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ประจาํเดือน มถุินายน  2564

• ครอบครัวของแม่ชีปุ๊กกี2 

เมื$อวนัที$ 8 มิถนายน ไดรั้บแจง้จากไลนก์ลุ่มของครอบครัว

ถึงสามเหตุการณ์

เหตุการณ์แรก นายสมพงษ์ ดวงจนิดา ติดเชืDอโควดิ ไปหา

หมอที$โรงพยาบาลวภิารามแลว้ แต่ยงัไม่ไดเ้ตียงรักษา

เหตุการณ์ที8สอง นายมนตรี ดวงจนิดา จะผา่ตดัขา เพื$อ

เอาเหลก็ออก เพราะมีหนองและเลือดไหลออกมา จะตอ้งควา้นเนืDอ

ออก เนื$องจากมีโรคประจาํตวัคือ โรคเบาหวาน อาจจะตอ้งตดัขาทิDง

จึงขอแผเ่มตตาใหห้มอรักษาใหห้ายและปลอดภยั

เหตุการณ์ที8สาม นางวชัรา สง่างาม รถลม้ ขอแผเ่มตตาให้

หายจากอาการบาดเจบ็

แหล่งที(มา:  แม่ชีปุ๊กกี0

วนัที$ 8 มิ.ย. – 15 ส.ค. แม่ชีปุ๊กกีDสวดมนต์ ต่อเนื$องหลายวนั ร่วมกบัการ

ส่งชื$อแผเ่มตตา มีรายงานผลมาดงันีD

1 2

1. ช่วงบ่าย นายสมพงษ์ที$ป่วยเป็นโรคโควดิ ไดเ้ตียงรักษา

เรียบร้อยแลว้ที$โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และไดเ้ริ$มรับการรักษา

วนัที$ 14 มิ.ย. อาการหายใจดีขึDน ทานขา้วไดเ้ยอะขึDน มีแรงมากขึDน และ

ไดอ้อกจากโรงพยาบาล ไปโรงพยาบาลสนาม ที$โรงแรม THE

EISERE แถวบางนา ณ ปัจจุบนัหายดีแลว้

2. นายมนตรี การผา่ตดัผา่นไปดว้ยความเรียบร้อย ปลอดภยั

รอแผลผา่ตดัสมานตวั ในวนัที$ 12 มิ.ย. แพทยอ์นุญาตใหก้ลบับา้นได้

รอแผลผา่ตดัสมานตวั ไดล้า้งแผลทุกวนั ณ ปัจจุบนัหายดีแลว้

3. นางวชัรา หายจากอาการบาดเจบ็จากรถลม้และกลบัมา

แขง็แรงเหมือนเดิม



ประจาํวนัที0 24 มถุินายน  2564

• นางสาว พชิญาภสัร์ จุ้ยประชา 

แหล่งที(มา: นางสาว พชิญาภัสร์ จุ้ยประชา

3 4

เมื$อวนัที$ 23 มิ.ย  นางสาว พชิญาภัสร์ จุ้ยประชา (ลูกสาวคุณกิVก  

จิตอาสา) ไดส่้งชื$อเพื$อขอแผเ่มตตาใหซี้สที$หลงั ขอใหมี้อาการเบาคลาย

ลง ขอใหมี้หนทางการรักษาที$ดี ที$ถูกตอ้ง และมีค่ารักษาพยาบาล 

วนัที$ 24 มิ.ย  คุณมุกแจง้มาวา่ ฝีแตกเองแลว้   หลงัจากส่ง  

ชื$อ      แผเ่มตตาอีกทัDงยงัไดรั้บคาํแนะนาํใหก้ราบพระเองที$บา้น ทาํให้

ไม่ตอ้งไปหาหมอและไม่ตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาล 

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของทุกๆท่าน

ประจาํวนัที0 27 มถุินายน  2564

• เรือเอกอดศัิกดิD เศรษฐวรานนท์ 

วนัที$   26 มิ.ย    คุณนิตยา (จุ๋ม)     ภรรยาของเรือเอก    

อดศัิกดิD เศรษฐวรานนท์ ไดส่้งชื$อขอแผเ่มตตาใหส้ามี ขอให้

ปลอดภยัจากเชืDอโควดิ เนื$องจากเพื$อนที$ทาํงานสามีติดเชืDอโควดิ 

ในวนัที$ 27 มิ.ย  คุณจุ๋มแจง้ ผลตรวจของสามีออกมาวา่

ไม่ติดเชืDอโควดิ 

แหล่งที(มา: คุณนิตยา เศรษฐวรานนท์ 



ประจาํวนัที0 17 กรกฎาคม 2564

• คุณพ่อของแม่ชีสไปร์ท 

แหล่งที(มา: แม่ชีสไปร์ท
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ประจาํวนัที0 21  กรกฏาคม  2564

• คุณธนากร และคุณสุรีรัตน์ (หลานของแฟน คุณเพญ็ จิตอาสา)

วนัทื$ 16 ก.ค  แม่ชีสไปร์ท ส่งมาขอแผเ่มตตาใหคุ้ณพ่อที$

ป่วยเป็นโควดิ เนื$องจากคุณพอ่ยงัไม่ไดเ้ตียงในการเขา้รับการ

รักษาตวั 

วนัที$ 17 ก.ค  แจง้ผลมาวา่ : คุณพ่อไดเ้ตียงเรียบร้อย และ

การรักษาเป็นไปดว้ยดี 

วนัที$  11 ก.ค   คุณเพญ็ส่งชื$อขอแผเ่มตตา เนื$องจาก

คุณธนากร และคุณสุรีรัตน์ ทัDงสองท่าน ติดเชืDอโควดิ ขอใหก้าร

รักษาเป็นไปดว้ยดี ปลอดภยั หายดีโดยไว

วนัที$ 21 ก.ค   คุณเพญ็แจง้ผลการแผเ่มตตา คุณธนากร

และคุณสุรีรัตน์หายป่วยจากโควดิแลว้ คุณหมออนุญาตใหก้ลบั

บา้นได ้

ขอบพระคุณพระสงฆ ์แม่ชี และจิตอาสาที$ช่วยแผเ่มตตา         

แหล่งที(มา: คุณเพญ็ จติอาสา



ประจาํวนัที0 1 สิงหาคม 2564

• พี8โจโจ้ ตดิเชืLอโควดิ

แหล่งที(มา: พี(โจโจ้
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ประจาํวนัที0 3  สิงหาคม  2564

• คุณขวญัล่า (พนักงานโรงแรมของคุณนิดเลอบัว) 

วนัที$ 12 ก.ค. พี8โจโจ้ส่งชื$อขอแผเ่มตตา เนื$องจากติดเชืDอโควดิ 

ขอใหป้ลอดภยั การรักษาเป็นไปดว้ยดี หายดีโดยเร็ว

วนัที$ 13 ก.ค. ทราบผลตรวจจากโรงพยาบาล จึงขอส่งแผ่

เมตตาต่อเนื$อง เพื$อใหอ้าการดีขึDนและหายป่วยในเร็ววนั

วนัที$ 1 ส.ค. แจง้ผลมาวา่   อาการป่วยหายดีแลว้ อีกหนึ$ง

สปัดาห์ จะพน้การกกัตวั 14 วนั ตามที$คุณหมอสั$ง 

ฝากกราบขอบพระคุณ พระอาจารย ์คณะพระสงฆ ์แม่ชี จิต

อาสา และกลัยาณมิตรที$ท่านแผเ่มตตามาใหโ้ดยตลอด

วนัที$  31 ก.ค. คุณนิดเลอบวั ส่งชื$อขอแผเ่มตตา ขอใหผ้ล

ตรวจโควดิของคุณขวญัล่า ซึ$ งเป็นพนกังานโรงแรมของคุณนิดเลอ

บวั   มีผลตรวจเป็นลบ เนื$องจากสามี ที$อยูค่อนโดเดียวกนั ติดเชืDอ

โควดิ

วนัที$ 3 ส.ค. คุณนิดเลอบวั แจง้ผลการตรวจหาเชืDอโควดิของ

คุณขวญัล่า ผลเป็นลบ ไม่ติดเชืDอ 

แหล่งที(มา: คุณนิดเลอบัว



ประจาํวนัที0 4 สิงหาคม 2564

• อาม่า และลูกสาว

แหล่งที(มา: คุณมายด์

9 10

วนัที$ 31 ก.ค. คุณนุชนารถ ไดส่้งชื$อขอแผเ่มตตาใหลู้ก

ชาย คุณรังสรรค์ ซึ$ งอยูที่$ชิคาโก  สหรัฐอเมริกาที$ติดเชืDอโควดิ ขอให้

ปลอดภยั อาการป่วยต่างหายโดยเร็ว

วนัที$ 7 ส.ค. แจง้ผลมาวา่ อาการป่วยต่างๆ หายและ ตรวจไม่

พบเชืDอแลว้

• ลูกชายคุณรังสรรค์ 

คุณมายด ์ส่งชื$อขอแผเ่มตตา เนื$องจาก อาม่าและลูก

สาวอาม่าติดเชืDอโควดิ 

หลงัจากส่งแผชื่$อเมตตา เพียง 4 วนั แจง้ผล มาวา่

หายป่วยจากโควดิแลว้ หายไวมากๆ ไม่พบเชืDอแลว้ เหลือ

เพียงแต่อาการไขนิ้ดหน่อย รอหลงัจากการกกัตวัอีก 14 วนั 

เพื$อตรวจหาเชืDออีกรอบ  

แหล่งที(มา: คุณนุชนารถ



ประจาํวนัที0 11 สิงหาคม 2564

• อดตีเณรอคิวิ และอดตีเณรเฟน 

แหล่งที(มา:  คุณแม่ของอดีตเณร
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• นายก่วนฮก 

วนัที$ 5 ส.ค. คุณแม่ของอดีตเณรส่งชื$อ

ขอแผเ่มตตา เนื$องจากอดีตเณรทัDงสองท่านติด

เชืDอโควดิ ขอใหห้ายดีโดยเร็ว

วนัที$ 11 ส.ค. คุณแม่ของอดีตเณร แจง้

มา อดีตเณรเฟน หายดีแลว้ ส่วนอดีตเณรอิคิว 

เหลืออาการอีกเพียงนิดหน่อย 

วนัที$ 11 ส.ค. ลูกสาวของนายก่วนฮก ไดส่้งขอแผเ่มตตา

ในหวัขอ้ป่วยกาย / ป่วยใจ

วนัที$ 12 ส.ค. แจง้ผลมาวา่   จากอาการปวดตน้คอ การลุก

ลาํบากตอ้งนั$งหลบั พอส่งชื$อแผเ่มตตา คุณพอ่กน็อนได ้อาการ

ปวดตน้คอเบาลง ช่วงเยน็ๆ คุณพอ่สามารถลุกเดินกบัไมเ้ทา้ได ้

อาการปวดตน้คอยงัคงมีอยูบ่า้ง   แต่กทุ็เลาเบาลง

แหล่งที(มา:  ลูกสาวนายก่วนฮก



• คุณองัสนา เพิ8มพูล 

แหล่งที(มา:คุณอังสนา เพิ(มพูล
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• คุณณภาภัช   เพิ8มพูล / คุณวเิศษ ผ่านเมือง

วนัที$ 3 ส.ค. ไดส่้งชื$อขอแผเ่มตตา ขอใหไ้ดไ้ปฉีดวคัซีน

โควดิ 

วนัที$ 12 ส.ค. แจง้ผลมาวา่   เมื$อวนัที$ 6 ส.ค. ไดรั้บแจง้ให้

ไปฉีดวคัซีนได ้ทัDงที$ในตอนแรกโทร ไปถามที$อนามยั เขาบอกวา่

อยูล่าํดบัที$1671  ณ วนัที$ถามไป เจา้หนา้ที$บอกวา่ขณะนีD คิวยงัอยูที่$

ลาํดบั 1060  ตอ้งรอไปก่อน แต่ยงัไม่ทราบวา่จะไดเ้มื$อไหร่ เพราะ

มีหลายตาํบล  กไ็ม่คิดวา่จะไดเ้ร็วกวา่ที$คิดไว้

วนัที$ 3 ส.ค. ส่งชื$อขอแผ่

เมตตาขอให ้ ไดไ้ปฉีดวคัซีนโควดิ 

วนัที$ 12 ส.ค. แจง้วา่ ไดรั้บ

การฉีดวคัซีนเรียบร้อยแลว้เมื$อ

วนัที$ 8 ส.ค.



ประจาํวนัที0 14 สิงหาคม 2564

• คุณสมนึกและคุณปุณณฐัฐา

แหล่งที(มา: แม่ชีกลมเกลียว

15 16

• คุณไพบูลย์   ติดเชืDอโควดิ 

วนัที$ 4 ส.ค. แม่ชีกลมเกลียวส่งชื$อขอแผเ่มตตา 

เนื$องจากทราบผลวา่ คุณสมนึกและคุณปุณณฐัฐา ทัDงสองท่าน

ติดเชืDอโควดิตัDงแต่วนัที$ 27 ก.ค. ขอใหป้ลอดภยัและหายดี

โดยเร็ว

วนัที$ 14 ส.ค. แจง้มาวา่   หายดี  และตรวจไม่พบเชืDอ

แลว้

วนัที$ 1 ส.ค. ทราบวา่ติดเชืDอโควดิ

วนัที$ 2 ส.ค. เริ$มส่งชื$อขอแผเ่มตตาใหห้ายป่วย และ

กลบับา้นไดโ้ดยเร็ววนั

วนัที$ 7 ส.ค. ผูส่้งชื$อแผเ่มตตา ไดโ้ทรไปสอบถามลูก

สาว แจง้วา่ อาการดีขึDน แต่ยงัมีผลขา้งเคียงกบัค่าเบาหวาน ซึ$งขึDน

ถึง 300 จึงขอส่งรายชื$อแผเ่มตตาต่อ

วนัที$15 ส.ค. ผูส่้งชื$อแผเ่มตตา ไดโ้ทรไปสอบถาม

อาการเพิ$มเติม ไดรั้บแจง้กลบัมาวา่ ค่าเบาหวานลงแลว้ ไปขึDนที$

ความดนั 169

สรุปวา่ทัDงโควดิและเบาหวานหายแลว้ เหลือความ

ดนัที$ขึDนสูง

แหล่งที(มา: คุณไพบลูย์



แหล่งที(มา:  คุณสีม่วง

17 18

• อาม่าฮาเฮ

• คุณสีม่วง ติดเชืDอโควดิ

วนัที$ 1 ส.ค. ทราบวา่คุณสีม่วงติดเชืDอโควดิ

วนัที$ 2 ส.ค. เริ$มส่งชื$อขอแผเ่มตตา ขอใหห้ายป่วย

โดยเร็ว

วนัที$ 15 ส.ค. แจง้มาวา่ ผูป่้วยรายนีDไดห้ายป่วย

กลบับา้นไดแ้ลว้ ตัDงแต่วนัที$ 11 สค. แต่ยงัตอ้งอยูใ่นระหวา่งกกัตวั

ต่ออีก 14 วนั

วนัที$ 24 ก.ค. ส่งชื$อแผเ่มตตาใหอ้าม่าและลูกสาวอาม่าใน

หอ้งสวดมนต ์เนื$องจากวนัที$ 21 ก.ค. อาม่าไดข้อวทิยธุรรมะใหพี้$เขย

อาม่า ที$เป็นอมัพฤกษค์รึ$ งซีก ทาํใหห้ลงัจากวนัที$ขอวทิยไุปแลว้ อาม่า

รับกระแสเมตตาพระอาจารยไ์ม่ได ้อาม่าและลูกสาวติดขดัในฟังธรรม

ของพระอาจารย ์   คืออินเทอร์เน็ทของอาม่ามีปัญหา มีเหมือนดาวมา

บงัหนา้สมเดจ็พอ่ ส่วนลูกสาวอาม่า ปวดบ่ามาจนถึงแขนขา้งขวา และ

รู้สึกขีD เกียจ ตาลืมไม่ขึDนจะหลบัอยา่งเดียว แต่พยายามฝืนนั$งฟัง แต่กย็งั

มีอาการหนกัหวั  และระหวา่งวนัที$เล่นกบัลูก กห็ลบักลางกลางอากาศ



19 20

จนตอนเชา้ ของวนัที$ 24 ก.ค. พระอาจารยส์อนเทศนส์อนคนๆหนึ$ง ให้

ร้องขอจากพระแม่กวนอิม เพราะท่านนัDนกม็าจากสายพระแม่กวนอิม

เช่นกนั

วนัที$ 14 ส.ค. แจง้อานิสงส์จากการแผเ่มตตา วา่อาม่าได้

สามรถเขา้ร่วมปฏิบติัธรรมออนไลน์ ถึงขัDนสามารถเดินจงกรมไดโ้ดย

ไม่ตอ้งใชไ้มเ้ทา้และไม่ตอ้งมีใครจูง และรับกระแสเมตตาจากพระ

อาจารยไ์ดม้าก ส่วนทางลูกสาวอาการเวทนาต่างๆ กห็ายไป จนรับ

กระแสเมตตาจากพระอาจารยไ์ดแ้ละซาบซึD งบุญคุณพระอาจารย์ แม่ชี

พระสงฆที์$สวดมนตใ์ห้ ส่วนผูป่้วยกย็งัคงใหฟั้งวทิยธุรรมะต่อไป

เพราะยงัมีอาการร้องโวยวาย และภรรยาผูป่้วยคือ พี$สาวอาม่า เมื$อไดฟั้ง

วทิยธุรรมะแลว้ บอกวา่จิตเบาสบายคลายจากความเครียดไดม้าก

• คุณอารีรัตน์ แซ่เซียว และครอบครัว

"โยมขอส่งคาํขอบคุณและเรื$องราวการรักษาของ

ครอบครัวอารีรัตน์ แซ่เซียว เขา้มานะคะ

โยมรู้สึกซาบซึD งในพทุธมหาเมตตา ขอกราบแทบเทา้

สมเดจ็พอ่องคป์ฐม พระแม่กวนอิม พระอาจารย์ และกราบ

ขอบพระคุณแม่ชี และทุกๆท่านที$ช่วยแผเ่มตตาใหก้บัทุกคนที$ตอ้งการ

ความช่วยเหลือและส่งรายชื$อเขา้มานะเจา้ค่ะ

วนัที$ 19 ก.ค. (เยน็) โยมทราบข่าววา่คุณอารีรัตน์ และ

ครอบครัวติดเชืDอโควดิ จากการที$พี$สาวพาคุณพอ่สมพงษ์ แซ่เซียว ไป

ฉีดวคัซีนที$กรุงเทพ
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วนัที$ 20 ก.ค. (เชา้) โยมไดส่้งชื$อมาขอใหช่้วยแผเ่มตตาให้

ทัDงครอบครัว ขณะนัDนทัDงครอบครัวไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั ตอ้งถูกแยกรักษา

กนัคนละที$ตามอาการที$เป็นมากนอ้ย นอ้งฮารุ (ลูกชาย) กบัคุณอารีรัตน์

กถู็กแยกจากกนัค่ะ

วนัที$ 20 ก.ค. (เยน็) คุณพอ่สมพงษแ์ละคุณอารีรัตน์ เป็น

มากขึDน เชืDอลงปอด เพราะภูมิตา้นทานตํ$าอยูก่่อนแลว้ (คุณพอ่เป็นโรค

ร้ายช่วยตวัเองไม่ไดม้ากนกั ส่วนคุณอารีรัตนเ์ป็นภูมิแพ)้ แต่มีขอ้ดี

ตรงที$ทัDงครอบครัวถูกยา้ยมาอยูห่อ้งเดียวกนัเพราะตอ้งช่วยกนัดูแลคุณ

แม่สาครที$ฟอกไตหนา้ทอ้งทุกวนั และช่วยดูแลการขบัถ่ายและเรื$อง

อื$นๆของพอ่

วนัที$ 21 ก.ค. โยมไดส่้งชื$อแผเ่มตตาอีกครัD ง และขอใหช่้วย

แผเ่มตตาต่อเนื$อง 3-5 วนั พระอาจารยก์เ็มตตาเราทุกคนมากเหลือเกิน

ค่ะ ใหท้ัDงอ่านและทาํอกัษรตวัวิ$งใหด้ว้ยตามจาํนวนวนัที$ขอ โยมซาบซึD ง

ใจแทนนอ้งอารีรัตนแ์ละครอบครัว และทุกคนที$ไดรั้บเมตตามากค่ะ

วนัที$ 22 ก.ค. (เชา้) คุณพอ่สมพงษจ์ากไป สามีของคุณ

อารีรัตน์ (คุณเรืองยทุธ พลขนัธ์) ที$เพิ$งกลบัมาบา้นได้ 2 วนั ตรวจ

พบวา่ติดเชืDอโควดิ แต่อาการไม่มาก ถูกแยกไปรักษาที$โรงพยาบาล

สนาม ไม่ไดเ้จอกนัอีก หลงัจากเผาคุณพอ่ในวนันัDนแลว้

วนัที$ 23-27 ก.ค. กไ็ดรั้บการแผเ่มตตาใหทุ้กวนัค่ะ ช่วงที$

แยกกบัสามีและเพิ$งเสียคุณพอ่ไปนัDน คุณอารีรัตนอ์าการหนกัมาก

ค่ะ ตอ้งใชเ้ครื$องช่วยหายใจ และถา้หายใจไม่ดีขึDนกต็อ้งโดนเจาะ

คอ ส่วนสามี (คุณเรืองยทุธ พลขนัธ์) กเ็ป็นมากขึDน ไอเป็นเลือด2-3

ครัD ง จึงถูกยา้ยเขา้มารักษาที$โรงพยาบาลเดียวกนั ส่วนคุณแม่

สาครอาการทรงๆอยู่ แต่นอ้งฮารุนัDนอาการดีมากค่ะ คือติดเชืDอแต่

ไม่แสดงอาการป่วยแต่อยา่งใด
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เมื$อตอนกลบับา้นมาวนัแรกๆ คุณอารีรัตนต์อ้งกลบัมาทาํ

ความสะอาดบา้น (บา้นที$ไม่มีคุณพอ่ สมพงษอ์ยูอี่กแลว้) ตอ้งคอย

ช่วยติวช่วยสอนนอ้งฮารุทาํการบา้น เนื$องจากนอ้งฮารุตอ้งเรียน

ออนไลนต์ามหลงัเพื$อนๆอยู่ 3 สปัดาห์ ขณะนีDอยูใ่นช่วงสอบ นอน

ดึกกนัทุกคืน) และเมื$อคุณแม่กลบัมากช่็วยดูแลคุณแม่ดว้ย ทาํใหย้งั

พกัผอ่นไดไ้ม่เพียงพอและมีอาการเหนื$อยอยู่ ตอ้งใหอ้อกซิเจนเป็น

ระยะๆ แต่เพราะไดรั้บความเมตตาอ่านรายชื$อมาตลอด จนวนันีD คุณ

อารีรัตนก์อ็าการดีขึDนเรื$อยมาค่ะ ทัDงสามี คุณเรืองยทุธ คุณแม่สาคร

และพี$สาว... ทุกคนกอ็าการดีขึDนเป็นลาํดบั

ดว้ยความเมตตาจากเบืDองบน พระอาจารยเ์มตตา และ

ทุกๆคนที$นี$เมตตา ครอบครัวของคุณอารีรัตน์ แซ่เซียว จึงมีวนัที$ดี

วนันีDค่ะ กราบขอบพระคุณมากนะคะ”

วนัที$ 28 ก.ค. (ยงัคงไดรั้บการแผเ่มตตาต่อเนื$องทุกวนั) คุณ

อารีรัตนก์อ็าการดีขึDน สามารถหายใจเองได้ โดยไม่ตอ้งใชเ้ครื$องช่วย

หายใจแลว้

วนัที$ 3 ส.ค. คุณอารีรัตนก์ไ็ดก้ลบับา้น ตามมาดว้ยนอ้งฮารุ

วนัที$ 5 ส.ค. ส่วนสามี (คุณเรืองยทุธ พลขนัธ์) หลงัจากไดรั้บ

การแผเ่มตตาตัDงแต่วนัที$ 2 ส.ค. กอ็าการดีขึDน จนกลบับา้นได้ ตอนนีDกไ็ด้

อยูพ่ร้อมหนา้กนัพอ่แม่ลูกอีกครัD ง

หลงัจากนัDนอีกไม่กี$วนั คุณแม่สาครและพี$สาว (ที$คุณหมอให้

อยูโ่รงพยาบาลก่อนเพราะเป็นห่วงเรื$อง คุณแม่ป่วยเป็นโรคไต ตอ้งดู

ใกลชิ้ด) กไ็ดก้ลบับา้น เป็นเรื$องที$น่ายนิดีกบัครอบครัวของคุณอารีรัตน์

มากๆ
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• คุณกาญจนา• คุณหญงิมทูี จติอาสา

วนัที$ 9 ส.ค. คุณหญงิมทูี จิตอาสา ไดส่้งชื$อขอแผ่

เมตตา เนื$องจากติดเชืDอโควดิ ขอใหคุ้ณหมอรักษาไดถู้กทาง ไม่

มีอาการแพย้า และหายโดยไว และสุขภาพแขง็แรงในเร็ววนั

วนัที$ 19 ส.ค. รายงานผลการแผเ่มตตา วา่หายดีแลว้

กราบขอบพระคุณ ซาบซึD งในความเมตตาของพระอาจารย์ คณะ

พระสงฆ์ คณะแม่ชี และกลัยาณมิตรที$ไดใ้หค้วามช่วยเหลือแผ่

เมตตาใหห้ายจากโรคโควดิ

วนัที$ 20 ส.ค. คุณกาญจนา  เริ$มส่งมาขอแผเ่มตตา เนื$องจากมี

ความทุกขใ์จ 

วนัที$ 22 ส.ค. แจง้มาวา่ มีความทุกขใ์จมากแต่พอไดฟั้ง

ธรรมจากพระอาจารยแ์ละไดรั้บพลงัแห่งเมตตาของพระอาจารยก์ดี็

ขึDน ความทุกขท์างใจเบาคลายลง 

แหล่งที(มา:คุณกาญจนา


