สิงหาคม 2558

1 สิงหาคม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร คณะเรามากราบรับพรจากหลวง
พ่อบ้ านแหลม สาหรับงานที่จะตังใจท
้ าต่อไป เพราะดูเหมือนมันจะใหญ่เกินตัว
สาหรับมูลนิธิเล็กๆ อย่างเรา

2 สิงหาคม วัดป่ ามหาไชย จ.สมุทรสงคราม

6 สิงหาคม
วัดป่ าบ้ านตาด อุดรธานี

กราบหลวงตาพระมหาบัวที่วดั ป่ าบ้ าน
ตาดถวายปัจจัย 25,000 บาท ร่วมสร้ าง
พิพิธภัณฑ์ที่หลวงปู่ ลีสร้ าง

6-7 สิงหาคม
วัดป่ าศรั ทธาถวาย กราบหลวงพ่อบุญ
มี ครูอาจารย์ถ ้าเต่า ถวายพระจากเนปาลและ
ปัจจัยถวาย100,000 บาท เสร็จตอนเย็นสวดมนต์
ฟั งเทศน์จนสี่ทมุ่ พรุ่งนี ้เช้ าทาบุญตักบาตร แสดง
มุตทิตาจิตแด่ครูจารย์ถ ้าเต่า ครบ67ปี 41พรรษา

13-19 สิงหาคม

8 สิงหาคม
เนปาล บูรณะพระธาตุที่สินธุปาโจก เนปาล เจดีย์ประจาหมูบ่ ้ านที่เราสร้ างบ้ านให้ เจา พอดีเจดีย์หกั
พังเราเลยช่วยบูรณะให้ โดยน้ องๆอาสาช่วยกับ
ชายบ้ านทาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วครับ ขอบคุณ
front line team จากประเทศไทยเรานะครับ

9 สิงหาคม
เนปาล โรงเรี ยนหลังใหม่ที่ทางมูลนิธิร่วมรับผิดชอบก่อสร้ างให้ เด็กๆชาวเนปาล We are building
school classrooms at Dolkha co ordinating by Obhaso and Jotik ที่เมืองDolkha อาสาสมัครดูแลคือคุณ
โจติกและโอบาโส เด็กๆ กาลังจะได้ อาคารเรี ยนกันแล้ วครับ คงเป็ นโรงเรี ยนสุดท้ ายที่จะเสร็จในงวดนี ้

13-19 สิงหาคม
ภารกิจช่ วยเหลือพี่น้องชาวพม่ า (ชมรายละเอียดได้ ท่ หี น้ าโครงการต่ างๆ)
ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องชาวพม่าระหว่าง13-19 ส.ค.2558 นอกจากความช่วยเหลือจากบุคคลต่างๆ
ทังไทยและพม่
้
าแล้ ว ผู้ที่มีความสาคัญมากๆ ต่อภาระกิจอันค่อนข้ างจะไม่ค่อยสบายนักนี ้ได้ แก่คณะสงฆ์ ทัง้
ไทยและพม่าที่ให้ ความสนับสนุนภารกิจนี ้อย่างเต็มที่ทงในการน
ั้
ายาเข้ าประเทศและการประสานงานภายใน
เพื่อให้ คณะแพทย์สามารถทางานได้ อย่างสะดวกสบาย แต่ที่ขาดไม่ได้ เลยก็คือ แพทย์อาสาของเรานี่เอง ในครัง้
นี ้เรามีคณ
ุ หมอสมชาย ตรี ทิพย์สถิตย์ และคุณหมอมนัสสวาดิ์ ที่เป็ นกาลังสาคัญในการนายาและเวชภัณฑ์จาก
ประเทศไทยไปให้ การรักษาดูแลผู้ป่วยในพื ้นที่ที่เกิดอุทกภัยร้ ายแรงในประเทศพม่า โดยมิได้ ย่อท้ อต่ออุปสรรค
นานาประการ แม้ แต่ความลาบากต่างๆ ที่ต้องเข้ าไปในพื ้นที่ที่น ้าท่วม ทังให้
้ การรักษาแบบหน่วยเคลื่อนที่และ
ยังต้ องพักค้ างแรมในพื ้นที่อีกด้ วย แต่ก็ยงั อดทนทางานต่อไปจากหมู่บ้านหนึง่ ไปยังอีกหมู่บ้านหนึง่ อย่างไม่ร้ ู สึก
เหน็ดเหนื่อยเลย ขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละความอดทนและความมีจิตใจอันเมตตากรุณาของท่าน
ไว้ ณ ที่นี ้ ขอบุญกุศลที่ท่านได้ กระทาให้ พี่น้องเพื่อนสรรพสัตว์ที่เดือดร้ อนนี ้จงสงผลให้ ท่านจงมีความสุขและ
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป

21-23 สิงหาคม
อบรมปฏิบัตธิ รรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต วัด
ป่ าศรัทธาถวาย
พวกเราทุกคนรู้ สึกเป็ นพระคุณ ที่ ท่านเมตตามาอบรมให้ ธ รรมหลัก และข้ อ คิดในการปฏิ บัติ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตและหนทางในการประพฤติปฏิบตั ิต่อไปในอนาคต ขอกราบหลวงพ่อบุญมีด้วยกาย
วาจาใจ และจะนาคาสอนท่านมาเป็ นแนวทางในชีวิตตลอดไป
ท่านอาจารย์สมบัติ วัดป่ าบัวแก้ วพาพระที่วดั มากราบทาวัตร ท่านอจ.พร้ อมและอุบาสิกาผู้ดแู ลวัดสอง
ท่านคือคุณศิและพี่สาวท่านอาจารย์สมบัติ เราได้ รับฟั งธรรมจากท่านอาจารย์ บญ
ุ มีหลายข้ อหลายประเด็นด้ วย
ครับในเรื่ องการช่วยเหลือในเนปาลและพม่า ต้ นเดือนหน้ าท่านก็เมตตาจะไปเป็ นผู้นาคณะให้ และให้ โอกาสเรา
ช่วยพิมพ์หนังสือของท่าน อจ.อีกด้ วยสาหรับกฐิ นถ ้าเต่า

24 สิงหาคม
ทุนดูงานโรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปนุ่
วันนี ้มาปิ่ นเกล้ า ส่งน้ องพยาบาลไปดูงานที่ประเทศญี่ปนุ่ คนละเดือน ปลายปี
นี ้มีน้องพยาบาลจากปิ่ นเกล้ าสองคนได้ ทนุ จากมูลนิธิดวงแก้ วไปที่คิวชิวเดือน
พฤศจิ ก ายนนี ้ ยิ น ดี กั บ น้ องๆ ด้ ว ย ขอให้ น าความรู้ กลั บ มาพัฒ นารพ.
ประเทศชาติสงั คมเราให้ ดีต่อไปนะ อนาคตชาติเราอยู่ในมือน้ องๆ แล้ ว พี่ๆ
นับวันจะหมดแรงทาอะไรได้ น้อยลงมี แต่สนับสนุนผลักดันเท่าที่ ทาได้ เท่า
นัน้ เองนะ ปี นี ม้ ี ส มัค รมาหลายท่ า นแต่ส อบไม่ ผ่ า นเลยไปได้ แ ค่ส องคน
เสียดายจัง ทุนของปี หน้ ารี บๆ สมัครมาและทาคะแนนสอบให้ ได้ ดีๆ รอไว้ เลย
นะครับ

27 สิงหาคม
สารวจพืน้ ที่เพื่อการสร้ างอาคารดูแลผู้สูงอายุและพิการ
วันนี ้ไปดูที่ดินประมาณ 1 ไร่ เศษ ถนนเทิดไทย เขตภาษี เจริ ญ มาช่วยคุณหมอสมชายท่านเนื่องจาก
ท่านทาโครงการดูแลผู้สูงอายุและต้ องการอาคารสาหรับดูแลผู้สูงอายุและพิการทา Day care ที่เป็ นต้ นแบบ
สาหรับการดูแลแบบครบวงจรในโอกาสต่อไป ทางมูลนิธิฯ คงช่วยเรื่ องอาคารและจัดประสานงานส่งแพทย์
พยาบาลไปดูงานเรื่ องนีท้ ี่ประเทศญี่ ปนเพื
ุ่ ่อเอาความรู้ และเทคโนโลยี ของเขามาพัฒนางานของเราให้ ดีและ
เหมาะสมกับคนไทย ถึงแม้ เขาจะทามานานเป็ นสามสิบปี แล้ วแต่บริ บทของแต่ละประเทศก็ไม่เคยเหมือนกัน
คุณหมอเนมจะช่วยดูออกแบบกับเพื่อนที่ธรรมศาสตร์ ในการสร้ างอาคารต่อไปจากนี ้ครับ งานนี ้คงต้ องหนักแรง
คุณหมอสมชายแล้ ว

28-30 สิงหาคม
อบรมปฏิบัตธิ รรม ณ วัชรธรรมสถาน โดย อาจารย์ พญ.อมรา มลิลา
อาจารย์พญ.อมราเมตตามาให้ การอบรมณ วัชรธรรมสถาน เราได้ โอกาสได้ ฟังธรรมะดีๆ และเกร็ ด
ธรรมบฏิบตั ิดีๆ ของพ่อแม่ครู อาจารย์องค์หลวงตาและพระอาจารย์สิงห์ทอง ฟั งจากอาจารย์อมราเหมือนอยู่ใน
เหตุการณ์ที่ทา่ นอาจารย์เล่าเลยครับ

