งานบูชาคุณเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชน สวนลุมพินี
มูลนิธิดวงแก้วได้รับเมตตาจากพ่อแม่ครูอาจารย์มาร่วมงานโครงการ
เทิดพระเกียรติที่จด
ั ขึ้นจานวน ๘ ครัง้ ในวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน ตั้งแต่เดือน
มีนาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สรุปได้ดังนี้
12 มีนาคม
เปิ ด โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการ ด้วยการทาบุญถวายพ่อ
แม่ครูอาจารย์ร่วมกัน โดยครั้งนี้กราบอาราธนา พระวิมลศีลาจารย์ (อานวย) วั ด
บรมนิวาส พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต พระอาจารย์
เฉลิม ธัมมธโร พระอาจารย์ลาน พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช พระอาจารย์บวร
พระอาจารย์มหาจักรายุธ สัมปัตโต พระอาจารย์ทวีทรัพย์ สุขิโต รวมพระติดตาม
๑๑ องค์ถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

2 เมษายน
พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามารับบาตรดังนี้ พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัด
ธรรมสถิต ระยอง พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย อุดรธานี พระ
อาจารย์ก่อเกียรติ ธัมมิโก วัดเขาน้อยสามผาน จันทบุรี พระอาจารย์จาปี นรเสฏโฐ
วัดอโศการาม สมุทรปราการ พระอาจารย์นิคม ปัญญาธโร วัดป่าสันติสุขญาณสัม
ปันโน กาแพงเพชร พระอาจารย์พรชัย โฆสิตธัมโม วัดอโศการาม สมุทรปราการ
พระอาจารย์ทวีทรัพย์ วัชรธรรมสถาน นครปฐม และพระติดตามรวมทั้งสิ้น 9 รูป

14 พฤษภาคม
ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงค์ อยุธยา และพระติดตาม
8 รูป ท่านให้โอวาทพวกเราว่า การกระทากุศลอุทิศแด่ท่านเจ้าพระคณุสมเด็จนั้น
เป็ น การสมควรแล้ ว เพราะท่ า นเป็ น พระผู้ ท รงคุ ณ อั น ประเสริ ฐ สมควรที่ เ ราจะ

กระท าโครงการต่ า งๆ ให้ ท่ า น เช่ น ถาวรวั ต ถุ อุ ทิ ศ ไว้ ใ นพระพุ ท ธศาสนาเป็ น
อนุสรณ์ระลึกบุญคุณของท่าน และ ให้พรให้พวกเรากระทาได้สาเร็จสมประสงค์
มีความสุขความเจริญต่อไป

11 มิถน
ุ ายน
พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เ มตตามารับบาตรดังนี้ พระราชภาวนาวิ กรม (เลี่ยม
ฐิตธัมโม) พระครูภาวนาสารคุณ (ดารงค์ สุจิตโต) วัดบ้านปลื้มพัฒนา พระครู
โอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน พระครูภาวนาอุดมคุณ (โสภา อุตฺ
ตโม) วัดเขาวันชัยนวรัตน์ พระครูสุธรรมประโชติ (คาผอง ฐิตปุ ญโญ) วัดป่า
พิทั กษ์ธรรม พระอาจารย์หนูสิน สันตจิตโต สถานปฎิบัติธรรมพิศาลสิริ และ
พระติดตามรวม 9 รูป อนุโมทนาผู้ร่วมบุญทุกท่าน

9 กรกฎาคม
ได้รับเมตตาจากหลวงปู่อุทัย วัดป่าเขาใหญ่ หลวงปู่เสถียร วัดถ้าพระภูวัว หลวง
พ่อสุชิน วัดป่าธรรมสถิต หลวงปู่สุพิศ วัดถ้าพระภูวัว พระอาจารย์ก่อเกียรติ วัดป่า
เขาน้อย พระอาจารย์มหาประกอบ วัดป่ามหาไชย และพระอาจารย์ทวีทรัพย์ วัชร
ธรรมสถาน รับบาตรจากศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนั้น

6 สิงหาคม

คุณอ้อย รัตน ได้มอบเงิน
110,000 บาทให้กับมูลนิธิ
ดวงแก้วในสังฆราชูปถัมภ์
เป็นทุนปัจจัยสาหรับการทาสี
ทององค์พระบรมธาตุเจดีย์
ญาณสังวรานุสรณ์

ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เฉลิม ธั มมธโร นาบิณฑบาต พระอาจารย์ธีระ
ยุ ท ธ์ ธี ร ยุ ธ โน พระอาจารย์ บ ารุ ง นวพโล พระอาจารย์ ส มภพ อภิ วั ณ โณ พระ
อาจารย์สาธิต ชยสาธิโต พระอาจารย์ทวี สุจิตโต พระอาจารย์ทวีทรัพย์ สุขิโต
รวมตักบาตรพระทั้งหมด 9 รูป ที่สวนลุม มีผู้มาร่วมงานพอสมควรอาจดูน้อยกว่า
ครั้งก่อนๆ เพราะติดธุระและฝนตกปรอยๆ แต่ก็มีเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่รักมาร่วมกัน
หลายคนพอเป็นที่ชื่นใจ คุ ณรุ่งชัยกรุณาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาให้เพื่อ
ถวาย บรรจุ ใ นองค์ พ ระเจดี ย์ ท่ า นเจ้ า พระคุ ณ สมเด็ จ ฯ สวยงามและมี ค่ า มากๆ
ขอขอบพระคุณกองทุนบัวกลางน้าด้วยนะครับ วันนี้หลวงป่่เฉลิมเมตตาให้ธรรม
ในการปฏิบัติตนในศีลสมาธิเพื่อก่อให้เกิดปัญญาดูแลตนไปในทุกภพ ชาติ กราบ
พ่อแม่ครูอาจารย์ทุกๆ ท่านครับ

10 กันยายน
ผู้มีจิตศรัทธาและระลึกในองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชได้มาท
บุ ญ ใส่ บ าตร ฟั ง ธรรมร่ ว มบู ช าคุ ณ พระองค์ ท่ า นด้ ว ยกั น ครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ 7 แล้ ว
ได้ รั บ เมตตาจากครู อ าจารย์ ส ายหนองป่ า พง น าโดย ท่ า นอาจารย์ โ สภณ วั ด
บึงลัฏฐิวัน เป็นองค์ประธานรับบาตร พร้อมพระอาจารย์หนูสิน พระอาจารย์สุนัย
พระอาจารย์ อุเ ทน พระอาจารย์ ปริญญา พระอาจารย์ ชัยรัช พระอาจารย์ จงกล
พระอาจารย์ นิคม พระติ ด ตามรวม 11 รูป ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์เป็น
อย่างสูง
ในงานนี้มีอีกสองเรื่องที่อยากคุยกัน
1. มี เ พื่ อ นๆ ถามว่ า ท าไมเราไม่ เ อางานอื่ น ๆ ของมู ล นิ ธิ ฯ มาประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
เพื่อนๆ ได้ทาบุญด้วยเพราะมีเรื่อง อื่นๆ มากมายที่เราทาทั้งสร้างอาคารเรียน ทั้ง
ผ้าป่า ทั้ งกฐินตามวั ด ต่ างๆ เรื่ องนี้ขอตอบว่ า -พิ ธีนี้เป็นงานเทิ ดพระเกียรติ พ ระ
สั ง ฆราชาองค์ เ ดี ย วและสู ง สุ ด แห่ ง ชาวพุ ท ธทั่ ว โลก ด้ ว ยความเคารพ ความ
เหมาะสม พวกเราสมควรที่จะจัดงานนี้เฉพาะองค์ท่านเท่า นั้น เราสามารถนางาน

โครงการของท่ านไปประชาสัม พั น ธ์เ ผยแผ่ ใ ห้ทุ กคนได้ร่ ว มบุ ญได้ใ นกิ จกรรม
อื่นๆ ของใคร ก็ตามแม้แต่ของมูลนิธิฯ แต่มิอาจนางานของเรามาแทรกในพิธีของ
พระองค์ท่านได้
2. มีผู้นาของมาขายแอบอ้างชื่อเจ้าหน้าที่สวนลุมฯ/และจนท.มูลนิธิฯ อนุญาตให้
ขายได้ ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ สวนลุมฯไม่อนุญาตเช่นนั้น และเราก็ไม่เคยอนุญาต
เมื่ อ วานจั บ ตั ว ได้ ย าม รปภ.ตรวจดู ข องในกล่ อ งพบของใช้ ในการจั ด งานของ
มูลนิธิฯ ด้วย จึงนอกจากผิดในการขายยังผิดในการขโมยของด้วย เขาบอกว่า
เอามาจากบ้านแต่ จากหลักฐานพบมีชื่อมูลนิธิเขียนอยู่ใต้ภาชนะ เราจึงอบรมว่า
กล่าวและขอให้ไม่กระทาเช่นนี้อีกและปล่อยไป

8 ตุลาคม
ปิ ด แล้ ว ครั บ พิ ธี บู ช าคุ ณ เทิ ด พระเกี ย รติ ถวายพระราชกุ ศ ลแด่ ท่ า นเจ้ า
พระคุณสมเด็จ ครั้งนี้พวกเราทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น

พิเศษ มีการใส่บาตรในอาคาร ตามที่เราได้คาดไว้ตั้งแต่วางแผนจัดงาน เพี่อนๆ
มากันเยอะมากรู้สึกอบอุ่นเป็นสุขใจจริงๆ ครับ
ครั้งนี้ครูอาจารย์ สุธรรม เมตตาเป็นประธานแทนหลวงปู่อ้มครับ และพระ
อาจารย์ที่เมตตามาร่วมงานยังมีพระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต พระอาจารย์เฉลิม
ธัมมธโร พระอาจารย์มหาประกอบ ธัมมชีโว พระอาจารย์มงคลปริยัติสุธี พระ
อาจารย์สาธิต ชยสาธิโต พระอาจารย์ทวีทรัพย์ สุขิโต รวมใส่บาตรพระจานวน 9
รูป ท่านอาจารย์สุธรรมได้ให้โอวาทในพิธีปิดครั้งนี้ว่า
** ท่านกล่าวถึงโครงการเทิด พระเกียรติ ที่เราท านั้นดีแล้วเหมาะสมแล้วกับการ
ตอบแทนพระคุณสมเด็จพระสังฆราชท่ านนี้ คนส่วนใหญ่มักหลงไปกับสมบัติของ
โลก นึกว่าเป็นของตน ทุกข์ยากลาบากหามาเก็บไว้หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
สุดท้ายก็ตายไป สิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่สมบูรณ์ในโลกเช่นเดิม ไม่อาจเอาติดตัวไปได้
แม้สักอย่าง พุทธศาสนาสอนให้นาสมบัติเหล่านั้นทั้งโภคทรัพย์ หรือแม่แต่กาลัง
กายกาลังใจมาเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์ที่สามารถนาติดตั วไปคอยช่วยเหลือเราได้
ในทุกภพทุกชาติ อริยทรัพย์ข้อต้นๆ คือ ศรัทธา ศีล หิริโอตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ
ปัญญา... ท่านให้เราทาทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็จะทาให้เกิดบุญกุศลนา
เราไปสู่ความสุขกายสุขใจ ผู้ที่ทาดีบ่อยๆการจะทาไม่ดีก็ทายาก ผู้ทาไม่ดีบ่อยๆ
จะทาดีก็ทายาก ท่านจึงให้เราทาบ่อยๆทั้งทาน ศีล และภาวนา ก็จะพาเราไปสู่ทาง
ที่ ถูกต้ อ งเอง ก่อนจะสรุ ปท่ านยั งให้แ นวทางการปฎิ บัติ ภ าวนา ง่ายๆ ได้ แก่ ให้
หมั่นภาวนาพุทโธ สัก 2-3 นาทีต่อชั่วโมง ก็จะทาให้เราคุมจิตใจได้ ง่ายขึ้น กิเลศ
ก็จะลดกาลังลงไม่อาจแสดงอาการออกมาได้ ตกตะกอนนอนอยู่ในใจ เราก็จะมี
ความสุขกายสุขใจเสมอๆ ส่วนทานก็ให้ทาบ่อยๆ ศีลก็ต้องรักษาให้ดี แค่นี้สมบัติที่
เราได้มาทั้งโภคสมบัติและมนุษย์ก็จะเปลี่ยนมาเป็น อริยทรัพย์ ดูแลเราต่อไปอีก
นานเท่านาน เช่นเราทั้งหลายมาร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช องค์นี้
ที่พร้อมบริบูร ณ์ทุ กๆ อย่างทุกๆ ด้านไม่มีด่างพร้อยแม้สักนิด กราบท่าน เคารพ
ท่านอย่างสนิทใจ เป็นสิ่งที่ดีงามท่านขออนุโมทนาบุญด้วย***
ย่อมาเป็นของขวัญสาหรับเพื่อนๆ นะครับ ในนามของมูลนิธิดวงแก้ว ขอกราบ
ขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านที่กรุณาช่วยเหลือให้งานนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
สิ่งใดที่กระผมทาผิดขาดตกบกพร่องไม่ถูกใจใดๆ ขอกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้นะ
ครับ

