มีนาคม ๒๕๖๔
1 มี.ค. รร.นามกุย ทองผาภูมิ - ประเมินรอบ 2โครงการเรื่ องพัฒนาอาคารสถานที่ ของ รร.ในชนบทปี 64 นี้ มีหนังสื อขอการอนุเคราะห์มา 10 โรงเรี ยน
มีโรงเรี ยนที่เข้าหลักเกณฑ์เบื้องต้น 2 รร. ที่มีเด็กนักเรี ยนเกิน 180 คน ในระดับประถมศึกษา หนึ่ งในนั้นคือ
รร.นามกุยที่เคยประเมินไว้ปีก่อนแต่ครั้งก่อนเด็กนักเรี ยนไม่ถึงเกณฑ์ แต่ตอนนี้มีนกั เรี ยนสองร้อยกว่าคนแล้ว
ครับ เลยกลับมาประเมินอีกครั้งก่อนจะส่ งเรื่ องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสาหรับการดาเนินงานปี 64ในเดือน
มีค.นี้
อาคารสถานที่พฒั นาไปมากกว่าเดิม สวยงามขึ้น ทางรร.ส่ งเรื่ องการพัฒนาอาคารเดิมมาในงบประมาณ
7.3 แสนบาท แต่ ยงั มี ความต้องการที่ จะได้อาคารเรี ยนอี ก 4 ห้องขนาดห้องละ 10*22 ม. ซึ่ งใหญ่ กว่า แบบ
มาตรฐานของมูลนิธิฯ คือ 6*9 ม. แต่อย่างไรคงต้องส่ งเรื่ องเข้าที่ประชุมกรรมการให้พิจารณาก่อนในปลายเดือน
นี้ครับ

รพ.หนองปรื อ กาญจนบุรี -ประเมิน 1หนึ่ งในสามรพ.ที่เราจะได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดสร้างอาคารมอบให้ ในปี 64 นี้ คณะกรรมการจึง
ได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อสารวจประเมินความต้องการและดูสถานที่ๆสามารถจัดสร้างอาคารให้ได้ ความต้องการ
ปั จจุบนั ที่ได้รับทราบจากน้องๆ ที่รพ.ได้แก่แผนกกายภาพบาบัดและแผนกทันตกรรมซึ่ งปั จจุบนั มีเพืยงห้อง
เล็กๆ ให้ทางานกันในแต่ละแผนกครับ คงต้องกลับมาประชุมหารื อกันอีกครั้งสองครั้งก่อนจะไปเยีย่ มน้องๆ อีก
ครั้งครับ

6 มี.ค. เยีย่ มบ้ านผู้ป่วยติดบ้ านติดเตียง
วันนี้ เข้าไปเยี่ยมเยียนผป. ที่ บา้ นหลายท่ าน มี ของฝากติ ดไม้ติดมื อไปให้เล็กๆน้อยๆเป็ นผ้าห่ มและ
ข้าวสารอาหารแห้งรวมทั้งขนมขบเคี้ยวหนึ่ งถุง คุณยายท่านหนึ่ งบอกว่าแกะถุงเลยยายจะชิมหน่ อย น่ ารักมาก
มีรายหนึ่งอายุยงั น้อยแต่มีปัญหาในการเข้าสังคมได้รับยาแล้วเริ่ มดีข้ ึน เราคงต้องหาเวลาไปเยี่ยมคุยด้วยบ่อยๆ
หวังว่าจะดีข้ ึนกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกสักครั้ง มีของที่จะต้องเตรี ยมไปมอบครั้งหน้าก็คงเป็ นมุง้ เสื้ อผ้า และที่
ยึดข้างเตียงให้ผป. สามารถใช้มือดึงตัวเองขึ้นนัง่ ได้เอง มีอะไรช่วยเหลือกันได้ พูดคุยรับฟังปัญหาเขา ช่วยแก้ไข
เรื่ องที่เราช่ วยได้ แบ่งปั นความรักความห่ วงใย ร่ วมสร้างสังคมที่อบอุ่นร่ วมกันนะครับ สร้างสังคมแห่ งการให้
การแบ่งปัน และการช่วยเหลือเพื่อผูป้ ่ วยติดเตียงและยากไร้ในสังคม ผ่านโครงการ ดวงแก้ว ปันรัก ที่ tmb 040233-6242 "วัชรธรรม"

7 มี.ค. 64 ธรรมะจากพระโอษฐ์ - ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทเป็ นการแสดงความเกิด ดับ แห่งทุกข์ ตามธรรมดาของเหตุปัจจัย เป็ นหลักธรรมใหญ่ที่
แสดงความเป็ นไปของชีวติ ไว้ท้ งั หมด มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมหลักธรรมปลีกย่อยในระดับต่างๆอย่าง
ทัว่ ถึง ถ้าเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทแล้ว ก็ชื่อว่าเข้าใจชีวติ หรื อเข้าใจพระพุทธศาสนาทั้งหมด ดังพุทธพจน์
“… ผูใ้ ดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูน้ ้ นั ย่อมเห็นธรรม ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ นั ย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาท …” (มหาหัตถิป
โทปมสู ตร, 12/346)

พระพุทธเจ้า เมื่อแรกตรัสรู ้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ าเนรัญชรา เขตตาบลอุรุเวลา ครั้ง
นั้นพระผูม้ ีพระภาคได้ประทับนัง่ โดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็ นเวลา ๗ วัน พระผู ้
มีพระภาคทรงมนสิ การปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่ งราตรี จึงทาให้ทรงพิจารณา
ว่าน่าจะยากเกินไปจนไม่อาจสอนเวไนยสัตว์ได้ แต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเปรี ยบเทียบกับดอกบัวทั้งสี่ เหล่า จึงทรง
เปลี่ยนพระทัยและหันกลับมาให้การอบรมสั่งสอนชี้ทางดับทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์จนวาระสุ ดท้าย
พระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนพิจารณาจากนิ มิตหมาย(เทวทูต4)ของทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ของมนุ ษย์ได้แก่ การแก่
การเจ็บ และการตาย เมื่อได้เหตุจากปลายจึงพิจารณาหาเงื่อนปัจจัยไปยังต้นกาเนิดของธรรมต่างๆ จากผลไปหา
เหตุ ย้อนกลับไปมา จากเหตุไปหาผล จนมีคาศัพท์ต่างๆตามมาไม่วา่ จะเป็ น ปฏิจจสมุปบาท, อิทปั ปัจจยตา หรื อ
ปั จจยาการ ล้วนใช้อธิ บายถึ งธรรมอันแสดงเหตุ ปัจจัยให้สิ่งหนึ่ งเกิ ดหรื อดับไปตามเหตุ ปัจจัยเหล่ านั้น ใน
ข้อสรุ ป เหตุและปัจจัยเหล่านั้นมี 12 ประการคือ
1. อวิชชา : ความไม่รู้แจ้ง ไม่รู้ตามเป็ นจริ ง
2. สังขาร : ความคิดปรุ งแต่ง เจตจานง กรรม โดยมีเจตนาเป็ นตัวนา
3. วิญญาณ : ความรู ้ต่ออารมณ์ต่างๆ คือ การเห็น-ได้ยนิ -ฯลฯ-รู ้เรื่ องในใจ
4. นามรู ป : ส่ วนประกอบของชีวติ ทั้งกายและใจ
5. สฬายตนะ : ช่องทางรับรู ้ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
6. ผัสสะ : การเชื่อมต่อรับรู ้อารมณ์ การติดต่อกับโลกภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ
7. เวทนา : ความเสวยอารมณ์ ความรู ้สึกสุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ ไม่สุข ไม่ทุกข์
8. ตัณหา : ความทะยานอยากในอารมณ์ท้ งั 6 -กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณหา
9. อุปาทาน : ความยึดติดถือมัน่ ความผูกพันถือค้างไว้ในใจ
10. ภพ : เจตจานงที่จะกระทาการอันนาให้เกิดแบ่งเป็ น กรรมภพ และอุปปั ตติภพ คือ ภพที่เกิด
11. ชาติ : ความเกิด ความปรากฏแห่งขันธ์
12. ชรามรณะ : ความแก่-ความตาย เสลื่อมสลายของขันธ์
การที่จะพิจารณาด้วยตนเองจนพบสัจจธรรม หรื อ เหตุ-ปัจจัย แห่งธรรมทั้งหลายนั้น เป็ นของยากและ
ลาบากยิง่ ที่บุคคลใดจะสามารถกระทาได้ คงมีแต่ พระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าเท่านั้น สาหรับพวกเรา
เหล่าสาวกนั้น สะดวกสบายกว่ามากมายนั้นเพราะพระพุทธองค์ทรงอธิ บายชี้แนะไว้โดยตลอดแล้ว เพียงศึกษา
และน้อมนาธรรมเหล่านั้นมาพิจารณาอยู่ จนเห็นตามความเป็ นจริ ง-โยนิโสมนัสสิ การ- จนจิตนี้มีปัญญายอมรับ
ในความเป็ นจริ งนั้น และขจัดอวิชชา อุปาทานในขันธ์ได้กค็ งทาให้ทุกข์ที่ตอ้ งเผชิญอยูน่ ้ นั เบาบางจนหมดไปได้
สักวันครับ จบตอนแรก บทเริ่ มต้นของปฏิจจสมุปบาท บทใหม่ในปี 2564 นี้ครับ

9 มี.ค. 64 เจ้ าหน้ าทีม่ าชี้เขตพัทธสี มาฯ
นายอาเภอและเจ้าหน้าที่สานักพุทธฯ มาชี้เขตพัทธสี มา เพื่อท่านเจ้าอาวาสจะได้สร้างซุม้ เสมาให้ถูกต้องตามจุด
ที่ถูกกาหนดครับ มีเวลาอีกสองเดือนเต็มๆ ถ้าท่านอยูด่ ูแลกากับการก่อสร้างกาแพงและซุม้ เสมาคงจะสาเร็ จได้
นะครั บ เพราะครั้ งก่ อ นท่ านว่าจะเสร็ จ ปลายเดื อ นกุม ภาพันธ์ ที่ผ่า นมา ก็ค งต้อ งผ่า นไปจนทาถนนภายใน
ภายนอกวัดไม่ทนั แล้วครับ ส่ วนเรื่ องการบูรณะเสนาสนะอื่นๆก็คงต้องแล้วก็แล้วไปอีกครับ ถ้ามีผูช้ ่ วยในวัด
แบ่งเบาภาระท่านได้กค็ งจะดีนะครับ เพราะทั้งงานภายในวัด งานกาแพง งานซุม้ เสมาแล้วก็ยงั มีงานภายนอกวัด
อีก ปวดหัวแทนเลยครับ

13 มี.ค. วัดป่ าบัวแก้วฯ
ความคื บหน้าของการบู รณะซ่ อมแซมวัดป่ าบัวแก้ว และศาลาอุโบสถ เริ่ มเป็ นรู ปร่ างแล้วครั บ แผ่น
แกรนิตคาถารัตนมาลา ช่างเต้ยทาได้รวดเร็ วมากเลยครับติดตั้งเกือบเสร็ จแล้วครับ คงช่วยให้งานบูรณะวัดเสร็จ
เร็ วขึ้นได้นะครับ แต่งานกาแพงยังไม่ได้กา้ วหน้าไปเท่าไรครับ เพิ่งเริ่ มทาฐานใบเสมาซุ ้มแรกครับ ขอบารมี
หลวงตาช่วยดูแลให้เสร็จทันงานพิธีดว้ ยนะครับ (รบกวนคจ.อีกแล้ว)

14 มี.ค. มอบที่ยดึ ข้างเตียงให้ผปู ้ ่ วย
เช้านี้นอ้ งกาญพาไปมอบที่ยดึ ข้างเตียงให้ผป.ที่แพรกษา พร้องทั้งมีขนมติดไม้ติดมือไปมอบให้คุณยาย
ด้วย คุณยายตาบอด ขาไม่มีแรง แต่แขนยังพอมีแรงอยู่ ลุกขึ้นนัง่ ทานน้ าอาหารเองไม่ได้ ตอนกลางวันคุณยายมัก
ต้องอยูค่ นเดียวจะเรี ยกใครมาช่วยพยุงลุกขึ้นก็ไม่ค่อยจะมี เราจึงจัดหาที่ยดึ ตัวข้างเตียงไปให้ หลังติดตั้งเธอพยุง

ตัวเองลุกนัง่ ทานอาหารทานน้ าเองได้ เธอขอบคุณเราทั้งน้ าตาและยังแสดงการลุกนัง่ ให้เราดูเสี ยหลายครั้งเลย
ด้วยความรักความปรารถนาจากพวกเราทุกคนส่ งไปให้คุณยาย ขอให้เธอจงมีความสุ ขกาย สบายใจยิง่ ขึ้นต่อไป
นะครับ ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสกลับไปเยีย่ มอีก เราว่าจะเอาเสี ยงสวดมนต์แปลไปให้เธอฟั งข้างเตียง จะได้มีโอกาส
เข้าถึงพระธรรมได้แม้นอนติดเตียงครับ กราบอนุโมทนาบุญ

เยีย่ มบ้ านผู้ป่วย
เช้ามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนผู ป้ ่ วยหลายท่าน เอาของไปมอบให้ ได้พูดคุยกันบ้าง ให้กาลังใจกันบ้าง และจบลงที่
ตรวจดูการก่อสร้างบ้านให้ผูป้ ่ วยพิการและครอบครัวที่ใกล้จะเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว น้องที่เราเอาของไปให้ปกติ
เธอไม่ค่อยพูดจาหรื อแม้แต่ยมิ้ แย้ม วันนี้เธออารมภ์ดี ขอคุณแม่ทาน้ าแดงโซดาและกาแฟเย็นให้พวกเราเองเลย
น่ารักมากๆ ส่ วนคุณยายที่ได้ที่ยดึ ข้างเตียงก็ดีใจใช้ของใหม่ให้เราดูใหญ่เลย เห็นแล้วพวกเราทั้งมูลนิธิและอสม.
ต่างมีความสุ ขกันทัว่ หน้า มีอีกรายที่ติดเตียงแล้วมีหลายโรค ต้องล้างไตอาทิตย์ละสามสี่ ครั้งเราไปเยี่ยมแต่เธอ
ลุกไม่ไหวเลย อีกสองสามรายก็คงต้องไปวันอื่นครับ

การมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันกับผูป้ ่ วยเหล่านี้ทาให้พวกเรามีกาลังใจในการที่จะสร้างสรรสิ่ งดีๆที่เรา
สามารถจะกระทาได้เพื่อมอบให้พวกเขามากยิง่ ขึ้น เพราะเราเองบางครั้งอยูก่ บั ตัวเองก็รู้สึกว่าเริ่ มจะเหนื่อยอ่อน
กับชี วิตและปั ญหานานาประการ แต่เปรี ยบเทียบกับพวกเขาแล้ว ความท้อแท้ลม้ เลิกกิจกรรมการงานต่างๆไป
เพราะอุปสรรคเหล่านั้น ไม่ช่วยทาอะไรให้เราดีข้ ึนได้เลย อาจรู ้สึกสบายใจหายเหนื่อยบ้าง แต่คุณค่าของชีวติ ที่
เหลืออยู่น้ นั ขาดหายไปจริ งๆ การงานนัน่ เราทาเท่าที่จะกระทาได้เต็มที่สุดแรงกายแรงใจที่มีอยู่ก็คงพอแล้วมั้ง
ครับ อดีตที่เคยทาอะไรได้มากมายก็ผ่านไปแล้ว วันนี้ขอเพียงเท่านี้ไปก่อน ดังที่ครบาอาจารย์ท่านสอนไว้ “ทา
ไปไม่หยุดไม่ถอย” คงดีนะครับ
กราบรายงานครู อาจารย์ สุธรรม
กราบรายงานการดาเนินโครงการ 108 ปี องค์หลวงตา และน้องกาญจนา จะรับเป็ นประธานมูลนิธิดวงแก้วฯต่อ
จากเรา ท่านเมตตาให้โอวาทว่า การทางานมูลนิธิเป็ นงานหนักทั้งเหนื่อยกายเหนื่อยใจ มีคนทั้งชมทั้งติเตียน มี

สรรเสริ ญมีนินทา ทั้งพอใจและไม่พอใจเรา ท่านให้อดทนและพิจารณาตนเองว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ สิ่ งใดผิดก็ควร
แก้ไข สิ่ งใดพิจารณาแล้วถูกระเบียบถูกธรรม ก็ทาต่อไป ท่านให้หมัน่ ขอความแนะนากับผูร้ ู ้อยู่เสมอๆทั้งพระ
และฆราวาส เพราะบางครั้งเราอาจทาผิดโดยไม่รู้ตวั ไม่ต้ งั ใจได้ มีผูร้ ู ้คอยตักเตือนก็จะทาให้เราไม่ผิดไม่พลาด
การงานที่ทาจึงเป็ นกุศลอย่างแท้จริ ง โอวาทนี้เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับท่านประธานคนใหม่ แม้กระทัง่ ตัว
เราก็เป็ นกาลังใจอย่างดียงิ่ โดยเฉพาะในเวลาช่วงสุ ดท้ายของชีวติ นี้

พระธรรมเทศนาครู อาจารย์ สุธรรม
บ่ายฟังธรรมจากคจ. สุ ธรรม เนื่องจากโควิดเราเลยไม่ค่อยมี
โอกาสพบท่านเท่าไร วันนี้โอกาสดี ได้ฟังคาสอนจากท่าน
เท่าที่พอฟังมาแบ่งปันกันนะครับ
เรื่ องสร้างบ้านไว้อยูอ่ าศัย ท่านว่าคนเราไม่มีบา้ นย่อมลาบาก
ในการอยูอ่ าศัย ใช้ชีวติ เราจึงควรสร้างบ้านไว้พกั อาศัยเพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยพักผ่อน บ้านที่ท่านให้สร้างก็คือบ้าน
สาหรับจิตใจดวงนี้ของเรา ใจไม่มีบา้ นไม่มีที่อยูอ่ าศัยก็จะลาบากต้องท่องเที่ยวไปต่างๆนานาตามอารมณ์ที่ผา่ น
เข้ามา ทางสิ่ งกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทาให้ใจไม่สงบ ร้อนไปตามอานาจกิเลส เราจึงต้องหาที่พกั ให้ใจ
ดวงนี้ สร้างบ้านให้เขา ท่านว่าเริ่ มต้นก็ให้ใช้คาบริ กรรม พุทโธ. เป็ นหลักยึดให้ใจสงบลงก่อน. แรกๆไม่วา่ ใครก็
ต้องผ่านความลาบากมาแล้วทั้งนั้นแม้พระพุทธองค์เองก็ตอ้ งผ่านมาเป็ นเวลาถึงหกปี พวกเราทาเดี๋ยวนี้ได้ผล
เดี๋ยวนี้จะได้อย่างไร ค่อยๆทาไป จนใจเข้าถึงความสงบ เมื่อใจสงบก็เปรี ยบเสมือนใจมีบา้ นอยูม่ ีที่พกั อาศัยไม่
ต้องร้อนรนไปกับสิ่ งต่างๆภายนอกดังเช่นใจที่ไม่มีบา้ น กราบระลึกในพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์ครับ
15 มี.ค. ถวายจังหันพระอาจารย์ ฐา ดูงานตัดต้นไม้ที่ลม้ จากพายุ ปรึ กษาท่านเรื่ องการอบรมเดือนหน้า โดยท่าน
พระอาจารย์วิทยา วัดป่ าดอยแสงธรรมฯ และนิมนต์ท่านไปดูงานศูนย์กายภาพบาบัดที่รพ.ท่าม่วง สัปดาห์หน้า
ส่ วนเสื้ อผ้าที่จดั ไว้สาหรับมอบให้ผูป้ ระสบภัย ผูข้ าดแคลนและด้อยโอกาส ก็จดั ไว้เพิ่มแล้วเตรี ยมส่ งมอบใน
เดือนหน้าได้เลยครับ

ดูงานแก้ไขแผ่ นแกรนิต
แผ่นพระคาถารัตนมาลา บางแผ่นที่ทาไปแล้วมีผดิ บ้างต้องกลับมาแก้ไข บางแผ่นต้องทาใหม่เลยครับ ส่ วนงาน
แผ่นใบเสมากาลังตกแต่งใกล้จะเสร็จแล้วครับ ศุกร์เสาร์น้ ีคงถึงวัดแล้วครับ

ประชุมกาหนดการติดตั้งโซลาร์ เซลล์ ทดี่ อยแม่ ตื่น
เที่ยงประชุมสรุ ปเรื่ องการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กบั รพ คาหวันและชาวบ้านห้วยผาดา ดอยแม่ตื่น อาเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. ถึง 6 เม.ย. ศกนี้ หลังสรุ ปงานหลักต่าง ๆ เรื่ องแผงโซลาร์ เซลล์
ส่ งไปรพ. แม่ระมาดแล้ว ส่ วนแบตเตอรี่ และฐานติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์จะส่ งไปที่ รพ.สต. บ้านแสม ในวันที่
23-25 มี.ค. นี้ ทั้งนี้ได้ประสานกับทางวัดถ้ าผาดา พระอาจารย์มหาสมควรและคุณหมอจิระพงศ์ที่รพ. แม่ระมาด
เรื่ องการขนส่ งอุปกรณ์ต่าง ๆ ขึ้นไปติดตั้งบนดอยแล้ว รอการประสานกลับมาครับ

17 มี.ค. 64 อาคาร 72 ปี พระอาจารย์ บุญมีฯ
ความคื บ หน้ า การก่ อ สร้ า ง อาคาร 72 ปี พระ
อาจารย์บุญ มี ที่ รพ.หนองวัวซอ งานฉาบยัง ทา
ต่อไปเรื่ อยๆ ครับ งานไฟฟ้าเริ่ มวางท่อแล้วครับ
ช่วงนี้ใช้เวลามากหน่อยครับ
18 มี.ค. 64 พิธีมอบบ้ านให้ ผู้พกิ ารและด้ อยโอกาส
พิธีมอบบ้านที่สร้างใหม่แทนหลังที่ผุพงั ของผูพ้ ิการและด้อยโอกาสในตาบลพุทธรักษา สมุทรปราการ
ใช้เวลาก่อสร้าง 1 เดือนเต็ม ไม่สามารถใช้วสั ดุเก่าเดิมของบ้านเลย ต้องเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกอย่าง ขยายพื้นที่
ด้านหน้าหลังให้อยูไ่ ด้สบายยิง่ ขึ้น ติดประตูหน้าต่างเหล็กให้แข็งแรงทนทานไปอีกหลายสิ บปี ผนังใช้เมทัลชีทอ
ย่างหนาทนทานแข็งแรง ทาหน้องน้ าให้ใหม่เพิ่มประตูเข้าห้องน้ าจากในบ้านให้ผูป้ ่ วยสามารถเข้าห้องน้ าได้
สะดวกยิง่ ขึ้น เปลี่ยนชักโครกเป็ นแบบนัง่ ราบ ให้ผปู ้ ่ วยใช้ได้สะดวกขึ้นด้วย ด้านหลังบ้านขยายพื้นที่ออกไป ทา

ห้องน้ าให้ใหญ่ข้ ึน จะได้ใช้ซกั ผ้าอาบน้ าได้สะดวกกว่าเดิม บ้านหลังนี้ทาง รพ.สต.พุทธรักษา ได้ทาหนังสื อขอ
ความอนุเคราะห์มายังมูลนิธิฯ หลังไปสารวจแล้วเห็นสมควรให้การช่วยเหลือครับ
เช้ากราบนิ มนต์ครู บาอาจารย์วดั อโศมาเจริ ญพระพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายจังหัน เสร็ จ
แล้วมอบพระพุทธรู ป น้ าพระพุทธมนต์ ข้าวสารเสกไว้ให้ครอบครัวผูป้ ่ วยด้วย เสร็จไปอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญกุศลที่ดีงามนี้นะครับ หนึ่งในกิจกรรมบูชาพระคุณพ่อแม่ครู บา
อาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (108 ปี ชาตกาล)

มอบบ้ านให้ ผู้พกิ าร
หนึ่งในโครงการสร้างคุณงามความดี บูชาพระคุณพ่อแม่ครู บาอาจารย์ องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม
ปั นโน แม้มิอาจทดแทนพระคุณท่านที่มีต่อตัวเรา ประเทศชาติ พระพุทธศาสนาได้ แต่ก็ขอกระทาเพื่อเทิดทูน
พระคุณท่านเหนือเศียรเกล้า
บ้า นหลัง นี้ ทางได้มี เ หตุ จ ากการที่ พ วกเราได้มี กิ จ กรรมเยี่ย มบ้า นผู ป้ ่ วยพิ ก ารติ ด เตี ย ง ติ ด บ้า นใน
สมุทรปราการ หนึ่ งในผป.ในพื้นที่รพ.สต.พุทธรักษาที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนเป็ นผป.ขาไม่มีแรงนอนติดบ้านอยู่
แม้แต่ นั่งก็นั่งได้ไม่ นาน แต่ บา้ นที่ เธออาศัยอยู่น้ ัน เก่ า ผุพงั หมด พื้นและเสาก็ถูกปลวกกัดแทะจนขาดผุพ งั
ตอนแรกเราตั้งใจจะใช้วสั ดุที่ยงั มีสภาพดีอยูข่ องบ้านเดิมเป็ นบางส่ วน แต่หลังจากรื้ อดูแล้วไม่อาจสามารถใช้ได้
จึงต้องใช้วสั ดุ ใหม่ ท้ งั หมด ผนังเป็ นเมทัลชี ท เสา/โครงเป็ นเหล็กทั้งหลัง หลังคาก็เปลี่ ยนเป็ นเมทัลชี ทด้วย
พื้นอาคารใช้ววี า่ บอร์ดแบบหนาแทนพื้นไม้ที่ผพุ งั หักไปแล้ว ห้องน้ าเก่าหมดสภาพจึงต้องทาห้องน้ าให้ใหม่และ
ขยายให้ใหญ่ข้ ึนกว่าเดิมเพื่อสะดวกในการใช้งานของผูพ้ ิการ และเปลี่ยนหัวส้วมเป็ นแบบนัง่ ราบให้ผป.นั่งได้
สะดวกอีกด้วย กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้ดว้ ยนะครับ ด้วยความรัก ความปรารถนา
ดีจากใจ

19 มี.ค. 64 ฐานรับแผงโซล่าเซลล์
ณ Jumpway.Co.,LTD / ซีวกี า้ โรง 2 ฉะเชิงเทรา ทุกคนกาลังเร่ งมือช่วยกันทาฐานรองรับแผ่นโซล่าเซล
ให้ทนั 25 มี.ค. นี้เพื่อจะได้ส่งไป รพ.แม่ระมาดในศุกร์ที่ 26 เดือนนี้ครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ

20 มี.ค. 64 วัชรธรรมสถาน
ถวายจังหันท่านฐา ดูงานวัชรธรรม เตรี ยมของไปมอบให้ชาวบ้านในชนบทเมษานี้ และเตรี ยมงานอบรม
ปฏิบตั ิธรรมปลายเดือนเมษายน หลักสู ตรพระอาจารย์วทิ ยาครับ

รพ.หนองปรื อ 111 หมู่1 ตาบลหนองปรื อ อ.หนองปรื อ จ.กาญจนบุรี
คณะกรรมการมูลนิธิฯเดินทางไปเยีย่ มเยียนรพ.หนองปรื อ กาญจนบุรี อีกครั้ง รพ.นี้สร้างมา 6-7 ปี แล้ว
ครั บ ค่ อ ยๆเริ่ ม จากตึ ก ผู ป้ ่ วยนอกจนขยามมารั บ ผูป้ ่ วยในได้ อ.หนองปรื อ เคยมี ร พ.อ าเภออยู่แ ล้ว ในชื่ อ
โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี แต่ค่อนข้างอยูไ่ กลชุมชน ต่อมามีผบู ้ ริ จาคที่ดินสร้างรพ.ใหม่ และค่อยๆ
เริ่ มดาเนินงานมากว่าหกเจ็ดปี จนมีผปู ้ ่ วยมากขึ้น ปัจจุบนั มีการตรวจรักษาผูป้ ่ วยและรับผูป้ ่ วยค้างคืนได้ กาลังจะ
แยกตัวออกมาเป็ นรพ. 30 เตียงในปี หน้า อาคารสถานที่กม็ ีอยูแ่ ล้วจานวนหนึ่ง แต่กย็ งั ไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน
ครั้งนี้ท่านผอ.นพ. กฤษณะ หงษาครประเสริ ฐ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทราบว่า เรื่ องที่ตอ้ งการให้ทาง
มูลนิธิฯช่วยเหลือเร่ งด่วนคือ อาคารที่จะรองรับแผนกทันตกรรม และ แผนก กายภาพบาบัด

แผนกทันตกรรมปั จจุบนั อยู่ในห้องเล็กๆทางานด้วยกันสองเตียง การจัการเรื่ องการป้ องกันการติเชื้ อก็ทาได้
ลาบาก ส่ วนแผนกกายภาพบาบัดก็ทางานอยู่ในห้องเล็กๆห้องเดี ยว มี เตี ยงฝึ กกายภาพ 1 เตี ยงอยู่นอกห้อ ง
หลังจากที่รับทราบปั ญหาต่างๆ เราก็ได้ได้เดินดูสถานที่และร่ างแบบผังอาคารกัน ทางมูลนิธิฯมอบของที่ระลึก
ให้กบั ท่านผอ.และเจ้าหน้าที่รพ. เสร็ จแล้วจึงได้ลากลับเพื่อนาเรื่ องเข้าประชุมกับคณะกรรมการใหญ่ของมูลนิธิ
เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือรพ.แห่ งนี้ต่อไปครับ โดยจะนาเข้าเป็ นหนึ่งในโครงการบูชาคุณองค์หลวงตา
108 ปี ชาตกาลขององค์ท่านครับ รู ปแบบอาคารที่พิจารณาเบื้องต้นคืออาคารที่ทางมูลนิธิฯ สร้างมอบให้รพ.ด่าน
มะขามเตี้ยครับ

วัดวังขนายทายิการาม
เยีย่ มถวายปั จจัยไทยธรรมแด่ท่านเจ้าอาวาส วัดบ่อน้ าแร่ พร้อมมีรพ.รับดูแลผป.พิการกว่า110คน ดูการ
บริ หารจัดการการดูแลผูพ้ ิการในวัดวังขนาย
พระครู กาญจนสุ ตาคม ท่านเจ้าอาวาส มีความเมตตาต่อผูเ้ จ็บป่ วย ผูท้ ุกข์ยาก และผูท้ ี่ทุกข์ทรมานจากโรค
ร้ายต่างๆ ท่านจึงเริ่ มมีดาริ ที่จะช่วยดูแลผูป้ ่ วยให้ได้รับความสะดวก สบาย ในการอยูบ่ าบัดรักษาตัวด้วยน้ าร้อน
น้ าแร่ ที่วดั วังขนายฯแห่ งนี้ ซึ่ งนับวันจะมีคนป่ วยเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆท่านเจ้าอาวาส จึงให้ชาวบ้านในละแวกนั้น
เข้ามาดูแลผูเ้ จ็บป่ วยในเรื่ องต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่ องกินอยู่ ขับถ่าย กิจวัตรประจาวัน ซึ่ งในบางรายช่ วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้เลย จึงต้องจัดหา จัดจ้างผูด้ ูแลคนป่ วย (พี่เลี้ยง) เข้ามาดูแลในเรื่ องนี้ ผูป้ ่ วยในปั จจุบนั นี้ จึงได้รับความสุ ข

ความสบายอย่างดี ทั้งเรื่ องที่พกั อาหาร น้ า-ไฟ โดยทางวัดเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้กบั ผูป้ ่ วยเพียง 300-400 บาทต่อ
เดือน เงินที่นามาใช้จ่ายในเรื่ องต่างๆเหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็ นค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอาหาร ล้วนได้มาจากการทาบุญและการ
บริ จาคของผูม้ ีจิตศรัทธาในองค์พระครู กาญจนสุ ตาคม และด้วยจิตอันเป็ นกุศลของเหล่าพุทธศาสนิกชน ทั้งสิ้ น
ทั้งปวง

20 มี.ค. 64 เยีย่ มสุ สาน-เตรียมงานภาวนาสัญจร
หลังเสร็ จงานเดือนพค. ทั้งผูกพัทธสี มาฝังลูกนิ มิต เปิ ดเจดียอ์ งค์หลวงตา บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ใน
เดื อนมิ ถุนายน เรามาทาบุ ญปฏิ บตั ิ ภาวนากันอี กนะครั บ กลางๆ เดื อนมี เนสัญชิ ก ในสุ สานอี กตามเคยครับ
กาหนดการประมาณ 12-13 มิ.ย. นะครับ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

22 มี.ค. 64 บ.จั๊มเวย์
ตรวจติดตามงานผลิตฐานรองรับแผ่นโซล่าเซลล์ให้ทนั ส่ งรพ.แม่ระมาดในศุกร์ที่ 26 นี้ ส่ วนแผงโซล่า
เซลล์ส่งไปที่รพ.แม่ระมาดเรี ยบร้อยแล้วครับ ทั้งหมดนี้ เลยเป็ นภาระของคุณหมอจิระพงศ์ ที่ช่วยดาเนิ นการ
ขนส่ งแผงโซล่าและวัสดุข้ ึนไปให้บนดอย ทั้งนี้คณะทางานของมูลนิธิฯจะเดินทางพร้อมคุณเวโรจน์และช่างโซ
ล่าเซลล์ไปเริ่ มติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ให้ที่รพ.และที่หมู่บา้ นในวันจันทร์ที่ 29 มี.ค.นี้ครับ อีกเพียงแค่ 1 สัปดาห์กจ็ ะ
เริ่ มงานกันแล้วครับ ไม่ทราบจะโดนพายุฤดูร้อนหรื อเปล่านะครับ ส่ วนคณะเพื่อนๆที่ร่วมบุญกันมาในโครงการ
นัดกันจะไปเยีย่ มชมโครงการช่วงสงกรานต์น้ ีครับแต่ไปกันลาบากหน่อยเพราะต้องหารถขับเคลื่อนสี่ ลอ้ ไปกัน
ครับ จากตีนดอยถึงหมู่บา้ นก็สักสี่ ชม.ได้ครับ (ถ้าฝนไม่ตกนะครับ)

เยีย่ มรพ.สต.หอมศีล
"หอมศีล" เป็ นชื่อตาบลที่ตอ้ งการสื่ อว่าเป็ นตาบลแห่งศีลธรรม โดยเจ้าฟ้าอัษฏางค์ ที่ทรงเสด็จมาประทับ
ที่วดั หอมศีลในปั จจุบนั รพ.สต.หอมศีล นี้ มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี มีเรื อนไม้สักสวยงามที่สร้างตั้งแต่ พ.ศ.
2503 ความต้องการสนับสนุ นจากมูลนิ ธิฯได้แก่ห้องน้ าผูพ้ ิการและห้องน้ าสาหรับผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ จึงได้
สารวจดูสถานที่กนั และรอให้ทางเจ้าหน้าที่ปรึ กษากับชาวบ้านในพื้นที่ก่อน เมื่อได้สถานที่แล้วจึงจะหาช่างไป
เขียนแบบเพื่อสร้างห้องน้ ามอบให้ทางโรงพยาบาลต่อไปนะครับ

25 มี.ค. 64 ส่ งวัสดุอปุ กรณ์ โซล่าเซลล์
วันนี้ จัดส่ งวัสดุอุปกรณ์โซล่าเซลล์ ทั้งแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอร์รี่ ฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์ข้ ึนไปแม่
ระมาดแล้วครับ ทุกอย่างจะพร้อมสัปดาห์หน้าแล้วครับ คณะเราและช่างเวโรจน์จะขึ้นไปดาเนินการวันจันทร์ที่
29 นี้ครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการมานะครับ แต่เนื่องจากเจ้าภาพที่ร่วมมามีจานวน
ไม่มาก เราจึงขอรวมทุกคน้ขา้ ด้วยกัน เป็ นเจ้าภาพร่ วมทั้งหมดเลยนะครับ งบประมาณที่ต้ งั ไว้ผดิ พลาดไปหน่อย
ครับ เช่นที่รพ.ตั้งไว้ 1.5 แสน ก็กลายเป็ น 2 แสนครับ งานนี้ในส่ วนของมูลนิธิฯประมาณ 4 แสนครับ นอกนั้น
เพื่อนๆร่ วมมาด้วยอีกประมาณ 4 แสนครับ นับว่ายังดีนะครับ กราบอนุ โมทนาทุกท่านอีกครั้งนะครับ ขอให้
ทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้จงมีชีวติ ที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมและความสุ ขความเจริ ญตลอดไปนะครับ
ด้วยรักและปรารถนาดีจากใจ

27 มี.ค. จัดของเตรียมมอบให้ พนี่ ้ องดอยแม่ ตื่น
จัดเตรี ยมเสื้ อผ้าใหม่ชุดละ 20 ตัว อาหารแห้งมาม่า ปลากระป๋ อง ขนม ผ้าห่ม จานวน 40 ชุด
เตรี ยมพร้อมมอบให้พี่นอ้ งที่เข้าร่ วมโครงการ แสงไฟแสงธรรม ในวันมอบชุดโซล่าเซลล์ใน 13 เมษายน ปี ใหม่
นี้ จัดเกือบเสร็จแล้วครับ

