มกราคม 2559
“ 7 มกราคม 2559

มูลนิธิดวงแก้วมอบทุนวิจยั ”

มูลนิ ธิดวงแก้วมอบทุนวิจยั ให้ร.อ.หญิง กมลทรรศน์ ที่กาลังศึกษาปริ ญญาโทที่ มหาวิทยาลัย มหิ ดลกับ ผศ.ดร.นารี
รัตน์ จิตรมนตรี หลังมอบทุนวิจยั คุณหมอสพฤดียงั ให้พรให้นอ้ งตั้งใจศึกษาหาความรู ้เพื่อมาพัฒนากรมแพทย์ของเรา
รวมทั้งประเทศชาติสังคมที่เราอยูด่ ว้ ย

“ 7 มกราคม 2559 ประชุมหารื อเรื่ องอาคาร ญาณสังวรานุสรณ์”
ศูนย์ดูแลฟื้ นฟูผสู ้ ู งอายุ กรมแพทย์ทหารเรื อ นับ 1
ได้แล้วครับ ท่านเจ้ากรมแพทย์ได้กรุ ณาให้โอกาส มูลนิ ธิ
ดวงแก้วฯ ได้ร่วมมีส่วนสร้างอาคารนี้ ให้ ทั้งนี้ ท่านได้เรี ยก
ประชุ มหารื อเรื่ องอาคาร ญาณสังวรานุ สรณ์ เพื่อการดูแล
และฟื้ นฟูผูส้ ู งอายุ ที่จะเริ่ มดาเนิ นการเร็ วๆ นี้ พร้ อมทั้งจัด
เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่นในการ
เริ่ มโครงการครั้ งนี้ อีก ด้วย ได้มีการให้ขอ้ คิ ดเรื่ องรู ป แบบ
การทางานต่างๆที่เป็ นประโยชน์อย่างมากมายดูแล้วรู ้สึกชื่น
ชมกับน้องๆพี่ๆทุกคนเป็ นอย่างยิง่ ขอให้ทุกๆ คนจงประสบ
ความสาเร็ จตามประสงค์นะครับ เราขออยูเ่ บื้องหลังคอยดึ ง
และดันพร้อมให้กาลังใจทุกๆ คนครับ

“10 มกราคม 2559 ทาบุญบูชา
คุณแผ่นดิน ครบ 20 ปี วัชรธรรมสถาน”
ณ วัชรธรรมสถาน ต.ห้วยพลู อ.เมือง จ.นครปฐม
งาน 20 ปี วัชรธรรมสถาน ในพิธีบูชาคุณแผ่นดินได้ผา่ นไป
แล้วด้วยดี มีเพื่อนๆพี่น้องลู กศิ ษย์ที่ให้ความสาคัญต่อการ
อบรมปฏิ บตั ิธรรมตามแนวพระป่ ากรรมฐานมาร่ วมในพิธี
กว่า 300 คน เป็ นการราลึ ก พระคุ ณของพ่อแม่ ค รู อาจารย์
หลวงตาพระมหาบัวที่ได้ดาริ พิธีน้ ี เพื่อให้พวกเราเหล่าศิษย์
ได้มีความกตัญญูกตเวทีต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ที่ทาให้เป็ นชาติไทยมาได้จนปั จจุบนั งานนี้ได้เราได้ร่วมกัน
ทอดผ้าป่ าและถวายสลากภัต ซึ่งได้รับความร่ วมมือจากทุกๆ ฝ่ ายทุกๆ คนโดยเฉพาะพี่นอ้ งธรรมบริ กรของเราที่อดทน
มาร่ วมจัดงานตั้งแต่วนั เสาร์ ที่ 9 จัดกันตลอดคื นจนตีสามกว่าจะได้พกั และต้องเริ่ มงานใหม่กนั อีกครั้งตอนตี 5 ขอ
อนุโมทนากับทุกๆ คนครับ

พระอาจารย์จารัส จันทโชโต พระอาจารย์เฉลิ ม ธัมมธโร
พระอาจารย์มหา ระ อบ ธัมมชี โ

พระอาจารย์สมหมาย อัตตมโน

พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต

พระอาจารย์ ิ ทยา ิ จจ ิ ชโช

พระอาจารย์มหาจั รายุทธ สัมม ัตโต พระอาจารย์บ ร พระอาจารย์ท ีทรัพย์ สุขิโต

พระอาจารย์มหา ระ อบ ธัมมชี โ

“ 10 มกราคม 2559 เททองหล่อรู ปเหมือนหลวงปู่ เขียน”
โรงหล่อพระยงค์เจริ ญการช่าง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
พระอาจารย์บุ ญ มี เมตตามา
เป็ นประธานเททองหล่ อ รู ปเหมื อ น
หลวงปูเขียนไปประดิษฐานไว้ ณ วัดถ้ า
เต่า จ.อุดร มีเจ้าภาพคือคุณอรุ ณและคุณ
ไพศาล ระหว่า งพิ ธี หลวงปู่ ให้โอวาท
เรื่ องการหล่ อรู ป ครู อาจารย์ว่าเป็ นสิ่ งดี
เพราะเมื่ อเราเห็ น เราก็ จะระลึ ก ถึ ง พระ
คุ ณท่าน ทั้งพุทธคุ ณ ธรรมคุ ณและสังฆ
คุณ การทาบุญกุศลต้องมีกริ ยาที่เกิ ดทาง
กาย ทางวาจาและทาง ใจ เรามาร่ วมกัน
ท าคุ ณงามความดี ก็ เป็ นบุ ญ การเคารพ
พ่ อ แม่ ค รู อ าจารย์เ ป็ นเรื่ องดี เป็ นการ
แสดงกตัญญู กตเวทิตากรรม เป็ นธรรม
ส าหรั บ ผูด้ ี ใ ครเห็ น ใครนึ ก ถึ ง กราบท า
ความเคารพย้อนมาถึ งใจ หลังคุ ณอรุ ณ
จุ ดธู ปเที ยนบู ชาพระรั ตนตรั ยพวกเราก็
รั บ ศี ล ท่ า นอาจารย์น าเททองพระสงฆ์
สวดชยันโตเสร็ จและกราบถวายปั จจัย
ไทยธรรมแด่พระสงฆ์เป็ นอัน เสร็ จพิธี

“ 12 มกราคม 2559 บูรณะเสนาสนะ ที่พกั สงฆ์ธรรมวิภาวัน”
ต.ปากน้ า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ธรรมวิภาวันครบ
11 ปี แล้วต้องบูรณะ
พื้นไม้เพราะปลวกรุ ม
กินเสี ยหมดเลย จน
ต้องเปลี่ยนพื้นเป็ น
กระเบื้องแทน

“13 มกราคม 2559
มูลนิธิดวงแก้วเลีย้ งปี ใหม่ ผู้พกิ าร
ผู้สูงอายุ” ทีบ่ ้ านบางปะกง 350 คน
และทีม่ ูลนิธิศิริวฒ
ั นาผู้สูงอายุ 30 คน
คณะเราไปถึงตั้งแต่ เวลา 10.00 น. แบ่ง
ของและอาหาร
เป็ น 8 ส่ วน ตามจานวนตึกที่พกั และ โรงอาหาร
ซึ่งมีจานวน 8 หลังด้วยกัน มีต้ งั แต่ 30 คนถึง 60 คน
ขึ้นไป อาหารวันนี้ก๊วยเตี๋ยวไก่รสเด็ด ไอศครี ม
สลิ่ม ทับทิมกรอบ น้ าเย็น ส้มหวานอร่ อยและมัน
ฝรั่งอบกรอบ รวมทั้งมอบเงินคนละ 50 บาทสาหรับ
ผูป้ ่ วยที่นอนติดเตียงอีกด้วย อยูจ่ นเที่ยงจึงได้กลับ
ออกมารับประทานอาหารกลางวันที่ร้านกังหันแล้ว
มามอบของอุปโภคบริ โภคพร้อมปัจจัยให้ผสู ้ ู งอายุที่
มูลนิธิศิริวฒั นาติดกับสวางคนิวาสอีกด้วย ทุกคนมี
ความสุ ขจากการให้อย่างยิง่ และสัญญาว่าจะกลับมา
เยีย่ มพวกเขาอีก อาหารที่นี่ปกติมีงบประมาณ 60
บาทต่อวันต่อคน ซึ่ งไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไร แต่

เจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลและคุณแม่ครัวก็แสนดีทาให้เราปลื้มใจมาก พวกเราในคณะเดินเอาอาหารไปส่ งถึงที่ พร้อมทั้ง
ป้ อน ทั้งแกะส้มให้ภาพเช่นนี้ คุน้ เคยเราเสมอเมื่อ15-20 ปี ก่อนที่เราออกไปทากิจกรรมกันทุกๆ เดือน ปั จจุบนั คง
นานๆ ครั้งด้วยสาเหตุหลายๆ ประการ แต่ก็ยงั ระลึกถึงและทรงจาในใจตลอดครับ

“16 มกราคม 2559 ตรวจงานบูรณะโรงเรี ยนบ้านดงโคร่ ง”
ภาพหลังบูรณะซ่อมแซม ทาสี ทาฝ้าเพดานใหม่
ที่น้ าพุร้อนหิ นดาด เสร็ จเรี ยบร้อย ขออนุ โมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้ นะครับ

