พฤศจิกายน 2561
3 พ.ย. เปิ ดโรงงานจัดของให้ พ่ ีน้องชนบทชายแดนสาหรั บหนาวนีพ้ ร้ อมของขวัญปี ใหม่ 2562
แล้ วนะครับ วันนีจ้ ดั ได้ เพียง 550 ครับ คงต้ องเพิ่มวันหลังแล้ วครับ ผ้ าห่มขาดไป 150 เลยซื ้อที่ตลาดมาเติม
ก่อน ในชุดจะมีชดุ เสื ้อผ้ าชาย หญิงเด็ก ชุดกีฬา ของเล่นเด็กๆ ส่วนที่จะมอบให้ พร้ อมกันคือข้ าวสาร 5 กก. และ
ผ้ าห่มผืนใหญ่อีกหนึ่งผืน คงแบกกันหนักหน่อยตอนกลับบ้ าน แต่คาดว่าเราคงจะได้ เห็นรอยยิ ้มของเด็กๆ และ
คนในครอบครัวที่ได้ รับของขวัญนี ้อย่างแน่นอน. รอยยิ ้มที่จะติดตาติดใจเราไปอีกนานแสนนานครับ

วัชรธรรมสถานเป็ นขององค์หลวงตาพระมหาบัว ก่อตังมา
้ 23 ปี แล้ ว ปั จจุบนั หมู่บ้านบุกมาถึงข้ าง
ธรรมสถาน ทาให้ มีมลภาวะเรื่ องเสียงอย่างมากสาหรับพระที่ปฏิบตั ิภาวนาอยู่ เราจึงดาริ ว่าจะจะทาห้ องเดิน
จงกรม ป้องกันเสียงให้ ท่านฐา บริ เวณกุฎีที่พักท่าน แต่เหตุจากัดด้ วยพื ้นที่ เราจึงสามารถกาหนดได้ เพียง
2.5*15ม.เท่านัน้ เรามาดูที่กันและวางผังกันแล้ ว เดือนหน้ าคงเริ่ มงานได้ พร้ อมๆ กับบูรณะวัชรธรรมสถาน
ทังหมดทุ
้
กอาคารไปด้ วยพร้ อมๆกันเพื่อปรับปรุงอาคารที่ทรุดโทรมลง และปรับแต่งให้ ชาวบ้ านและคณะศรัทธา
ได้ เข้ ามาใช้ พื ้นที่ปฏิบตั ิภาวนา ทาบุญถวายจังหัน สวดมนต์ทาวัตรเช้ าเย็นได้ สะดวกยิ่งขึ ้นด้ วยครับ

อาคาร 70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ธั มมรโต กราบถวายจังหันพระอาจารย์วะ และตรวจงานการ
ก่อสร้ างอาคาร พี่สเุ มธส่งช่างมาช่วยทาระบบไฟฟ้าชันบนแล้
้
วเหลือแต่ยงั ไม่ได้ ใส่หลอดไฟ ส่วนงานชันล่
้ างยัง
เดินสายไม่เสร็ จรวมทังเดิ
้ นสายไฟเมนจากหม้ อแปลงเข้ ามายังอาคารครับ งานเคาน์เตอร์ ในห้ องทันตกรรมและ

ห้ องน ้าก่อเสร็ จแล้ วรอฉาบแต่งติดกระเบื อ้ งครับ งานปูกระเบื ้องพื ้นก็ยงั ไม่เสร็ จน่าจะอีกสักหนึ่งสัปดาห์ได้ ครับ
กระเบื ้องด้ านหน้ าและระเบียงชันบนก็
้
จดั หามาไม่พอต้ องออกไปซื อ้ เพิ่มอีกครับ บันไดเหล็กด้ านข้ า งเสร็ จแล้ ว
เดินขึ ้นลงได้ สะดวกสบายแล้ วครับ

8 พ.ย. ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสวดมนต์ บังสุกุลงานหลวงปู่ ลี น้ อมราลึกพระคุณขององค์หลวงปู่ ลี มอบ
รูปหลวงปู่ ไปแล้ ว 1500 แผ่น ที่เหลือ 1500 ไว้ งานวันที่ 11ครับ

สวดมนต์ทาวัตรเย็นเสร็ จแล้ วฟั งพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์บญ
ุ มี ถ ้าเต่า ตามด้ วยกราบขอขมา
หลวงปู่ ลีพร้ อมกันทุกๆคน ท่านอธิบายคาที่หลวงตาว่าหลวงปู่ ลีท่านเป็ นเศรษฐี ธรรม แต่พวกเราพยายามเป็ น
เศรษฐี โลก คือเต็มไปด้ วยโลภ/โกรธ/หลง ท่านอยู่บ้านตาดในช่วงที่หลวงปู่ ลียงั ไปๆมาๆที่บ้านตาดอยู่เสมอ
ระหว่างปี 22-29 หลวงปู่ สอนและดูแลเรื่ องการก่อสร้ างต่างๆในวัดให้ ท่าน ต่อมาท่านก็ได้ มีโอกาสมาช่วยหลวง
ปูลีท่านสร้ างวัดผาแดง และภูสงั โฆก่อนจะมาอยูท่ ี่ถ ้าเต่า นอกจากท่านจะเล่าช่วงเวลาที่ท่านอยูก่ บั หลวงปู่ แล้ ว
ท่านยังให้ เทศน์ให้ เราฟั งถึงการต่อสู้กันระหว่างกรรมดีเป็ นกุศล และกรรมชั่วจากกิเลสที่ต่อสู้กันอยู่ในใจเรา
เพราะจิตดวงนี ้ยังไม่บริ สทุ ธิ์มีอกุศลเจือปนอยู่ การต่อสู้ระหว่างกิเลสและธรรมจึงมีอยู่ตลอด ตราบจนเราชาระ
ล้ างกิเลศออกจนหมด จิตดวงนี ้จึงบริ สทุ ธิ์ได้ เช่นจิตของหลวงปู่ ลี ท่านยกตัวอย่างชัมพุกะชีวกที่ทากรรมไว้ ใน
อดีตจนเกิดมาชอบทานมูกคูดแทนอาหาร แต่ก็ทาบุญ ไว้ มากเช่นกัน พระพุทธเจ้ าทรงไปโปรดจนหลุดพ้ นได้
และเรื่ องท่านโมคคัลลานะที่ฆ่าบิดามารดาจนชาติสดุ ท้ ายเป็ นพระอรหันแล้ วยังต้ องรับกรรมถูกคนทาร้ ายจน
ร่างกายแตกตาย ทาให้ เห็นว่าพวกเรานันท
้ ากรรมทางกาย/วาจา/ใจ ทังกุ
้ ศลและอกุศลตลอด ทาดีก็ได้ วิบากที่ดี
ทาไม่ดีก็พบกับวิบากที่ไม่ดีสดุ แต่กรรมใดจะให้ ผลก่อน บุญที่ทาทางใจจึงสาคัญกว่าการทาทานมากมายนัก
เพราะชาระจิตโดยตรง เมื่อแสดงธรรมจบลงท่านจึงให้ พวกเรานัง่ ภาวนากัน และบอกว่าการสงบนิ่งของจิตนัน้
แม้ เพียงเวลาสันๆก็
้ มีประโยชน์อย่างมาก การภาวนาให้ ใจอยูก่ บั พุทโธจึงเป็ นการบังคับให้ จิตทางานอยูก่ ับธรรม
เป็ นการป้องกันไม่ให้ จิตตกไปกับอกุศล กราบอนุโมทนากับทุกๆ ท่านครับ

10 พ.ย. 61 ทาบุญกองกฐิน วัดป่ าบัวแก้ ว ฯ หลังจัดเตรี ยมงานเสร็ จเรี ยบร้ อย ตกเย็นเราก็ทาวัตร
สวดมนต์ฟังธรรมกัน โดยมีพระอาจารย์บงึ -ไร่กระเตอ-เมตตามาแสดงธรรมให้ พวกเรา จึงขอสรุปมาแบ่งกันฟั ง
เล็กน้ อยนะครับ -ท่านเริ่ มด้ วยให้ พวกเราพิจารณาตัวเราเองว่าการกระทาในชีวิตเรานันเป็
้ นกุศลมากหรื ออกุศล
มาก กุศลมากก็นาพาเราไปสู่ความสุขความเจิญ แต่ถ้าอกุศลมากก็นาไปสู่ความทุกข์ ตกนรก อบายภูมิ เมื่อรู้
แล้ วก็ต้องปรับแก้ การกระทาของเราให้ เป็ นกุ ศลมากขึ ้นๆ เริ่ มจากเจตนา ให้ เป็ นกุศล ตามมาด้ วยวาจาและ
กาย ให้ เป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น เช่นการทาทาน รักษาศีล ภาวนา ท่านยกตัวอย่างการทาบุญของพระโพธิสตั ว์ที่
เกิดมาเป็ นคนยากจน แต่เห็นเจ้ านายทาบุญกฐิ นก็อยากทาบ้ าง ยอมเอาเสื ้อผ้ าที่มีอยูเ่ พียงชุดเดียว ไปขายแลก
ได้ เป็ นเข็มหนึ่งเล่มกับด้ ายหนึง่ ม้ วน เอาไปร่วมกองกฐิ น พอดีเจ้ านายเตรี ยมเครื่ องกฐิ นทุกอย่างแต่ขาดเข็มด้ าย
ของที่ท่านโพธิสตั ว์ถวายจึงมีประโยชน์มาก มี อานิสงค์ยิ่งใหญ่จากใจ/เจตนาอันบริสทุ ธิ์ พวกเราทุกคนที่มาร่วม
แรงร่วมใจทากฐิ นจึงมีบญ
ุ มาก ท่านยังอนุโมทนากับเราที่สร้ างวัดแห่งนี ้จากไร่ข้าวโพดไร่มนั จนกลายเป็ นวัดป่ า
อัน สัป ปายะต่อ การปฏิ บัติ ภาวนาอย่า งมาก นอกจากจะท าบุญรั กษาพระพุท ธศาสนาแล้ วยัง ท าทานกับ
ชาวบ้ านด้ วยใจบริสทุ ธิ์ ท่านให้ ข้อคิดว่าการทาบุญทาทานใดให้ มีหลักของพระพุทธศาสนาด้ วย ใจที่กระทาการ
ใดๆเพื่อพระพุทธศาสนานันยิ
้ ่งใหญ่เป็ นบุญกุศลมาก ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในการสร้ างวัดแห่ง
นี ้ถวายครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่ก็ล้มหายตายจากไปทีละองค์ๆ จนพระรุ่นท่านต้ องรับช่วงสืบต่อใน
การรักษาพระพุทธศาสนาไว้ เช่นกัน

เช้ า 11 พ.ย.61 พระสงฆ์ 19 รู ปรับบิณฑบาตร วันกฐิ น ณ วัดป่ าบัวแก้ วฯปี นีค้ รู จารย์บุญมีติดงาน
หลวงปู่ ลี ท่านจึงไม่ได้ มาเป็ นประธาน แต่ก็มีสหธรรมมิกของพระอาจารย์สมบัติมาร่วมงานหลายรู ปด้ วยกัน มี
ท่านอาจารย์ขาวเจ้ าคณะอาเภอมาร่ วมเป็ นประธานครับ มีโรงทานมาร่วมกว่า 35 โรง ชาวบ้ านร่ วมแรงร่วมใจ
กันอย่างน่าปลื ้มปิ ติยิ่งนัก วัดป่ าต้ นไม้ เขียวขจี ร่ มรื่ น สงบยิ่งเห็นแล้ วจิตใจผ่อนคลายหายทุกข์ ยิ่งทาให้ ระลึก
พระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัวจริงๆ

09.19น.พิธีกฐิ นสามัคคี ณ วัดป่ าบัวแก้ ว แม้ จะอยู่ห่างไกลชุมชน บนเนินเขาของอาเภอทองผาภูมิ แต่
ปี นี ้ก็มีแขกญาติธรรมและชาวบ้ านมาร่ วมงานกว่า 300คน มีเจ้ าภาพหลัก5คณะด้ วยกัน ทังพี
้ ่หมอสมชัยและแป๋ ว
คุณพ่อคุณแม่ต้อ คุณแม่น้องกาญ ครอบครัวคุณน้ อง และคุณแม่จิตต์สมร และผู้ร่วมศรัทธาอีกมากหลายครับ ผ้ า
กฐิ น และบริวารกฐิ นแม้ อาจจะน้ อยกว่าทุกปี แต่ก็น่าจะเพียงพอสาหรับกิจการของสมณะและการใช้ จ่ายภายในวัดปี
หน้ านี ้นะครับ ส่วนกิจการอันจาเป็ นอื่นๆเราคงได้ มีโอกาสช่วยเหลือดูแลวัดป่ าบัวแก้ วฯอันเป็ นอนุสรณ์ขององค์หลวง
ตาที่เราเคารพรักต่อไป

นอกจากจะถวายผ้ ากฐิ นและบริวารแล้ ว เรายังมีของที่ระลึกมอบให้ แก่คณะเจ้ าภาพกฐิ น และเจ้ าภาพ
โรงทาน และที่ขาดไม่ได้ คือของที่ระลึกสาหรับชาวบ้ านหินแหลมที่กรุ ณาช่วยดูแลวัดของพ่อแม่ครู บาอาจารย์
แห่งนี ้ จากพื ้นที่ปลูกมันปลูกข้ าวโพด กลับกลายมาเป็ นวัดป่ าอันสับปายะร่ มเย็น เงียบสงบสงัดสาหรับการ
ปฏิบตั ิภาวนาที่แสนวิเศษนี ้ แม้ ปีนี ้จะน้ อยไปสักนิดแต่ด้วยน ้าใจที่เราคิดถึงระลึ กถึงพระคุณของพวกเขาเสมอ
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในกุศลครัง้ นี ้นะครับ

20 พ.ย. สานักสงฆ์ รักษ์ ธรรมะชาติ ชุมพร เสร็จแล้ วครับ งานปรับปรุงสานักสงฆ์รักษ์ ธรรมะชาติ
ต.หินแก้ ว ท่าแซะ จ.ชุมพร เพิ่มเติมที่พกั ฆราวาส ห้ องน ้า ทางเดินจงกรม ระบบทางระบายน ้า บันใด ขยาย
หลัง คาคลุมบัน ใดทางขึน้ ที่ สร้ างใหม่ สานักสงฆ์ แห่ งนี อ้ ยู่ในป่ าชุมชนมี ชาวบ้ านแค่ไม่กี่ ห ลัง คาเรื อนดูแล
พระสงฆ์ อยู่ เป็ นที่เงียบสงบในป่ ามีนา้ ตกไหลผ่านหลังศาลาลงมารวมนา้ ลงในสระข้ างศาลาใหญ่ที่ขนาด
เหมาะสมกับสานักสงฆ์เล็กๆแห่งนี ้ ต่อไปสิ่งที่เราสร้ างไว้ คงเป็ นประโยชน์กบั พระสงฆ์ที่ม่งุ หวังในการปฏิบตั ิ
ภาวนา และต้ องการสถานที่สบั ปายะในการประพฤติปฏิบตั ิธรรม ซึง่ สถานที่แห่งนี ้นับว่าเป็ นที่เหมาะสมสับปา
ยะมากแห่งหนึง่

22 พ.ย.โครงการขนมปั นรั ก ฉลอง 30 ปี มูลนิธิดวงแก้ ว จบลงแล้ วครั บ โครงการขนมปั นรัก ณ
รพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ าที่ได้ รับความร่ วมมือจาก MX Bakery และ คุกกี ้จากคุณครู ลินลี่ ตลอดหนึ่งปี ที่ผ่านมา
โดยเริ่ มจากต้ น พ.ย.2560- พ.ย. 2561 มีขนมปั งจาก MX เฉลี่ย 150-200 ก้ อนต่อวัน มอบให้ กบั ผป.ที่มาเจาะ
เลือด ณ ห้ องเจาะเลือดรพ.สมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเป็ นประจาทุกวัน ส่วนคุกกี ้ครูลลิ ลี่ก็จะเป็ นห้ องตรวจศัลยกรรม
และศัลยกรรมกระดูกรวมทัง้ ห้ องประชุมรพ.เวลาจัดฟั งธรรมจากพระโอษฐ์ ทุกวันอาทิตย์ ที่สามของเดือน
ขอขอบพระคุณกับทุกๆ ท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลนี ้ร่วมกันนะครับ ถึงแม้ จะเป็ นสิง่ เล็กๆ น้ อยๆ ใช้ งบประมาณไป
ไม่ถึงสองแสนบาท แต่ก็เป็ นสิง่ ที่พวกเราทาจากใจและต้ องมีผ้ คู นอาสาสมัครอีกหลายๆท่านที่ต้องร่วมมือกันใน
กรดาเนินการในโครงการนี ้ให้ ลลุ ่วงผ่านไปด้ วยดีครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ แต่โรงทานที่รพ.
ห้ วยพลูเราก็ยงั กระทากันอยูต่ อ่ เนื่องทุกสัปดาห์พร้ อมปล่อยชีวิตสัตว์นะครับ ผ่านมาได้ 7 ปี แล้ วครับ

ขอเรี ยนเชิญร่วมซื ้อที่ดินถวาย พระครูสจุ ิณณานุวตั ร (หลวงปู่ หนูพิณเจ้ าอาวาสวัด
ดอยแม่ปั๋ง องค์ปัจจุบนั ซึ่งท่านเป็ นศิษย์องค์ในอุฎฐากหลวงปู่ แหวน สุจิณโณ )ท่าน ดาริ
สร้ างวัดป่ าโนนศรี ทอง อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี (สถานที่นี ้คือบ้ านเกิดของหลวงปู่ หนูพิณท่าน)
เพื่อเริ่ มก่อสร้ าง เสนาสนะ ประดิษฐานพระพุทธรู ป กุฎิ ทางเดินจงกรม ศาลาสวดมนต์
ภาวนา โรงนอน โรงครัว ห้ องน ้า ปลูกป่ า ฯลฯ โดยที่ดินผืนนี ้มีจานวน ๑๑ ไร่ ราคาทังหมด
้
๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาเลื่อน โอภาโส เมตตาดาริร่วมซื ้อที่ถวายอาจารย์พิณ ๑๐๐,๐๐๐ (หนึง่ แสน
บาทถ้ วนเป็ นปฐมฤกษ์ ) ไร่ละ ๑๕๕,๐๐๐ บาท ครึ่งไร่ ๗๗,๕๐๐ บาท ตาราวาละ ๓๙๙ บาท
โอนปั จจัยถวายหลวงปู่ หนูพิณ ได้ ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาวังหิน ชื่อบัญชี พระครูสจุ ิณณานุวตั ร (หนู
พิณ หลวงหลาก) เลขที่บญ
ั ชี ๖๗๔-๙-๑๖๔๓๙-๐

28 พ.ย. มอบกุญแจตึกให้ รพ.ด่ านมะขามเตีย้ เสร็ จงานภายในตึก เหลืองานภายนอก ตกแต่ง
ทาสี ขุดท่อระบายน ้าเสียเข้ าระบบบาบัดของรพ. เก็บกวาดทาความสะอาดรอบบริ เวณ ทางรพ.รับจัดตกแต่ง
สวนรอบตัวตึก ด้ วยฝี มือท่านผอ.รับรองได้ วา่ สวยงามแน่ครับ งานภายใน ช่างของเราทาความสะอาดไปหลาย
รอบแต่...ยังไม่เรี ยบร้ อยนัก คงต้ องพึง่ จนท.รพ.อีกครัง้ ครับ ทังนี
้ ้ทางรพ.ท่านผอ.และจนท.มาดูความเรี ยบร้ อย
ด้ วยแล้ ว มีขาดปลัก๊ ไฟอีก5จุดที่ยงั ทาไม่เสร็ จ อาจต้ องให้ รพ.ดาเนินการต่อ ครับ เพราะเป็ นของพัดลมที่รพ.จะ
นามาติดตังภายหลั
้
ง ห้ องฟั นก็เรี ยบร้ อยสวยงามแล้ ว ช่างจากบริ ษัทก็มาเตรี ยมย้ ายเก้ าอี ้ทาฟั นให้ แล้ วครับ
ไฟฟ้ายังตรวจสอบไม่ได้ เพราะทางกฟภ.ด่านมะขามเตี ้ย ยังไม่มาต่อเชื่อมไฟเข้ าอาคารให้ ส่งหม้ อแปลงไปซ่อม
เกือบปี ยงั ไม่ได้ ครับใครพอรู้ จกั ผู้ห ลักผู้ใหญ่ก็ฝากด้ วยนะครับเห็นว่าปกติท่านต้ องลงมาดูงานเอง !!! อีกหนึ่ง
เดือนน่าจะเรี ยบร้ อยทันเปิ ด วันจันทร์ ที่ 7 มกราคมนี ้นะครับ กราบอาราธนาครู บาอาจารย์มาร่ วมพิธีแล้ วกว่า
สามสิบวัดครับ ขอเรี ยนเชิญเพื่อนๆมาร่ วมอนุโมทนาบุญร่ วมกันนะครับ งานนี ้สรุ ป ณ วันนี ้ 9.6 ล้ านครับ ผิด
กับที่ตงใจไว้
ั ้ เดิม 6.9 ล้ าน กลับเลขกันหน่อยแต่ก็หนักที่เดียวนะครับ 9.6 เดือน 9.6 ลบ. สาธุกบั เพื่อนๆทุกท่าน
ที่มีส่วนในบุญกุศลนี ้ร่ วมกันนะครับ แม้ ไม่ใหญ่โต แต่ก็สดุ กายสุดใจเราแล้ ว มีทงเสี
ั ้ ยงชื่นชมและเสียงต่อว่า
คัดค้ านต่างๆนาๆ แต่ก็ผ่านกันมาแล้ ว ครับปั ญหาและอุปสรรคทังหลายมี
้
พระอาจารย์ วะช่วยควบคุมดูแลมี

เพื่อนๆมาช่วยทาแบบทาผัง ทาระบบไฟฟ้า ประตูเหล็กสุดทนทาน ฝ้าบนล่างสวยงาม บันไดเหล็กแข็งแรง แค่นี ้
ก็ชื่นใจแล้ วครับ หลัง 7 ม.ค.นี ้ทุกอย่างก็จะผ่านไปเป็ นแค่อีกหนึง่ ในความทรงจาเท่านันครั
้ บ เพื่อนๆท่านใดยังมี
ศรัทธาในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในชนบทร่วมกับพ่อแม่ครูจารย์บญ
ุ มี ฯ เรี ยนเชิญนะครับ

ย้ ายของจากรพ.ด่านฯมาเริ่มงานที่วชั รธรรมสถาน หลังมอบกุญแจตัวอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มีฯ
ให้ ทางรพ.ด่านมะขามเตี ้ยแล้ ว ก็เริ่ มย้ ายของ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ต่างๆ ไปเริ่ มงานที่วชั รธรรมสถาน เพื่อการ
บูรณะอาคารและบริเวณอาคารที่ทรุดโทรมให้ กลับมีสภาพสวยงามอีกครัง้ พร้ อมทาห้ องทางเดินจงกรมภาวนา
ให้ พระอาจารย์ฐาและอาคารสร้ างบุญบารมี เจ้ าคุณเทพปั ญญากวีอีกด้ วย งานคงจะได้ เริ่มกลางเดือนธันวาคม
ศกนี ้หลังเสร็จงานที่รพ.ด่านมะขามเตี ้ยต้ นเดือนหน้ า

