สิงหาคม 2561
6 ส.ค. วัดป่ าศรัทธาถวายก่อนงานมุทิตาจิตพระอาจารย์บญ
ุ มี 70 พรรษาใน 7 สิงหาคมครับ อาคารสถานที่เรี ยบร้ อย
สวยงามมีแม่ออกพ่อออกมาถือศีลในวัดมากมาย เย็นๆ นัง่ ภาวนาตังแต่
้ 6โมงจนทุม่ ก็ทาวัตรเย็นต่อด้ วยฟั งธรรมและ
นัง่ ภาวนาต่อจนสี่ทมุ่ เมื่อคืนท่านสอนเรื่ องทาน ให้ หมัน่ กระทาไว้ ผลของกรรมไม่ใช่1ต่อ1 แต่เป็ นเท่าทวี จนกว่าจะ
หมดกรรมทังกรรมดี
้
และกรรมชัว่ ตอนเช้ าหลังจังหันท่านสอนเรื่ องการรับประทานอาหาร ให้ ทานอาหารเหมือนกาลัง
ทานเนื ้อของบุตร ไม่ได้ ทานด้ วยความอร่อย ความเพลิดเพลินพอใจ แต่ให้ ทานเพื่อมีชีวิตอยูเ่ พื่อทาคุณงามความดี
ถากถางทางเดินเพื่อหลุดไปจากวัฎฎะนี ้-ออกจากทุกข์-

กราบถวายหนังสือสวดมนต์ที่จดั สร้ างอย่างยาวนานถึง 5 ปี หนากว่า550หน้ า 1200เล่ม พร้ อมพระพุทธเมตตา2000
องค์ไว้ เป็ นของที่ระลึกในพิธีททุ ิตาสักการะหลวงพ่อบุญมี70ปี ใน7สค61นี ้ครับ ในโอกาสนี ้เราจึงมอบถวายพระพุทธรูป
ทองจากอินเดีย พร้ อมธูปเทียนแพในเทศกาลเข้ าพรรษาประจาปี 2561ด้ วย กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วน
ร่วมในกุศลนี ้นะครับ

กราบถวายผ้ าอาบและชุดยาองค์ หลวงปู่ ลี
ก่อนกลับจากอุดรเราได้ เข้ าไปกราบหลวงปู่ ลีวดั ผาแดง ท่านอาพาธอยูใ่ นห้ องปลอดเชื อ้ จึงถวายผ่านพระศาลา แม้ จะ
ไม่ได้ ฟังเสียงคาสอนของท่านแต่ก็ยงั ได้ อา่ นบทธรรมที่ทา่ นสัง่ สอนไว้ "บวชมาไม่ได้ บวชมาเล่นนะ" กราบถวายปัจจัย
ร่วมสร้ างองค์พระเจดีย์ ชมงานก่อสร้ างเจดีย์ที่ทาไปได้ ใกล้ เสร็จแล้ ว กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในมหา
กุศลนี ้นะครับ

กลับบ้ านเราวัดป่ าบ้ านตาด
กราบระลึกพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ร่วมกันถวายปัจจัยสร้ างยอดเจดีย์ทองคา 31000
บาท สนทนาธรรมกับครูจารย์สดุ ใจ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมสร้ างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงตานะครับ

7 ส.ค. มูลนิธิดวงแก้ วกราบถวายรูปพระพุทธประวัติให้ แก่พระอาจารย์สชุ ิน วัดธรรมสถิต ระยอง 32ภาพ เพื่อติดไว้
บริเวณวิหารริมหน้ าผาข้ างองค์พระเจดีย์ ที่บรู ณะปรับปรุงใหม่ มีเพื่อนๆหลายท่านร่วมเป็ นเจ้ าภาพด้ วย ขออนุโมทนา
บุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในกุศลนี ้นะครับ

9-10 ส.ค. วัดแหลมทราย สงขลา
เรามากราบอาราธนาพระที่วดั ไปแสดงธรรมให้ ที่ร้านสงขลาสเตชัน่ ท่านให้
ข้ อคิดมากมายและจะช่วยไปดูจดั สถานที่ให้ ด้วย และยังให้ หนังสือสวดมนต์
มาอีกด้ วย วัดนี ้เป็ นวัดเก่าที่ดงั จากวัตถุมงคลของหลวงพ่อเส้ ง แต่ปัจจุบนั
ท่านเจ้ าอาวาสดูแลวัดบริ หารจัดการได้ เป็ นอย่างดี สะอาดสะอ้ านมากๆและ
ได้ ทราบว่าท่านเป็ นนักเทศน์อีกด้ วย ทุกเย็นจะมีการนัง่ สมาธิภาวนาสวด
มนต์และฟั งธรรมอีกด้ วยครับ
วัดแจ้ ง กราบเรี ยนพบท่านเจ้ าอาวาส พระพิศาลสิกขกิจ อายุ82 บวชมาตังแต่
้ เป็ นเณรอายุ18 ท่านเป็ นโรคหัวใจ
ผ่าตัดหลอดเลือดไปสี่เส้ นเมื่อ14ปี ก่อน ปี ที่แล้ วก็ต้องทาการขยายหลอดเลือดไป
อีกหนึง่ เส้ น ท่านเป็ นนักเทศน์ที่เก่งและพูดจาน่าฟั งมาก แต่ทา่ นไม่อาจรับ
อาราธนาได้ แต่จะส่งพระในวัดมาช่วยกิจกรรมของที่ร้านสงขลาสเตชัน่ แทน
เพราะวัดท่านเป็ นศูนย์ปฎิบตั ธิ รรมประจาจังหวัดและมีรร.วัดแจ้ งอยู่ด้วยพระที่
วัดจึงมีประสบการณ์ดแู ลอบรมเด็กได้ เป็ นอย่างดี ที่วดั นี ้ก็มีการสวดมนต์ไหว้
พระฟั งธรรมทุกวันเช่นกัน
11 ส.ค. อาคาร ๗๐ ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต รพ.วังเจ้ า
อาคาร 70 ปี ครูจารย์บญ
ุ มี ณ รพ.วังเจ้ า
เป็ นรพ.ที่ 2 ใน 5 ของโครงการสร้ างอาคารมอบให้ รพ.ในชนบท ในวาระครบ 30ปี มู ล นิ ธิ ด วงแก้ วฯ
เป็ นอาคารรับ ผป.40เตียง ณ รพ.วังเจ้ า วางศิลาฤกษ์ เมื่อ 11 ก.พ. 61 และแล้ วเสร็ จใน 7 ส.ค.61 ทันวันคล้ ายวันเกิด
ของครูจารย์บญ
ุ มีพอดี 6เดือนเต็มที่เราร่วมกันสร้ างอาคารรับผป.จานวน 40 เตียง เป็ นผป.สามัญชาย 15 เตียง หญิง
15 เตียงและห้ องพิเศษ 10 ห้ อง ห้ องสงฆ์อาพาธ 1 ห้ อง การก่อสร้ างและตกแต่งเรี ยบร้ อยแล้ วเพียงรอทางรพ.วังเจ้ า
ทาเรื่ องรับอาคารเท่านันครั
้ บ เมื่อรับอาคารเรี ยบร้ อย ก็จะมีกาหนดทาพิธีทาบุญเปิ ดอาคารโดยพระอาจารย์บญ
ุ มี ใน
15ตุลาคม ศกนี ้ โดยกราบอาราธนาพ่อแม่ครู อาจารย์สายวัดป่ ากรรมฐาน รวม 70 รูป มาร่วมรับจังหันและเจริ ญพระ
พุทธมนต์เพื่อเป็ นศิริมงคลแก่เจ้ าหน้ าที่และผู้มารับบริการในรพ.ต่อไป

12 ส.ค. วันแม่ ณ พิษณุโลก
มาพิษณุโลกกับน้ องๆ เช้ าตื่นมาใส่บาตรแล้ วเดินมาทาบุญถวายจังหันและสังฆทานแด่พระปัญญาภิมณฑ์มนุ ี เจ้ า
อาวาสวัดเจดีย์ยอดทอง(ธ) ท่านเป็ นศิษย์ของหลวงปู่ หล้ า(ศิษย์อาวุโสรูปหนึง่ ของหลวงปู่ มนั่ )อายุ 88พรรษา68 เป็ น
พระสายวัดป่ ากรรมฐานที่ยงั รักษาข้ อวัตรพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้ ตลอดมา ท่านปรารภว่าเจดีย์ที่วดั อายุกว่า700ปี กาลัง
ทรุดโทรมกลัวจะพังลงมา ปรึกษากรมศิลปากรแล้ วแต่ทาอะไรยังไม่ได้ เราจึงมาพิจารณาดูนา่ จะบูรณะซ่อมแซมได้ ใน
งบประมาณประมาณสองล้ านบาท แต่ก็ต้องปรึกษากับทีมสถาปนิกและวิศวกรอีกครัง้ ก่อนจะรายงานให้ ท่านทราบ
โดยจะอยูใ่ นโครงการปี หน้ าของมูลนิธิตอ่ ไป ออกจากวัดก็มาตลาดซื ้อปลาช่อนได้ สองตัวๆละ1.5กก. และปลาดุกอีก
สองกก หอยอีกสองกก. ไปปล่อยเขาที่พทุ ธมณฑลพิษณุโลกให้ เขาอยูเ่ ย็นเป็ นสุขต่อไปปล่อยเสร็จปลาช่อนตัวใหญ่
ครับสีฟ้าสอยงามยังกลับมาลาให้ พวกเราเห็นเขาเต็มๆตาอีกครัง้ ก่อนจากกัน

คืน 12 ส.ค. นัง่ ภาวนาเนสัชชิกถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
เช้ าออกจากวัดเจดีย์ยอดทองที่พิษณุโลกมาวัดป่ าฟองงอย ที่ภกู ระดึง มาแถบน ้าหนาวทาให้ เรานึกถึงครูอาจารย์
ครรชิตที่วดั ป่ าดงคล้ อ เมื่อ26-27ปี ก่อนเรามาช่วยท่านสร้ างศาลาอยู่ ต้ องขับรถจากกทม. มาน ้าหนาวเดือนละสองครัง้
แต่มาครัง้ นี ้ผื ้นดินที่ถกู คัดต้ นไม้ ออกเป็ นพันๆไร่ที่องค์หลวงตาพระมหาบัวทาซื ้อคืนมาจากชาวบ้ าน กลับกลายเป็ นป่ า
ที่อดุ มสมบูรณ์มาก กว่าจะมาถึงภูกระดึงได้ ก็บา่ ยแล้ ว มาถึงก็กราบทาวัตร ถวายผ้ าอาบน ้าฝนและเทียนพรรษาครู
อาจารย์ฤทธิ์ ท่านเมตตาสอนภาวนาอยูก่ ว่าหกชัว่ โมงตังแต่
้ บา่ ยสี่โมงจนสี่ทมุ่ ต่อด้ วยการนัง่ ภาวนาเนสัชชิกต่อจนตี
ห้ าครึ่ง
สรุป ท่านสอนให้ ภาวนาจากภายนอกย้ อนเข้ าสูภ่ ายใน ต้ องใช้ ความเพียรเพ่งเผากิเลส มีสติตามรู้ในการกระทาทาง
กายวาจาใจทังหมด
้
อย่าปล่อยให้ ความอยาก ความโลภ โกรธ หลง มามีอานาจเหนือได้ ทาอะไรให้ ทาจริงๆ อย่ากลัว
ที่จะตายไปกับภาวนา บุญอื่นยิ่งกว่าภาวนาไม่มี ในศาสนาพุทธเราไม่มีการอ้ อนวอนขอจากสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ใดๆ ทุกอย่าง
ที่จะได้ มาต้ องทาเอง ปัญญา ของเราจึงเป็ นสิ่งทีต้องทาเอง งานที่เราฝึ กฝนนี ้เป็ นการเตรี ยมตัวอย่างดียิ่งเวลาจะตาย
เพราะเวทนาตอนตายนันรุ
้ นแรงมาก ใครที่ใช้ แต่ความจา สัญญา ในการปฎิบตั ิ ถึงเวลานี ้จริงๆหายหมด ต้ องเป็ นของ
จริงเท่านันที
้ ่จะควบคุมจิตด้ วยสติ ตามรู้และกาหนดภพภูมิที่จะก้ าวต่อไปได้ ถ้ าฝึ กไม่ได้ ก็ต้องแล้ วแต่จิตเวลาขณะนัน้
ซึง่ น่ากลัวมาก มีตวั อย่างมากมายที่ผ้ ทู าบุญมหาศาล แต่ยงั ต้ องตกไปนรกหรื อเป็ นสัตว์เดรัชฉาน จึงเป็ นข้ อคิดที่ดีที่ทา
ให้ เราสามารถสร้ างกาลังใจฝึ กฝนจิตดวงนี ้ให้ ได้ ...ถ้ าสามารถตกกระแสได้ นนประเสริ
ั้
ฐสุดยิ่ง

13 ส.ค. วัดป่ าบ้ านฟองใต้
ตอนเช้ าที่ออกเดินบาตรกับครูอาจารย์ พบพระสายวัดป่ ามาเดินรับบาตรด้ วย ขาออกจากวัด จึงแวะกราบถวาย
อาหารแห้ งและปานะกับยารักษาโรคถวายพระที่วดั ป่ าบ้ านฟองใต้ ด้วย เจ้ าไปดูวดั ก็เงียบสงบดีมีพระอยูห่ กรูป นับว่า
ชาวบ้ านหมูบ่ ้ านนี ้มีบญ
ุ จริงๆได้ ดแู ลพระสายปฏิบตั ถิ ึงสิบรูปในปี นี ้ เสร็จแล้ วก็เดินทางกลับกทม. ผ่านเพชรบูรณ์กราบ
พระพุทธรูปใหญ่ข้างทาง

15 ส.ค. อาคารนิตเิ วช รพ.สุโขทัย
หลังจากที่มอบเงินงวดแรกให้ รพ.สุโขทัยแล้ ว1ล้ านบาท ทางรพ.ได้ กาลังปรับที่เตรี ยมก่อสร้ างอาคารตามที่ได้ ตกลงกัน
เรี ยบร้ อยแล้ วครับ คาดว่าเดือนหน้ าคงจะเริ่มงานได้ แล้ วนะครับ

16 ส.ค. รพ.ด่ านมะขามเตีย้ กาญจนบุรี
ออกจากบ้ านตีห้ามาถึงรพ.07.35น. ท่านอาจารย์วะรออยู่ จึงจัดอาหารถวายจังหันเสร็ จก็เดินดูงานก่อสร้ างที่มีปัญหา
มาสองสามสัปดาห์เพราะอจ.วะไม่อยู่ 1.ลูกน้ องบางคนไม่ค่อยทางาน 2.ช่างไฟทานเหล้ าทางานไม่เรี ยบร้ อย-ต้ อง
เปลี่ยนช่างชุดใหม่ 3.นัดช่างทาป้ายชื่ออาคาร นัดเช้ ามาบ่าย และงานไม่เสร็ จไม่เรี ยบร้ อย -ให้ กลับไปแก้ ไขทาให้ ดี
ก่อนจึงมาติดตัง4.แอร์
้
เก่าที่นามาใช้ กบั อาคาร ขอให้ ช่างแอร์ มาดูความเหมาะสมติดตังในอาคารตามห้
้
องต่างๆ รอบ
สองคุยปรึ กษากับท่านผอ. และรอง ในส่วนรายละเอียดต่างๆ เช่นทางขึ ้นอาคาร-ห้ องรับรองพิเศษด้ านหน้ าอาคารการติดตังฝ้
้ า แอร์ . อ่างล้ างเครื่ องมือในห้ องฟั น -ห้ องพัสดุ-ห้ องลงทะเบียน-ห้ องx-ray-ห้ องพักแพทย์และผช. ต่อด้ วย
การจัดวางของต่างในห้ องน ้ารวม และห้ องกายภาพบาบัด ต่อด้ วยอาคารชันบน
้ ห้ องจัดเลี ้ยง_ห้ องประชุม_ห้ องเครื่ อง
เสียง_ห้ องเปลี่ยนชุด_ห้ องน ้าฯ เสร็ จจากนันก็
้ นั่งประชุมวางผังฝ้าชันบนชั
้
นล่
้ าง การจัดเดินไฟฟ้าและสวิตช์/ปลัก๊ ไฟ
ต า ม จุ ด ต่ า ง ๆ แ ล ะ ส า ย ไ ฟ เ ม น ที่ จ ะ ข อ ห้ อ แ ป ล ง ใ ห ม่ เ ฉ พ า ะ ส า ห รั บ ตึ ก นี ้เ ป็ น ไ ฟ ส า ม เ ฟ ส
ประชุมเสร็ จก็ไปดูปา้ ยที่จะมาติดใช้ ไม่ได้ เพราะไม่เรี ยบร้ อย. ไปดูแอร์ ที่เตรี ยมติดตัง้ จ่ายเงินค่าแรงครึ่งเดือน จ่ายค่า
วัสดุ วันนี ้รวมจ่ายไปแสนเจ็ดได้ ครับ ออกจากรพ. หกโมงเย็นไปดูงานที่โรงหล่อ พระพุทธเมตตาเข้ าแบบตังเตาไฟ
้

เรี ยบร้ อยแล้ ว ส่วนรูปเหมือนหลวงปู่ ลีรอตกแต่งอีกหน่อยต้ องให้ ครูจารย์บญ
ุ มีดกู ่อน นัดวันเวลาหล่อพระพุทธเมตตา
บ่ายสามโมงวันอาทิตย์ที่19 นี ้ครับ กลับบ้ านไม่ไหวเลยมานอนวัชรธรรมสถานเลยครับ

17-19 ส.ค. อบรมปฏิบัตธิ รรมหลักสูตรพระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต
ครูจารย์บุญมีท่านเมตตามาสอนภาวนาพวกเรา ณ วัชรธรรมสถาน ทังๆ
้ ที่ท่านเองก็มีกิจธุระมากมายแต่เพราะท่าน
เห็นคุณค่าในการปฏิบตั ิภาวนา ท่านจึงเมตตาสละเวลามาอบรมสัง่ สอนพวกเรา ซึ่งปั จจุบนั จะหาครู จารย์ที่คิดจะ
ส่งเสริ มการปฏิบตั ิภาวนานันน้
้ อยกว่าน้ อยจริ งๆ แม้ ในวั นเสาร์ พระที่วดั คือหลวงพ่อเพิ่มเสียชีวิตไป ท่านยังต้ องสัง่ ให้
จัดการฌาปนกิจในวันอาทิตย์ที่ 19 โดยไม่มีท่านเลย ครู จารย์ท่านเมตตาอยู่ร่วมกับพวกเราตลอดเวลาตังแต่
้ ตีสี่ถึงสี่
ทุ่ม บรรจงคัดสรรธรรมะที่เหมาะสมและให้ กาลังใจในการปฎิบตั ิกับศิษย์ทุกๆคน พร้ อมตอบคาถามคาใจสาหรับผู้
ปฏิ บั ติ ภ าวนาที่ มี อ ยู่ ม ากมายให้ กระจ่ า งใจ ดัง จะขอสรุ ป บางเรื่ อ งบางตอนมาแบ่ ง ปั น กั น -วิ ปั ส สนาภู มิ วิปัสสนาภูมิ คือ ความรู้ เบื ้องต้ น ท่ามกลาง และ ที่สุด ของวิปัสสนา ไม่ใช่เป็ นเพียงแต่เริ่ มต้ น แต่เป็ นถึงที่สุดดังนัน้
วิปัส สนาภูิมิ จึง มี ความส าคัญ ในการเจริ ญภาวนาวิปัส สนา เป็ นอุปกรณ์ จิ ต ล าดับ จิ ต วิธี ก ารเจริ ญจิ ต ทัง้ หมด
แบ่ ง เป็ น (1) ขัน ธ์ 5 (2) อายตนะ 12 (3) ธาตุ 18 (4) อิ น ทรี ย์ 22 (5) อริ ย สัจ จะ 4 (6) ปฏิ จ จสมุ ป บาท 12
ครูจารย์ท่านเมตตาขยายขันตอนของวิ
้
ปัสสนาให้ พวกเราได้ ทราบ เริ่ มจากขันธ์ทงห้
ั ้ า มีกาย/รูปเป็ นที่เห็นและพิจารณา
ชัดที่สดุ สิ่งกระทบมาจากอายตนะ และธาตุ รับรูปสิ่งกระทบทังภายนอกและภายใน
้
ท่านยังเมตตาอธิบายอริ ยสัจจะ
ในส่วนของทุกข์ เช่นเดียวกับทุกขเวทนาที่เราพบในการนัง่ สมาธินานๆ ที่จริงเวทนานันเป็
้ นเพียงส่วนหนึ่งในขันธ์ทงห้
ั้ า
แต่เรากลับไปปรุงแต่งให้ เป็ นตัวเรา และทาให้ เราเป็ นทุกข์ไปด้ วย แต่ถ้าเราสามารถแยกได้ ว่าจิตกับใจนี ้ไม่ใช่อนั หนึ่ง
อันเดียวกัน เวทนานี ้ก็ไม่รบกวนใจเราอีกต่อไป ในส่วนของมรรคที่เป็ นทางเดินนัน้ สมาธิก็มีส่วนสาคัญอันหนึ่งแต่การ
มุ่งแต่ความสงบหรื อความสุขจากสมาธิอย่างเดียวนันย่
้ อมปิ ดกัันการเข้ าถึงความจริ งได้ ดังเช่นที่ท่านยกเรื่ องหลวงปู่
มัน่ สอนหลวงตาพระมหาบัว ที่ติดอยู่ในสมาธิเป็ นต้ น นอกจากนันท่
้ านยังสอนเราให้ เข้ าใจในหลักของเหตุและผล ได้
แก่ปฏิจจสมุปบาท (สายการเกิดและดับ) ที่ว่าเพราะอวิชชาเป็ นปัจจัย สังขารจึงมี - ความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาท
แบ่งเป็ น 2 สาย คือ สายเกิด(ความเกิดขึ ้นแห่งกองทุกข์) เรี ยกว่า สมุทยวาร และสายดับ(ความดับแห่งกองทุกข์ทงั ้

มวล) เรี ยกว่า นิโรธวาร การอธิบายของท่านเรื่ องวิปัสสนาภูมินนดู
ั ้ จะแตกต่างจากการอ่านในบทสวดแปลอยู่บ้างตรง
ท่านเอาการปฏิบตั จิ ริ งที่เราทามาสอนด้ วยจึงเข้ าใจง่ายกว่าอ่านเป็ นตัวหนังสือมากครับ แต่เนื่องจากเนื ้อหาเยอะมาก
จึงขอสรุปแต่เพียงนี ้นะครับ

หลังพิธีปิดการอบรม บรรดาศิษ ยานุศิษย์ ของครู จารย์บุญมีจากที่ ต่างๆรวมทัง้ ผู้เข้ าอบรม ณ วัช รธรรมในครัง้ นี ้
ร่วมกันคารวะครูจารย์บญ
ุ มี โดยการนาของพระอาจารย์สมบัติ เจ้ าอาวาสวัดป่ าบัวแก้ วฯ ครูจารย์บญ
ุ มีท่านเมตตา
รับการคารวะ พร้ อมกับให้ โอวาทธรรมว่า....-การคารวะนันปกติ
้
เรามีประเพณี ในสายวัดป่ าที่ จะเข้ าหาพ่อแม่ครู
อาจารย์ เพื่อทาการคารวะท่านและขอขมาท่านในกรณีที่ได้ กระทาผิด ทางกาย วาจา ใจ ต่อท่านไม่ว่าจะเจตนา
หรื อไม่ ไม่ว่าจะต่อหน้ าและลับหลัง ไม่วา่ จะจาได้ หรื อมิได้ เพื่อมิให้ เป็ นบาปเป็ นเวรกรรมต่อกัน เพื่อท่านจะได้ อบรม
สั่ง สอนเราต่อไป และยัง ใช้ ในโอกาสอื่ นๆเช่น ก าลัง จากจากไปด้ วยการเดินทาง หรื อกาลัง จะเข้ ามาพึ่ง พักใน
เสนาสนะที่ทา่ นอยู่เป็ นต้ น เป็ นการกระทาที่ทาให้ ใจของผู้กระทานันอ่
้ อนน้ อมต่อครูอาจารย์ ทาให้ ท่านสบายใจที่จะ
ดุด่า ว่า กล่า วสั่ง สอนเราได้ เ พราะเราแสดงความจริ ง ใจและเต็ม ใจที่ จ ะเคารพท่า นรั บ ฟั ง ค าสั่ง สอน จากท่า น
*-การกระทาของพวกเรานันแม้
้ เป็ นการแสดงออกทางกาย ที่มิได้ มีพิธีกรรมมากมายอะไรนัก ซึ่งอาจมีวตั ถุเป็ นอามิส
บ้ าง แต่ทกุ สิ่งทุกอย่างที่พวกเรากระทานันเป็
้ นสิ่งที่ออกมาจากใจของศิษย์ที่เคารพ รัก ต่อครูบาอาจารย์อย่างแท้ จริง

พิธีเททองหล่ อพระพุทธเมตตา
หลังจากปิ ดอบรมภาวนา ณ วัชรธรรมสถาน ครู จารย์บญ
ุ มีเมตตามาเป็ นประธานหล่อพระพุทธเมตตา ณ โรงหล่อ
ประยงค์ เพื่อนาไปประดิษฐาน ณ รพ.วังเจ้ า ในพิธีเปิ ดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต และหอพระพุทธ
เมตตาและศาลพระเจ้ าตากสินมหาราช ในวันที่ 15ตุลาคม ศกนี ้ ท่านอาจารย์บุญมีเมตตาให้ ธรรมะหลังพิธีฯว่า
ความสาคัญของการสร้ างพระพุทธรูปนันคื
้ อเพื่อระลึกถึงพระพุทธศาสนา ที่สามารถนามาเป็ นที่พึ่ งได้ เพราะมีหลัก
ในการประพฤติปฏิบตั ิ คือ ทาน-ศีล-ภาวนา นามาแนวทางในการดาเนินชีวิตทาให้ ลดความทุกข์ทรมาณในชีวิตลงได้
แ ต่ น อ ก จ า ก ก า ร เ ท ท อ ง ห ล่ อ พ ร ะ พุ ท ธ รู ป แ ล้ ว เ ร า ต้ อ ง ห ล่ อ พ ร ะ ใ น ใ จ ข อ ง ต น ใ ห้ ไ ด้ ด้ ว ย . . . .
ก่อนท่านจะเดินทางกลับท่านยังได้ ม อบพระพุทธรู ป ป-พระพุทธรั ตนมงคลมิ่ งไพบูลย์ ให้ แก่คุณอาไพบูลย์ และ
ครอบครัวเพื่อเป็ นศิริมงคลแก่ครอบครัวและวงค์ตระกูลสืบต่อไป พระพุทธรูปองค์นี ้เป็ นของเก่าสมัยอยุธยา แต่นามา
ทาสีใหม่ จนดูสวยงามขึ ้นมาก เสร็จแล้ วท่านก็ไปดูหนุ่ ขี ผ้ ึ ้งรูปเหมือนหลวงปูลี ผาแดง ที่จดั เตรี ยมไว้ สาหรับพิธีเททอง
ในครัง้ หน้ า จึงมีเวลาแก้ ไขอีกเล็กน้ อยเพื่อให้ งดงามยิ่งขึ ้น

19 ส.ค. พิธีทาบุญเพื่อน้ อมราลึกถึงผู้มีพระคุณของสวนแสงธรรม
แพทย์หญิง อุไรวัณณ์ สุนทรลักษณ์ และนาวาอากาศเอก สกล รสานนท์ ท่านทังสองได้
้
มอบถวายที่ดินรวม 29 ไร่แด่
องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ....ขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการสร้ างประโยชน์คณ
ุ ู
ปราการแก่พระพุทธศาสนาด้ วยความเคารพยิ่งครับ

21 ส.ค. ทาบุญช่ อฟ้ า สาหรับพระวิหารหลวง วัดบวกครกเหนือ
พระอาจารย์บญ
ุ ช่วย เลขานุการเจ้ าอาวาสวัดบวกครกเหนือ
ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ได้ ติดต่อมาขอให้ ทางมูลนิธิ
ฯช่วยเป็ นเจ้ าภาพทาบุญช่อฟ้าสาหรับพระวิหารหลวงที่เรา
ร่ วมทาบุญหน้ าบันประตูหน้ าไปแล้ วครัง้ หนึ่ง แต่ท่านว่ายัง
ขาดเจ่าภาพช่อฟ้าอยูจ่ ึงติดต่อมา เราจึงร่วมบุญช่อฟ้าที่เหลือ
หนึ่ง ช่อส าหรั บพระวิหารหลวงแห่ง นี จ้ านวนสองหมื่ นบาท
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีสว่ นในการบูรณะปฎิสงั ข
รพระอารามแห่งนี ้ด้ วยความเคารพครับ
"การทาบุญนี ้ ฝากฝังไว้ ในบวรพระพุทธศาสนา เหมือนกับฝังทรัพย์สมบัตทิ ี่เราหามาได้ ฝังไว้ อย่างมัน่ คง ภัย ๔ อย่าง
นัน้ ไม่อาจมาลบล้ างบุญกุศลที่บคุ คลได้ ทาเอาไว้ ได้ สร้ างคุณงามความดีเอาไว้ ภยั ๔ อย่างนันคื
้ อ ภัยจากพระราชา
มหากษัตริย์ ,อุทกภัย ,อัคคีภยั โจรภัย ภัยเหล่านี ้ไม่สามารถเอาบุญไปจากดวงจิตดวงใจ ของบุคคลที่ได้ ทาบุญนันได้
้
บุญนันก็
้ อยูท่ ี่ใจของบุคคลนันเอง
้

ยกพระประธานเข้ าโบสถ์ วัดถา้ เขาพระ จ.สงขลา
พระประธานที่พี่ อ้อยพี่สุเ มธและทางมูลนิธิร่วมกันสร้ างถวายวัดถา้ เขาพระเมื่ อสองปี ก่อน วันนี ไ้ ด้ ถูกอัญเชิ ญขึน้
ประดิษฐานในพระอุโบสถใหม่เรี ยบร้ อยแล้ ว กาหนดการทาบุญฉลองพระอุโบสถและพระประธานจะมีขึ ้นหลังฤดูกาล
ออกพรรษาปี นี ้ จึงขอเรี ยนเชิญเพื่อนๆไว้ ลว่ งหน้ า ท่านใดมีเวลามาร่วมบุญกันนะครับ ตอนนี ้ทางมูลนิธิฯดาริว่าจะร่วม
มีส่วนในอุโบสถใหม่นี ้ด้ วยโดยร่ วมเป็ นเจ้ าภาพช่อฟ้า จานวน 6 ช่อๆละ15000 บาท ท่านใดสนใจร่ วมบุญเรี ยนเชิญ
นะครับ

22 ส.ค. ทาบุญระบบนา้ ประปา ณ วัดป่ าฟองงอย
วัดป่ าที่สบั ปายะต่อการปฏิบตั ภิ าวนา ที่ครู บาอาจารย์ชฤู ทธิ์มาหลบพักภาวนาสอนผู้ที่สนใจและชาวบ้ านในพื ้นที่ให้
เข้ าสูพ่ ระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ จากการที่เราได้ เข้ าไปพบปัญหาเรื่ องน ้าขาดแคลนในวัดเราจึงปาวารณา
จัดทาระบบน ้าให้ โดยใช้ ปัม้ บาดาลแบบโซล่าเซลดึงน ้าจากสระน ้าที่ขดุ ไว้ เชิงเขาซึง่ ต่ากว่าถังที่ใช้ เก็บน ้าบนวัด
ประมาณ50เมตร ระยะทางวางท่อ HDPE spec PN16-20 ประมาณ 1000 เมตร ขณะนี ้ แผงโซล่าเซลได้ สง่ ไปที่วดั
แล้ ว เป็ นเงินรวม 50000 บาท
1.ค่าท่อ HDPE PN16-20 ยาว1,000 เมตร ราคาประมาณ2.5 แสนบาท
2. ค่าปัม้ น ้าโซล่าเซล ระบบควมคุมไฟอัตโนมัติ แรงดันส่งจากสระถึงถังสูง 50 ม.+แรงเสียดสีในท่อ1กม. รวม
ประมาณ75 ม.ขนาดท่อน ้าออก 2 นิ ้ว ใช้ ไฟขันต
้ ่า 1kw ราคาประมาณ 68000 บาท
3.ค่าแผงโซล่าเซล ซื ้อมาแล้ ว 50,000 บาท
4.ถังน ้าสแตนเลส 5000 ลิตร 8 ถัง
งบประมาณที่ตงไว้
ั ้ ประมาณ 4-5 แสนบาท (ค่าขนส่ง+ของใช้ อื่นเล็กน้ อย เช่น ข้ อต่อ/สายไฟและเรื่ องถังน ้าสแตนเลส
ทางวัดจะทาเองครับ ค่าใช้ จ่ายน่าจะอยูไ่ ม่เกิน 6-8 หมื่นบาทครับ)

23 ส.ค.
เยือนแพทย์ สภา พบครูบาอาจารย์แพทย์ และพี่ๆน้ องแพทย์ต้นแบบที่ถกู คัดเลือก 25 ท่านจากแพทย์กว่าหกหมื่น
ท่าน พระคุณของครูบาอาจารย์แพทย์นนมากมายเกิ
ั้
นขุนเขากว้ างใหญ่เกินท้ องฟ้า พวกเราแพทย์ทกุ คนถ้ าไม่มีครูบา
อาจารย์ประสิทธิประสาทวิทยาการและจริ ยธรรม จรรยาบรรณให้ แล้ ว วันนี ้คงไม่มีที่ยืนหยัดอยูใ่ นอาชีพอันทรงเกียรติ
นี ้ได้ จริงๆ ต้ นแบบของแพทย์ที่เสียสละประโยชน์สว่ นตนเพื่อประโยชน์สว่ นร่วมนันคื
้ อแบบที่สมเด็จพระราชบิดาทรง
ชี ้แนะเป็ นแนวทางให้ แพทย์ทกุ คนมาโดยตลอด แต่น้องๆแพทย์ทกุ ท่านคงจะเข้ าใจในคาสอนนี ้ได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้นเมื่อมี
ตัวอย่างที่เห็นเป็ นรูปธรรมเช่นนี ้ กราบระลึกพระคุณครูบาอาจารย์แพทย์ทกุ ๆท่านที่ทาให้ พวกเรามีวนั นี ้ได้

ธรรมะจากพระโอษฐ์ 25 สค. เรื่ อง อุภยัตถสูตร-อัปปมาทสูตร
พวกเรามาร่วมฟั งธรรม สนทนาธรรม ร่วมกันเพื่อศึกษา ทรงพระธรรมไว้ โดยนามาประพฤติปฎิบตั เิ พื่อนพธรรมเข้ าสู่
ใจตน พัฒนาให้ ตนดีขึ ้น และรักษาพระธรรมไว้ ให้ สืบต่อยาวนานจนสิ ้นพุทธกาลนี ้ ตลาดใดใจยังมีธรรม ก็ไม่ต้องกลัว

ว่าพุทธศาสนาจนสิ ้นสูญไป เพราะใจเท่านันที
้ ่จะสามารถรักษาพระธรรมไว้ ได้ มิใช้ กระดาษหรื อสื่อต่างๆ (ธรรมะในใจ
นันยิ
้ ่งใจสว่างไสวนัก)
พระอาจารย์เริ่มการบรรยายธรรมวันนี ้ว่า
พราหมณ์ทา่ นหนึง่ ถามพระพุทธองค์วา่
“ธรรม หนึง่ ใดที่ปฎิบตั แิ ล้ วเป็ นประโยชน์ทงในโลกนี
ั้
้และโลกหน้ า”
-ธรรมหนึง่ นันคื
้ อ_ความไม่ประมาท_ เปรี ยบเสมือนรอยเท้ าช้ างที่สามารถนารอยเท้ าสัตว์ทงหมดมาใส่
ั้
ได้ ธรรม
ทังหมดจึ
้
งรวมลงในความไม่ประมาท ซึง่ หมายถึงการมีสติอยู่กบั ตัวเสมอ ทังกิ
้ ริยาทางกาย/วาจา/ใจ ส่ว นประมาทนัน้
มีสามจ้ อคือ1.เกรี ยดคร้ าน-ไม่ทาความดี,2.ทาไม่ดีทาบาป ไม่ทาเหตุแห่งความดี3.ทาดีเล็กน้ อย แต่อยากได้ ผลมาก
สติ-จึงเป็ นเสาหลักแห่งอารมภ์ เป็ นนายทวาร คุมทวารทังหก
้ เป็ นหางเสือคุมทิศทางการดาเนินชีวิต
การคุมสติได้ จงึ -สามารถคุมจิตใจไม่ให้ ทาผิด สติคปู่ ั ญญา ชาระกายวาจาใจให้ สะอาด
เราจึงต้ องเจริญสติ ให้ อยูใ่ นกายในใจนี ้ตามหลักสติปัฏฐานทังสี
้ ่เพื่อเข้ าใจและละกายและใจที่ก่อให้ เกิดทุกข์นี ้ เราจึง
ไม่ควรประมาทในวันเวลา,ในวัย,ความสุขสบายไม่มีโรค,ในการงานที่ทาอยู่,จึงควรมีสติปฎิบตั ภิ าวนารู้กายรู้ใจนี ้มิให้
ประมาทหลงไปในเรื่ องต่างๆ ท่านจบการบรรยายธรรมด้ วยปฐมสตุลลปกายิกสูตร ที่เทวดาทังหกได้
้
แสดงคุณของตน
และเทิดทูนในการคบหาสัตตบุรุษคือทาให้ ฉลาดไม่ตกต่า,มีปัญญา,หายเศร้ าโศก,รุ่งเรื อง,ไปสูส่ ขุ คติและดารงคุณงาม
ความดีได้ ตลอดไป พระพุทธองค์จงึ สรุปให้ วา่ การคบคนดีนนเป็
ั ้ นทางไปสู่ความพ้ นทุกข์ทงปวง
ั้

ช่วยสร้ างบ้ านให้ น้องหมา
หลังจากเสร็จฟั งธรรมะจากพระโอษฐ์ แล้ ว บ่ายเรามาติดตามการปรับปรุงบ้ านน้ องหมาที่นครสวรรค์ มาถึงฝนกาลัง
ตก น้ องหมาเข้ าบ้ านหมดแต่คนงานต้ องตากฝนทางานแข่งกับเวลา ต้ องเดินทางไปกลับจากพิจิตร-นับถือใจเขาจริ งๆ
การปรับปรุงอาคารสถานที่บ้านหมาแห่งนี ้ พวกเราเริ่มงานก่อสร้ างกันตังแต่
้ ปลายเดือน กค. ทาอาคารให้ อาหารสุนขั .
ทาบ่อพักน ้าเสีย ทางระบายน ้า และเทพื ้นซีเมนต์ขดั มันให้ ตามอาคารโรงเรื อนต่างๆและทาทางระบายน ้าจากโรงเรื อน
นันๆลงบ่
้
อบาบัดที่ขดุ วางไว้ ตามตาแหน่งต่างๆห้ าแห่งด้ วยกัน. งานต่างๆทาได้ ช้าเพราะทาลาบากมาก พื ้นดิน
เฉอะแฉะเลอะเทอะ ยิ่งตอนฝนตกยิ่งลาบากมาก รถเทปูนเข้ าไปเทก็ไม่ได้ ต้องใช้ แรงคนงานขนเข้ าไปซึง่ ก็ไกลอยูม่ าก

น้ องๆหมาก็อยากรู้อยากเห็น ชอบไปรบกวนการทางานของช่างอยูเ่ สมอๆ ทางานแต่ละจุดก็ต้องกันน้ องหมาออกไปที่
อื่นก่อนด้ วย หนึง่ เดือนผ่านไป ...ยังไม่ได้ ดงั ใจฝัน. แต่มาดูงานที่ทาไปก็ชื่นใจแทนน้ องหมานะครับ

26 ส.ค. ถวายจังหัน-ทอดผ้ าป่ าวัดป่ าไทรงาม
อาเภอไทรงาม จ. กาแพงเพชร วัดเก่าแก่ของ
ครูอาจารย์ลป.สมชายและดูแลต่อโดยพระอจ.
อเนก สายหนองป่ าพง มีข้อวัตรปฎิบตั ทิ ี่
สวยงาม ชาวบ้ านผู้เฒ่าผู้แก่พาลูกหลานมาวัด
เป็ นสองสามร้ อยคน นัง่ ฟั งธรรมถือศีลอุโบสถ
ตลอดวันหนึง่ คืนหนึง่ เห็นแล้ วปลื ้มปิ ตใิ จยิ่งนัก
(แม้ ครูอาจารย์ทา่ นไปจาพรรษาต่างประเทศ)
เขาก็ยงั รักษาข้ อวัตรไว้ ได้ ไม่เปลี่ยนแปลง...สาธุในคุณงามความดีครับ

ตรวจดูงาน อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ณ รพ.วังเจ้ า
ตัวอาคารตึกรับป่ วยเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วครับ จนมีนกเริ่มมาทารัง จองที่กนั แล้ ว ทางรพ.กาลังทาเรื่ องที่มลู นิธิฯ มอบ
อาคารให้ กบั กระทรวงสาธารณสุขผ่านรพ.วังเจ้ า ส่วนหอพระพุทธเมตตายังไม่แล้ วเสร็ จดีกาลังเร่งมืออยู่ วันนี ้มาดูช่าง
ทาอาสนะพระสงฆ์พบว่าผิดแบบจึงต้ องแก้ ไขกันอีกหน่อย

27 ส.ค.
สนส.บางกระม่า พระอาจารย์ทวี กราบถวายไทยธรรม 100 ชุด สาหรับฉลองศาลาใหม่ 17-18 พย.นี ้ครับ

รพ.ด่านมะขามเตี ้ย
พี่สเุ มธและพี่อ้อยมาดูแลจัดการเรื่ องระบบไฟฟ้าและฝ้าให้ ป้ายอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มีฯ ติดตังเสร็
้ จแล้ ว งาน
ก่ออิฐเสร็จแล้ วกาลังเริ่มฉาบปูนครับ งานไฟฟ้าเริ่มทาวันนี ้ครับ ดูงานและวางแผนเสร็ จก็จา่ ยเงินค่าแรงและค่าวัสดุ
ก่อสร้ าง ครัง้ นี ้เกือบสองแสนเช่นเคยครับ

28 ส.ค. บริ ษัท ตากสินฯ ประชุมร่ วมกับคุณสันติบริ ษัทตากสินฯ และท่านอาจารย์สมบัติ เรื่ องทาบันไดเหล็กสาหรับ
ทางขึ ้นไปห้ องประชุมใหญ่รพ.ด่านมะขามเตี ้ย กว้ างเมตรครึ่ งสูงสี่เมตร เนื่องจากอยู่ภายนอกอาคารจึงต้ องทาให้

แข็งแรงทนทานไม่ลื่นและสวยงามอีกด้ วยจึงเลือกใช้ บริ การบริ ษัทตากสินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่ องเหล็กเป็ น
โรงงานใหญ่ระดับต้ นของประเทศครับไว้ ใจได้ แน่นอนครับ

