กรกฎาคม 2559
9 กรกฎาคม
งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ
ณ อาคารกีฬาในร่ ม ศูนย์ เยาวชน สวนลุมพินี
ได้รับ เมตตาจากหลวงปู่ อุ ท ยั วัดป่ าเขาใหญ่ หลวงปู่ เสถี ย ร วัดถ้ า พระภู ววั หลวงพ่อสุ ชิ น วัดป่ าธรรมสถิ ต
หลวงปู่ สุ พิศ วัดถ้ าพระภูววั พระอาจารย์ก่อเกียรติ วัดป่ าเขาน้อย พระอาจารย์มหาประกอบ วัดป่ ามหาไชย และ
พระอาจารย์ทวีทรัพย์ วัชรธรรมสถาน รับบาตรจากศรัทธาสาธุ ชนที่มาร่ วมงานในวันนั้น

คุณอ้อย รัตน ได้มอบเงิน 110,000 บาท
ให้กบั มูลนิธิดวงแก้วในสังฆราชูปถัมภ์ เป็ น
ทุนปัจจัยสาหรับการทาสี ทององค์พระบรม
ธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุสรณ์

10 กรกฎาคม
วันอาทิตย์ ที่ 10 ก.ค. ส่งน้ องฐาปกรณ์ เข้ ากุฎีหลวงตาจาปี เข้ าเตรี ยมบรรพชาอุปสมบท ณ วัดอโศกา
ราม เข้ าโบสถ์ ประมาณ 14.00 น. โดยมี พระอุปัชฌาย์ คือพระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิ จิตฺโต ป.ธ. ๗
ศน.บ.) จากวัดบวรนิเวศฯ มูลนิธิดวงแก้ ว ปี นี ้ได้ โอกาสเป็ นเจ้ าภาพเป็ นรูปที่สองรูปแรกคื อท่านแสง รอบวชกับ
ท่านอาจารย์บุญเรื อง พระครู วิโรจน์ ธรรมาจารย์ (บุญเรื อง) วัดพุมุด ตาบลท่าเสา อาเภอไทรโยค ที่จงั หวัด
กาญจนบุรี เพื่อจาพรรษาที่วดั ป่ าบัวแก้ วฯ ส่วนน้ องฐาปกรณ์ หลวงพ่อบุญมี เมตตารับให้ จาพรรษาที่ถ ้าเต่า

11 กรกฎาคม
 ท่านเจ้ าคุณ เทพฯ ได้ นาพระบรมสารี ริ กธาตุจ ากอินเดี ยมามอบถวายพระอาจารย์ เมื อง วัด ป่ า
มัชฌิมาวาส (ดงเมือง) จ.กาฬสินธ์ เพื่อบรรจุในองค์พระเจดีย์ เราและคณะได้ มีโอกาสไปกราบทาวัตรและ
ถวายผ้ าอาบน ้าฝนและเทียนพรรษาท่านด้ วย จึงมีโอกาสได้ กราบองค์พระธาตุด้วยความเคารพศรัทธา นับว่า
เป็ นบุญอย่างยิ่งของคณะมูลนิธิดวงแก้ วฯ

 ส่งพระฐาปกรณ์เข้ าวัดถา้ เต่าฝึ กวิชาพรรษานี ้ ก่อนกลับท่านอาจารย์บญ
ุ มี เมตตาแสดงธรรม
สันๆ
้ ให้ ผ้ ไู ปทาบุญถวายจังหันมีใจความย่อว่าเรื่ องในโลกเรานันมั
้ นไม่เป็ นไปตามใจเราวัฏฏะมันเป็ นเช่นนี ้มา
ตลอด มีแต่ทานศีลภาวนา คุณพระรัตนตรัยจึงเป็ นที่พงึ่ ได้ จริง ให้ มองย้ อนมาดูใจเราไม่ต้องไปหาทางแก้ ไขใคร
แก้ ไขโลกไม่ได้ ต้องแก้ ไขเราเท่านัน้ หลังจังหันท่านพาชมวัดที่กาลังปรับปรุงทาฝายน ้าล้ นสองแห่ง ปลูกต้ นไม้
และสร้ างกุฏีเพิ่มอีกหลายๆ หลัง ดูโรงน ้าร้ อน โรงเครื่ องปั่ นไฟ เก็บของใหม่ สุดท้ ายมาลงที่โรงครัวที่เพิ่มขยาย
มาหลายครัง้ แต่ก็มีเนื ้อที่ใช้ สอยไม่เพียงพอไม่สะดวก หลังคาก็รั่วต้ อ งเอาสังกะสีมากันไว้
้ บ้างทาครัวฝนหยดใส่
ศีรษะบ้ าง เราจึงจัดการวัดพืน้ ที่จัดหาความต้ องการในการแก้ ไข ลักษณะการทางาน เพื่อมาร่ างแบบเสนอ
ปรับปรุงสร้ างครัวใหม่ตอ่ ไป เราจึงกราบเรี ยนขอกฐิ นปี นี ้ เพื่อสร้ างโรงครัวใหม่

15 กรกฎาคม
คณะมูลนิธิกราบถวายผ้ าอาบนา้ ฝนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายเพล ท่านเจ้ าคุณเทพปั ญญากวี วัด
มกุฏกษัตริยาราม

16-19 กรกฎาคม
ทริ ปจาริ กบุญถวายผ้ าอาบน ้าฝน และเที ยนพรรษา ปี พ.ศ. 2559 ครัง้ นี ้พวกเราเดินทางทาบุญ 16 วัด
ใน 6 จัง หวัด 1. ส านักสงฆ์ ทรั พ ย์ ส วนพลู 2. วัดป่ าแสงธรรมวัง เขาเขี ยว นครราชสี ม า 3. วัดป่ ามณี รั ต น์
อุบ ลราชธานี 4. วัด หนองป่ าพง 5. วัด ดอนธาตุ 6. วัด ภูพ ร้ าวสิ ริ น ธร 7. วัด ป่ าโพธิ ญ าณ (วัด เขื่ อ น)
8. วัดภูจ้ อ มก้ อม 9. วัดภูจันแดงภาวนาราม 10. วัดศรี บุญเรื อง 11. วัดภูหล่น ( 3-11 จ.อุบลราชธานี )
12. วัดป่ าพิม าย นครราชสี ม า 13. วัดป่ าพิทักษ์ ธ รรม นครราชสี ม า 14. วัดป่ าธรรมวิสุทธิ ม งคล ลพบุรี
15. วัดอัมพวัน สิงห์บรุ ี 16. วัดใหญ่ชยั มงคล อยุธยา ซึง่ เราได้ กราบถวายปัจจั ยไทยธรรม 258,000 บาท ค่าใช้
จ่ายการเดินทางประมาณ 60,000 บาท คณะเดินทางทังสิ
้ ้น 22 คน+ รถติดตามไปร่วมตามวัดบางวัดด้ วย รถตู้
หลักสามคัน มีสมาชิกใหม่หลายท่าน มีผ้ รู ่วมบุญมาด้ วยรวมค่ารถแล้ ว 258030 บาท

-

งานค้ างจากการจาริ กบุญ
ซื ้อเครื่ องกรองน ้าและนาไปติดตังให้
้ สานักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู 30000 บ.
จัดสร้ างเสนาสนะกุฎีวิหารให้ วัดภูจ้อมก้ อมประมาณ 100000
บูรณะซ่อมแซมอาคารที่วดั ภูหล่น – สร้ างที่พกั ผู้ปฏิบตั ิธรรมที่ค้างไว้ ให้ สาเร็จ ประมาณ 500000 บ.
ดูแลพระภิกษุ และแม่ชีที่อาพาธ

20 กรกฎาคม
หลวงพ่อปัญญา –นอ.นพ.ปัญญา ปรี ยานนท์ เจ้ าอาวาสองค์แรกวัดนครทิพย์ ท่านได้ จากเราไปเมื่อ 29
ก.พ. 59 นี ้ หลังจากงานฌาปนกิจท่านเมื่อ 20 มีนาคม เราจึงได้ จดั สร้ างเจดีย์ “ปั ญญานุสรณ์” ถวายท่านเพื่อ
ตอบแทนพระคุณท่าน วันนี ้เป็ นวันเข้ าพรรษาหลังวันเกิดครบ 80 ปี ท่าน 2 วัน เรามาถวายจังหันและสังฆทาน
พร้ อมจ่ายเงิ น เพิ่ม อี ก 50,000บาท รวมที่ เราถวายให้ ที่วัด โดยผ่า นพระอาจารย์ ดิเรก 150,000 บาทโดยมี
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเจดีย์ประมาณ1แสนบาท ส่วนฐานที่ทางวัดขอให้ จ่ายค่าใช้ จ่าย คือ 1.7 แสนบาท เป็ น ค่า
ก่อสร้ างฐานแปดเหลี่ยมสูง 1เมตร กว้ าง 3 เมตร และแท่นติดป้ายเจดีย์พร้ อมปูกระเบื ้องและทาสี รวมค่าใช้ จา่ ย
ของเจดีย์ "ปัญญานุสรณ์” เกือบ 300,000 บาท

