สิ งหาคม 2564
5 ส.ค.64 มอบผ้าห่มให้รพ.มะการักษ์ 300 ผืน พวกเราขอสนับสนุนและเป็ นกาลังใจให้นอ้ งๆแพทย์พยาบาลที่
กาลังทางานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือดูแลผู ป้ ่ วยโควิด -19 ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มีสว่ นร่วมในบุญนี้นะครับ

ห้ องความดันลบ รพ.มะการักษ์
การปรับปรุ งห้องผู ป้ ่ วยแยกโรคที่รพ.มะการักษ์เ ป็ นห้องความดันลบ ที่เ ราตกลงลงนามในใบเสนอราคาก ับทาง
บริ ษทั ไปเรี ยบร้อ ยแล้วตั้ง แต่ปลายเดือนก อ่ น ต่อจากนั้นเรากข็ อร้อ งให้พี่อ ้อยมาช่ว ยกน้ ั ห้องและทาสี ให้ใหม่
เตรี ยมพร้อมให้ทางบริ ษทั มาดาเนินการติดตั้งเครื่ องความดันลบได้ ทางบริ ษทั แจ้งมาว่าจะเข้าติดตั้งในบ่ายวัน
จัน ทร์ ที่ 9ส.ค.นี้ค รับ ดี จงั เสร็ จเมื่อ ไรทางรพ.จะได้ใช้ในการดู แลรัก ษาผป.โควิ ดได้ต ่อไปนะครับ กราบ
อนุโมทนาบุญก ับทุกๆท่านที่มีสว่ นในโครงการนี้นะครับ

Before

After
7 ส.ค. 64 กราบท าวัตร และถวายผ้า อาบน้ า ฝน พร้ อมไทยธรรมแด่พอ่ แม่ครู อาจารย์มหาประกอบ วัด ป่ ามหา
ไชย พู ดคุยสนทนาก ันพอหายคิ ดถึงเพราะไม่ค ่อยได้มากราบท่า นในช่วงนี้ มีเ วลาได้เ ดินชมพระอุโบสถใหม่
และวิหาร/อุโบสถหลังเดิม สวยงามยิ่ง ก ่อนกลับรับพรจากครู อาจารย์แล้วท่านยังมอบยาส้มให้ก ันทั้งคณะ ท่า น
บอกว่าใช้ก ับสถานการณ์ โควิดได้ดีมากๆ กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์มหาประกอบครับ

8 ส.ค.64 ถวายปัจจัยบูรณะเมรุวดั บางไผ่
วัดบางไผ่เ ป็ น วัดหลวงที่สร้ า งมาตั้งแต่ตน้ กรุ งรั ตนโกสิ นธ์ได้รั บบูรณะจนสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้อ ย การ
เผาศพผู ป้ ่ วยโควิดในระยะนี้หกสิบกว่าศพจนทาให้เ ตาเผาเสียหาย ช่างประเมิน 1.6ลบ. แต่ลดเหลือ1.5ลบ. เรา
จึงมาร่วมบุญก ับท่า นเจ้าอาวาส 4แสนบาท ท่าน71ปี แล้วแต่ยงั ดูแข็งแรงแจ่มใส่มาก พาเราชมทัว่ วัด ท่านจัดไว้
เป็ น ระเบีย บสวยงาม ดี ใจที่ ได้มีสว่ นร่ วมบุ ญก ับท่าน พระโสภณนนทสาร (บุญเลิ ศ สิ งหรา ณ อยุ ธยา) บุต ร
ม.ล. บุญ สิงหรา ณ อยุธยา 53 พรรษา กราบอนุโมทนาบุญก ับทุกๆท่านครับ

ร่ วมบูรณะเตาเผาศพวัดบางม่ วง
พวกเราไปกราบถวายสัง ฆทานและปั จจัยในการบู รณะซ่อมสร้า งเตาเผาศพผู ป้ ่ วยที่วดั บางม่วง 1แสน
บาท ท่านเจ้าอาวาสดูแลกาก ับการทางานเองเลยครับ สร้างเพิม่ อีกหนึ่ งเตา และซ่อมสองเตายังไม่เ สร็ จดี แต่ก ็
สามารถใช้ได้ท้ งั สามเตาแล้วครับ ท่านทารางเลื่อนเคลื่อนโลงศพขึ้น เมรุ ได้สะดวกลดแรงงานคนงานไปมาก
ทีเ ดียวครับ กราบอนุโมทนาบุญก ับทุกท่านที่มีสว่ นในบุญนี้นะครับ

ร่ วมบุญค่ าใช้ จ่า ยในการเผาศพผป.โควิดวัดบางพลี
ร่วมทาบุญช่วยค่าใช้จา่ ยในการเผาศพผู ป้ ่ วยโควิด ทั้งค่าใช้จา่ ยในการจัดหาโลงศพ ค่าน้ ามันในการเผา
ศพ ค่าของ/เงิ นมอบให้ชาวบ้านที่เ ดื อดร้อนจากพิษโควิด 1 แสนบาท อาจไม่มากนักแต่กเ็ ป็ น น้ าใจจากพวกเรา
ทุกคน มู ลนิธิมีภาระรับผิด ชอบอยูห่ ลายๆโครงการที่ จาเป็ น เราจึง ไม่อาจให้ความช่วยเหลือ ท่านได้มากกว่า นี้
นะครั บ ท่านเจ้าอาวาสท่านรั บเผาศพผู ้ป่วยโควิด ให้ฟ รี ทุกอย่าง ยังมอบของใช้อาหารแห้งฯให้ผป.เฝ้ า ระวัง
และชาวบ้านที่เ ดือ ดร้อนจากโควิดด้ว ยครับ กราบอนุโมทนาบุญก ับทุ กๆท่านที่ มีสว่ นในบุ ญนี้นะครั บ แม้เ ป็ น
ส่วนเล็กน้อยแต่กเ็ ป็ นส่วนเล็กๆในบุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้ชว่ ยเหลือผู ต้ กอยูใ่ นความทุกข์ให้พน้ จากทุกข์ภยั ทั้งมวล

มอบชุดป้ องกันไฟส่ วนบุคคลให้ นกั ผจญเพลิง
จากเหตุการณ์ เ พลิ งไหม้ครั้งใหญ่ที่รง.หมิงตี้ ทาให้เ ราเห็นได้วา่ อาสาสมัครดับเพลิงจานวนมากที่ทางานด้วยใจ
แต่ขาดอุป กรณ์ ที่เ หมาะสมทาให้เ กดิ การสู ญเสีย อันไม่นา่ จะเกดิ ขึ้น เราจึงด าเนิ นการสัง่ ซื้ อชุด ผจญเพลิ งเพื่ อ
มอบให้อาสาสมัค รดับ เพลิง ครบชุดจานวนสองชุด ราคาปกติป ระมาณชุด ละ 26,000฿ แต่ท างบริ ษ ัทลดให้
เหลื อ20,000฿ ต่อชุด มี เ พื่อ นๆ ร่วมบุญมาประมาณสองหมื่ นบาท แต่เ ราเห็ นว่า ทาบุ ญทั้ง ทีขอทามากหน่อ ย
เพราะเห็น ใจน้อ งๆอาสาสมัครเหล่า นี้ที่ ท าด้ว ยใจจริ ง ๆ จึง จัดหามาสองชุด รวม 40,000 บาท มอบให้ก บั
อาสาสมัครบรรเทานางเลิ้ง และบรรเทาบางพลี จาก เครื อข่ายนักผจญเพลิงฯ แม้มิได้มากมายนักแต่ก ็เป็ นเพราะ
ความห่วงใยจากพวกเราทุกคน กราบอนุโมทนาบุญก ับทุกๆ ท่านครับ

10 ส.ค.64 ส่ งผ้าห่ มให้ รพ.แม่ ระมาด
ขณะที่การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ณ จัง หวัดตากสูง มาก
ขึ้น รพ.สนามถูก ตั้ง ขึ้น หลายแห่งในส่วนของอ าเภอแม่ระมาด
เราจึง ส่ง ผ้า ห่มไปร่ว มด้วย เพราะทุก ๆปี เราได้ไ ปรบกวนออก
หน่วยในพื้นที่ ด้วยความช่วยเหลือจากทางรพ.แม่ร ะมาดเสมอๆ
จึงขอส่งผ้าห่มแทนก าลังใจมอบให้พี่ๆน้อ งๆทุก คนในพื้ นที่ครั บ
กราบอนุโมทนาทุกๆท่านที่มีสว่ นร่วมในบุญนี้ครับ
11 ส.ค. ตรวจอาคาร 72 ปี พระอาจารย์บุญมี
งานส่วนใหญ่กเ็ ก อื บเสร็ จแล้วครับ งานกระจกที่แตกแก ้ไขให้แล้ว เหลืองานเครื่ องปรับอากาศ สีที่ท า
ไว้ล อกออกเก อื บทุ กเครื่ อ งเลยครับ งานเก ็บสีประตู หน้าต่า งยังไม่ได้ทา ที่ สาคัญที่สุด คือ วัสดุข องใช้เ หลื อ
มากๆ ทั้งเหล็กเส้นเหลือ เป็ นมัดๆหลายมัด เหล็กกล่อง ปูนฯ เหลือทิ้งไว้จ านวนมากและยังไม่เ ก ็บให้เ รี ยบร้อ ย
ทิ้งไว้บนพื้ นจนเสียหายหมด เห็นช่างหน้างานบอกว่าผู ร้ ับเหมาให้สงั่ มาสาหรั บอาคารอื่ นอยากเผื่ อไว้?! สงสัย
ต้องหักเงิ นจากช่า งดีไหมครับ เงิ นที่ เ ราใช้มีท้งั จากครู อาจารย์ และศรัท ธาลูกศิษ ย์ลูกหาของหลวงปู่ ร่วมบุญมา
จะใช้ทงิ้ ใช้ขว้างอย่างนี้คงไม่ควร
ส่วนช่างรับเหมาเรา คุณพรชัย นาคบุญ นัดไว้มาดูอาคารด้วยก ัน เธอบอกว่าทางบ้านไม่อนุญาต เราเลย
แจ้งเธอไปว่าขออนุญาตทางบ้า นได้แล้ว ค่อยนัด ก ันใหม่จึงจะส่ง งานงวดสุดท้ายก ันครับ ทางรพ.ก ็คงจะเข้าใช้
พื้นที่ไปก ่อนเพราะมีความจาเป็ นต้องดู แลผู ป้ ่ ว ยโควิด ครับ พิธีรับมอบอาคารคงต้องย้ายไปเดือนมกราคมต้น

เดือน พร้อมพิธีบูชาคุณแผ่นดิน ครับประมาณอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 65 ครับ ถ้าสถานการณ์ โควิดผ่อ นคลายสามารถ
กระทาได้นะครับ

12 ส.ค.64 วัดป่ าบ้ านตาด
เราขอเอาแผ่นศิลาฤกษ์อาคาร108ปี หลวงตาพระมหาบัว มาถวายครู จารย์ สุธรรมเจ้าอาวาสวัดป่ าบ้า น
ตาด เพื่ อ จุ น เจิมลงมงคลในวัน มหามงคลนี้ เพราะการสร้า งอาคารให้รพ.บ้า นไผ่น้ ี จ ะสามารถใช้เ ป็ น
สาธารณประโยชน์ชว่ ยบาบัด ทุกข์ให้ผูป้ ่ วยไข้ไปอย่างน้อย 30-40 ปี ทุกครั้งที่ผูค้ นผ่านไปมาเห็ นชื่อท่าน เขาก ็
จะระลึกถึงองค์ทา่ นไม่รู้ลืม หลังจากครู จารย์สุธรรมเมตตาเจิมแผ่นฤกษ์ให้พวกเราแล้ว เราก ็พาก ันไปกราบขอ
พรพระประธาน และกราบองค์ หลวงตาที่กฏุ ิท ่าน โดยนาแผ่น ฤกษ์วางไว้ ณ กุฏิของท่านเป็ น ของขวัญวันเก ดิ
จากพวกเราถวายท่านในวาระ108ปี น้ ี

ครู จารย์สุธรรม เมตตาให้คณะมูล นิธิดวงแก ้วเข้ากราบทาวัตรและถวายผ้าอาบน้ าฝน ไทยธรรมและ
ดอกบัว แก ้ว 108 ปี ฯองค์ห ลวงตา และรายงานว่า ปั จจุ บ ันมู ล นิธิฯ เปลี่ ยนประธานเป็ นภญ.กาญจนา แล้ว
ท่านจึง ให้โอวาทพวกเราว่า การทางานมู ลนิธิน้นั ลาบาก ต้อ งอดทน ต้องเสียสละแรงกายแรงใจทนเพื่ อสร้า ง
งานที่เ ป็ นสาธารณประโยชน์ ขอให้อดทนกระทาต่อไป

สาหรับประธานใหม่ คุณกาญจนานั้น การเข้ามาเสียสละทางานมูลนิธิตอ้ งทาใจไว้
ให้ดี นอกจากจะต้องอดทนเสี ยสละแล้ว ต้อ งเข้าใจให้ดี ว ่าไม่มาจะท าดี เ พีย งใด
ผู ค้ นกต็ าหนิเ ราได้วา่ ได้ไม่พอใจเราได้ อย่าไปติดก ับคาชมคาตาหนิใดๆ ใช้ปัญญา
พิจารณาว่า สิ่ง ที่ก ระท านั้นเป็ นสิ่ งดี มีป ระโยชน์ก ับสัง คมส่วนใหญ่แ ล้กใ็ ห้ต้ งั ใจ
กระทาต่อไป อย่าสนใจก ับเสียงสรรเสริ ญนินทา เพราะทุกอย่างก ็จะผ่านไป เหนื อ
แต่คณุ งามความดีและกรรมที่เ ราได้กระท าไว้ที่จะติดตามเราตลอดไป ก ิจการงาน
ใดที่ตง้ ั ไว้ดีแล้ว ขอให้สาเร็ จตามความประสงค์ทุกประการ นับ ว่าเป็ นพรอันยิง่ ใหญ่สาหรับน้องกาญจนามาก
เป็ นนิ มิตหมายอันดี สาหรับการท างานในตาแหน่ง ประธานมู ลนิธิดวงแก ้วฯต่อ ไป กราบอนุโ มทนาบุญ โดย
งานแรกสาหรับ ท่านประธานใหม่คือ โครงการบูชาพระคุณ 108 ปี ชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัม
ปั นโน ยิ่งเป็ นมงคลที่ ได้รั บพรในวันครบรอบ108 ปี ชาตกาลองค์ ทา่ น และยังได้พรที่วดั ป่ าบ้า นตาด วัดของ
องค์ทา่ นอีกด้วย กราบโมทนาสาธุ....

รพ.บ้ านไผ่ เสร็ จงานมอบแผ่นศิลาฤกษ์ถวายองค์หลวงตาที่วดั ป่ าบ้านตาดแล้ว คุณสมศักดิ์ก ็ขับรถพาคณะมาดู
พื้นที่สร้างอาคาร 108 ปี ฯ ที่รพ.บ้านไผ่อีกครั้ง เพราะแบบที่ เ ราร่างก ันไว้ความยาวของอาคารประมาณ 36-37
เมตร แต่พื้นที่มีอยู ่ 38 เมตร เลยปรึ กษาก ับท่านผอ.อดุลย์วา่ จะลดขนาดทางลาดและเปลี่ยนเป็ นลิฟต์แทน ซึ่งจะ
ลดความยาวตึกได้อีก 2-3 เมตร แต่ผูป้ ่ วยจะสบายขึ้ นมาก โดยเฉพาะพ่อแม่ครู อาจารย์ที่จะมาพักรักษาอาการ
อาพาธ แต่คา่ ใช้จา่ ยกจ็ ะเพิ่มมากขึ้นอีกเป็ นล้า นเลยครับ ต่อจากนี้กต็ อ้ งเร่งมื อทางานเรื่ องปรั บแต่งแบบแปลน
ของอาคารให้เ รี ย บร้อยและเหมาะสมที่สุดดีที่สุด เพื่อบู ชาคุณพ่อแม่ครู จารย์องค์หลวงตาที่เ รารักและเคารพยิ่ ง
ถึงแม้จะไม่ใช่อาคารใหญ่โตอย่างไรแต่เ ราเหล่าศิษย์ก ็จะทาเต็มที่ตอบแทนพระคุณท่าน

วัดคุ้มจัดสรรค์ บ้ านไผ่ ขอนแก่ น
พระครู สุวฒั นปั ญญาคุณ -พระอาจารย์ บวั ทอง- เจ้า อาวาสวัดคุม้ จัด สรรค์ เจ้า คณะอาเภอบ้านไผ่ (ธ)
ท่านเมตตาช่วยเหลือผอ.อนันต์ ในการจัดสร้า งรพ.บ้า นไผ่แห่งใหม่มาโดยตลอด เราจึงมากราบนมัสการท่า น
ก ่อนจะเดินทางกลับกทม. ท่านเป็ นศิ ษย์ของหลวงปู่ นิล ครู บาอาจารย์ผูใ้ หญ่ สายกรรมฐาน อายุ มากกว่าองค์
หลวงตาพระมหาบัว 2 พรรษา ท่านได้เ คยจาพรรษาและศึกษาหาความรู ้ ทางด้านวิ ปัสสนากรรมฐาน ก ับ พระ
อาจารย์ใ หญ่ฝ่า ยวิปั สสนาธุร ะท่านหนึ่ง นั่นคื อ ท่า นพระอาจารย์เ สาร์ ก นั ตสีโ ล โดยท่านได้ศึ กษาร่ าเรี ย น
ตลอดจนรับใช้ทา่ นพระอาจารย์เ สาร์ ถึง ๓ พรรษาด้ว ยก ัน และยัง ได้พ บก ับท่านอาจารย์ ใหญ่ สายวิปั สสนา
กรรมฐาน ท่านพระอาจารย์มนั่ ภูริต ทัตโต ที่จงั หวัดอุบลราชธานี นี่เ อง และในช่วง ๕ ปี สุดท้ายของท่านพระ
อาจารย์มนั่ ที่วดั ป่ าบ้า นหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิ คม จ.สกลนคร หลวงปู่นิล ท่านยังได้อยูร่ ับใช้ปรนนิบตั ิ
ท่านพระอาจารย์ มนั่ ภูริต ทัตโต ที่ นี่อีกครั้ง ด้วย จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เ ป็ นเจ้า
อาวาส วัดป่ าภู เ ขาดิ น อ.บ้า นไผ่ จ.ขอนแก ่น (โดยเป็ นพรรษาที่ ๘ ที่ทา่ นออกบวชเท่า นั้น ) และในปี พ.ศ.
๒๔๙๑ ท่านได้มาจาพรรษาที่ วัดป่ าสุมนามัย อ.บ้า นไผ่ จ.ขอนแก ่น ได้พ ัฒนาวัด จากป่ ารกทึบ จนเป็ น วัดที่ มี
ความเจริ ญรุ ่งเรื อง และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ญาติโยมชาว อ.บ้านไผ่ ได้ท าการขอร้องท่า นให้มาสร้างวัดใหม่ข้ ึ น
อีก แห่ง หนึ่ งนั่น คื อ วัด ป่ า โกศลประชานิ มิต ร หรื อ วัด ป่ า คุ้มจัด สรร ขึ้ น อี ก วัดหนึ่ ง จนเป็ นวัด ที่ มีค วาม
เจริ ญรุ ่งเรื องเช่นก ัน ท่านจาพรรษาที่วดั ป่ าแห่งนี้จนกระทัง่ วาระสุดท้ายของชีวิตท่าน และ หลวงปู่นิล ท่านกไ็ ด้
จากพวกเราไป ด้วยอายุ 90 ปี พรรษา 70 ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘.

17 ส.ค. 64 รพ.โกสุ มพิสัย
เยี่ยมรพ โกสุม ชมลิฟต์สองชั้นตึกสงฆ์ อาพาธ เตรี ยมนาไปใช้สาหรับอาคาร
108 ปี หลวงตาพระมหาบัว ที่รพ บ้านไผ่ เพราะแบบแปลนเดิมเป็ นทางลาดเข็นรถขึ้น
ตึกชั้นสองครับ การทาลิฟต์ให้พอ่ แม่ครู อาจารย์ทา่ นได้คงทาให้ทา่ นสะดวกมากยิ่งขึ้น
นะครับ
18 ส.ค. ขอนแก่ น
ปรึ กษาช่างศิริแ ละช่างลือชาเรื่ องแบบแปลนอาคารและแบบลิฟต์สาหรับอาคาร 108ปี หลวงตาพระ
มหาบัว ณ รพ.บ้านไผ่ สรุ ปว่าจะเอาทางลาดออกและเปลี่ยนเป็ นลิฟต์แทนเพื่อสะดวกสาหรับพ่อแม่ครู อาจารย์
และผู ป้ ่ วยที่จะมาใช้บริ การ รวมทั้งแก ้ไขแบบแปลนขยายพื้นที่ อาคารออกไปเพื่อให้รองรับเตี ยงผู ป้ ่ วยและใช้
งานได้มากยิง่ ขึ้ น จะได้คมุ้ ค่าในการใช้งานที่สุดต่อไปครับ ใช้ชื่อพ่อแม่ครู บาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวทัง้ ที
นะครับ

21 ส.ค. 64 ส่ งกาลั งใจให้ เจ้ าหน้าที่แพทย์พยาบาล
วันนี้ มามอบชุด PPE และ Mask KN95 ให้รพ บางบ่อ สมุ ทรปราการครั บ
ขณะนี้ สมุ ทรปราการยัง ติด เชื้ ออยู ่วนั ละพัน กว่า คนครั บ ช่วยเหลือ พี่ นอ้ งและให้
กาลังใจก ันนะครับ

22 ส.ค. 64 วัดป่ าอัมพโรฯ บ้ านบึง
ออกจากธรรมวิภาวันตั้งแต่ตีหา้ ครึ่ ง ไปใส่บาตรหลวงตาแดงที่วดั ป่ าอัมพโรฯ ไม่ได้พบท่านนานหลาย
เดือน คิดถึงจึงมาใส่บ าตรท่านในวันสารทจี นนี้ครับ ท่านอยูร่ ู ปเดี ยวในวัด แต่ฏ็ดีที่ได้รั บการฉีดวัคซีนแล้วสอง
เข็ม มีคนมารอใส่บาตรท่านหน้าวัด หลายคนเลยครับ หนึ่งในนั้นมีนอ้ งน้อยๆอายุ3เดือ นมาใส่บาตรด้วย น่ารั ก
มากๆ ใส่บาตรเสร็ จก ม็ าจัดอาหารถวายจังหันท่า นก ัน ระหว่า งจัด อาหารใส่บาตรท่า นก ็สอนพวกเราไปด้ว ย
ท่านเตื อนพวกเราว่าอาหารที่ ถวายแล้วอย่านามาถวายอีก พระภิ กษุมีพ ระธรรมวินยั ห้ามไว้ ไม่ใ ช่วา่ อาหารที่
ได้มาก ็นามาเกบ็ ไว้แล้วเอามาฉันในวันอื่นๆต่อไป หรื อแม้แต่การพูดเพื่อแสดงว่าขอ/อยากได้ หรื อกระทากริ ิ ยา
ว่าอยากได้อย่างหนึ่งอย่างใดจากโยม เช่นเห็นโยมทาน้ าผลไม้อยูก่ เ็ ข้าไปยื่นดู จนเขาต้อ งแบ่งมาถวาย เมื่อเป็ น
เช่นนี้-แม้แต่การบอกบุญโดยที่โยมเขาไม่ปวารนาไว้ก ย็ ิ่งผิดหนักกว่า อีก แต่ในสัง คมเราก ไ็ ด้ยินเรื่ องบอกบุ ญ
ก ันอยูบ่ ่อยๆนะครับ พอดีวนั นี้เ ป็ น วันสารท มีผู ้คนเอาเส้น หมี่ซวั่ ทีจะต้อ งไม่ต ัดเส้น ให้ขาดมาถวาย บอกว่า ที่
ไม่ตดั เพราะอายุจะได้ยืนยาวเหมือนเส้นหมี่ ท่านว่าอย่าไปหลงก ับสิง่ เหล่านี้เ ลย พระบรมศาสดาสอนว่าคนอายุ
จะยืนยาวได้กเ็ พราะไม่ฆ่า/ทาร้ายสัตว์ ซึ่งเป็ นเหตุเ ป็ นผลยิ่งกว่า เสร็ จถวายจังหัน น้องกาญฯก ็เข้ากราบถวายผ้า
อาบน้ าฝน ปานะและสังฆทาน เนื่อ งในโอกาสรับเป็ นประธานคนใหม่ข องมูลนิธิดวงแก ้วฯ ท่านสอนพวกเรา

ว่า การกระทาในสิ่ งที่ดี อาจยากลาบากบ้างแต่กค็ วรกระทา ท่านสอนพวกเราให้รู้ จกั ที่จ ะทาสิง่ ที่มีประโยชน์
ให้แก ่ส่วนรวม- ให้ก ับพระพุท ธศาสนา ท่า นว่าการสร้ างอาคารให้โรงพยาบาล ตอนนี้สาคัญและมีประโยชน์
มาก นอกจากนี้การสร้าง/บูรณะเมรุ กม็ ีประโยชน์มากเช่นก ัน
การก ่อสร้า งในวัดวาอารามกด็ ี อยู ่ แต่ครู บ าอาจารย์ท ่านมักจะกลัวว่าจะทาให้พ ระติ ดก ังวลในเรื่ อ ง
เหล่านี้ ครู บาอาจารย์ทา่ นบางครั้งจึง มอบให้โยมทาแทน แต่ง านบางอย่า งดูเ หมือนไม่ใช้งานของพระแต่ครู บ า
อาจารย์ทา่ นกใ็ ห้พระทา เพื่อเป็ นการเรี ยนรู ้เ ป็ นการฝึ กภาวนาก ็มี ฉะนั้นการกระทาใดๆนั้นก ่อน/ขณะทาจึงต้อง
พิจารณาด้วยปั ญญาให้ดีให้เ หมาะสมเพื่อให้เ ก ิดประโยชน์สูงสุด เสมอ ก ่อนลากลับ เราได้ทานก ้นบาตรพร้อ ม
ก ับเพื่อนที่ มาร่วมถวายจังหันท่าน แต่ละคนน่ารัก รวมมือร่ วมใจ สามัคคีก ันดีจ ริ งๆ วันนี้จึ งรู ้สึกมีความสุขยิง่ ที่
ได้พบเพื่อนดีๆ และได้กราบพ่อแม่ครู อาจารย์ที่นา่ เคารพรัก กราบอนุโมทนาบุญก ับทุกๆ ท่านครับ

รพ.บ้ านบึง
มอบชุดPPE ให้เ จ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล รพ.บ้านบึง ชลบุรี
เป็ นกาลังใจให้ก ันครับ

เยีย่ มชมโรงงานผลิ ตลิ ฟต์เตียง
เตรี ยมการสาหรับเปลี่ยนทางลาดขึ้นอาคารสงฆ์ อาพาธ-108ปี หลวงตาพระมหาบัว เป็ นลิฟต์เตียงแทน
รู ปแบบอาจใช้ลิฟต์บา้ นแทนลิฟต์รพ.ครับ เพราะประหยัดและเหมาะสมก ับอาคารสองชั้นมากกว่าครับ แต่ค ง
ต้อ งดูร าคาค่า ใช้จ ่ายก นั อี ก ที ครั บ คงต้องประหยัด และให้เ ก ดิ ประโยชน์ สูง สุ ด นะครับ ยิ่ง โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ ปัจจุบนั นะครับ กราบอนุโมทนาครับ

28 ส.ค. 64 เตียงไฟฟ้ าถึ งถ้ าเต่า
เตียงไฟฟ้ าที่พวกเราร่วมก ันจัดถวายพ่อแม่ครู อาจารย์บุ ญมีถึงวัด ถ้ าเต่าเรี ยบร้อยแล้วครับ หลังผ่าตัด
ครั้ง นี้ อาการปวดส่ว นใหญ่หายไปแล้ว ครั บ แต่ย ังมี อีก ด้านที่เ ดิมปวดอยู ่แต่ไ ม่มากนัก ตอนนี้ก ลับเริ่ มจะมี
อาการปวดขึ้น มาอี ก การพัก ฟื้ นหลังผ่าตัด ครั้งนี้ จึงสาคัญมาก ถ้าโชคดี พวกเราอาจสามารถดู แลองค์ท ่านให้
ฟื้ นฟูเ นื้อเยื่อบริ เ วณผ่าตัดให้กลับมาแข็งแรงได้ อาการปวดก ็อาจหายขาดหรื อเหลืออาการเจ็บน้อยมากๆนานๆ
ครั้ง แต่….กค็ งจะลาบากองค์ทา่ นอีกนะครับ การที่ครู อ าจารย์ทา่ นเมตตาใช้เ ตียงที่ พวกเราถวายคงพอช่วยท่า น
ได้บา้ ง แต่ค งต้องใช้ที่พยุ งหลัง การระมัดระวังในการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆและการพัก ผ่อนที่เ พียงพออย่า ง
น้อยสองถึงสามเดือน ท่านคงจะดีข้ นึ ตามที่พวกเราหวังไว้นะครับ
ขอบุญกุศลที่พวกเรากระทาช่วยประคับประคองธาตุขนั ธ์ของครู อาจารย์ไว้ให้แข็งแรงเป็ นที่พ่ งึ ของ
พวกเราได้เ ช่นเดิมนะครับ

ห้ องความดันลบ
วันนี้ติดตั้งเครื่ องความดันลบที่รพ มะการักษ์เ สร็ จเรี ยบร้อ ยรอทดสอบระบบวันจันทร์ น้ คี รับ คุณหมอ
จามรี มาตรวจดูเ บื้องต้นแล้ว อาจต้องแก ้ไขเล็กน้อยเช่น หลังคาคลุมตัวเครื่ องเล็กเก ินไปก ันฝนสาดไม่ได้ ช่องดู
อากาศในห้องน้ าช่างตัดออกไปโดยไม่ได้แจ้ง ก ่อน โทรไปถามบอกว่ากลัวจะสร้างความดัน ลบในห้องไม่พ อ
สีฝ้าที่ ทาเก บ็ ส่วนที่ตดั แต่งไว้ไม่กลื นก ับสีเ ดิม ในส่วนนี้ค ุณหมอจะให้ชา่ งรพ มาทาสี ให้ใหม่หมด ตัวห้องติ ด
กริ่ งเรี ยกพยาบาล กล้องวงจรปิ ด แล้ว แต่ย ังไม่ได้เ ปลี่ ยนรู เ สียบสายออกซิเ จนให้เ ป็ นระบบเดียวก ับที่ใช้ในตึ ก
และติดไฟที่หอ้ งแอนติรูม ในส่ว นนี้ทางรพ.กาลังดาเนินการครั บ ได้คยุ ก ับคุณหมอ แจ้งว่าถ้าเสร็ จก ็ใช้ไปก ่อน
ได้เ ลย ส่วนเรื่ องการมอบห้องไว้ตน้ ปี หน้ารอหมดโควิด ให้ทุ กคนสบายใจก ันหน่อย แล้วค่อยทาการมอบกไ็ ด้
ค่าใช้จา่ ยต่างๆถ้าติดตั้งเรี ยบร้อยทางมูลนิธิจะจ่ายให้บริ ษทั ไปก ่อนเลยครับ อนุโมทนาบุญก ับทุกๆท่านนะครับ
วันนี้ทางรพ.มะการักษ์กาลังขยายเตียงข้างๆห้องที่เ รากาลังทา อีกยี่สิบสามสิบห้องได้ค รับ เพื่อรองรั บ
จานวนผู ต้ ิ ดเชื้ อที่เ พิ่มมากขึ้น ครับ พวกเราขอเป็ นก าลัง ใจส่งพลัง ให้เ จ้าหน้าที่ ทุกๆท่าน แพทย์พยาบาลและ
ผู ป้ ่ วยทุกคนให้แข็งแรงมีความสุขกลับมาโดยเร็ วพลันนะครับ แม้สิ่งที่พวกเราทานี้จะเป็ นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆ
ก ็ตาม แต่..เรากส็ ุขใจครับ

29 ส.ค.64 รพ.ห้ วยพลู
ให้กาลังใจคนทางาน ณ รพ.ห้วยพลู นครชัยศรี มอบชุดPPE และ Mask
KN95

แก้ ไขระบบนา้ วัชรธรรมสถาน
เช้าได้เ วลาพี่ ๆ เพื่อน ๆมารวมก ันตรวจสอบระบบน้ า ที่วชั รธรรมสถาน ตามผังการจัดวางระบบเรามี
วาล์ว น้ าท่อ สายหลัก 16 ตัว เริ่ มด้วยการปิ ด วาล์ว ทุกตัว ก ่อนแล้วค่อ ยๆ เปิ ดที่ล ะตัว ตรวจสอบว่าท่อในแต่ล ะ
ส่วนมี การรั่ วซึมหรื อไม่ เสร็ จแล้วกเ็ ปิ ดทุก ตัวแล้วค่อ ยๆ ปิ ดที่ละตัว โดยเอาการหมุนของมิ เ ตอร์ เ ป็ นตัวชี้ว ัด
เท่า ที่เ ราได้ก ันวัน นี้ก พ็ บที่มีรั่ วซึ มมากๆ ก ็จะเป็ น วาล์วใหญ่ตวั แรก และมี อีก หลายจุ ดที่ เ ป็ นตัวเล็ก ท่อ เล็ ก
รวมทั้งท่อที่เ ข้า ห้องน้ า ผู ด้ ูแลวัชรธรรมด้วย บ่ายพี่เ ขียวไปซื้อวาล์ วน้ าใหญ่มาเตรี ยมเปลี่ยน แต่ไม่แน่ใจจึงจะ
ขอให้ชา่ งประปาที่เ ทศบาลมาเปลี่ยนให้ครับ ส่วนวาล์ว ตัวเล็กๆ พี่ตนั ๋ พี่ยูรจะทาให้ครับ ห้องน้ าคนดูแล คงต้อ ง
ตัดท่อเดิมรื้ อเปลี่ยนท่อใหม่หมดเดินลอยเลยครับ เนื่องจากท่านอาจารย์ฐ าไม่อยู ่การตรวจสอบเรื่ องการใช้งาน
คงยังท าไม่ได้ ต้องรอท่านพอมี เ วลาคงจะแก ้ไขปั ญหาได้ดี กว่านี้ ครับ ก อ่ นกลับ เราก ม็ าดู ทอ่ ระบายน้ า จาก
ภายในวัชรธรรมมาท่อ พักภายนอก ที่ชา่ งทาถนนรื้ อของเก ่าเราทิ้งไป เนื่องจากเราไม่คอ่ ยได้มาจึงขอให้พี่เ ขีย ว
ช่วยแจ้งให้เ จ้าหน้าที่สร้างถนนเพื่อให้ตอ่ ท่อระบายจากวัชรธรรมลงท่อระบายน้ าให้ดว้ ยครับ
วันนี้ พี่ใหญ่เ รา ทั้งพี่ป ระยู รและพี่บุ ญตัน๋ มาพบก ับพวกเราได้ ไม่ไ ด้เ จอก ันมานาน เลยฉลองวัน เก ดิ
ย้อนหลัง มี สม้ โอนครชัยศรี หวานๆอร่ อยๆพร้ อมเสื้อ ยืดใส่สบายๆ มอบให้ทุ กคนด้ว ยครั บ หลัง ทานอาหาร
กล่องก ็ยังมีขนมเค้กแสนอร่อยอีกครับ ขอบคุณสาหรับมิตรภาพดีๆครับ

