กิจกรรมเดือนกันยายน 2560
1-3 กันยายน อบรมปฏิบัติธรรมหลักสู ตร พญ.อ.อมรา มลิลา ณ วัชรธรรมสถาน
พี่แป้ น พญ.อมรา มาอบรมพวกเราที่วชั รธรรมสถาน ตั้งแต่วนั ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่ผา่ นมา การอบรมครั้งนี้
ผูเ้ ข้าอบรมตั้งใจกันมากและอยูใ่ นระเบียบกันทุกคน ทาให้เป็ นที่เบาใจของท่านอาจารย์และธรรมบริ กรทั้งสองท่าน
มาก ที่แปลกกว่านั้นคือ ไม่มีผผู ้ ดิ ระเบียบเลย แม้แต่ผสู ้ มัครแล้วไม่มา ที่มีอยูเ่ ป็ นประจา ก็ยงั ไม่มีสักคน ขอบคุณและ
อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ สรุ ปธรรมที่พี่แป้ นกรุ ณาสอนเรา นอกจากให้ความรู ้พ้ืนฐานในการนัง่ -เดิน ภาวนา
ท่านให้ ภาวนาลึกลงที่ใจ ให้สติติดแนบกับใจ มิให้หลุดจากกัน มิให้กิเลส มาประทับทรง ใจดวงนี้ได้ ซึ่ งหวังว่าผูเ้ ข้า
อบรมทุกท่านคงได้ใช้เป็ นหลักในการภาวนาต่อไป กราบขออนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านไว้ ณ ที่น้ ีครับ

14 กันยายน
(๑) เตรี ยมที่พกั สาหรับพระเถระที่มาร่ วมงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณไพโรจน์-รัชนีย ์ บ้านตองห้า
อนุญาตให้ใช้บา้ นพักแพริ มน้ าต้อนรับพ่อแม่ครู อาจารย์ที่มาร่ วมพิธีสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย ์

(๒) วัดไร่ กระเตอ ห่างจากวัดป่ าบัวแก้วประมาณ 4 กม.
จัดเตรี ยมที่พกั สาหรับพระและโยมที่มาร่ วมพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย ์ ใน 23 ต.ค.นี้ ท่านอาจารย์บึงเจ้าอาวาสมีที่
พักสาหรับพระและโยม เข้าพักได้ต้ งั แต่ 22 ต.ค. ขณะนี้มีโยม 40 คน มีพระ 6 รู ป ที่พกั ของพระเป็ นกุฎีสามหลัง ส่ วน
ของโยมมีโรงครัวประมาณ 10 ศาลาพักรวมน่าจะได้ประมาณ 25+ ทั้งสองที่สะดวกมากอยูใ่ กล้หอ้ งน้ า แต่อีกอาคาร
โปร่ งโล่งกางเต็นท์สบาย แต่ตอ้ งเดินไปอีก 3-5 นาที มีหอ้ งน้ าให้ใช้ 1 ห้อง คงต้องมาอาบน้ าข้างล่างแล้วขึ้นไปนอนที่
ศาลา หรื อจะกางเต็นท์บนสนามหญ้าก็ได้สบายมาก ศาลาบนพักได้ประมาณ 20 ครับ

(๓) รถอีแต๋ นรถการเกษตรเพื่อใช้ในวัด- รางวัลสลากภัตเบอร์ 1
ในการสมโภชพระบรมธาตุเจดีย ์ 23 ต.ค.นี้ เมื่อเสร็ จพิธีจะมีการกราบถวายสลากภัตแด่พอ่ แม่ครู อาจารย์ที่มาร่ วมงาน
กว่า100รู ป เพื่อเป็ นสังฆทานแห่งสังฆทานที่มิได้ระบุสาหรับพระรู ปใดรู ปหนึ่งจริ งๆ โดยมีรางวัลที่ 1 คือรถอีแต๋ น
ต่อประกอบใหม่ล่าสุ ดจากตัวถังเดิมของ NISSON เปิ ดกระบะหลังได้ท้ งั สามด้าน พอแต่งประกอบใหม่แล้วสวยงามดี
ครับ ครู จารย์ได้ไปคงใช้ประโยชน์ในวัดได้อย่างดีครับ คันนี้มีเจ้าภาพแล้วคือคุณอุ๊ สุ ภาพร ครับ อนุ โมทนาบุญด้วย
นะครับ

20 กันยายน
(๑) วัดบวรนิเวศฯ รับพระธาตุท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
คณะมูลนิธิดวงแก้วเข้ากราบอาราธนาท่านเจ้าคุณโก๋ มาเป็ นองค์ประธานในการสมโภชเปิ ดพระบรมธาตุเจดีย ์
ญาณสังวรานุสรณ์ ในวันที่ 23 ตุลาคม ศกนี้ และรับพระธาตุของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ เพื่อมาบรรจุ ประดิษฐาน ใน
องค์พระบรมธาตุเจดีย ์ 23 ต.ค.นี้ครับ

(๒) จัดของไทยธรรมเตรี ยมร่ วมงานกฐิน วัดป่ าของพ่อแม่ครู บาอาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐาน ระหว่าง 6-7-8
ตุลาคม 60 รวม 9วัด เตรี ยมการได้ส่วนหนึ่งแล้วครับ คงเหลือผ้าขาวอีกหนึ่งพับและ... ร่ วมทาบุญกันครับ ถึงแม้เราจะ
ยุง่ กันมากเรื่ องพิธีเปิ ดฯ แต่ก็อยากมีโอกาสร่ วมบุญกับพ่อแม่ครู อาจารย์ดว้ ยนะครับ

16 กันยายน จัดเตรี ยมของไทยธรรมถวายสงฆ์ในพิธีสมโภชเปิ ดพระบรมธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุสรณ์ 23ตุลาคมนี้
กว่าจะจัดเสร็ จคงอีกนานหลายวันเลยครับ พรุ่ งนี้ก็แพ็คของต่ออีกร้อยสองร้อยชุดได้ เช้าพี่สุเมธจะส่ งคนมารับของไป
วัดอีกรอบครับ บ่ายถ้าจัดของเสร็ จคงไปฟังธรรมจากครู จารย์บุญมี ที่วดั อโศ ก่อนไปซื้ อผ้าไตรเตรี ยมไปงานกฐินครู
บาอาจารย์ตน้ ตุลาคมนี้ ครับ

24 กันยายน จัดของบางส่ วนที่ซ้ื อมาเตรี ยมสาหรับถวายสงฆ์ในพิธีกฐินประจาปี 2560 นี้ ณ วัดพ่อแม่ครู อาจารย์ 9วัด
ในภาคอิสานต้นเดือนหน้าและวัดป่ าบัวแก้วในวันที่ 22 ต.ค.ศกนี้ รวมทั้งอีกส่ วนที่ตอ้ งจัดถวายพ่อแม่ครู จารย์ที่เมตตา
มาร่ วมพิธีสมโภชเปิ ดพระบรมธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุสรณ์ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ ลองพิจารณาแล้วที่จดั หามาตอนนี้
ได้เกือบครึ่ งแล้วครับ คงต้องจัดหาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะครับ

26 กันยายน งานเตรี ยมของกฐินและเปิ ดเจดียด์ ูท่าจะไม่มีวนั เสร็ จสิ้ นเสี ยจริ งๆ วันนี้ได้ของถวายสงฆ์มาอีก 150 ชุด
และยังเพิ่มเครื่ องบริ วารกฐินอีกหลายอย่างทั้งผ้าลูกท้อขาวผ้าเหรี ยญทองไตรผ้า us กลด มุง้ หมอนที่นอนเสื่ อกก ชุด
อังสะสบงสาหรับพระทั้งวัด ย่าม ชุดบาตรเคลือบเทปล่อน เต๊น ผ้าห่ม ร่ มฯ กลับถึงบ้านเย็นใส่ ของไว้ที่ธรรมวิภาวัน
จนจะไม่มีที่จะเดินแล้ว พรุ่ งนี้เริ่ มจัดไทยธรรมต่ออีก...สักวันคงจะเสร็ จได้ครับ ของก็ขาดไม่มากแล้วครับ จัดเป็ น
ชุดๆไปคงมีที่เหลือพอจัดหาเพิ่มได้อีกครับ

27 กันยายน จัดเตรี ยมของบางส่ วนที่จะถวายพ่อแม่ครู อาจารย์ที่เมตตา
มาในพิธีสมโภชเปิ ดพระบรมธาตุเจดีย ์ 23ตุลาคมนี้ แต่ขอไทยธรรมยัง
ไม่ครบ ทดลองแล้วจึงสั่งทากล่องเฉพาะสาหรับใส่ ไทยธรรมใหม่ ให้
สวยงามสะดวกในการจัดเก็บและเดินทางได้โดยง่าย

30 กันยายน เริ่มงานก่อสร้ างอาคารเรียนบ้ านหินแหลม
ขุดหลุม ตีพงั แบบแปลนอาคาร ดูที่ร่วมกันกับผอ.คุณครู ปิยะและครู อุม้ มีพระอาจารย์วะเป็ นที่ปรึ กษาคุมงาน
ก่อสร้าง คุณหมอสพฤดีคุมการใช้จ่ายครับ กาหนดจะมีพิธีเปิ ดใน 5 ธันวาคมศกนี้ ขอใครมีศรัทธาช่วยหาของใช้
ประจา รร.มาให้ดว้ ยนะครับ โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดา ตูห้ นังสื อ คอมพิวเตอร์ สุ ขภัณฑ์ กระเบื้อง บอร์ ดใหญ่ประจาห้อง
มีหอ้ งทั้งหมด 4 ห้องครับ มีหอ้ งน้ าอีก 4 ห้องพร้อมที่ปัสสาวะชายครับ

เริ่มงานก่ อสร้ างปรับปรุ งรพ.ปรังกาสี ทีท่ องผาภูมิ เตรี ยมสรุ ปแบบก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์เป็ นห้อง
ตรวจรักษาคัดกรอง และปรับปรุ งอาคารเก็บน้ าที่ใช้งานไม่ได้ให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์
ให้กบั รพ.ด้วย (ตอบแทนพระคุณที่คุณพยาบาลท่านได้ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ในวัด คนวัดและคนงานเป็ นอย่างดีเสมอ
มาครับ)

30 กันยายน พระอาจารย์ หนูพรหม วัดป่ าสุ นนั ทวราราม เมตตาจัดที่พกั ให้พระเถระที่จะมาร่ วมพิธีสมโภชพระบรม
ธาตุเจดีย ์ ญาณสังวรานุสรณ์ 22-23ตุลาคมนี้ที่วดั ป่ าบัวแก้ว เป็ นที่พกั สวยงามสะอาดสอ้านอยูด่ า้ นหน้าขององค์พระ
เจดีย ์ ด้านหลังศูนย์เยาวชนฯ กราบขอบพระคุณในความเมตตาครับ

พระพุทธเมตตาที่เราร่ วมกันเททองหล่อเมื่อเดือนสิ งหาคมถวาย
หลวงพ่อบุญมี เพื่อให้ท่านมอบแก่รพ.ยางตลาดเป็ นรู ปร่ างแล้ว รอครู จารย์
ท่านมาพิจารณาอีกทีก่อนจะนัดทาพิธีมอบให้รพ.ครับ

