
พฤศจกิายน 2561 

 3 พ.ย. เปิดโรงงานจัดของให้พี่น้องชนบทชายแดนส าหรับหนาวนีพ้ร้อมของขวัญปีใหม่ 2562 
แล้วนะครับ วนันีจ้ดัได้เพียง 550 ครับ คงต้องเพิ่มวนัหลงัแล้วครับ ผ้าห่มขาดไป 150 เลยซือ้ท่ีตลาดมาเติม

ก่อน ในชดุจะมีชดุเสือ้ผ้าชาย หญิงเดก็ ชดุกีฬา ของเลน่เดก็ๆ สว่นท่ีจะมอบให้พร้อมกนัคือข้าวสาร 5 กก. และ

ผ้าห่มผืนใหญ่อีกหนึ่งผืน คงแบกกนัหนกัหน่อยตอนกลบับ้าน แตค่าดว่าเราคงจะได้เห็นรอยยิม้ของเด็กๆ และ

คนในครอบครัวท่ีได้รับของขวญันีอ้ยา่งแน่นอน. รอยยิม้ท่ีจะตดิตาติดใจเราไปอีกนานแสนนานครับ 

    

   

 วชัรธรรมสถานเป็นขององค์หลวงตาพระมหาบวั ก่อตัง้มา 23 ปีแล้ว ปัจจุบนัหมู่บ้านบุกมาถึงข้าง
ธรรมสถาน ท าให้มีมลภาวะเร่ืองเสียงอย่างมากส าหรับพระท่ีปฏิบตัิภาวนาอยู่ เราจึงด าริว่าจะจะท าห้องเดิน
จงกรม ป้องกันเสียงให้ท่านฐา บริเวณกุฎีท่ีพักท่าน แต่เหตุจ ากัดด้วยพืน้ท่ี เราจึงสามารถก าหนดได้เพียง
2.5*15ม.เท่านัน้ เรามาดูท่ีกันและวางผังกันแล้ว เดือนหน้าคงเร่ิมงานได้พร้อมๆ กับบูรณะวชัรธรรมสถาน
ทัง้หมดทกุอาคารไปด้วยพร้อมๆกนัเพื่อปรับปรุงอาคารท่ีทรุดโทรมลง และปรับแตง่ให้ชาวบ้านและคณะศรัทธา
ได้เข้ามาใช้พืน้ท่ีปฏิบตัิภาวนา ท าบญุถวายจงัหนั สวดมนต์ท าวตัรเช้าเย็นได้สะดวกยิ่งขึน้ด้วยครับ  

   
 

อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต กราบถวายจงัหันพระอาจารย์วะ และตรวจงานการ
ก่อสร้างอาคาร พี่สเุมธส่งช่างมาช่วยท าระบบไฟฟ้าชัน้บนแล้วเหลือแตย่งัไม่ได้ใส่หลอดไฟ ส่วนงานชัน้ลา่งยงั
เดินสายไม่เสร็จรวมทัง้เดินสายไฟเมนจากหม้อแปลงเข้ามายงัอาคารครับ งานเคาน์เตอร์ในห้องทนัตกรรมและ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217144527306763&set=pcb.10217144548707298&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCsKqi2EfSzpWkBY2xEtgV4tfyEvGlLG_ZRp4Ka6-knCqL5d2ljBt2mBpJZ1dLusli678wTfuQbElqb
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10217144527306763&set=pcb.10217144548707298&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCsKqi2EfSzpWkBY2xEtgV4tfyEvGlLG_ZRp4Ka6-knCqL5d2ljBt2mBpJZ1dLusli678wTfuQbElqb


ห้องน า้ก่อเสร็จแล้วรอฉาบแตง่ติดกระเบือ้งครับ งานปกูระเบือ้งพืน้ก็ยงัไม่เสร็จน่าจะอีกสกัหนึ่งสปัดาห์ได้ครับ 
กระเบือ้งด้านหน้าและระเบียงชัน้บนก็จดัหามาไม่พอต้องออกไปซือ้เพิ่มอีกครับ บนัไดเหล็กด้านข้างเสร็จแล้ว
เดินขึน้ลงได้สะดวกสบายแล้วครับ  

   
 8 พ.ย. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ บังสุกุลงานหลวงปู่ลี น้อมร าลกึพระคณุขององค์หลวงปู่ ลี มอบ
รูปหลวงปู่ ไปแล้ว 1500 แผ่น ท่ีเหลือ 1500 ไว้งานวนัท่ี 11ครับ  

   
 สวดมนต์ท าวตัรเย็นเสร็จแล้วฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์บญุมี ถ า้เตา่ ตามด้วยกราบขอขมา

หลวงปู่ ลีพร้อมกนัทกุๆคน ท่านอธิบายค าท่ีหลวงตาว่าหลวงปู่ ลีท่านเป็นเศรษฐีธรรม แต่พวกเราพยายามเป็น
เศรษฐีโลก คือเต็มไปด้วยโลภ/โกรธ/หลง ท่านอยู่บ้านตาดในช่วงท่ีหลวงปู่ ลียงัไปๆมาๆท่ีบ้านตาดอยู่เสมอ
ระหว่างปี 22-29 หลวงปู่ สอนและดแูลเร่ืองการก่อสร้างตา่งๆในวดัให้ท่าน ตอ่มาท่านก็ได้มีโอกาสมาช่วยหลวง
ปลูีท่านสร้างวดัผาแดง และภสูงัโฆก่อนจะมาอยูท่ี่ถ า้เตา่ นอกจากท่านจะเลา่ช่วงเวลาท่ีท่านอยูก่บัหลวงปู่  แล้ว
ท่านยงัให้เทศน์ให้เราฟังถึงการต่อสู้กันระหว่างกรรมดีเป็นกุศล และกรรมชั่วจากกิเลสท่ีต่อสู้กันอยู่ในใจเรา 
เพราะจิตดวงนีย้งัไม่บริสทุธ์ิมีอกศุลเจือปนอยู่ การตอ่สู้ระหว่างกิเลสและธรรมจึงมีอยู่ตลอด ตราบจนเราช าระ
ล้างกิเลศออกจนหมด จิตดวงนีจ้ึงบริสทุธ์ิได้ เช่นจิตของหลวงปู่ ลี ท่านยกตวัอย่างชมัพกุะชีวกท่ีท ากรรมไว้ใน
อดีตจนเกิดมาชอบทานมกูคดูแทนอาหาร แต่ก็ท าบุญไว้มากเช่นกัน พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดจนหลดุพ้นได้ 
และเร่ืองท่านโมคคลัลานะท่ีฆ่าบิดามารดาจนชาติสดุท้ายเป็นพระอรหนัแล้วยงัต้องรับกรรมถกูคนท าร้ายจน
ร่างกายแตกตาย ท าให้เห็นวา่พวกเรานัน้ท ากรรมทางกาย/วาจา/ใจ ทัง้กศุลและอกศุลตลอด ท าดีก็ได้วิบากท่ีดี
ท าไม่ดีก็พบกบัวิบากท่ีไม่ดีสดุแต่กรรมใดจะให้ผลก่อน บุญท่ีท าทางใจจึงส าคญักว่าการท าทานมากมายนกั
เพราะช าระจิตโดยตรง เม่ือแสดงธรรมจบลงท่านจึงให้พวกเรานัง่ภาวนากนั และบอกว่าการสงบนิ่งของจิตนัน้
แม้เพียงเวลาสัน้ๆก็มีประโยชน์อยา่งมาก การภาวนาให้ใจอยูก่บัพทุโธจงึเป็นการบงัคบัให้จิตท างานอยูก่ับธรรม
เป็นการปอ้งกนัไมใ่ห้จิตตกไปกบัอกศุล กราบอนโุมทนากบัทกุๆ ท่านครับ 



   
 10 พ.ย. 61 ท าบุญกองกฐิน วัดป่าบัวแก้วฯ หลงัจดัเตรียมงานเสร็จเรียบร้อย ตกเย็นเราก็ท าวตัร

สวดมนต์ฟังธรรมกนั โดยมีพระอาจารย์บงึ-ไร่กระเตอ-เมตตามาแสดงธรรมให้พวกเรา จึงขอสรุปมาแบง่กนัฟัง
เล็กน้อยนะครับ -ท่านเร่ิมด้วยให้พวกเราพิจารณาตวัเราเองว่าการกระท าในชีวิตเรานัน้เป็นกศุลมากหรืออกศุล
มาก กศุลมากก็น าพาเราไปสู่ความสขุความเจิญ แต่ถ้าอกศุลมากก็น าไปสู่ความทกุข์ ตกนรก อบายภมูิ เม่ือรู้
แล้วก็ต้องปรับแก้การกระท าของเราให้เป็นกุศลมากขึน้ๆ เร่ิมจากเจตนา ให้เป็นกุศล ตามมาด้วยวาจาและ
กาย ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ เช่นการท าทาน รักษาศีล ภาวนา ท่านยกตวัอยา่งการท าบญุของพระโพธิสตัว์ท่ี
เกิดมาเป็นคนยากจน แตเ่ห็นเจ้านายท าบญุกฐินก็อยากท าบ้าง ยอมเอาเสือ้ผ้าท่ีมีอยูเ่พียงชดุเดียว ไปขายแลก
ได้เป็นเข็มหนึ่งเลม่กบัด้ายหนึง่ม้วน เอาไปร่วมกองกฐิน พอดีเจ้านายเตรียมเคร่ืองกฐินทกุอยา่งแตข่าดเข็มด้าย 
ของท่ีท่านโพธิสตัว์ถวายจงึมีประโยชน์มาก มี อานิสงค์ยิ่งใหญ่จากใจ/เจตนาอนับริสทุธ์ิ พวกเราทกุคนท่ีมาร่วม
แรงร่วมใจท ากฐินจึงมีบญุมาก ท่านยงัอนโุมทนากบัเราท่ีสร้างวดัแห่งนีจ้ากไร่ข้าวโพดไร่มนัจนกลายเป็นวดัป่า
อันสัปปายะต่อการปฏิบัติภาวนาอย่างมาก นอกจากจะท าบุญรักษาพระพุทธศาสนาแล้วยังท าทานกับ
ชาวบ้านด้วยใจบริสทุธ์ิ ท่านให้ข้อคดิว่าการท าบญุท าทานใดให้มีหลกัของพระพทุธศาสนาด้วย ใจท่ีกระท าการ
ใดๆเพื่อพระพทุธศาสนานัน้ยิ่งใหญ่เป็นบญุกศุลมาก ขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในการสร้างวดัแห่ง
นีถ้วายครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ก็ล้มหายตายจากไปทีละองค์ๆ จนพระรุ่นท่านต้องรับช่วงสืบตอ่ใน
การรักษาพระพทุธศาสนาไว้เช่นกนั  

    

   
เช้า 11 พ.ย.61 พระสงฆ์19 รูปรับบิณฑบาตร วนักฐิน ณ วดัป่าบวัแก้วฯปีนีค้รูจารย์บุญมีติดงาน

หลวงปู่ ลี ท่านจึงไม่ได้มาเป็นประธาน แต่ก็มีสหธรรมมิกของพระอาจารย์สมบตัิมาร่วมงานหลายรูปด้วยกนั มี
ท่านอาจารย์ขาวเจ้าคณะอ าเภอมาร่วมเป็นประธานครับ มีโรงทานมาร่วมกว่า 35 โรง ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจ
กนัอย่างน่าปลืม้ปิติยิ่งนกั วดัป่าต้นไม้เขียวขจี ร่มร่ืน สงบยิ่งเห็นแล้วจิตใจผ่อนคลายหายทุกข์ ยิ่งท าให้ระลึก
พระคณุพอ่แม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบวัจริงๆ 



  

 
  09.19น.พิธีกฐินสามคัคี ณ วดัป่าบวัแก้ว แม้จะอยู่ห่างไกลชมุชน บนเนินเขาของอ าเภอทองผาภมูิ แต่
ปีนีก็้มีแขกญาติธรรมและชาวบ้านมาร่วมงานกว่า300คน มีเจ้าภาพหลกั5คณะด้วยกัน ทัง้พี่หมอสมชยัและแป๋ว 
คณุพ่อคณุแม่ต้อ คณุแม่น้องกาญ ครอบครัวคณุน้อง และคณุแม่จิตต์สมร และผู้ ร่วมศรัทธาอีกมากหลายครับ ผ้า
กฐิน และบริวารกฐินแม้อาจจะน้อยกวา่ทกุปีแตก็่น่าจะเพียงพอส าหรับกิจการของสมณะและการใช้จ่ายภายในวดัปี
หน้านีน้ะครับ สว่นกิจการอนัจ าเป็นอื่นๆเราคงได้มีโอกาสช่วยเหลือดแูลวดัป่าบวัแก้วฯอนัเป็นอนสุรณ์ขององค์หลวง
ตาท่ีเราเคารพรักตอ่ไป 

  

   
นอกจากจะถวายผ้ากฐินและบริวารแล้ว เรายงัมีของท่ีระลกึมอบให้แก่คณะเจ้าภาพกฐิน และเจ้าภาพ

โรงทาน และท่ีขาดไม่ได้คือของท่ีระลึกส าหรับชาวบ้านหินแหลมท่ีกรุณาช่วยดแูลวดัของพ่อแม่ครูบาอาจารย์

แห่งนี ้จากพืน้ท่ีปลกูมนัปลกูข้าวโพด กลบักลายมาเป็นวดัป่าอนัสบัปายะร่มเย็น เงียบสงบสงดัส าหรับการ

ปฏิบตัิภาวนาท่ีแสนวิเศษนี ้แม้ปีนีจ้ะน้อยไปสกันิดแต่ด้วยน า้ใจท่ีเราคิดถึงระลึกถึงพระคณุของพวกเขาเสมอ 

กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในกศุลครัง้นีน้ะครับ 



   

  

20 พ.ย. ส านักสงฆ์ รักษ์ธรรมะชาต ิชุมพร เสร็จแล้วครับ งานปรับปรุงส านกัสงฆ์รักษ์ธรรมะชาติ 

ต.หินแก้ว ท่าแซะ จ.ชุมพร เพิ่มเติมท่ีพกัฆราวาส ห้องน า้ ทางเดินจงกรม ระบบทางระบายน า้ บนัใด ขยาย

หลังคาคลุมบันใดทางขึน้ท่ีสร้างใหม่ ส านักสงฆ์แห่งนีอ้ยู่ในป่าชุมชนมีชาวบ้านแค่ไม่ก่ีหลังคาเรือนดูแล

พระสงฆ์อยู่ เป็นท่ีเงียบสงบในป่ามีน า้ตกไหลผ่านหลงัศาลาลงมารวมน า้ลงในสระข้างศาลาใหญ่ท่ีขนาด

เหมาะสมกับส านกัสงฆ์เล็กๆแห่งนี ้ต่อไปสิ่งท่ีเราสร้างไว้คงเป็นประโยชน์กบัพระสงฆ์ท่ีมุ่งหวงัในการปฏิบตัิ

ภาวนา และต้องการสถานท่ีสบัปายะในการประพฤติปฏิบตัิธรรม ซึง่สถานท่ีแห่งนีน้บัว่าเป็นท่ีเหมาะสมสบัปา

ยะมากแห่งหนึง่ 

   

 22 พ.ย.โครงการขนมปันรัก ฉลอง 30 ปีมูลนิธิดวงแก้ว จบลงแล้วครับ โครงการขนมปันรัก ณ 
รพ.สมเด็จพระป่ินเกล้าท่ีได้รับความร่วมมือจาก MX Bakery และ คกุกีจ้ากคณุครูลินลี่ ตลอดหนึ่งปีท่ีผ่านมา
โดยเร่ิมจากต้น พ.ย.2560- พ.ย. 2561 มีขนมปังจาก MX เฉลี่ย 150-200 ก้อนต่อวนั มอบให้กบัผป.ท่ีมาเจาะ
เลือด ณ ห้องเจาะเลือดรพ.สมเด็จพระป่ินเกล้าเป็นประจ าทกุวนั สว่นคกุกีค้รูลลิลี่ก็จะเป็นห้องตรวจศลัยกรรม
และศัลยกรรมกระดูกรวมทัง้ห้องประชุมรพ.เวลาจัดฟังธรรมจากพระโอษฐ์ทุกวันอาทิตย์ท่ีสามของเดือน 
ขอขอบพระคณุกบัทกุๆ ท่านท่ีมีสว่นในบญุกศุลนีร่้วมกนันะครับ ถึงแม้จะเป็นสิง่เลก็ๆ น้อยๆ ใช้งบประมาณไป
ไม่ถึงสองแสนบาท แตก็่เป็นสิง่ท่ีพวกเราท าจากใจและต้องมีผู้คนอาสาสมคัรอีกหลายๆท่านท่ีต้องร่วมมือกนัใน
กรด าเนินการในโครงการนีใ้ห้ลลุ่วงผ่านไปด้วยดีครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านครับ แต่โรงทานท่ีรพ.
ห้วยพลเูราก็ยงักระท ากนัอยูต่อ่เน่ืองทกุสปัดาห์พร้อมปล่อยชีวิตสตัว์นะครับ ผา่นมาได้ 7 ปีแล้วครับ 



   
ขอเรียนเชิญร่วมซือ้ท่ีดินถวาย พระครูสจิุณณานวุตัร (หลวงปู่ หนพูิณเจ้าอาวาสวดั

ดอยแม่ป๋ัง องค์ปัจจุบนั ซึ่งท่านเป็นศิษย์องค์ในอฎุฐากหลวงปู่ แหวน สจิุณโณ )ท่าน ด าริ
สร้างวดัป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดงุ จ.อดุรธานี (สถานท่ีนีค้ือบ้านเกิดของหลวงปู่ หนพูิณท่าน) 
เพื่อเร่ิมก่อสร้าง เสนาสนะ ประดิษฐานพระพุทธรูป กุฎิ ทางเดินจงกรม ศาลาสวดมนต์
ภาวนา โรงนอน โรงครัว ห้องน า้ ปลกูป่า ฯลฯ โดยท่ีดินผืนนีมี้จ านวน ๑๑ ไร่ ราคาทัง้หมด 
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท  

พอ่แม่ครูอาจารย์หลวงตาเลื่อน โอภาโส เมตตาด าริร่วมซือ้ท่ีถวายอาจารย์พิณ ๑๐๐,๐๐๐ (หนึง่แสน
บาทถ้วนเป็นปฐมฤกษ์) ไร่ละ ๑๕๕,๐๐๐ บาท  คร่ึงไร่ ๗๗,๕๐๐ บาท ตาราวาละ ๓๙๙ บาท 

โอนปัจจยัถวายหลวงปู่ หนพูิณ ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย สาขาวงัหิน ช่ือบญัชี พระครูสจิุณณานวุตัร (หนู
พิณ หลวงหลาก) เลขท่ีบญัชี ๖๗๔-๙-๑๖๔๓๙-๐ 

                             
28 พ.ย. มอบกุญแจตึกให้ รพ.ด่านมะขามเตีย้ เสร็จงานภายในตึก เหลืองานภายนอก ตกแต่ง

ทาสี ขดุท่อระบายน า้เสียเข้าระบบบ าบดัของรพ. เก็บกวาดท าความสะอาดรอบบริเวณ ทางรพ.รับจดัตกแต่ง

สวนรอบตวัตกึ ด้วยฝีมือท่านผอ.รับรองได้วา่สวยงามแน่ครับ งานภายใน ช่างของเราท าความสะอาดไปหลาย

รอบแต.่..ยงัไม่เรียบร้อยนกั คงต้องพึง่จนท.รพ.อีกครัง้ ครับ ทัง้นีท้างรพ.ท่านผอ.และจนท.มาดคูวามเรียบร้อย

ด้วยแล้ว มีขาดปลัก๊ไฟอีก5จดุท่ียงัท าไม่เสร็จ อาจต้องให้รพ.ด าเนินการตอ่ครับ เพราะเป็นของพดัลมท่ีรพ.จะ

น ามาติดตัง้ภายหลงั ห้องฟันก็เรียบร้อยสวยงามแล้ว ช่างจากบริษัทก็มาเตรียมย้ายเก้าอีท้ าฟันให้แล้วครับ 

ไฟฟา้ยงัตรวจสอบไมไ่ด้เพราะทางกฟภ.ดา่นมะขามเตีย้ ยงัไมม่าตอ่เช่ือมไฟเข้าอาคารให้ สง่หม้อแปลงไปซอ่ม

เกือบปียงัไม่ได้ครับใครพอรู้จกัผู้หลกัผู้ ใหญ่ก็ฝากด้วยนะครับเห็นว่าปกติท่านต้องลงมาดงูานเอง !!! อีกหนึ่ง

เดือนน่าจะเรียบร้อยทนัเปิด วนัจนัทร์ท่ี 7 มกราคมนีน้ะครับ กราบอาราธนาครูบาอาจารย์มาร่วมพิธีแล้วกว่า

สามสิบวดัครับ ขอเรียนเชิญเพื่อนๆมาร่วมอนโุมทนาบญุร่วมกนันะครับ  งานนีส้รุป ณ วนันี ้9.6 ล้านครับ ผิด

กบัท่ีตัง้ใจไว้เดิม 6.9 ล้าน กลบัเลขกนัหน่อยแตก็่หนกัท่ีเดียวนะครับ 9.6 เดือน 9.6 ลบ. สาธุกบัเพื่อนๆทกุท่าน

ท่ีมีส่วนในบุญกุศลนีร่้วมกันนะครับ แม้ไม่ใหญ่โต แต่ก็สดุกายสดุใจเราแล้ว มีทัง้เสียงช่ืนชมและเสียงต่อว่า

คดัค้านต่างๆนาๆ แต่ก็ผ่านกันมาแล้วครับปัญหาและอุปสรรคทัง้หลายมีพระอาจารย์วะช่วยควบคมุดแูลมี



เพื่อนๆมาช่วยท าแบบท าผงั ท าระบบไฟฟา้ ประตเูหลก็สดุทนทาน ฝา้บนลา่งสวยงาม บนัไดเหลก็แข็งแรง แคนี่ ้

ก็ช่ืนใจแล้วครับ หลงั 7 ม.ค.นีท้กุอยา่งก็จะผา่นไปเป็นแคอี่กหนึง่ในความทรงจ าเท่านัน้ครับ เพื่อนๆท่านใดยงัมี

ศรัทธาในการช่วยเหลือดแูลผู้ ป่วยในชนบทร่วมกบัพอ่แม่ครูจารย์บญุมี ฯ เรียนเชิญนะครับ 

   

 
ย้ายของจากรพ.ดา่นฯมาเร่ิมงานท่ีวชัรธรรมสถาน หลงัมอบกญุแจตวัอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญุมีฯ 

ให้ทางรพ.ด่านมะขามเตีย้แล้ว ก็เร่ิมย้ายของ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ไปเร่ิมงานท่ีวชัรธรรมสถาน เพื่อการ

บรูณะอาคารและบริเวณอาคารท่ีทรุดโทรมให้กลบัมีสภาพสวยงามอีกครัง้ พร้อมท าห้องทางเดินจงกรมภาวนา

ให้พระอาจารย์ฐาและอาคารสร้างบญุบารมี เจ้าคณุเทพปัญญากวีอีกด้วย งานคงจะได้เร่ิมกลางเดือนธนัวาคม

ศกนีห้ลงัเสร็จงานท่ีรพ.ดา่นมะขามเตีย้ต้นเดือนหน้า  

  
  


