสนับสนุน ให้จัด
ดำเนินกำรได้ ขอบพระคุณและขออนุโมทนำบุญกับทุกๆท่ำนที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงกำรดีๆเช่นนี

10 ม.ค. นำภำพพุทธประวัติมำมอบให้พระอำจำรย์สุชิน วัดธรรมสถิต ระยอง สำหรับติดที่พระวิหำรที่จะปรับปรุง
ใหม่ ทดลองก่อนหนึ่งภำพครับ

11 ม.ค. ตักบำตรทำบุญเลียงพระปีใหม่ พิธีวำงศิลำฤกษ์ อำคำร 70ปี พระอำจำรย์บุญมี ธัมมรโต ณ รพ. ด่ำน
มะขำมเตีย. ท่ำนอำจำรย์เมตตำให้โอวำทธรรมปีใหม่ว่ำ กำรสร้ำงอำคำรรพ.นันมีประโยชน์ช่วยลดทุกข์ทรมำนทำง
กำยลง ยืดชีวิต ชะลอควำมแก่ ควำมเจ็บปวดควำมตำยลงไปได้บ้ำ งแม้ไม่อำจหยุดยังควำมตำยได้ก็จริงแต่ก็สำมำรถ
มอบควำมสุขกำยและให้ควำมสุขทำงใจได้ เป็นที่พึ่งเป็นประโยชน์จริงอยู่ จึงขออนุโมทนำกับพวกเรำทุกคนด้วย
ส่วนกำรวำงศิลำฤกษ์เป็นกำรบอกกล่ำวให้คนทังหลำยและเหล่ำเทพเทวดำได้รับรู้และมำร่วมอนุโมทนำกับพวกเรำ
เป็นประเพณีที่ดีอยู่แต่ถ้ำไม่ดำเนินกำรก็ไม่อำจสำเร็จได้ จึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันกระทำให้สำเร็จตำมที่ประกำศไว้
ใครมีกำลังส่วนไหนก็ควรมำร่วมกันกระทำให้เกิดประโยชน์นีแก่ส่วนรวม ทังคนในและนอกพืนที่ต่อไปอีกนำนเท่ำ
นำน ขออนุโมทนำ

11-14 ม.ค. ทริปปันรักสู่ดอยสูง ที่ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
คณะมูลนิธิดวงแก้ว เดินทำงจำกรพ.ด่ำนมะขำมเตียหลังพิธีวำงศิลำฤกษ์ สู่รพ.แม่ระมำด โดยคุณดำมพ์และ
คุณอู๊ดนำส่งของขวัญ ขนม เครื่องอุปโภคบริ โภค เครื่องกันหนำว ผ้ำห่ม พร้อมข้ำวสำรอำหำรแห้ง จำนวนสำมร้อย
ชุดเต็มรถบรรทุกทรงสูงของคุณดำมพ์รวมกว่ำสำมตัน คณะทังหมดเดินทำงถึงรพ.แม่ระมำดเกือบสำมทุ่ม ได้คุยกับ
ท่ำนผอ.จิรพงศ์ วำงแผนกำรเดินทำงเสร็จก็พักผ่อน จนเช้ำรวมพลได้ประมำณ 25 ท่ำนมีผอ.พิจำรณ์จำกวังเจ้ำและ
คณะมำร่วมด้วย
กำรเดินทำงคงอธิบำยได้ยำก คงอำศัยรูปอธิบำยแทนนะครับ แม้จะเหนื่อยยำกลำบำกกันแค่ไหนแต่ใบหน้ำ
ของทุกคนนันเต็มเปี่ยมไปด้วยควำมสุข เพรำะรอยยิมอันไร้เดียงสำของเด็กๆ น้องๆ บนดอยนันทำให้ใจของทุกคน
เต็มไปด้วยควำมสุขจริงๆ
ของขวัญที่เรำมอบให้น้องๆ เป็นชุดที่เตรียมสำหรับทังครอบครัวประมำณ 7-8 ร้อยบำทเองแต่ก็สำหรับพวก
เขำของขวัญเล็กน้อยเพียงนีก็นำควำมสุขมำให้ได้แล้ว แต่ละที่ที่เรำไปท่ำนผอ.ได้ติดต่อประสำนงำนไว้ให้เรียบร้อย
เรำช่วยกันขนของไปรวมไว้และนำไปมอบให้ถึงที่ มอบทังของและมอบควำมรักควำมห่วงใยพร้อมอวยพรปีใ หม่จำก
ใจให้พวกเขำอย่ำงเป็นสุข
กว่ำจะจบทริปก็เย็นแล้ว ผอ.จิรพงศ์ยังเมตตำเลียงอำหำรคณะเรำทุกคนอีก...อร่อยมำกด้วยครับ ขอบคุณ
ท่ำนผอ.ครับ ผอ.ที่ทังเจ้ำหน้ำที่ และผู้ป่วยในอ.แม่ระมำดต่ำงพูดเป็นเสียงเดียวว่ำเป็นหมอใจดี เมตตำผู้ป่วยและ
ทำงำนทุกอย่ำงด้วยใจที่มอบให้ผู้ป่วยอย่ำงแท้จริง ขอขอบคุณแทนผู้ป่วยทุกคน ขอบคุณแทนคนไทยทุกคนที่มีคุณ
หมอดีๆ เช่นนีนะครับ

13 ม.ค. (1) วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมาด วัดคู่บ้ำนคู่เมืองของแม่ระมำดคือวัดดอนแก้ว ก่อนจำกมำเรำจึง
พร้อมใจไปนมัส กำรพระแก้วขำวกัน วัดดอนแก้ว "พระพุทธรูปหินอ่อน" วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมำด จ.ตำก เป็น
พระพุทธรูปหินอ่อน ปำงมำรวิชัย แกะสลักด้วยหินอ่อน ขนำดหน้ำตักกว้ำง 1.30 เมตร สูงจำกพระแท่นฐำนถึงรัศมี
1.60 เมตร ศิลปะแบบพม่ำ พระพุทธรูปหินอ่อน วัดดอนแก้วเป็นพระพุทธรูปประธำนในอุโบสถ วัดดอนแก้ว กล่ำว
ได้ว่ำเป็นพระประธำนองค์เดียวในประเทศไทยที่ทำด้วยหินอ่อนที่มีขนำดใหญ่จัดสร้ำงที่พม่ำสำมองค์นำไปที่อินเดีย
และพม่ำ...อีกหนึ่งองค์สุดท้ำยครูบำขำวปีจึงได้นำมำที่ อ.แม่ระมำดนีด้วยควำมยำกลำบำกทังลงเรือขึนเขำในทำงที่ทุ
ระกันดำรอย่ำงมำก องค์ที่สำมนีคือพระพุทธรูปหินอ่อน ประดิษฐำนที่วัดดอนแก้ว อ.แม่ระมำด จ.ตำก ซึ่งได้อัญเชิญ
มำจำกประเทศพม่ำเมื่อเดือนเมษำยน พุทธศักรำช 2546 นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชำชนชำวจังหวัดตำก
และชำวจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงชำวพม่ำให้ควำมเลื่อมใสศรัทธำ ประดิษฐำนอยู่ในอุโบสถวัดดอนแก้ว
เล่ำขำนกันว่ำ ครูบำขำวปี ศิษย์เอกของครูบำศรีวิชัย นักบุญแห่งล้ำนนำไทย หลังจำกประสบชะตำกรรมจำกทำงกำร
บังคับ ให้ สึ กและจองจำในเรื อนจ ำ ถึง 6 เดือน เมื่อพ้นโทษออกมำ ครูบำศรีวิชัย จึงอุปสมบทท่ำนเป็นภิกษุอีก
หลั ง จำกครู บ ำขำวปี ไ ด้ ก ลั บ มำสู่ ร มกำสำวพั ส ตร์ ท่ ำ นอยู่ จ ำพรรษำกั บ ครู บ ำศรี วิ ชั ย ได้ 1 พรรษำ แต่ ก็ ไ ด้ ท ำ
คุณประโยชน์แก่บวรพระพุทธศำสนำอย่ำงมำก

(2) วัดศรีชุม สุโขทัย นมัสการพระอจนะ ที่ศักดิ์สิทธิ์
วัดศรีชุม หนึ่งในโบรำณสถำนสำคัญในเขตอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย คำว่ำ “ศรีชุม” นัน มำจำก “สะหลีชุม” คำ
ว่ำ “สะหลี” เป็นคำโบรำณหมำยถึง “ต้นโพธิ์” ต่อมำได้เรียกขำนเป็น “ศรี” คำว่ำ “ศรีชุม” จึงหมำยถึง ดงของต้น
โพธิ์ สันนิษฐำนว่ำสร้ำงในสมัยพ่อขุนรำมคำแหง โดยปรำกฏอยู่ในศิลำจำรึกสุโขทัยหลักที่ 1 กล่ำวไว้ว่ำ “…เบือง
ตีนนอนเมืองสุโขทัยมีตลำดปสำน มีพระอจนะ มีปรำสำท มีป่ำหมำกพร้ำว ป่ำหมำกกลำง มีไร่ มีนำ มีถิ่นถำน มีบ้ำน
ใหญ่บ้ำนเล็ก…”
สันนิษฐำนกันว่ำ พระอจนะ ที่กล่ำวถึงก็คือ พระอจนะ พระพุทธรูปกลำงแจ้งเก่ำแก่ ที่ประดิษฐำนอยู่ที่วัดศรีชุมนีเอง
และเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่มีตำนำนเล่ำขำนกันว่ำเป็น “พระพูดได้”

14 ม.ค. (1) กราบพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก เช้ำออกจำกรร.ที่พัก คุณหมอภูวนนท์ก็พำไปทำนอำหำร เสร็จก็ไปปล่อยปลำที่แม่นำหลำยสิบกก.แล้ว
จึ ง มำกรำบพระคู่ บ้ ำนคู่เ มือ งของพิษ ณุ โ ลก ขอพรให้ ทุ กกิ จกรรมที่ ตังไว้ ใ ห้ ส ำเร็จ ประโยชน์ แก่ แผ่ นดิ นนี ต่อ ไป
"พระพุทธชินรำชงำมเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่ำนล้วนเรือนแพ หวำนฉ่ำแท้กล้วยตำก ถำและนำตกหลำก
ตระกำรตำ” คำขวัญของจังหวัดพิษณุโลกได้กล่ำวถึง "พระพุทธชินรำช" พระพุทธรูปที่มีควำมสำคัญของต่อจังหวัด
พิษณุโลกเป็นอย่ำงมำก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้ำนคู่เมืองยึดเหนี่ยวจิตใจชำวพิษณุโลก และเป็นพระพุทธรูปสำคัญของ
ประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐำนอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ หรือ วัดใหญ่ ใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

(2) วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์ กรำบนมัสกำรพระธำตุจุฬำมณี พระธำตุประจำปีจอ
รับปีใหม่ปีจอด้วยกันก่อนกลับกทม.ปิดทริปนีสักนิดบนสวรรค์ชันดำวดึงค์ มองลงมำชมโลก...สวรรคโลก
วัดคีรีวงศ์ ตังอยู่บนเขำในเขตตัวเมืองนครสวรรค์ สร้ำงสมัยปลำยกรุงสุโขทัย เดิมเป็นวัดร้ำงกลำงป่ำเขำ มีพระธุดงค์
แสวงบุญมำพบเมื่อปี 2504 ปัจจุบันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ มีพุทธศำสนิกชนเดินทำงมำ
ปฏิบัติกิจกรรมทำงพุทธศำสนำเป็นประจำ
ภำยในบริเวณวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ สมเด็จพระพุทธโคดมจำลอง ศำลำพุทธำนุภำพ วิหำรหลวงพ่อโต และ
พระจุฬำมณีเจดีย์ ซึ่งสร้ำงในสมัยศตวรรษที่ ๑๙ ปลำยกรุงสุโขทัยประมำณ 600 ปีมำแล้ว โดยสมเด็จพระพุฒำ
จำรย์ (อำจ อำสโก) วัดมหำธำตุ กรุงเทพฯ เป็นผู้ตังชื่อให้ และแนะนำให้สร้ำงพระจุฬำมหำเจดีย์ไว้บนยอดเขำ
ภำยในองค์พระเจดีย์ชัน 4 มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของประเทศไทยไว้ให้สักกำรบูชำ 4 องค์ คือ พระพุทธมหำ
มณีรัตนปฏิมำกร (พระแก้วมรกต) พระพุทธชินรำชจำลอง พระพุทธโสธรจำลอง และพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง
และภำยในโดมเจดีย์ ได้วำดภำพจิตรกรรมฝำผนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติไว้ให้ชมด้วย

(3) แวะทาบุญที่วัดท่าการ้อง ให้กำลังใจท่ำนเจ้ำอำวำสที่ต้องยืนหยัดอยู่กลำงดงมัสยิส ท่ำนเคยบอกว่ำวันหนึ่งๆ มี
คนใส่บำตรแค่ 4-5 รำยเอง เสียดำยวัดเก่ำแก่ ได้โอกำสเลยมำกรำบหลวงพ่อยิมขอพรให้วัดเจริญรุ่งเรืองต่อไปให้ได้
นำนๆๆๆ
วัดท่ำกำร้อง ตังอยู่บริเวณริมแม่นำเจ้ำพระยำ เป็นวัดโบรำณมีมำแต่สมัยอยุธยำตอนกลำง โดยกำรรวมวัด 2 วัดเข้ำ
ด้วยกัน คือ วัดท่ำและวัดกำร้อง สร้ำงขึนก่อนรำว พ.ศ. 2092 น ประวัติศำสตร์กล่ำวว่ำสร้ำงในสมัยสมเด็จพระชัย
รำชำธิรำชสมัยอยุธยำตอนต้น อีกทังก่อนอยุธยำจะเสี ยกรุงบริเวณแห่งนีเคยเป็นที่ตังค่ำยของแม่ทัพใหญ่ แห่งพม่ำ
คือ เนเมียวสีหบดี ปัจจุบันยังคงเหลือสถำปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยำหลำยแห่งได้แก่ ศำลำกำรเปรียญไม้สักริม
แม่นำเจ้ำพระยำ / พระอุโบสถประดิษฐำนพระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อยิม

17 ม.ค. รพ.สต.ปรังกาสี ควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงอำคำรตรวจรักษำ รพ.สต.ปรังกำสี ทองผำภูมิ งำนไปได้มำก
แล้วครับ โครงหลังคำเสร็จแล้ว

26 ม.ค. ขนมปันรัก
เช้ำนีมำรพ.ปิ่นเกล้ำ เรียนขออนุญำตผอ.วิชัยเรื่องโครงกำรขนมปันรักและธรรมจำกพระโอษฐ์ ขนมปันรักวันนีมีขนม
จำกคุณครูลิลลี่มำมอบให้ผู้ป่วยอีกด้วย เห็นสีหน้ำผู้รับแล้วน่ำชื่นใจนะครับควำมทุกข์ของเขำคงลดลงไปได้บ้ำงนะ
ครับ

29 ม.ค. (1) รพ ส.ต.ปรังกาสี
วันนีก่อฉำบเสร็จกำลังติดตังสุขภัณฑ์ กระเบืองเกือบเสร็จแล้ว ที่เหลือก็ทำสีทำบันใดติดตังรำวกันตก ทำพืนรอบๆ
อำคำร ปลูกต้นไม้ตกแต่งอำคำร ป้ำยชื่อผู้บริจำค กลำงเดือนหน้ำคงจะเสร็จครับอย่ำงช้ำก็ปลำยเดือนครับ วันนีจ่ำย
ค่ำแรงค่ำของงวดสำมไปเกือบสำมแสนได้ครับ

(2) ร.ร.บ้านหินแหลม ทำสีเสร็จตัวอำคำรเรียบร้อยแล้ว รอระบบไฟฟ้ำจำกคุณเวโรจน์คงมำทำเร็วๆนีครับ ส่วน
ต้นไม้เริ่มปลูกแล้วหน้ำอำคำรพร้อมติดตังระบบนำให้เขำด้วย ป้ำยอำคำรแล้วรูปพระองค์ท่ำนสั่งไปแล้วอีกสอง
อำทิตย์คงได้มำขำดแต่ตรำสัญญำลักษณ์ต้อรออีกหน่อยครับ กำหนดเปิด พ.ค.นีนะครับ กำลังรอคอมพิวเตอร์จอทีวี
และอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ อยู่ครับ

30 ม.ค. วัดป่าบัวแก้วฯและพระบรมธาตุเจดีย์ฯ
7 ปีแล้วที่พ่อแม่ครูจำรย์จำกพวกเรำไป ควำมเปลี่ยนแปลงที่มิ
อำจจะแก้ไขกลับมำได้อีก เวลำท่ำนยังอยู่นันมัวช่ำงแสนอบอุ่นใจ เพรำะ
พวกเรำมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ เหมือนเด็กๆที่มีพ่อแม่ดูแลอยู่ จนทำให้เรำ
ละเลยบำงสิ่งไป เมื่อท่ำนจำกไปเรื่องต่ำงๆก็เปลี่ยน ....ลูกหลำนหลำยคน
เปลี่ยนแปลงไป สอนให้พวกเรำคงต้องเติบโตเสียที สิ่งต่ำงๆที่ท่ำนสอนไว้
ยังดั งก้องอยู่ในใจเรำ เพียงทำนและศีล ที่เรำกระทำเสมอมำคงมิอำจ
เพียงพอแล้ว พ่อแม่ครูจำรย์ท่ำนเน้นกำรภำวนำเป็นหลักเสมอ ถึงแม้
ท่ำนจะนำพำพวกเรำทำกิจกรรมมำกมำย แต่ท่ำนมิเคยละเลยสั่งสอนเรำ
ให้ภำวนำ ตอนบวชอยู่ที่วัด ท่ำนให้พระเณรมำคอยเฝ้ำดูเรำเสมอทุกวัน สอนและตักเตือนหนักบ้ำงเบำบ้ำงให้เรำ
ตังใจภำวนำมำตลอด จนแปดเดือนสุดท้ำยของท่ำน ทุกคืนท่ำนยังตื่นมำสอนมำกบ้ำงน้อยบ้ำงเกือบทุกวัน พระคุณนี
จะไม่ลืมเลือนไปจำกใจดวงนีเลย ขอกรำบระลึกในพระคุณท่ำนเสมอและตลอดไป

