สิ งหาคม 2559
6 สิงหาคม
งานบูชาคุณสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 แห่งกรุ งรั ตนโกสินทร์ ที่อาคารกี ฬ าในร่ ม ศูนย์
เยาวชนสวนลุมพินีครัง้ ที่ 6 ได้ รับเมตตาจากพระอาจารย์เฉลิม ธัมธโร นาบิณฑบาตรวมตักบาตรพระทังหมด
้
9
รู ปที่สวนลุมมีผ้ มู าร่ วมงานพอสมควรอาจดูน้อยกว่าครัง้ ก่อนๆ เพราะติดธุระและฝนตกปรอยๆ แต่ก็มีเพื่อนๆ
พี่ๆ น้ องๆ ที่รักมาร่วมกันหลายคนพอเป็ นที่ชื่นใจ คุณรุ่งชัยกรุณาอัญเชิญพระบรมสารี ริกธาตุมาให้ เพื่อถวาย
บรรจุในองค์พระเจดีย์ท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ สวยงามและมีคา่ มากๆ ขอขอบพระคุณกองทุนบัวกลางน ้าด้ วย
นะครับ วันนี ้หลวงปู่ เฉลิมเมตตาให้ ธรรม ในการปฏิบตั ิตนในศีลสมาธิเพื่อก่อให้ เกิดปัญญาดูแลตนไปในทุกภพ
ชาติ กราบพ่อแม่ครูจารย์ทกุ ๆ ท่านครับ

โรงทานก๋วยเตีย๋ ว, ข้าวหน้าไก่ และขนมหวาน

19-21 ส.ค.
อบรมปฏิบตั ธิ รรม โดยพระอาจารย์บญ
ุ มี วัดป่ าศรัทธาถวาย วัชรธรรมสถาน เมตตามาให้ ธรรมะ
แก่ผ้ ปู ฏิบตั จิ านวน 36 คน (มีผ้ ไู ม่มาไม่แจ้ งสละสิทธิ์เป็ นจานวนหลายคน) ครัง้ นี ้พวกเราตื่นตี 4 ท่านอาจารย์พา

ทาวัตรเช้ าตี 5 และสอนธรรมะ,ปฏิบตั ิกนั จนเที่ยงคืน วันอาทิตย์หลังจากทาวัตรเช้ าเสร็จ จึงทาพิธีขอขมา ลาศีล
เนื่องจาก 10 โมงมีกิจกรรมทอดผ้ าป่ าโรงครัวถ ้าเต่า

หลังจากปิ ดอบรมหลักสูตรปฏิบตั ธิ รรมแล้ ว มูลนิธิดวงแก้ วฯ จึงกราบขอโอกาสทาวัตร คารวะแสดง
มุทิตาจิตครูอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวันเกิด 7 สิงหาคม ณ วัชรธรรมสถาน พร้ อมตังกอง
้
ผ้ าป่ าให้ ลกู ศิษย์ลกู หาท่านได้ มีโอกาสแสดงกตัญญูกตเวทีตอ่ ท่านด้ วย
ในพิธี ณ วัชรรมสถาน เวลา 10.00 น. พ่อแม่ครู จารย์เข้ าสู่หอธรรม พระอาจารย์ สมบัติ วัดป่ าบัว
แก้ ว พร้ อมคณะศิษย์ 13 รูปจากชลบุรี เลย กาญจนบุรีและอุดรธานี ได้ นากล่าวขอขมา ทาวัตร แสดงคารวะต่อ
องค์ท่านพร้ อมกันกับคณะศิษยานุศิษย์ จานวนประมาณ 150 ท่าน เสร็ จแล้ วก็กล่าวถวายผ้ าป่ าบูรณะโรง
อาหารโรงครัว ที่ถา้ เต่า (เนื่องจากใช้ มากว่า 20 ปี หลังคาผุพังเสาและอาคารไม้ ถูกปลวกกัดกินเสียหายไม่
แข็งแรง ขาดที่รับประทานอาหารของคณะศรัทธาที่มาวัดและผู้มาถือศีลภาวนาในวัดที่มีจานวนมากขึ ้นทุก ๆ ปี
ในงบประมาณ 3 ล้ านบาท ยอดผ้ าป่ าที่กราบถวายในงาน รวมได้ 51,240 บาท ซึง่ ยังห่างไกลจากยอดที่ต้องใช้
จ่ายมาก เราจึงกราบขอโอกาสท่านทากฐิ นที่ถ ้าเต่าร่วมกันอีกสักครัง้ ให้ โอกาสคณะลูกศิษย์ที่รักเคารพท่านได้
ร่วมกันช่วยบูรณะโรงครัวโรงอาหาร ณ เสนาสนะวัดป่ าถา้ เต่าแห่งนี ร้ ่ วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 59 เวลา
09.30 น.

21 ส.ค (13:30 น.) เททองหล่อพระประธาน รูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ หลวงตาพระ
มหาบัว และสถูปบรรจุพ ระบรมสารี ริก ธาตุ โดยมี พ ระอาจารย์ บุญมี ครู อาจารย์ ถา้ เต่าเมตตามาเป็ นองค์
ประธาน มีผ้ ูร่วมบุญในครัง้ นี ้ 380,422 บาท โดยค่าใช้ จ่ายในการหล่อประมาณ 700,000 บาท ปิ ดทองรู ป
เหมือนรูปละ 8 หมื่นบาท เช่นเดียวกับสถูปบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ ส่วนพระประธานทางโรงหล่อประเมินไว้ ที่
2 แสนบาท จึงทาให้ ร่วมค่าใช้ จ่ายเป็ น 1,120,000 บาท แต่เท่าที่คยุ กันสรุปน่าจะทาสีทองไปก่อนยังไม่ปิดทอง
ครั บ จะต้ องเก็ บ เงิ น ไว้ สร้ างเจดี ย์ ใ ห้ เสร็ จก่ อ น หลั ง จากนั น้ ค่ อ ยตกแต่ ง ต่ อ เ มื่ อ มี โ อกาสครั บ
ในวันเททอง มีลูกศิษย์หลวงพ่อบุญมีมาร่ วมด้ วย 14 รู ป ทาให้ ดงู ดงามอย่างยิ่ง เรี ยบร้ อยสงบสมดังปฏิปทา
สายพระป่ ากรรมฐานเรา เพียงแค่นี ้ก็เป็ นมงคลอย่า งยิ่งแล้ ว และยังมีอาจารย์บาง และคณะมาทาพิธีบวงสรวง
อัญเชิญเทพเทวามาร่ วมให้ พรด้ วยอี ก นับเป็ นสิริในสิริ จริ งๆ ตัวท่านเอยังร่ วมเป็ นเจ้ าภาพเททองด้ วย กราบ
ขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์บญ
ุ มีและอาจารย์บางครับ นอกจากนี ้ที่ขาดไม่ได้ คือพี่ น้องมูลนิธิดวงแก้ วฯ และ
วัชรธรรมและเพื่อนๆ กัลยาณมิตรที่กรุณามาร่วมในพิธีครัง้ นี เ้ ป็ นจานวนมากหลายร้ อยคน กราบขอบพระคุณ
และขออภัยในการบกพร่ องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นในพิธีด้วยนะครับ ขอคุณคุณประยงค์ แม่จงและน้ องวินุ พร้ อม
เจ้ าหน้ าที่โรงหล่อทุกท่านที่ทาให้ พิธีนี ้ผ่านไปด้ วยดี พิธีเททองหล่อพระประธานในครัง้ ต่อไปกาหนดไว้ ประมาณ
16-18 ธค. 59 นี ้เพราะเป็ นช่วงวันถวายเพลิงสรี ระสังขารของท่านเจ้ าพระคุณสมเด็จฯ ซึง่ เราจะถึงเป็ นมงคลใน
การเททองหล่อพระรู ปเหมือนขององค์ท่านเพื่อเป็ นที่ระลึกถึง และนาไปประดิษฐานภายในองค์พ ระบรมธาตุ

เจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ ที่พวกเราคนไทยทังหลายที
้
่ มีความกตัญญูร้ ูคณ
ุ ท่านเคารพรักศรัทธาในพระองค์ทา่ น
ร่ วมกันจัดสร้ างขึน้ (กาหนดเปิ ดเจดีย์ 23-24ตุลาคม 2560) กัลยาณมิตรท่านใดมี ความเคารพศรัทธารักใน
พระองค์ ท่ า น กระผมขอกราบเรี ย นเชิ ญ ร่ ว มงานถวายพระราชกุศ ลแด่พ ระองค์ ท่ า นในวัน นัน้ นะครั บ
ธรรมะจากโรงหล่อ --- พระอาจารย์บุญมี ท่านเมตตาให้ ข้อคิดเรื่ องการสร้ างพระพุทธรู ป และรู ป
เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์วา่ -- สิ่งเหล่านี ้เป็ นสื่อ ที่จะนาจิตใจเราเข้ าถึงพระรัตนตรัย เข้ าถึงพระธรรมคาสอนของ
องค์ศาสดา เพื่อไปสู่แนวทางการพ้ นทุก ข์ในใจเรา แม้ แต่รูปเหมือนพ่อแม่ครู อ าจารย์ก็เช่นกัน ทาให้ เราคิดถึง
ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ปฏิปทาแนวทางการประพฤติปฎิบตั ธิ รรมและคาที่ท่านได้ เคยอบรมสัง่ สอนไว้
เป็ นแนวทางให้ เราเดินไปให้ ถกู ทางไม่หลง่ ทางไปสู่ทางที่ผิด ตามที่กิเลสในใจเราชวนไปพาไป สิ่งใดๆ ที่เราทา
เป็ นบุญกุศล เราจะรู้ได้ ระลึกได้ เองตังแต่
้ คิดจะทา ขณะทา และทุกๆ ครัง้ ที่คดิ ถึง เพราะใจเราจะมีความสุข มีปิ
ติเกิดขึ ้น โดยไม่ต้องรอให้ ใครมาบอกเลย

