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เช้ าตื่นมาตีสามทาวัตรสวดมนต์ในอุณหภูมิ16องศาตีห้าครึ่งสว่างได้ อรุณแล้ วเริ่ มเขียนรายงานให้ ทาง
แพทยสภา7โมงทานอาการกับท่านประธานสงฆ์ เนปาล ท่านญาณปุณณิ กะ ท่านเจ้ าคุณเทพฯและท่ า น
มหาสุพจน์เสร็จแล้ วไปสารวจสภาพความเสียหายที่ Bhaktapur สอบถามเรื่ องผู้เจ็บป่ วยในพื ้นที่พบว่ามีไม่มาก
แล้ วเห็นทีมช่วยเหลือจากเยอรมันกาลังช่วยสร้ างบ้ านที่พกั ให้ ผ้ ปู ระสบภัย ออกมาก็ไปพบคุณหมอชัตติและ
ทีมงานที่ Bir Hospital เป็ นรพ.รัฐใหญ่หนึ่งในสามของกาฐมานทุท่านพาไปดูรพ.และเยี่ยมตึกสร้ างใหม่ที่ใช้
ดูแลผู้ป่วยที่ได้ รับบาดเจ็บจากแผ่นดินไหวทังห้
้ องฉุกเฉินและตึกผู้ป่วยจะเห็นได้ ว่ามีอาสามาช่วยเป็ นจานวน

มากๆ เสร็ จแล้ วนัง่ ประชุมกันที่แผนกกายภาพบาบัด คุณหมดชนินท์ช่วยประสานขอความต้ องการที่เขาอยาก
ได้ ทงยาเวชภั
ั้
ณท์และทุนในการดูแลผู้ป่วยสรุปให้ เขาทาเป็ นรายการส่งให้ ทางแพทยสภาโดยตรง ก่อนกลัยมาที่
วัดศิวะฯแวะแลกเงินที่ร้านหน้ าเจดีย์ใหญ่ที่คนไทยให้ ชื่อว่า eye of Nepal กลับมาบ่ายโมงจัดยาเสร็ จก็ไปออก
หน่วยครัง้ แรกที่กงั กะปูร์ในเมืองกาฐมานทุ พบความเสียหายเยอะมากๆบางแห่งยังไม่มีใครช่วยเหลือซึง่ ก็นบั ว่า
แปลกมากๆ ที่นี่ท่านอดีตนายก Mr.Jhalahat Khanal มารอพบคณะสอบถามการทางานต่างของโครงการ
hand 4 Nepal และความต้ อ งการของคณะแพทย์ อ าสาแพทยสภา ซึ่ ง ก็ เ รี ย นให้ ท่ า นทราบว่ า เราจะจัด
คณะแพทย์ทางานร่วมกับคณะสงฆ์ไทยเนปาลอย่างต่อเนื่องเช่นครัง้ ที่ท่านมาเยี่ยมชมนี ้ไปตลอดประมาณ1-2
เดือนในพื ้นที่ที่ทางคณะสงฆ์กาหนด ท่านกล่าวชื่นชมและบอกว่ายินดี ให้ ความสนับสนุนถ้ าต้ องการ เสร็ จแล้ ว
ท่านร่วมแจกของด้ วยและลากลับไป คณะแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยต่อจนเย็นเกือบสองร้ อยราย ท่านสุพจน์นา
ทีมต่อไปแจกของบนเขาสูงใกล้ กาฐมาณฑุที่แทบจะไม่มีใครมาเยี่ยมเลยแต่ทราบว่าเดือดร้ อนเพราะเด็กใน
หมูบ่ ้ านคนหนึง่ ที่ท่านส่งมาเป็ นเณรเรี ยนหนังสืออยูก่ ทม.ส่งข่าวขอความช่วยเหลือไปการเดินทางลาบากมากๆ
ใช้ เวลานานจนค่าแต่ทุกคนก็เบิกบานใจ ก่อนกลับวัดศิวะฯท่านภรรยาอดีตนายกเชิญคณะสนทนาจิบชาที่
บ้ านพัก เราจึงมีโอกาสเรี ยนใก้ ทราบถึงงานของคณะแพทย์ในโครงการHand4Nepal ซึง่ ท่านก็ชื่นชมและให้ เรา
ประสานกับคนสนิทของนายกในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ ้นและขอให้ พระเนปาลตัวแทนของสงฆ์ชื่อ
ท่านนิโคทรับผิดชอบช่วยเหลือหาพื ้นที่และการจัดการต่างๆ ให้ คณะ เรากล่าวขอบคุณแล้ วลาท่านกลับมาวัด
คณะแพทย์จดั เตรี ยมยาสาหรับออกหน่วยในวันรุ่งขึ ้นต่อจนดึกเสร็จแล้ วประชุมสรุปงานได้ ความว่าจะขอให้ ทาง
แพทยสภาจัดแพทย์ พยาบาลเภสัชทีมละ 4-6 ท่านมาผลัดเปลี่ยนกันชุดละ 1 สัปดาห์ เริ่ ม 9-10 พ.ค.นี ้จนถึง
ประมาณปลายมิถุนายนรวม2เดือนช่วยทางานช่วยเหลื อชาวบ้ านและพระสงฆ์ ที่เดือดร้ อนโดยออกหน่วย
ร่ วมกับการแจกของและการช่วยเหลือด้ านที่อยู่อาศัยไปด้ วยกัน ทัง้ นี อ้ ยากให้ จัดลงทะเบียนอาสาสมัครไว้
ล่วงหน้ าจะได้ เตรี ยมการให้ เหมาะสมต่อไปรวมทังการเตรี
้
ยมให้ ความช่วยเหลือด้ านต่างๆ จาก hand 4 Nepal
และการจัดเตรี ยมยาและเวชภัณท์อีกด้ วย คณะแรกที่เริ่ม 9-10 เพราะจะได้ กลับพร้ อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการ
ใน 17 พ.ค. และจัดยาที่จะต้ องใช้ มาในวันนันเลยจึ
้
งจะได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
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บันทึกการเดินทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนปาล 3/4 พ.ค.58 วันวิสาขบูชา-เนปาล-ผู้คนออกมาร้ อง
เพลงสวดมนต์แต่เช้ าเพราะดีเขียนรายงานเสร็ จตีสองตีสามกว่าๆก็มีไหวอีกเล็กๆนัง่ สมาธิจนเช้ า หนาวน้ อยลง
หน่อยแล้ วก่อนไปฉันเช้ าคุยกับมหาสุพจน์ กิตติวณโณ เรื่ องการจัดแพทย์ในชุดต่างๆ สรุ ปเป็ นชุดละ4-6คนดี
แล้ วท่านจะได้ จดั เอาเป็ นหนึ่งหรื อสองทีมในแต่ละวันสามอาทิตย์นี ้คงออกแจกทุกวันต่อจากนันต้
้ องดูเหตุการ
เฉพาะหน้ าด้ วย อาจมีวนั ว่างที่คณะแพทย์ได้ ไปเยี่ยมรพ.เช่น BIR หรื อสารวจพื ้นที่ได้ บ้างซึ่งในระยะที่สองนี ้คง
ไม่ได้ เน้ นเป็ นอาหารแล้ วปั ญหาใหญ่คงเป็ นเรื่ องที่พกั อาศัยเพราะฝนคงเริ่ มตกแล้ วความช่วยเหลือที่จะให้ คง
เป็ นเงินค่ายังชีพและวัสดุรวมทังปั
้ จจัยที่จะให้ เขานาไปบูรณะซ่อมสร้ างบ้ านหลังจากช่วงหนึ่งที่เรานาเต๊ นท์ไป
มอบให้ แล้ วแต่คงไม่ถาวรเพียงพอ การให้ เงินค่าแรงขันต
้ ่าแก่เขาเพื่อฟื น้ ฟูบรู ณะบ้ านตนเองเป็ นแนวความคิดที่
ท่านสร้ างเหยินแห่งมูลนิธิฉือจี ้นามาใช้ ที่ฟิลลิปินส์ในวาตะภัยจากพายุที่ทาโคบันทาให้ ประชาชนมีรายได้ และ
เก็บกวาดบ้ านเมืองจนสะอาดได้ วิธีการนี ้จึงน่าจะมาใช้ กบั เนปาลได้ ด้วย เรื่ องวัสดุในการก่อสร้ างก็ใช้ ของเดิมที่
พอใช้ ได้ ก่อนเช่นไม้ อิฐจากอาคารเดิมเราเพียงซื ้อสังกะสีตะปูให้ เขาก็คงพอบ้ านหลังหนึ่งครอบครัวเล็กๆที่เรา
ช่วยไปครัง้ ทาโคบันตกหลังละสามหมื่นบาทซึ่งก็ใช้ ที่เนปาลนี ้ได้ เช่นกัน การนี ้คงเสร็ จได้ ภายในหนึ่ง -สองเดือน
บ้ านเมืองก็จะกลับมาสภาพเดิมได้ ชาวบ้ า นก็จะมีที่อยู่ที่กินได้ ตามเดิม 6 โมงเช้ าฉันจังหันพร้ อมท่านสังฆราช
ท่านเจ้ าคุณ เทพและมหาสุพ จน์ เ สร็ จ แล้ วท่านเจ้ าคุณออกเดินทางไปร่ วมมอบของจากสมเด็จ พระเทพให้
ทางการเนปาลส่วนพวกเรากลับไปที่เดิมคือกังกาปูร์ที่มีแค้ มปเล็กมีชาวบ้ านออกมาพักอยู่ประมาณ 100 คน
อยู่รวมกันในอาคารโครงเหล็กฝาและหลังคาเป็ นสังกะสี ตรวจให้ ยาและรักษาได้ ประมาณ 80 รายก็เสร็ จเมื่อ
10.30 น.กลับมาพักที่วดั ให้ คณะได้ รับทานอาหารกลางวันพักเล็กน้ อยจนเที่ยงครึ่งก็เดินทางไปหมู่บ้านธัมมทารี
ในเมืองกาฐมาณฑุจากวัดไปไม่เกินหนึง่ ชมแต่เสียหายมากบ้ านพัก 300 หลังมียอดคนเสียชีวิตปัจจุบนั 150 คน
แต่ก็ยงั ค้ นหากันอยู่บางบ้ านก็เริ่ มเก็บของที่ยงั คงใช้ ได้ ทาความสะอาดเก็บกวาดซ่อมแซมไว้ ใช้ ต่อไปท่านเจ้ า
คุณเทพเดินไปเยี่ยมตามบ้ านที่เสียสูญเสียแล้ วสวดพุทธมนต์ให้ ตลอดทางทาความปลื ้มปิ ติให้ แก่พวกเขาเป็ น
อย่างมากเสร็ จแล้ วก็แจกทานและตรวจร้ กษาให้ ชาวบ้ านอยู่ จนห้ าโมงเย็น 17.00 น.งานนี ้คุณต้ องพระชาว
เนปาลที่อยู่เมืองไทยคือพระครูปทุมธีรการและพระครูพิศาลธรรมโสภณที่มาทาหน้ าที่เป็ นล่ามให้ และคุณแม่ชี
จากวัดศิวะสันติอีกสามรู ปที่มาช่วยจัดยาอธิ บายการใช้ ยาและอาสาสมัครอีกหลายท่านที่ช่วยทาหน้ าที่คดั
กรองถามประวัตแิ ละวัดความดันทาให้ คณ
ุ หมอแหลมและคุณหมอมะเดื่อตรวจผปไปกว่าสองร้ อยคนโดยมีคณ
ุ
หมอชนินท์คมุ แจกจ่ายยาอยู่อีกหนึ่งคน ออกจากธัมมภาลีห้าโมงครึ่งมาถึงสถานทูตหกโมงกว่านัง่ คุยเรื่ องของ
บริ จาคตอนนี ้ที่มาทางเครื่ องบินที่ต้องมอบเข้ าโกดังรัฐบาลหมดออกมาใช้ ไม่ได้ และมีหมอจากรพ บารุงราษฎร์
มาฉี ดวัคซีนหวัดนกให้ พระและเจ้ าหน้ าที่ก่อน เราก็ได้ คยุ กับท่านทูตเรื่ องเต๊ นท์ท่านก็ยินดีจะนาไปมอบให้ คน
เดือดร้ อนต่อไปเกือบ 19.00 น.จึงลาท่านทูตกลับวัด

วัน ที่ 5 พ.ค.วัน ที่ 4 ของภาระกิ จ ส ารวจวางแผนเตรี ย มงานส่ง แพทย์ ม าร่ ว มในคณะสงฆ์ พ ระธ รรมทูต ใน
โครงการ h4n เช้ านี ้จังหันเช้ ามีน้องเบนซ์ นพ.สรฤทธิ์ จากรพ.เดชามาร่ วมด้ วยดูเป็ นคนหนุ่มไฟแรงนิสยั สุภาพ
เรี ยบร้ อยดี เป็ นนักปี นเขาเสียด้ วยทาให้ ร้ ูจดั ที่เนปาลดีมาก สาวๆคนให้ ความสนใจที่เดียวแต่อาจทาให้ คนไข้ ใน
หน่วยแพทย์เพิ่มขึ ้นก็เป็ นได้ หลังจังหันจัดเตรี ยมยาออกหน่วยพบว่ายาขาดหลายตัวแต่พอจะใช้ ได้ ในวันนี ้ ออก
เดินทางแต่เช้ าเลยมีรถบัสใหญ่ 1 คันรถตู้ 2 รถบรรทุกของอีกสามคัน มีน้องหมอปิ โยรสจากรพ.บารุงราษฎร์ กบั
คณะมาร่ วมด้ วยอี กหนึ่ง ที ม และมี นักข่าวตามมาอี กสองชุด วันนี เ้ ราตัง้ ใจไปที่ เขต Sidupachok ที่ หมู่บ้าน
Khatrithok ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั ทีมหน่วยแพทย์สธ.บ้ านเราด้ วยแต่จดุ นี ้อยู่บนเขาสูงชันเข้ าถึงได้ ยากและอันตรายกว่า
11.00 น. ถึงตีนเขาทางเข้ าหมู่บ้านต้ องเปลี่ยนรถนัง่ เป็ นรถบรรทุกแทนย้ ายของทังหมดขึ
้
้นรถบรรทุกแล้ วให้ คน
นัง่ คุมไปผิดกับถนนทางที่มามากเพราะทางมาที่นี่เป็ นเส้ นทางไปธิ เบตของจีนจึงได้ รับการสนับสนุนเรื่ องถนน
อย่างดี ระหว่างทางก็สวยงามมากเป็ นวิวนาขันบั
้ นไดและแม่น ้าซึนาโกชิ ภาษาเนปาลแปลว่าแม่น ้าทองคา จาก
ปากทางขึ ้นถึงหมู่บ้านเป็ นทางลูกรังสูงชันรถบรรทุกตายหยุดเข็นกันเป็ นระยะๆ ใครลงไปช่วยเข็นก็ต้องเดิน
ตามมาจนรถหาที่จ อดได้ จึงสามารถขึน้ รถอี กครัง้ ขึน้ ๆ ลงๆ ตลอดทาง คนบนรถบรรทุกก็ โยกไปเยกมาได้
ความรู้ สึกเหมือนเกิดแผ่นดินไหวสัก 9 เรกเตอร์ ได้ ทางขึ ้นข้ างหนึ่งเป็ นเขาด้ านหนึ่งเป็ นหน้ าผา-เหวสูวชันน่า
กลัว ทางนี ้มีดนิ ถล่มเพิ่งใช้ รถมาเกลี่ยออกได้ ไม่กี่วนั นี ้เอง หมูบ่ ้ านที่เรามานี ้มีบ้าน 140 หลังเสียหายไปกว่า100
หลังคาเรี ยบหมดผู้คนบาดเจ็บไม่มากตายไป 14 คน อาจเป็ นเพราะเป็ นที่โล่งกว้ างแต่ในเขตนี ้มีผ้ เู สียชีวิตเกือบ
สองพันราย
13.00 น. หลังแจกของทังข้
้ าวผ้ าห่มไฟฉายฯเสร็ จคณะแพทย์ก็เริ่มออกตรวจรักษาผู้ป่วย ข้ างๆบริ เวณแจกของ
ใต้ ร่มไม้ ใหญ่ ตอนแรกเขาให้ ไ ปตรวจที่อนามัยประจาหมู่บ้าน ที่แข็งแรงไม่เสียหายแต่อยู่ไกลจากที่แจกของ
อนามัยเป็ นที่ให้ การรักษาดูแลหลักมีทงห้
ั ้ องคลอดทาแผลและจ่ายยาพร้ อมมูลทาให้ ผ้ ปู ่ วยที่มาหาเราส่วนใหญ่
ก็ได้ รับการดูแลเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่อย่างไรก็มี ผ้ ปู ่ วยมาตรวจกว่าสองร้ อยรายทีเดียว ตรงตามคาดไว้ ที่จะมีสาวๆ

มารับบริ การมากขึ ้นทังน้
้ องเบนซ์และน้ องป๊ อปที่มาใหม่พี่แหลมเราก็เบาลงแต่ ผ้ ปู ่ วยท่านกลายเป็ นผู้เฒ่าผู้แก่
แทน อันดับหมอหล่อประจาคณะจึงต้ องตกลงมา กว่าจะตรวจผู้ป่วยกว่าสองร้ อยคนเสร็ จก็บ่ายสามโมงกว่า
ทุกคนในคณะต้ องนัง่ รถบรรทุกลงมา ขากลับดูจะน่ากลัวกว่าเพราะมองเห็นหน้ าผาและไหล่เขาอยูข่ ้ างๆและวิว
เบื ้องล่างชัดเจนกว่าขาขึัน .วันนี ้แดดแรงจริ งๆบ่ายแล้ วยังร้ อนอยู่เลยแต่ก็ดีกว่าตอนขาขึันและตอนแจกของ
มาก.ผู้ป่วยหนักๆก็น้อยกว่าเมื่อวานแต่ขายาหลายตัวเพราะนามาน้ อยเกินไป ผู้ป่วยที่ต้องทาแผลก็ไม่มากนัก
ยาที่ ข าดก็ เ ป็ น ยาแก้ ปวดเมื่ อ ยพวก NSAIDs เช่น norgesic, balm ยาใช้ น้ อ ยแต่ข าดเช่ น propranolol 10
furosemide Ranitidine ยาเชื ้อรา และยา acyclovir เพราะมีผ้ ปู ่ วยงูสวัดด้ วย ยาสาคัญอีกอย่างคือ ยาแก้ ไอ
เด็ก-ผู้ใหญ่ m. tussis และยาประจาในหน่วยแพทย์ D2, D5, Vitamin B co , Vit B 1-6-12, Multi vitamin เป็ น
ต้ น แต่ทาง กทม.ก็คงจัดหามาให้ ได้ ต่อไป ส่วนจาเป็ นใช้ ออกหน่วยพรุ่งนี ้พี่แกลมและหมอชนินท์ได้ ออกไปหา
ซื ้อก่อนวันนี ้แล้ ว ชุดของคณะแพทย์อาสาก็น่าจะมีน้องๆเภสัชมาจัดทาstockให้ ทกุ วันเข้ าออกและจัดเตรี ยมให้
พร้ อมออกหน่วยได้ ทกุ วันคงดียิ่งนัก
17.30 น. ถึงที่พกั คณะแพทย์ดยู าและออกไปจัดหาเพิ่มเติม ส่วนท่านอาจารย์เจ้ าคุณเทพฯไปตรวจเยี่ ยมวัด
ต่างๆ เพื่อให้ ความช่วยเหลือรวมทังวั
้ ดสาคัญวัดอนันตกุฎิวิหารที่มีประวัติอนั ยาว 40 ปี ก่อนสมเด็จท่านเคยมา
จาพรรษา แต่ปัจจุยนั ไม่สามารถเข้ าพักอาศัยได้ ต้องไปอยู่ในศาลาแทน ซึ่งท่านเจ้ าคุณก็ขอรับเป็ นเจ้ าภาพ
บูรณะเองทังหมด
้
เราทังหลายขออนุ
้
โมทนาด้ วยปิ ติยิ่ง เราเองวันนี ้ไม่คอ่ ยสยายมีไข้ ปวดศรี ษะบ้ างจึงไม่ได้ ไป
ไหนขออยู่ทารายงานบันทึกการเดินทางนี ้แทน ซึ่งก็ไม่ทรายว่าจะเป็ นที่ถกู ใจใครหรื อไม่ พรุ่งนี ้เช้ ามีแผนตรวจดู
ความเสียหายของวัดต่างๆต่อ ส่วนหนึง่ แบ่งคนไปรับของจากกทมC130 ทุกคนตังใจรอเต๊
้
นท์เพราะที่นี่เราเหมา
มาหมดเลย ฝนใกล้ ตกแล้ ว วันนี ้แทบทะเลาะกันเพราะเต๊ นท์ (ทังๆ
้ ที่สนามบินก็มีมากมาย) ส่วนตอนบ่ายซือ้
ยาสร็ จก็ออกหน่วยและแจกของต่ออีกประมาณ 200 ชุดมีน้องๆ แพทย์ขอมาช่วยงาน ผมก็เลยให้ สมัครผ่าน
แพทยสภาก่อนแต่ถ้าเป็ นก่อนวันที่ 10 ที่มีความจาเป็ นก็ยินดีประสานให้ ได้ บ้าง หลังวันที่ 10 ไปไทยเรารวมใจ
ทากันเป็ นทีมแพทย์อาสา จากแพทยสภาดีไหมครับ

บันทึกการเดินทางออกหน่วยแพทย์อาสาที่เนปาล ฉบับที่5/1 วันที่ 6 พ.ค.
เช้ าเตรี ยมยาออกหน่วยกันเสร็ จ ก็ไปจังหัน มีเรื่ องว่าน้ องแพทย์สองคณะอยากมาช่วยงานที่นี่และอยากไปแจก
ของเอง เราเลยต้ องบอกให้ ไปสมัครผ่านแพทยสภาก่อนเพื่อจะได้ ประสานดัยทางเนปาลให้ เรี ยบร้ อยก่อนออก
หน่วยส่วนของเราก็นาให้ พระธรรมทูตแจกหมดเพราะสะดวกในการบริหารงานให้ พอเพียงแจกจ่ายในแต่ละครัง้
ท่างไปมา 14 หมู่บ้านหมดข้ าวไปกว่า 30 ตันแล้ ว เต๊ นท์ ก็ต้องซือ้ แจกทุกวันให้ พอความต้ องการขณะนีเ้ ป็ น
บริ เวณรอบๆ ใกล้ กาฐมัณฑุ สัปดาห์หน้ าก็จะออกไปต่างจังหวัดแล้ ว เวลาและช่องทางในการบริ หารงานจึง
จาเป็ นมาก เราก็ทราบว่าตังใจมาทุ
้
กๆคนแต่ที่นี่ทางานเป็ นทีมใครทาตามใจตัวเองคนอื่นก็เดือดร้ อน ลดตัวตน
ลงงานก็จะมีคณ
ุ ภาพขึ ้น เช้ าไปดูวดั ที่เสียหายในเขตปาตัน เช่นวัดไทยศิริ ศากยะสิงหะ และวัดอนัตกุฎิวิหาร
ใกล้ วดั ลิงSyawamphunath เสียหายมากอยูท่ ี่พกั อยูไ่ ม่ได้ เลยพระ 15 รูปต้ องมาอยูศ่ าลาเล็กๆ และโรงครัวแทน
เต๊ นท์ก็ตงไม่
ั ้ ได้ ลิงกวนมากๆ ที่ต่างๆ มีทีมแพทย์พยาบาลมาดูแลผู้ป่วยให้ เห็นด้ วย กลับมาที่พกั ประชุมสรุ ป
เรื่ องยาเตรี ยมส่งแพทยสภาเสร็ จก็ไปออกหน่วยที่วดั พุทธภูมิวิหาร มีชาวบ้ านบ้ านพังเสียหายมารับแจกอาหาร
150ครัวเรื อนทีมแพทย์ตรวจรักษาประมาณ 100 คน พระเจ้ าอาวาสมีนิ่วในถุงน ้าดีขอให้ เราช่วยเลยรับปากจะ
รับมาป่ าตัดให้ ที่กทม.เมื่อท่านพร้ อม ส่วนพระลูกวัดมีครอบครัวอยู่ที่ Phakding ต้ องการเต๊ นท์มาก ข้ าวสาร
ด้ วย อย่างอื่ นมี คนส่ง แล้ ว พอดีสัปดาห์ หน้ าคณะพระธรรมทูตอาจลงพื น้ ที่ ต้องประสานดูแต่มี น้องหมอที่
เมืองไทยอยากไป ถ้ าไปเองต้ องยินไปแล้ วให้ ลกู หาบมารับ ถ้ านัง่ รถต้ องไปค้ างคืน ลองช่วยเขาดู กลับมาวัดห้ า
โมงท่านเจ้ าคุณพาไปบักตาปูร์ดหู น่วยแพทย์จีนให้ การรักษาผู้ป่วยและยังพาไปกาฐมัณฑุที่มีกมุ ารี อยู่บริ เวณนี ้
ได้ รับความเสียหายมาก ศาลาห้ าชันที
้ ่คนกาลังบริ จาคเลือดอยู่พงั ลงมาตายเป็ นร้ อยทังแพทย์
้
พยาบาลและผู้
บริ จาค กลับมาฟั งแนวทางการออกหน่วยระยะต่อไปน่าจะลาบากขึ ้น เรากลับกันพรุ่ งนีค้ งต้ องไปจัดเตรี ยม
หลายๆ อย่างเช่น ชุดแต่ง กายให้ เ ห็นเป็ นที ม , เครื่ องมื ออุปกรณ์ ออกหน่ว ย,ยาออกหน่วยที่ จัดไว้ เป็ น ชุด ๆ
เรี ยบร้ อยเตรี ยมออกได้ เลยเพื่อประหยัดเวลาและสะดวกกับแพทย์ , การให้ ปฐมนิเทศน้ องๆ ที่จะเดินทางมาชุด
หน้ า ใครว่างจะมาช่วยกันคงต้ องตัง้ war room จัดของที่ธรรมวิภาวัน ศุกร์ -เสาร์ ครับ มาคุยกันก็ได้ งานคงไม่
หนักมากนะ
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วันนี ้คณะแพทย์ประชุมจัดวางทีมไปช่วยคณะสงฆ์ที่เนปาลนาโดยพล.อ.ต.นพ. อิทธิพร รองเลขาแพทย์สภา
และคณะ ที่รพ.บารุงราษฎร์ สรุปคณะต่อไป 11 พ.ค.นี ้ในขณะที่คณะสงฆ์ไทยเนปาลก็ประชุมวางแผนให้ ความ
ช่วยเหลือทังในเมื
้
องนอกเมืองที่หา่ งไกลอย่างเป็ นระบบโดยศึกษาข้ อมูลตรงจากพระในพื ้นที่ ส่วนน้ องเบนซ์ของ
เราบอกว่างานไม่มีปัญหาอีกทัง้ ยังระดมทุนช่วยสร้ างสะพานเชื่อมทางที่ขาดในแหล่งธุรกันดานอีกด้ วย น่า
สรรเสริ ญและยกย่องทุกๆ คนจริ งๆ เราได้ รับมอบหมายให้ จดั ยาเวชภัณฑ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ ในทีมให้ พร้ อมไม่
อายทีมอื่น ถ้ าดูในรูปจะเห็นข้ อแตกต่างของทีมไต้ หวันกับที่ไทยได้ เลย แต่ก็ได้ จดั ทาเสื ้อทีมให้ แล้ ว ชุดประจาตัว
แพทย์ชุดยาและเวชภัณฑ์น่าจะทันจันทร์ นี ้ ชุดทีมคงต้ องรอคณะ 13 พ.ค คงได้ ใส่สมใจ ไม่ต้องอายทีมอื่นๆ
แล้ ว! ขอโทษทุกๆคนที่ทางานไม่เรี ยบร้ อย ประชุมเสร็ จเข้ าโรงพิมพ์บีบี ขอคุณอาไพบูลย์ทา sticker ฉลายยา
ภาษาเนปาลให้ จะได้ ตดิ พร้ อมถุงยาพรุ่งนี ้ ยาจากคุณน้ อง (ไทยนคร )และหมอนิสิต พร้ อมจัดโดยหมอน้ อยหน่า
พรุ่ งนี ้ ทีมอาสาเตรี ยมรับมือสุดกาลังสนับสนุนแนวหลังแพทยสภาของเรา เย็นเข้ าวัชรธรรมสถานฟั งโอวาท
พระอจ.สุธรรม ที่วชั รธรรมพรุ่งนี ้เช้ าเข้ ากทม.จัดหาอุปกรณ์ประจาตัวแพทย์ คุณหมอสพฤดีจดั การสัง่ ที่วดั ความ
ดันกับกระเป๋ าแพทย์แล้ ว วันอาทิตย์จดั การรวมทุกอย่างพิมพ์แยกประเภทจัดกล่องออกหน่วยและยาเสริ ม refill
ทุกอย่างให้ เสร็จ เย็นส่งโรงงานจัด pack pre deliivery เลียนแบบมูลนิธิดวงแก้ วเลย เตรี ยมส่งสนามบินสุวรรณ
ภูมิเช้ าวันจันทร์ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
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จัดยาช่ วยเนปาลรอบ 2
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อบรมปฏิบัตธิ รรม ณ วัชรธรรมสถาน โดยพระอาจารย์ สุธรรม สุธัมโม วัด
ป่ าหนองไผ่ และพระมหาจักรายุธ สัมปั ตโต วัดป่ าโนนขุมเงิน จ.สกลนคร
พระอาจารย์สุธรรมเมตตาแสดงธรรมให้ ผ้ ูปฏิบตั ิ ตังแต่
้ 6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม เสร็ จจากฟั งธรรม พระ
อาจารย์มหาจักรายุทธนาสวดมนต์ทาวัตรเย็นต่อ กลับออกจากหอธรรมก็ ล่วงเข้ า 4 ทุ่มแล้ ว อิ่มเอิบใจใน
ความสุขสงบของรสพระธรรม...วั นสุดท้ ายปิ ดคอร์ ส พระอาจารย์มหาจักรายุทธ เมตตาให้ พระกริ่ ง และซีดี
นิทานธรรมของท่านอาจารย์สธุ รรม เป็ นที่ระลึกแก่ผ้ มู าปฏิบตั ิ
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ช่ วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่ นดินไหวที่เนปาล
้ ่นอกเมือง กลุม่ หลวงพ่อ
วันที่ 12 พ.ค. เช้ าแบ่งกันออกไปหลายคณะท่านสุพจน์ออกไปแจกของและสารวจพืืนที
ไปเลี ้ยงอาหาแจกของที่รร.ส่วนเราไม่สามารถไปร่วมกับคณะใดๆได้ เพราะระบบยายังไม่เรี ยบร้ อยทุกคนตื่นแต่
เช้ าหลังอาหารเช้ าก็จดั ยาทาระบบกันต่อจนเที่ยงทานอาหารกลางวันเสร็ จหลวงพ่อให้ ไปส่วนล่วงหน้ าเตรี ยม
งานแต่รออยู่นานไม่มีใครตามออกไปที่รถ ก็เลยกลับเข้ าพักในห้ องพักเดียวตึกก็สนั่ ไหวอย่างรุนแรงจนข้ าวของ
ตกหล่อนมาหมดทุดคนวิ่งออกไปลานหน้ าวัดแต่เราภาวนาพิจารณาใจตน สักพักก็สงบแต่เดินลงมาข้ างล่างก็ดู

จะไหวๆอยู่ จึงรวมตัวกันไปนัง่ ที่ริมแม่นา้ ทุกคนเพราะต้ องออกจากอาคาร สักพักก็ตดั สินใจยกเลิกภาระกิจ
เเพราะเราได้ เห็นอาคารรอบวัดร้ าวบ้ างเอียงบ้ างกาแพงที่รร.ข้ างวัดก็พงั ลงบางส่วนตัวฐานล่างของวัดก็ร้าวแตก
ตลอด รถพยาบาลวิ่งไปมาเสียงดังฟั งชัดเลย ต่อมาก็ไหวอีกๆจนท่านเจ้ าอาวาสสัง่ ใก้ ทกุ คนไปอยู่บนสนามแล้ ว
กางเต๊ นท์อยู่ส่วนคณะแพทย์ออกมาสารวจพื ้นที่หวังว่าจะช่วยเขาได้ บ้าง พบเห็นอาคารต่างๆใกล้ วดั ร้ าวแตก
เสียหายหลายหลัง กลับมาได้ ทราบว่ามีรพ.พังร้ าวต้ องย้ ายผู้ป่วยออกมาที่ถนนจึงขอโอกาสหลวงพ่อท่านก็ให้
ไปช่วยเขา โชดดีอย่างยิ่งที่จดั ยาไว้ น้องๆ จัดยาชุดใหญ่สาหรับผู้ป่วยแผ่นดินไหวระยะต้ นได้ ในแค่ห้านาทีพร้ อม
เสร็ จทังยาฆ่
้ าเชื ้อ ชุดทาแผลชุดเข้ าเฝื อกฯลฯ ออกไปเกือบศก.แผ่นดินไหว น้ องๆ รี บไปประสานกับหมอที่นนั ้
จัดการช่วยเหลือผู้ป่วยเป็ นที่เรี ยบร้ อยและยังมอบยา และอุปกรณ์ตา่ งให้ ไว้ อีกสี่กล่องใหญ่ ก่อนจะลาจากกัน
เป็ นที่ยินดีนกั กลัยมาวัดตังเต๊
้ นท์นอนกันหน้ าลานวัดทังพระทั
้
งชี
้ และโยม ต่อมาไฟมา น ้ามาสบายแล้ วเรา ตัง้
เต๊ นท์เสร็จก็เขียนรายงานเตรี ยมยาและอุปกรณ์ะร้ อมเคลื่อนที่ได้ อย่างรวดเร็ว เพราะอาจเป็ นคืนนี ้พรุ่งนี ้หรื อ....
ขอบคุณสาหรับทุกๆ กาลังใจและความห่วงใยที่มอบให้ เราจะพยายามทาดีที่สดุ ที่เราทาได้ สาหรับทุกๆคนครับ

13 พฤษภาคม ภาระกิจวันนีเ้ ราจัดยาเวชภัณฑ์ฉุกเฉินสาหรับหน่วยฉุ กเฉินผู้ป่วย150_200คนและชุด
ตรวจรักษาประจากายเคลื่อนที่เร็ วสาหรับผป5-10คนอีกสามชุดเสร็ จแล้ วทานอหารเช้ าเป็ นข้ าวต้ มเปลี่ยนจาก

มาม่าแล้ ว เสร็จก็ตรวจร่างกายทีมงานพระเณร ชี คนวันและชาวบ้ านรอบๆจนเพลถวายภัตเสร็จหมอแอมกราบ
ลาท่านเจ้ าคุณและสังฆราชาเราไปส่งน้ องแอมเข้ า สนามบินได้ ตวั๋ เรี ยบร้ อยกลับมาประชุมเตรี ยมงานกับคณะ
สงฆ์ 1250มีไหวอีก4.2และ13.30ไหวอีก5.2ท่าอจ.สุพจน์รวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากประเทศต่างๆทังญี
้ ่ ปนอิ
ุ่ นเดีย
อเมริ กาและออสเตเรี ยคาดว่าจะมีไหวครัง้ ใหญ่อีกจึงอาจต้ องชลอการทางานรอดูสถานการไปก่อน บ่ายทาง
คณะแพทย์ก็ได้ คาสัง่ ให้ ชลอปฏิบตั ิการทางการแพทย์เช่นเดียวกันเพราะเอาความปลอดภัยของคณะเป็ นใหญ่
คุณหมอสมชายกับคุณหมอนิสิตก็ขมักเขม่นเตรี ยมจัดยาให้ เป็ นระบบเดียวกับยาชุดใหม่ที่จะส่งมาจากกทม.แต่
ก็ย่งุ ยากมากเพราะระบบเดิมที่วางไว้ ไม่ร้ ูเรื่ องยาปนกันไปหมดและไม่มีการเช็ค stock ท่านจึงต้ องออกแรงกัน
ยากลาบากพอควรทัง้ นีเ้ พื่อแพทยอาสาในรุ่ นต่อๆไปจะได้ ใช้ ระบบเดียวกันได้ สบาย ส่วนท่านใดที่มีความรู้
ความสามารถจะเปลี่ยนระบบกรณามาช่วยกันจัดในครัง้ หน้ าครัง้ นี ้ขอเก็ยความเก่งกาจฉลาดยิ่งไว้ กับตัวก่อน
ครับ พอจัดเสร็ จมีการประชุมร่วมกับคณะสงฆ์เนปาลสรุปจะลองออกกน่วยพรุ่งนี ้ดูว่าจะไหวไหมเราจึงต้ องเอา
ยาฉุกเฉินแยกออกและจัดยาประจาวันใหม่ การประเมินสถานการณ์จึงต้ องทาวันต่อวันจริ งๆ ส่วนคณะทาง
กทม.ก็เร่งให้ ทารายการยาส่งให้ วนั นี ้ไม่ทราบเลยว่าจะเสร็ จเมื่อใด นอกจากจัดยาตรวจรักษาแล้ วเรายังได้ ร่วม
มอบของให้ กบั ผู้เดือดร้ อนคณะต่างๆด้ วยถึงไม่ไปเยี่ยมเขาเขาก็พยายามมารับกับเรารู้สกึ ดีจริงๆ

วันที่14 พ.ค.58 วันนี ้เช้ าคณะแพทย์จดั เอายาชุดฉุกเฉินเก็บแยกไว้ แล้ วจัดยาออกหน่วยใหม่โดยจัดทากล่องยา
ออกหน่วยให้ ใช้ งานได้ สะดวกสบายกว่าเดิมแต่ยงั ไม่ทนั เสร็ จต้ องไปทานข้ าวต้ มเช้ าก่อ น ท่านเจ้ าคุณเมตตาให้
โอวาทสอนการทางานให้ เป็ นระบบเพื่อรุ่นต่อไปจะสบายขึ ้น กลับลงมาจากห้ องอาหารไปเตรี ยมยาจนเสร็ จแต่
ยังไม่ได้ พิมพ์ stock ยาไว้ ให้ รุ่นน้ องว่าจะพิมพ์คืนนี ้ เช้ า 8 โมงท่านเจ้ าคุณไปเยี่ยม วัดเราเลยออกมาสารวจ
พืน้ ที่ดูสภาพประเมินการออกหน่วยของรุ่ นต่ อไปและติดต่อขอเข้ า ชมหน่วยแพทย์ที่ 7 ของเยอรมันที่เคยไป
เยี่ยมเขาเมื่อครัง้ ก่อนที่บกั ตาปูร์ระหว่างทางดูบ้านเมืองสงบแล้ วไม่มีเสียงรถฉุกเฉินแล้ วแต่ชาวบ้ านยังอาศัยอยู่
ในเต๊ นท์เป็ นส่วนใหญ่ ถึงแค้ มป์ เยอรมัน 9.30 น.ฟั งเขาอธิบายการทางานอยู่นานพวก เขาก็เป็ นอาสาสมัครมา
ในนามประเทศจากมูล นิธิ Navis มี ทีม แพทย์ พ ยาบาลอาสาสมัคร วิศวะรวม15คนผลัดเปลี่ ยนกันทุกสอง
สัปดาห์ หน้ าที่ที่ให้ บริ การคือ 1. การตรวจรักษาผู้ป่วยในพื ้นที่พร้ อมรักษาผ่าตัดเล็กทุกวัน 2. การผลิตน ้าดื่ม
และน ้าใช้ ให้ ชมุ ชน น ้าดื่ม5000-10000 ลิตร น ้าใช้ 30000 ลิตรทุกวัน 3. สร้ างเต๊ นท์พกั ชัว่ คราวให้ ประชาชนใน
ชุม ชนประมาณ300 คน 4. สร้ างสิ่ ง อานวยความสะดวกให้ ชุม ชนชั่วคราวนี ้ เช่น ห้ องนา้ ไฟฟ้า solar cell
บริ จาคสิ่งของใช้ จาเป็ น รวมทัง้ อาหารบางส่วน 5.จัดเตรี ยมที่พักเต๊ นท์ นอนของจนท.ห้ องครัว เต๊ ท์นทางาน
เต๊ นท์เก็บของ ระบบยาและของใช้ จะผลัดเปลี่ยนทุกสองสัปดาห์ การติดต่อสื่อสารใช้ เนต-ในพื ้นที่และดาวเทียม
โดยมีศนู ย์ประสานงานในกาฐมัณฑุด้วย ทังนี
้ ้ได้ ตดิ ต่อเชิญเขามาบรรยายให้ แพทย์พยาบาลที่ประเทศไทยด้ วย
11.00 น. กลับไปทานอาหารกลางวันที่ฐาน มีการประชุมวางแผนการทางานต่อเนื่องในสัปดาห์ต่อไปเริ่ ม 18
พ.ค.คาดว่าทีมแพทย์ก็จะเริ่ มได้ ในเวลาเดียวกัน 12.30 น.ออกหน่วยที่ Tokha Jhora ซึ่งเป็ นเมืองบริ วารทาง
เหนือของกาฐมัณฑุ อยู่ห่างไปประมาณ20กม.แต่ใช้ เวลาเดินทาง1ชม.ผ่านทางพื ้นราบขึ ้นไปบนหุบเขาสูงแต่
สวยงามมากตามทางมีตึกรามบ้ านช่องเสียหายให้ เห็นเป็ นระยะๆชาวบ้ านยังพักอยู่ในเต๊ นท์ เป็ นส่ว นใหญ่
14.00 น.คณะสงฆ์แจกของให้ ผ้ ูประสบภัย คณะแพทย์เริ่ มงานขนานกันไปมีคุณหมอสมชายและหมอนิสิต
ตรวจ หลังจากอาสาสมัครพระไทย-เนปาลลงทะเบียนและวัดความดัน การจ่ายยามีอาสาสมัครอดีต 1st.Lady
มาช่วยอธิบายยาให้ ผ้ ปู ่ วยด้ วย ระบบการจัดยาที่ ดีทาให้ มีอาสามาช่วยได้ ง่ายขึ ้นการตรวจรักษาเรี ยบร้ อยเสร็จ
อย่างรวดเร็ ว สองชม.131 ราย เดินทางกลับฐานแล้ วออกไปสารวจราคาของที่จะซื ้อของให้ ชาวเนปาลและของ
ต่างๆสาหรับคณะในรุ่ นต่อๆไป คืนนีค้ งต้ องพิมพ์รายการยาทัง้ หมดที่ใช้ เก็บยาที่เหลือและจัดยาออกหน่วย
สาหรับน้ องๆชุดต่อไปและประชุมสรุปงานประจาวันและวางแผนงานในรุ่นต่อๆ ไปร่วมกับคุณหมอสมชายและ
คุณหมอนิสิตที่จะต้ องไปอบรมส่งงานในบ่ายวันเสาร์ ที่ 16 นี ้ให้ น้องๆ ที่จะเดินทางชุดต่อไปในวันที่ 18 นี ้ถ้ าไม่มี
เหตุเปลี่ยนแปลง

16- 17 พฤษภาคม
ทาบุญครบรอบวันมอบเสนาสนะวัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
16 พ.ค. เราทาวัตรสวดมนต์นงั่ ภาวนาและฟั งธรรมจากหลวงพ่อบุญมีครูจารย์ถ ้าเต่าเสร็จแล้ วบรรจุ
พระบรมสารี ริกธาตุพระที่วดั -ท่านสอนให้ สร้ างบารมีทาดีให้ มากๆ เพราะถ้ ายังต้ องอยู่ในวัฏฏสงสารก็จะเป็ น
เครื่ องช่วยเหลือเราให้ เอาอย่างพระโพธิสตั ว์ กรรมที่สร้ างจะติดในใจเราและจะนาเราไปสูส่ ิ่งที่ดีเช่นพระยศสะที่
เคยช่วยเผาศพเกิดอสุภะสัญญาในอดีตตามมาทาให้ เกิดเบื่อหน่ายในกามเดินออกจากบ้ านมาพบพระพุทธเจ้ า
ได้ ฟังธรรมและบรรลุธรรมได้ แต่ท่านเตือนว่าเวลาทาความดีต้องระวังอกุศลเข้ าแทรกต้ องคิ ดเป็ นมีสติตามรู้
ตามดูใจเพียรอยู่ สารวมระวังใจอยู่ทกุ ขณะแม้ ว่าจะยุงอยู่อย่างไรทางานมากเพียงไหนใจก็ไม่ทิ ้งธรรม มองอยู่
เห็นอยู่ในช่องทางแห่งกุศลรักษาไว้ สร้ างขึ ้นให้ คงอยู่อย่างดีส่วนสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ ้นทังความคิ
้
ดและการกระทาให้
รี บละเสีย ความคิดไม่ดีอกุศลใดๆ ต้ องรี บกาจัดอย่าให้ เป็ น กรรม-อย่าเอาถูกผิดกับโลก โลกเป็ นเช่นนัน้ เอง

รักษาและดูใจเรา อย่ามุง่ ผู้อื่นอย่าเพ่งโทษใคร ให้ เพ่งโทษเราแก้ ที่เรา ทุกๆ การกระทา จะใหญ่จะเล็กจะมากจะ
น้ อย ก็หาเหตุหาผล ย้ อนกลับมามองใจเรา แก้ ไขตัวเราใจเราเสมอ อย่าให้ อศุ ลมาแทรกได้

17 พ.ค. ทาบุญ ตักบาตรพระ 13 รู ปถวายจัง หันถวายไทยธรรมถวายผ้ าป่ ารวม 81,500 บาท
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ ให้ พรหลวงปู่ ให้ โอวาทวาทให้ พวกเราอยู่ในศีลในธรรมเสร็ จพิธีเช้ าก็ ปลูกป่ าด้ วย
แรงของพี่ๆ และเด็กนักเรี ยนบ้ านหินแหลมรวมเกือบสามพันต้ นบนที่ดินพื ้นใหม่ของวัดเป็ นที่สุขใจอิ่มบุญอิ่ม
ท้ องจากโรงทานแสนอร่อยตามเคยเสร็จงานมีของที่ระลึกและขนมให้ เด็กๆ อีกสุขใจอิ่มบุญจริงๆ

18 พฤษภาคม
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทูลเกล้ าถวายพระราชินีแห่ งภูฎาน
เราเดินทางเข้ าเฝ้าเพื่อทูลเกล้ าถวายพระบรมสารี ริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชแด่พระราชินีแห่ง
ประเทศภูฏานQueen Mother Ashi Dorji Wangmo Wangchuk เพื่อบรรจุ ณ วัด Drul Wangyal Lhakhang ที่
สร้ างให้ พ ระมหากษั ต ริ ย์ อ งค์ ที่ สี่ พ ระราชบิ ด าของกษั ต ริ ย์ จิ ก้ มี่ อ งค์ ปั จ จุบัน ท่า นทรงเป็ น ประธานมูล นิ ธิ
Terayana ดูแลการศึกษาศาสนาสังคม สาธารณะสุขงประเทศท่านสร้ างวัดให้ พระสวามีที่ ทรงครองราชอายุ16
และมอบพระราชอานาจให้ ประชาชนเป็ นประชาธิปไตรในปี 2551พร้ อมมอบราชสมบัติให้ เจ้ าชายจิ๊ กมี่แทนใน
ขณะที่ทุกคนในประเทศต้ องการท่านแต่ท่านบอกว่าเป็ นเวลาที่ดีที่สุดแล้ วและไม่ควรให้ ประเทศอยู่ในมือคน
เพียงคนเดียวเพราะต่อไปทุกเรื่ องเป็ นความไม่แน่นอนเสมอ เมื่อท่าบรรจุพระบรมธาตุเสร็จเราจะไปเยี่ยมกัน

25-27 พฤษภาคม
จาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินโดนีเซีย
นาพาคณะมาแสวงบุญศึกษารากเง้ าของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียนี ้ เป็ นการเดินทางเข้ า
ไปสู่อดีตอันรุ่งเรื องของชาวพุทธ ได้ สมั ผัสพลังศรัทธาอันยิ่ง ใหญ่ที่ยงั คงอยู่ตลอดไปอีกนานเท่านาน เหมือนจะ
เพิ่มพลังศรัทธาในใจพวกเราให้ มากขึ ้นในการกระทาบุญกุศล และก้ าวตามรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์
ทรงนาพาไป

บุโรพุทโธ ความยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาในอดีตใช้ เวลาสร้ างเกือบร้ อยปี ตงอยู
ั ้ บ่ นที่ราบที่แม่น ้าสอง
สายมาบรรจบกันประมาณ87เฮกเตอร์ ใช้ หินภูเขาไฟลาเรี ยงมาทางน ้าสร้ างขึ ้นประมาณ พ.ศ.1300 ก่อนนครวัด
300 ปี เป็ น จุด ก าเนิ ด ของอาณาจัก รศรี วิ ชัย ที่ เ กิ ด การแยกกัน ระหว่า งธิ ด าสองพระองค์ ท าให้ ฝ่ ายนับ ถื อ
พระพุทธศาสนา ย้ ายไปตอนเหนือของชวา-สุมาตราแต่ไปเจริญมากทางสุวรรณภูมิตอนล่าง ส่วนฮินดูต้อ งย้ าย
ที่ถึงสองครัง้ เพราะภัยภูเขาไฟและแผ่นดินไหวไปอยู่บนเกาะบาหลีจนเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ ชวาเปลี่ยนเป็ น
อิสลามในยุคต่อจากนัน้ ถ้ าย้ อนไปดูวดั เมนดุดที่เป็ นวัดแรกที่เริ่ มสร้ างปราสาทหินก่อนบุโรพุทโธ –ทาให้ นึกชื่น
ชมผู้ที่ใช้ ปราสาทเล็กๆ เป็ นพลังกาลังใจสร้ างจินตนาการสร้ างบุโรพุทโธที่ใหญ่เป็ นร้ อยๆ เท่าขึ ้นมาได้ ไม่มี
ศรั ทธาที่ เ ข้ ม แข็ง จริ งๆไม่มี ทางเกิ ดขึน้ ได้ เลยกุศลและบุญบารมียิ่ง ใหญ่เช่นนี ้ ชื่ อบุโรพุทโธ-แปลตามศัพท์
แปลว่าศาสนสถานหรื อวัดบนที่สงู monastry -above หมายถึงอารามหรื อศาสนะสถานที่อยูเ่ หนือสุดหรื อสูงสุด
หรื อยิง่ ใหญ่ที่สดุ นันเองแต่
้
บางคนแปลว่าวัดที่อยู่บนเขา? อาจเป็ นเพราะคนแปลส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็ นชาวพุทธมัง้
ครับ! สักครัง้ ในชีวิตน่าจะได้ มาชื่นชมกัน บุโรพุทโธมีลกั ษณะปิ ระมิดขัน้ บันไดสี่ฐานแรกสี่เหลี่ยมต่อจากนัน้
กลมสี่ ชัน้ ล่ า งเป็ นกามโลก-กามภพ คื อ โลกของสั ต ว์ ที่ ยัง วนเวี ย นอยู่ ใ นกาม-รู ป รสกลิ่ น เสี ย งสั ม ผั ส uncontrolled desire เป็ นผู้ตกอยู่ในวัฎฎะ ถูกจูงไปด้ วยตัญหา มีรูปแกะสลักของกรรมและผลของกรรมต่างๆ
ให้ ดสู ามชันต่
้ อมาเป็ นรูปภพ-รูปโลก controlled desire ผู้เริ่ มเห็นสัจจธรรมควบคุมตัญหาแล้ วหาทางออกจาก
ทุกข์ -มี รูปพุทธประวัติเ ป็ นหลั ก ละเอี ยดมากๆ ทัง้ ใบหน้ าท่า ทางที แสดงออกถึง อารมณ์ ค วามรู้ สึก ต่า งๆ
สามชันก่
้ อนสุดท้ ายเป็ นอรูปโลก เป็ นผู้บาเพ็ญเพียรเข้ าสมาบัตทิ ี่ไม่ยดึ ติดในรูปแล้ วตังแต่
้ ขนห้
ั ้ าจนถึงแปด แทบ
จะหลุดพ้ นไปไม่เหลืออะไรแล้ ว เช่นพวกโยคีตา่ งๆ แต่ก็ยงั มิใช่ทางพ้ นทุกข์ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธ
องค์ มีเจดีย์ 72 องค์บรรจุพระพุทธรู ปไว้ ภายในมีช่องสี่เหลี่ยมจตุรัสและขนมเปี ยกปูนโดยรอบทาให้ มองและ
สัมผัสองค์พระได้ เจดีย์ใหญ่สดุ ท้ ายภายในมีพระพุทธรู ปที่สร้ างไม่เสร็ จบรรจุอยู่ เพราะสุดท้ ายความสมบูรณ์
ย่อมไม่มีอยู่จริง จึงหยุดการสร้ างไว้ เพียงเท่านัน้ แต่ก็ยงั เป็ นเจดีย์แสดงถึงพระนิพพานความหลุดพ้ นจากวัฏฏะ
สงสารและทุกข์ทงปวง
ั้
ภาพรวมก็เป็ นเมนดูลา-(ชื่อวัดเมนดุด)แสดงถึงจักรวาลทังหมดที
้
่ครอบสรรพสัตว์ไว้
นันเอง
้

29 พฤษภาคม
เยี่ยมอจ.กาพลเพื่อนรักอีกครัง้ เพราะได้ ขา่ วว่าไม่สบายอีกและกาลังตัดสินใจ
ไปพบหมอเฉินที่ดแู ลคุณแม่ของเรา ท่านแข็งแรงขึ ้นแล้ วและต้ องเตรี ยมตัวก่อน
เดินทางว่าไปไหวไหม ทุกๆ คนคงต้ องช่วยกัน

30 พฤษภาคม
เยี่ยมหลวงพ่อปั ญญา โพธาราม หลวงพ่อกลับมาอยู่ห้องปลอดเชื ้อที่วดั เรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ 21 พ.ค.
เกือบสองสัปดาห์หลังมีอาการชักนานเกือบ 5 นาทีเมื่อ 18 พ.ค.ที่ผ่าน
มา แต่ทางคุณหมอสมบูรณ์ ผอ.รพ. โพธารามได้ ดแู ลเป็ น อย่างดี ทา
การตรวจร่ างกายแล้ วคาดว่าน่าจะมีเลือดออกในสมองอีกครัง้ สอง
สัปดาห์หลังชัก อาการโดยทัง่ ไป ปกติดี มีเสมหะมากกว่าเดิมเล็กน้ อย
ปอดและการหายใจปกติ แต่ดจู ะอ่อนเพลียและตอบสนองช้ าลงและ
ลดลงบ้ าง ทางรพ.นัดตรวจอีกต้ นเดือนหน้ าครับ

เยี่ยมชมรมพุทธฯ ที่รพ.บ้ านแหลมที่เราเคยมาเมื่อ 8-9 ปี ก่อน เลยสนทนาข้ อคิดเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อยจาก
การบวชแบ่งปันกัน พอหายคิดถึง ทราบว่าปัจจุบนั พัฒนาไปมากมีการนิมนต์ครูบาอาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐาน
มาให้ ธรรมะแก่จนท.และชาวบ้ านรวมทังคนป่
้
วยและญาติ เปิ ดโอกาสให้ ได้ ทาบุญกันทังทางการท
้
าทานและ
บุญกิริยาวัตถุอื่นๆ นับว่าเป็ นแบบอย่างที่ดีของจนท.รัฐ และรพ.ทัว่ ไป เสร็จแล้ วยังได้ ไปเยี่ยมวัดป่ าวัชรธรรมที่มี
ผู้ถวายที่ดนิ ริมป่ าโกงกางใกล้ ๆ วัด (3กม) สงบเงียบมีลมทะเลพัดมาตลอด ท่านอยากจะบูรณะศาลาใหม่ แต่ดู
จะลาบากอยูเ่ พราะอยูใ่ นเลนเลย ขอให้ สาเร็จสมใจหมาย

