กันยายน 2558
1-2 ก.ย. จัดเตรี ยมของนาไปช่ วยผู้ประสบภัยนา้ ท่ วมที่ประเทศเมียนม่ าร์
หลวงพ่อบุญมีครู อาจารย์ถ้ าเต่าจะนาคณะไปประเทศเมียนม่าร์ วนั ที่ 3-4 กันยายนนี้ เพื่อมอบยาเวชภัณฑ์
อุปกรณ์การแพทย์ เครื่ องพ่นยาเครื่ องนึ่งอุปกรณ์ ของถวายสงฆ์ฯกว่ายีส่ ิ บลัง แต่เรายังต้องไปซื้ อเพิม่ ที่ยา่ งกุง้ อีก
มาก เช่ น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ระบบโซล่ าเซลสาหรั บไฟฟ้ าที่สถานี อนามัยและอุ ปกรณ์ เครื่ องมื อแพทย์อีก
หลายรายการที่ยา่ งกุง้ รวมค่าใช้จ่ายราวห้าแสนบาท ขอให้สิ่งเหล่านี้ จงเป็ นประโยชน์แก่พวกเขาที่เดือดร้อนด้วยเถิด

3-4 ก.ย. ร่ วมกันสร้ างอนามัย มอบข้ าวสารอาหารแห้ ง บูรณะวัดทีพ่ ม่ าจากอุทกภัย
(1) 3 ก.ย. มอบของยาเวชภัณฑ์และเครื่ องมือแพทย์พร้ออมชุ ดไฟฟ้าโซล่าเซลให้กานันที่เมืองฮินทาด้า
แล้วที่สานักงานผชท.ทร.ไทย-ย่างกุง้ เสร็ จแล้วไปมอบอุปกรณ์ การรแพทย์ 8 รายการที่บริ ษทั นาเขาเครื่ งมือ
แพทย์จากไต้หวัน ท่านอาจารย์บุญมีเมตตาแสดงธรรมโปรดผูใ้ ห้และผูร้ ับเป็ นที่ปิติยิ่ง ทุกคนมีความสุ ขร่ วมกัน
ขออนุโมทนาบุญกับที่มีส่วนร่ วมในบุญนี้ครับ

(2) 4 ก.ย. ออกจากร่ างกุง้ ตีสี่ เดินทางมาฌองดงถึงวัดพระธาตุฌองดง 6.30 น.ทาวัตรเช้าเสร็ จแล้วลงเรื อ
ข้ามแม่น้ าอิ รวดี ไป 1 ชม.ข้ามสันเขื่ อนลงเรื อไปต่อในพื้นที่ น้ าท่วมอี กครึ่ งชม. ถึ งวัดอนัตตะ เจ้าอาวาสพระ
ปั ญญาศิริรอรับอยู่พร้ อมชาวบ้านอิมมะ ถวายจังหันครู จารย์เสร็ จก็ทานอาหารเช้ากับชาวบ้าน มอบสังฆทาน3
กล่องจากกทม.และปัจจัยช่วยบูรณะวัดสามแสนแล้วมอบข้าวสารอาหารแห้งข้าว 20 kg. มาม่า 1 ลังแก่ชาวบ้าน
สองร้ อยชุ ด ส่ วนที่เหลื อท่านเจ้าอาวาสจะนาไปมอบเองกับคนที่มาไม่ได้เช่ นชราและพิการป่ วยเป็ นต้น กลับ
ออกมาอีกชม..ครึ่ งถึงฝั่งฌองดงเกือบเที่ยงแล้ว เดินทางต่อเข้าย่างกุง้ อีกราวสามชม.

9 ก.ย. ประชุมวางแผนจัดสร้ างอาคาร รพ.ดูแลผู้ป่วยสูงอายุและพิการ
วันนี้ พวกเราวางแผนการจัดสร้างอาคารรพ.ดู แลผูป้ ่ วยสู งอายุและพิการ ณ ศูนย์ 62 คุยกันกับเจ้าหน้าที่
คุณหมอและพยาบาล ยังมีคุณสันติสุ ขและคุณชัยวัฒน์จากกรมโยธาฯและอ.ชุมเขต จาก มธ. มาช่วยวาง Master
Plan และแบบโครงสร้างอาคาร สรุ ป ในแผนหลักจะมีการต่อเชื่ อมอาคารหลักกับอาคารที่ จะบู รณะใหม่และ
อาคารสร้ างใหม่ด้านหลัง เป็ นสามอาคาร 1.หลังเดิ มด้านหน้าน้าเป็ นการดู แลทางการแพทย์ 2. หลังกลางจะ
บูรณะจากอาคารเดิมเป็ นอาคารหลักในการดูแลและกิจกรรมต่างๆ 3.อาคารใหม่ดา้ นหลังจะเป็ นกายภาพบาบัด
วารี บ าบัด ฯลฯ นอกจากนี้ ต้อ งปรั บ แต่ ง สวน ทัศ นี ย ภาพ ที่ จ อดรถ ถนน ทางเดิ น และที่ รั บ ส่ ง ผป.ด้ ว ย
ขั้นตอนต่อไป หลังทาผังหลัก ก็ทาาแบบทาโครงการ ประเมินราคาและขออนุมตั ิ จัดสร้างต่อไปครับ

12 ก.ย. งานมุทติ าจิต อายุวัฒนมงคลพระอาจารย์ จริ วัฒน์ วัดป่ าไชยชุมพล
วันแสดงมุทิตาจิตต่อพ่อแม่ครู จารย์หลวงพ่อจิรวัฒน์ พระครู วชั รธรรมาจารย์ สามปี ก่อนเราทากระเป๋ า
ถวายท่านแต่ปีนี้เป็ นไฟฉายที่อยากจะให้อานิสงส์ได้ขจัดความมืด (ในใจศิษย์) ออกไป

14 ก.ย. วัดป่ าสุนันทาราม จ.กาญจนบุรี
กราบท่านหนูพรหม เจ้าอาวาสวัดป่ าสุ นนั ทาราม ถวายไทยธรรมและรู ป
ท่านคาเวสโก กราบพระธาตุองค์หลวงตาพระมหาบัวที่แปรจากชานหมาก พร้อม
ดูแบบเจดียข์ นาดเดียสกันที่จะสร้างที่วดั ป่ าบัวแก้ว แต่ของสมเด็จขนาดประมาณ
ฐาน 30 สู ง 30 เมตรครับ

17 ก.ย. บูรณะสถานีอนามัยที่ฮินทาดา
จากการที่เราได้ไปออกหน่วยช่วยพี่นอ้ งชาวพม่าที่ปาเต็ง ฌองดงและฮินทาดา เราพบว่าสถานี อนามัยที่
นั้นมีแค่เตียงไม้ไผ่เตียงเดียวและเครื่ องมือที่ตอ้ งต้มน้ าแช่เพียงสองสามชิ้น เพื่อใช้ทาคลอด เราจึงช่วยกันจัดซื้ อ
อุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์เตียงทาคลอด เตียงผูป้ ่ วย เตียงเด็กแรกคลอด เปลขนย้ายผูป้ ่ วย โต๊ะวางเครื่ องมือและรถ
ทาแผล อีกทั้งเครื่ องนึ่ งฆ่าเชื้ อโรค เครื่ องพ่นยาขยายหลอดลมสาหรั บผูป้ ่ วยหื ดหอบ รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์

ต่างๆ สาหรับออกหน่วยสี่ ห้าร้อยคนอีกหนึ่งชุด อุปกรณ์ ทาแผลและอุปกรณ์จาเป็ นต่างๆ เช่นเครื่ องวัดความดัน
เครื่ องช่วยฟั งส่ งให้ที่อนามัยเรี ยบร้อยแล้ว ทางหมู่บา้ นได้ทาพิธีรับของโดยท่านกานันและหัวหน้าหมู่บา้ นทั้ง 7
ที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของอนามัย นี้ (รวมชาวบ้า นประมาณ 6000 คน) ได้ส่ ง รู ป มาให้ พ วกเราดู ก ัน ขอ
อนุ โมทนาบุ ญกับทุ กๆ ท่านที่ มีส่วนในกุศลนี้ นะครั บ ขออานาจแห่ งทานนี้ จงบันดาลให้ท่านและครอบครั ว
ตลอดบุคคลอันเป็ นที่รักของท่านจงประสบความสุ ขความเจริ ญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปครับ

18 ก.ย. รั กษาอาการอาพาธท่ านเจ้ าอาวาสวัดอรุ ณรั งษี จ.นครนายก
เจ้าอาวาสวัดอรุ ณรังษี อาพาธมือเท้าตายทั้งซ้ายขวา ออกจากรพ.มาเดื อนกว่ายังช่ วยตนเองไม่ได้ มาดู
ประเมินแผลแล้วมีติดเชื้ อบ้างเล็กน้อยสอนวิธีทาความสะอาดแผลกับทางวัดพร้ อมมอบอุปกรณ์ ทาแผลไว้ให้
พร้อมปัจจัยและสังฆทานเป็ นผ้าอาบสองผืนและรังนก เสร็ จแล้วนัดคุณหมอวัชริ นทร์รับป่ วยเข้ารพ.

