
มกราคม 2555 

4 ม.ค. ท ำบญุปีใหม ่วดัป่ำหลวงตำมหำบวั ถวำยเคร่ืองวดัควำมดนั ผ้ำหม่ 400 ผืน ผ้ำป่ำ ฯลฯ ไปวดัพระแท่น

ดงรังและถ ำ้เสือ เลีย้งอำหำรเดก็และมอบเสือ้กันหนำว หมูบ้่ำนเด็ก ชมพิพิธภณัฑ์สงครำมเก้ำทพั ไปเย่ียม ร.ร.บ้ำนทุง่เรือ

โกลน ท่ีบรูณะและทำสีอำคำรใหมท่ัง้หมด 

   

   

   

          

                    



 8 ม.ค. 55 งานบูชาคุณแผ่นดนิ  

มลูนิธิดวงแก้วในพระสงัฆรำชปูถมัภ์ จะได้กรำบอำรำธนำพ่อแมค่รูอำจำรย์สำยพระป่ำกรรมฐำนจ ำนวนประมำณ 

60 รูป รับบิณฑบำตอำหำรแห้ง และรับจงัหนั ณ สโมสรสญัญำบตัร รพ.สมเดจ็พระป่ินเกล้ำ วนัอำทิตย์ท่ี 8 มกรำคม เสร็จ

แล้วพระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนำ ตอ่จำกนัน้ คณะศรัทธำจะได้ถวำยสลำกภตั ผ้ำป่ำร่วมสร้ำงวดัป่ำ

บวัแก้วฯแดพ่ระภิกษุสงฆ์จ ำนวนประมำณ 85 กอง ถวำยเป็นพระรำชกศุลแดพ่ระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั พระสงฆ์กล่ำว

อนโุมทนำ และให้พรปีใหม่ เพ่ือหำทุนจดัสร้ำงวดัป่ำบวัแก้ว อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบรีุ ถวำยเป็นท่ีระลึกถึงองค์หลวงตำ

พระมหำบวั ญำณสมัปันโน  

สลำกภัต เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก เป็นช่ือเรียกวิธีถวำยทำนแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยกำรจับสลำกเพ่ือแจก

ภตัตำหำรหรือปัจจยัวตัถท่ีุได้รับจำกผู้ศรัทธำถวำย เพ่ืออนเุครำะห์แก่ผู้ศรัทธำท่ีมีปัจจยัวตัถจุ ำกดัและไมส่ำมำรถถวำยแก่

พระสงฆ์ทัง้หมดได้ โดยสลำกภตันบัเน่ืองในสงัฆทำนท่ีมีอำนิสงส์มำก เพรำะถือว่ำแม้จะตัง้สลำกถวำยกบัพระภิกษุรูปใด

รูปหนึง่ท่ีจบัสลำกได้ ยอ่มเทำ่กบัถวำยกบัพระสงฆ์ทัง้หมด 

อำนิสงส์สลำกภัตเป็นกำรท ำบุญท่ีแตกต่ำงกว่ำธรรมดำเพรำะมีกำรจบัสลำก และถวำยไปตำมรำยช่ือพระภิกษุ

สำมเณรท่ีจบัได้ กำรท ำบุญนีเ้ป็นกำรไม่เจำะจงพระภิกษุรูปใดหรือสำมเณรองค์ใด เป็นกำรก ำจดักิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่ำ

อคตเิสียได้ และถือเป็นสงัฆทำนท่ีสมบรูณ์ 

ประวตัิท่ีมำของสลำกภตั  อดีตกำลล่วงมำแล้ว มีพระพทุธเจ้ำพระองค์หนึ่งทรงพระนำมว่ำ ปทมุมตุตระ อำศยัอยู่

ในกรุงสำวตัถีนครเป็นท่ีโคจรบิณฑบำต  มีสำมีภรรยำคูห่นึ่งเป็นคนยำกจนอนำถำ อยู่ในพระนครนัน้แสวงหำเลีย้งชีพด้วย

กำรรับจ้ำงหำฟืนขำย อยู่มำวนัหนึง่บรุุษผู้สำมีพิจำรณำดกูำรเลีย้งชีพท่ีฝืดเคืองนกัก็เน่ืองมำจำกตนมิได้บ ำเพ็ญกำรกศุล มี

กำรให้ทำนรักษำศีล สดบัรับฟังพระธรรมเทศนำและเจริญภำวนำเป็นต้น ในชำติปำงก่อนอย่ำงแน่นอน มำในชำตินีจ้งึเป็น

คนเข็ญใจไร้ทรัพย์อบัปัญญำ เม่ือมำพิจำรณำดงันีแ้ล้ว จิตใจก็อยำกจะท ำบญุให้ทำนเพ่ือจะได้เป็นนิธิขมุทรัพย์ เป็นเสบียง

ไปในปรภพเบือ้งหน้ำ จึงปรึกษำกับภรรยำของตนตำมท่ีเจตนำด ำริไว้นัน้ ฝ่ำยภรรยำก็คล้อยตำมไปด้วยควำมยินดีรีบ

จดัแจงหำเคร่ืองไทยทำน ท ำตำมสมควรแก่ก ำลงัของตน แล้วน ำไปสู่อำรำมท ำเป็นสลำกภตัพร้อมกบัมหำชนทัง้หลำย สำมี

ภรรยำคู่นัน้จบัสลำกถูกภิกษุรูปหนึ่งจึงน้อมเข้ำไปถวำยด้วยควำมปีติ แล้วตัง้ควำมปรำรถนำว่ำเดชะบุญกุศลผลทำนนี ้

ขอให้ข้ำพเจ้ำบริบูรณ์ด้วยยศศกัดิ์สมบัติบริวำร ขึน้ช่ือว่ำควำมตกทุกข์ได้ยำกเข็ญใจ เหมือนในชำตินีอ้ย่ำ ได้พึงมีแก่

ข้ำพเจ้ำในภพตอ่ ๆ ไปเลย สำมีภรรยำคูน่ัน้อยู่ตอ่มำจนสิน้อำยขุยัท ำกำลกิริยำตำยไปแล้วก็อบุตัิในดำวดงึส์สวรรค์สิน้บญุ

แล้วก็มำเกิดเป็นพระเจ้ำศรัทธำติสสะ ณ เมืองพำรำณสี พระเจ้ำศรัทธำติสสะนัน้ครัน้กลบัชำติมำก็คือพระตถำคตนีเ้อง 

เม่ือสิน้กระแสพระธรรมเทศนำแล้วเหล่ำพทุธบริษัท ทัง้หลำย มีพระเจ้ำปัสเสนทิโกศลเป็นต้น ก็ช่ืนชมผลทำนในกำรถวำย

สลำกภตัเป็นยิ่งนกั  

ขออ ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสำกลโลก องค์หลวงตำพระมหำบัว และพระบำรมีแห่ง

พระมหำกษัตริย์แห่งรำชวงศ์จกัรี ได้โปรดดลบนัดำลให้ท่ำนและบคุคลอนัเป็นท่ีรักของท่ำนประสพควำมสขุควำมเจริญ

สขุภำพกำยใจแข็งแรง คดิประสงค์สิ่งใดท่ีเป็นกศุลขอจงส ำเร็จสมปรำรถนำทกุประกำร 

ก ำหนดกำร 

06.30 น. ลงทะเบียน พระสงฆ์ และคณะเจ้ำภำพ 

07.00 น. ร่วมตกับำตรข้ำวสำรอำหำรแห้งพระกรรมฐำน 60 รูป 



08.00 น. ถวำยภตัตำหำรเช้ำแดพ่ระภิกษุสงฆ์ 

09.30 น. ประธำนจดุธูปเทียนบชูำพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพทุธมนต์ 

10.30 น. พระเถระแสดงพระธรรมเทศนำ 

11.00 น. คณะศรัทธำร่วมกนัถวำยสลำกภตั พระสงฆ์อนโุมทนำและให้พร 

                         

     

         
 

              
 

   



 

   
 

  13-14 ม.ค. 55 ร่วมงำนพระรำชทำนเพลิงสรีระสงัขำรหลวง

ปู่ ศรี มหำวีโร พระสงฆ์ท่ีทรงคุณธรรม น่ำนับถือ ได้จัดถวำยผ้ำห่ม 

100 ผืน ยำรักษำโรค100 ชดุ สงัฆทำนมลูนิธิ ปัจจยั 15000 บ.    

 

 

   

  15 ม.ค. 55  

มอบผ้าห่ม ข้าวสาร ให้ชาวบ้านในเขตน า้ท่วม 6 แห่ง 6 อ าเภอในจ.อยุธยา รวม 8000 ชดุ จำกมลูนิธิฉือจี ้

ไต้หวนั เป็นของท่ีทำงมลูนิธิดวงแก้วรับผ่ำนมำจำกท่ำนสร้ำงเหยิน้ จำกกำรท่ีได้ไปกรำบคำรวะท่ำนสร้ำงเหยิน้ท่ีไต้หวนั 

จึงได้น ำผ้ำห่ม 30000 ผืน เสือ้ผ้ำ 6000 กล่อง รับมอบจำกท่ำนมำให้พ่ีน้องชำวไทยท่ีประสบภัยพิบตัิและภัยหนำวใน

ประเทศ โดยมีทีมงำนฉือจีใ้นเมืองไทยน ำไปมอบ ครัง้แรกท่ีอยธุยำ  8000 ชุด กรำบขอบพระคณุท่ำนอำจำรย์สร้ำงเหยิน้ 

และอนโุมทนำบญุกบัพ่ีน้องทกุทำ่นท่ีได้ร่วมบญุนี ้

     

         
     16 ม.ค .  55  พระอำจำรย์สุรศักดิ์  (พระครูเกษม)ท่ำนให้ไปร่วมทอดผ้ำในงำนศพคุณแม่ 

จงึน ำผ้ำไตรไปถวำยและทอดผ้ำบงัสกุลุให้กบัคณุแมท่ำ่น 



     
  20-22 ม.ค. 55 หลักสูตรพระอาจารย์จิรวัฒน์  อัตตรักโข ท่ีวชัรธรรมสถำน หลกัสูตรเล็กๆ 20 คน มือ้เดียว นัง่

สมำธิกันครัง้ละ 2 ชัว่โมง ทุกคนตัง้ใจและท ำได้ดี มีพระอำจำรย์สุชิน และหลวงตำจรัญ วดัธรรมสถิต มำดแูลให้เป็นพิเศษ 

กรำบอนโุมทนำบญุครับ   

                                   

   เสร็จงำนวดัป่ำบ้ำนตำด แวะมำกรำบหลวงปู่ จวน และพระอำจำรย์แยง ช่วยบรูณะทำงขึน้ภูทอก ณ วดัเจตยิำคีรี 

ก่อนเข้ำภวูวั   

              

28-30 ม.ค. 55 จาริกบุญอีสาน 

28 ม.ค. ครบรอบกรำบถวำยท่ีหลวงตำมหำบวั 

29 ม.ค. บญุประทำยข้ำวเปลือกอยำ่งเดมิ ข้ำว 2 กระสอบน ำ้10 แพค 2600 บำท 

30 ม.ค. ครบ1ปีหลวงตำท ำบญุพระ300รูปท่ีมำร่วมงำนและร่วมสร้ำงพิพิธภณัฑ์หลวงตำ 

31 ม.ค.เลีย้งปีใหมช่ำวบ้ำน 800 คน อำหำร ขนม ไอศกรีม น ำ้ และมอบผ้ำหม่ 2 ผืน เสือ้หนำว 2 ตวั อำหำรแห้ง 

1 ตอ่ครอบครัว รวมประมำณ 300 ครอบครัว ถวำยผ้ำหม่เคร่ืองกนัหนำวให้พระสงฆ์ทัง้วดั +ตรวจรักษำโรคให้ทกุคน 

 



เช้ำนีอ้อกเดินชมพวูวั ดเูร่่ืองน ำ้ท่ีปรับปรุงไว้ กรำบเรียนเร่ืองผลเลือดของครูบำอำจำรย์ จดัอำหำรถวำย

จังหันพระ ทัง้วัดมอบของขวัญปีใหม่ชำวบ้ำน 360 หลังคำเรือน ผ้ำห่ม และเสือ้หนำว คนละ 2 ชุด ก่อนเลีย้งอำหำร

ไอศครีม และถวำยยำ เคร่ืองสขุภณัฑ์เคร่ืองกนัหนำว และปัจจยัตอ่สงฆ์ รวมคำ่ใช้จำ่ย 220,000 บ. 

                       

                       

                     

      

     
 


