กันยายน 2561
31 ส.ค. - 2 ก.ย. วัชรธรรมสถาน อาจารย์ พ.ญ. อมรา เมตตามาสอนภาวนาพวกเราที่
วั ช รธรรมสถาน โดยมี พ ระอาจารย์ ฐ าช่ ว ยเป็ นระยะๆ ธรรมะจากอาจารย์ อมราเป็ น
ประสบการณ์ธรรมะที่ท่านได้ รับมาโดยตรงจากพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงตาพระมหาบัวและพระ
อาจารย์สิงห์ทองศิษย์ท่าน ทาให้ เป็ นที่สนอกสนใจจากผู้เข้ ารับการอบรมเป็ นอย่างยิ่งเพราะมิ
ใช้ จามาเล่าแต่เป็ นการผ่านการอบรมภาวนาจากพ่อแม่ครูอาจารย์แล้ วเอามาเล่าให้ ฟังซึง่ ก็มิใช้
สอนตามแบบเฉยๆ แต่ยงั มีข้อชี ้แนะ และแก้ ไขพวกเราให้ เข้ าหลักภาวนาที่ถกู ต้ องต่อไป ท่านว่า
สมถะกับวิปัสสนานันต้
้ องไปควบคู่กันไป จะเอาแต่ความสุขในความสงบไม่เพียงพอต่อการ
ต่อสู้กบั ความทุกข์ที่จะผ่านมาในชีวิต จึงต้ องรู้หลักในการภาวนาก่อนคือรู้และมีสติในกายในใจ
นี ้ สติเป็ นธรรมะหลักในการภาวนาไม่ว่าจะเป็ นสมถะหรื อวิปัสสนา จึงต้ องย้ อนมามีสติในกาย
เช่นลมหายใจ อริ ยาบทต่างๆ หรื อเข้ าไปดูในอารมณ์ที่เกิดในใจเสมอๆ จนมีสติต่อเนื่องก็จะคัด
กรองอารมณ์และสิ่งที่มากระทบกายใจเราได้ อย่างรวดเร็ วเพียงพอที่จะไม่ไปปรุ งแต่ต่อเติมจน
เกิดกิเลสตัณหา ราคะ โทสะ โมหะ โลภะ ต่อไปได้ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านนะครับ

2 ก.ย. ปิ ดอบรมหลักสูตร อาจารย์พ.ญ.อมรา ตลอดเวลาสองคืนสามวันที่ได้ เรี ยนรู้ การ
ปฎิ บัติ ภ าวนากับ พี่ แป้ น อาจารย์ พ.ญ.อมรา พวกเราทุก คนได้ ค วามรู้ และก าลัง ใจจากท่ า น
มากมาย แม้ ในวันสุดท้ ายของการอบรมทางการไฟฟ้าจะดับไฟตลอดทังวั
้ นจนท่านอาจารย์ฐาต้ อง
มาสอนที่หอฉันแต่พวกเราก็มิได้ ย่อท้ อ อยู่อบรมจนสี่ โมงเย็น ก่อนจากกันท่านให้ ธรรมโอวาทพวก
เราให้ ปฏิบตั ิภาวนาอย่างต่อเนื่อง แม้ การเดินในชีวิตประจาวันก็ให้ เดินเสมือนเดินจงกรมคือให้ มี
สติต่อเนื่องในการเดิน อริยาบทอื่นๆก็เช่นกันให้ มีสติและตัวผู้ร้ ู ตามกากับในทุกๆขณะ ปั ญญาและ
สมาธิ ก็จะมีได้ ก็ต้องมีสติเสมอ สิ่งกระทบทางกายและใจ ทางตาหูจมูกลิน้ กายใจนัน้ เมื่ อมี สติ

อารมณ์ ใดๆมากระทบก็ ส ามารถตัด ทิง้ ได้ ดังเช่น ค าว่ า ”สัก แต่ ว่า ” นัน้ เอง เมื่ อแต่ ละวัน ไม่เ อา
อารมณ์ที่กระทบมาเก็บไว้ ใจก็เบาสบาย ความทุกข์ก็เบาบางลงแล้ ว นี่คือวิธีที่ใช้ เวลาในชีวิตได้ ทงั ้
ทางโลกและทางธรรมนันเอง
้ แต่องค์ประกอบอื่นก็จาเป็ นเช่นการให้ ทานการรักษาศีลนันเอง
้

4 ก.ย. เริ่ มงานอาคารนิติเวช รพ.สุโขทัยแล้ วครับ ขุดหลุมเทฐานเสาอาคารเสร็ จก็มี
พิธีตงั ้ เสาเอกโดยท่านผอ.รพ.แล้ วครับ อาคารนี ้ออกแบบมีห้องทาพิธีศาสนา ห้ องพัก ห้ อง
ชันสูตร ฯลฯ เรี ยบร้ อยครับ

4 ก.ย. ทาบุญบูรณะสานักสงฆ์ รักษ์ ธรรมชาติ จ.ชุมพร พระอาจารย์ บวร ศิษย์ พระ
อาจารย์ แบน วัดป่ าดอยธรรมเจดี ย์ ปี นี ท้ ่านมาจาพรรษาที่ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ณ สนส.รั กษ์
ธรรมชาติ เป็ นป่ าชุมชนที่ไม่ตงใจให้
ั้
เป็ นวัด มี สานักสงฆ์ เล็กๆ อยู่กลางป่ า สวยงามสุขสงบ มี
ชาวบ้ านในพื ้นที่ดูแลพระสงฆ์ เป็ นอย่างดี หลังจากท่านไปอยู่ก็จาเป็ นต้ องบูรณะ อาคารที่พกั
ห้ องน ้าทางเดินและทางจงกรม ที่ทรุ ดโทรมเนื่องจากไม่ค่อยมีพระมาพักภาวนา จึงเป็ นโอกาสดี
ของพวกเราอีกแล้ วครับ ที่มีช่างชาวบ้ านยินดีมาทาให้ ในงบประมาณ 40000 บาท

5 ก.ย.61 บุญระบบน ้าประปา ณ วัดป่ าฟองงอย ส่งท่อน ้า 1000 เมตรไปวัดป่ าฟองงอย ชุดแรก
เป็ นแผงโซล่ า เซล ครั ง้ นี เ้ ป็ นชุ ด สองแล้ วครั บ ขาดเครื่ อ งปั ้ม น า้ รอทางบริ ษั ท อยู่ ค รั บ
วัดป่ าที่สบั ปายะต่อการปฏิ บตั ิภาวนา ที่ครู บาอาจารย์ชูฤทธิ์มาหลบพักภาวนาสอนผู้ที่สนใจ
และชาวบ้ านในพื ้นที่ ใ ห้ เข้ าสู่พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ จากการที่ เราได้ เข้ าไปพบ
ปั ญหาเรื่ องน ้าขาดแคลนในวัดเราจึงปาวารนาจัดทาระบบน ้าให้ โดยใช้ ปัม้ บาดาลแบบโซล่าเซล
ดึงน ้าจากสระน ้าที่ขดุ ไว้ เชิงเขาซึง่ ต่ากว่าถังที่ใช้ เก็บน ้าบนวัดประมาณ 50 เมตร ระยะทางวาง
ท่อ HDPE spec PN16-20 ประมาณ 1000 เมตร ขณะนี ้ แผงโซล่าเซลได้ ส่งไปที่วัดแล้ ว เป็ น
เงินรวม50000 บาท 1. ค่าท่อHDPE PN16-20 ยาว1,000 เมตร ราคาประมาณ 2.5 แสนบาท

2. ค่าปั ม้ น ้าโซล่าเซล ระบบควบคุมไฟอัตโนมัติ แรงดันส่งจากสระถึงถังสูง 50 ม.+แรงเสียดสีในท่อ
1 กม. รวมประมาณ 75 ม.ขนาดท่อน ้าออก 2 นิ ้ว ใช้ ไฟขันต
้ ่า 1 kw 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 เช่นข้ อต่อ/สายไฟ
และเรื่ องถังน ้าสแตนเลส ทางวัดจะทาเองครับ ค่าใช้ จ่ายน่าจะอยู่ไม่เกิน 6-8 หมื่นบาทครับ)

7 ก.ย.บ่าย ซื ้อคอมถวายพระอาจารย์ มหาบูรณะ คอมที่ บ้านเสี ยอีกแล้ ว เลยต้ อง
ตัดสินใจซื ้อใหม่ และเอาของเก่าไปซ่อมด้ วย เดินรอไปรอมา เลยได้ HP notebook เครื่ องใหม่
มาถวายพระอาจารย์ มหาบูรณะ เพราะเครื่ องเก่าท่านก็เสียเหมือนกัน ในนามพวกเราที่ฟัง
ธรรมะจากพระโอษฐ ร่วมกันน้ อมถวายเครื่ องคอมใหม่ให้ ท่านนะครับ กตัญญูกตเวที เป็ นเรื่ อง
ที่เราทุกคนควรกระทานะครับ เพราะการรับฟั งพระธรรมบรรยายจากท่านนันมี
้ คณ
ุ ค่ายิ่งจริงๆ

8 ก.ย. อาคาร70ปี พระอาจารย์ บุญมี ณ รพ.ด่านมะขามเตี ้ย ความคืบหน้ าของการ
ก่อสร้ างปั จจุบนั คือการฉาบด้ านล่างและติดตังท่
้ อสายไฟชันล่
้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว ต่อไปก็เป็ นชัน้

บนแล้ วครับ งานช่วงนี ้ช้ าหน่อยครับ เพื่อนๆที่ยงั มีจิตศรัทธาเรี ยนเชิญนะครับ เพื่อประชาชนที่
เดือดร้ อนและทุกข์ยากในชนบทครับ

10 ก.ย. จัดเตรี ยมไทยธรรมถวายพระสงฆ์จานวน 80 รู ป ที่จะมาร่ วมพิธีเปิ ดอาคาร"
70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต" และหอพระพุทธเมตตา/ศาลพระเจ้ าตากสินมหาราช ณ
รพ.วังเจ้ า จ.ตากในวันที่14-15 ต.ค.ศกนี ้ เพื่อแสดงความกตัญญูร้ ู คณ
ุ ท่าน แรงงานหลักครัง้ นี ้
เป็ นท่านเลขากาญฯ สุวิทย์และจอย จัดของตังแต่
้ บ่ายจนเย็น ทังหนั
้ งสือ ชุดเครื่ องเล่น Mp3
พร้ อมเสียงธรรมจากองค์ หลวงตากว่า 600 กัณฑ์ ชุดน ้ายาทาความสะอาด ส่วนชุดหนังสือ
ธรรมะที่จะถวายคู่กนั นัน้ พี่ตนั๋ จัดเตรี ยมไว้ ให้ แล้ วอีก 80 ชุด

กราบถวายชุด MP3 และเสียงธรรมองค์หลวงตากว่า 600 กัณฑ์ พร้ อมถุงผ้ าติด งาน
พิธีผูกพัทธสีมา 10 ก.พ. 62 ณ วัดป่ าดอยแสงธรรมฯ แด่ครู อาจารย์วิทยา ศิษย์ในองค์พลวง
ตาพระมหาบัว บ้ านตาด จานวน 250 ชุด เตรี ยมไว้ แต่เนิ่นๆ เผื่อท่านจะได้ ไปจัดทาร่ วมกับ
อย่างอื่นๆ ต่อไป กราบระลึกในความเมตตาที่ท่านมาให้ การสอนปฏิบตั ิภาวนาให้ พ วกเรา ณ
วัชรธรรมสถานทุกๆ ปี ครับ

12-13 ก.ย. อาคาร70 ปี พระอาจารย์ บุ ญ มี ธั ม มรโต ณ รพ.ด่ า นมะขามเตี ย้
กาญจนบุรี เป็ นเวลาหกเดือนแล้ วที่พวกเราดาเนินการก่อสร้ างอาคารนี ้ ปั จจุบนั กาลังฉาบผนัง
ด้ านนอกอาคารและด้ านในอาคารอยู่ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในต้ นเดือนหน้ า ส่วนงานไฟฟ้า
ของพี่สุเมธทางานเบื ้องต้ นคือวางท่อในผนังเสร็ จแล้ วคาดว่าคงจะร้ อยสายและวางจุดติดตัง้
กลอดไฟได้ ปลายเดือนนี ้ครับ วันนี ้ได้ คยุ กับ เจ้ าหน้ าที่กฟภ.เรื่ องขอไฟฟ้าเข้ าในอาคาร มีข้อให้
เลือกสองทางคือขอทะเบียนบ้ านเพิ่มและขอมิเตอร์ ใหม่เป็ น30/100 สามเฟต หรื อติดตังหม้
้ อ
แปลงเพิ่ม1ในรพ. 2.ขยายเขต ซึ่งคงต้ องปรึ กษากันดูอีกทีครับ งานต่อไปก็คงเป็ นงานสี เริ่ ม
ทาสีรองพื ้นปูนใหม่ต้นเดือนหน้ านี ้ครับ ดูแล้ วคงอีกสามเดือนได้ ครับ ช้ ากว่าที่รพ.วังเจ้ าเยอะ
แต่ก็แก้ ไขอะไรได้ ยากครับ งานนี ้เลยเชิญคุณพ่อบ้ าน และเจ้ าหน้ าที่ รพ. มาช่วยดูงานและ
ขอให้ ท่ า นมาช่ว ยอยู่ใ นที ม ตรวจสอบงานก่ อ สร้ างอาคารนี ด้ ้ ว ย ล าบากท่ า นแล้ ว .แต่ ต้ อ ง
ช่วยกันเพื่อสิ่งที่ดีที่สดุ แก่ประชาชนแห่งประเทศนี ้ ก่อนกลับก็จ่ายเงินตามเคย งวดนี ้เกือบสอง
แสนบาท รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆอีกก็ครบพอดี รวมๆแล้ วก็ขึ ้นเลขเจ็ดแล้ วครับสาหรับขาออก ขา
เข้ ายังไม่ถึงหนึ่งเลยครับ อดทนครับอดทน ต้ องขอขอบคุณพี่ปลาที่กรุ ณาขับรถพาท่านวะมา
ช่วยดูแลงานก่อสร้ างและพี่ศิวาที่ ทาอาหารแสนอร่ อยถวายท่านวะทุกๆ เช้ านะครั บ วันนี พ้ ี่
เทืองพาชมงานปรับปรุ งรพ. ของท่านผอ. สวยงามมากครับขอชื่นชม แต่อาคารด้ านหลังยังมี
ปั ญหาโครงสร้ างที่รอแก้ ไขอยู่ครับ งานผอ. ท่านคงหนักใจพอควรเลยครับ. สู้ส้ นู ะครับทุกๆ คน
เราจะร่วมเป็ นกาลังใจให้ . เพื่อความสุขของพี่น้องเรา

15 ก.ย.ตรวจดูงานปรับปรุ งบ้ านน้ องหมาที่นครสวรรค์ ฝนยังตกอยู่ตลอดครับ งานทาได้
ลาบากมากทีเดียวครับ อาคารส่วนใหญ่เทพื ้นปูนขัด มัน ทาทางระบายน ้าแล้ ว ใช้ รถแมคโคร
ขุดทาหลุมใส่วงซีเมนต์เป็ นบ่อเกราะบ่อซึม สาหรับการจัดการของเสียต่างๆได้ ดียิ่งขึ ้น อาคารที่
สร้ างใหม่ก็เสร็ จแล้ ว พวกเราเริ่ มงานก่อสร้ างกันตังแต่
้ ปลายเดือน ก.ค. ทาอาคารให้ อาหาร
สุนขั . ทาบ่อพักน ้าเสีย ทางระบายน ้า และเทพื ้นซีเมนต์ ขดั มันให้ ตามอาคารโรงเรื อนต่างๆและ
ทาทางระบายน ้าจากโรงเรื อนนันๆลงบ่
้
อบาบัดที่ขุดวางไว้ ตามตาแหน่งต่างๆ ห้ าแห่งด้ วยกัน
งานต่างๆ ทาได้ ช้าเพราะทาลาบากมาก พื ้นดินเฉอะแฉะเลอะเทอะ ยิ่งตอนฝนตกยิ่งลาบาก
มาก รถเทปูนเข้ าไปเทก็ไม่ได้ ต้องใช้ แรงคนงานขนเข้ าไปซึง่ ก็ไกลอยู่มาก น้ องๆ หมาก็อยากรู้
อยากเห็น ชอบไปรบกวนการทางานของช่างอยู่เสมอๆ ทางานแต่ละจุดก็ ต้องกันน้ องหมา
ออกไปที่อื่นก่อนด้ วย สองเดือนผ่านไป ...ยังไม่ได้ ดงั ใจฝั น.แต่มาดูงานที่ทาไปก็ชื่นใจแทนน้ อง
หมานะครับ งบประมาณครัง้ นี ้ประมาณ 1.5 แสนบาทครับ

ธรรมะจากพระโอษฐ์ 16 ก.ย. ธรรมะสาหรับฆราวาสต่อครับ ในครัง้ นี ้เราเรี ยนกัน 8 พระสูตร
non-stop เลยครับตลอด 2 ชม.เต็ม ทัง้ 8 พระสูตรเป็ นการถามของเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ า
เพื่อถามในสิ่งที่ตนสงสัย
1. ความตระหนี่
อะไรคือ วิบากของคนตระหนี่:คนที่บริภาษและกีดกัน
การทาทานของผู้อื่น
ตอบ -วิบากคือนรกและสัตว์แต่ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะอยู่ใน
ตระกูลต่า ยากจน
อะไรคือวิบากของผู้ไม่ตระหนี่ มีจิตเลื่อมใส่ในพระรัตนตรัย
ตอบ-วิบากคือสวรรค์ แต่ถ้าเป็ นมนุษย์จะเกิดในตระกูล
สูงมัง่ คัง่ มความสุขในโภคทรัพย์
2. ชราสูตร
อะไรเป็ นยังประโยชน์ให้ สาเร็จได้ จนชรา ตอบ- ศีล
อะไรตังมั
้ น่ แล้ วทาประโยชน์ให้ สาเร็ จ -ตอบ-ศรัทธา

อะไรทาให้ ผ้ คู นย่าเกรง-ตอบ-ปั ญญา
อะไรเป็ นประโยชน์ที่โจรลักขโมยไม่ได้ -ตอบ- บูญ*กุศลเจตนาเป็ นบุญ
3. มิตตสูตร
อะไรเป็ นมิตรของคนเดินทาง-ตอบ-หมู่เกวียน
อะไรเป็ นมิตรในเรื อน-ตอบ-มารดา
อะไรเป็ นมิตรของคนที่ให้ ประโยชน์สงู สุด-ตอบ-มิตรภาพคือเพื่อนช่วยกิจการงานให้ สาเร็จสูงสุด
อะไรเป็ นมิตรติดตามคนไปยังภพหน้ า-ตอบ-บุญติดตามเราสู่ภพหน้ า
3. มัจจุราช
โลกถูกอะไรกาจัด-ตอบ-มัจจุราช
โลกถูกอะไรล้ อมไว้ -ตอบ-ชรา
เราถูกลูกศรใดเสียบไว้ -ตอบ-ตัญหา โลกถูกอะไรเผาให้ ร้อนตลอดกาลทุกเมื่อ-ตอบ-ตัญหา
คือความยาก
4. ศรัทธา- ญาณสัมปยุธ(ศรัทธาอันประกอบด้ วยปั ญญา)
อะไรเป็ นทรัพย์เครื่ องปลื ้อมใจ*ตอบ-ศรัทธา
อะไรที่ประพฤติดีแล้ วนาสุขมาให้ -ตอบ-ธรรมะ*อกุศลกรรมบท10
อะไรมีรสดีกว่ารสทังปวง-ตอบ-สั
้
จจะ อะไรที่ประพฤติแล้ วทาให้ ประเสริฐ-ตอบ-ปั ญญา
5. ความทรุดโทรม
อะไรที่ทรุดโทรมอยู่เสมอ-ตอบ-รูป
อะไรที่ไม่ทรุดโทรม-ตอบ-ชื่อและโคตร
อะไรเรี ยกว่าทางผิด-ตอบ-กามราคะ
อะไรเป็ นอัตรายต่อธรรม-ตอบ-ความโลภ
อะไรสิ ้นไปตามวันและคืน-ตอบ-วัย
อะไรเป็ นมลทินของพรหมจรรย์-ตอบ-อิสตรี
อะไรที่ชาระล้ างใจได้ -ตอบ-ตะบะและพรหมจรรย์
อะไรที่ทาให้ จิตตังอยู
้ ่ไม่ได้ -ตอบ- ทางทังหกที
้ ่ทาให้ จิตไม่สามารถตังอยู
้ ่ได้ คือ 1.ความเกียจ
คร้ าน 2.ความประมาท 3. ความไม่ขยัน 4. ความไม่สารวม 5.ความมักหลับ 6.ความอ้ างเลส(เลส
นัย) เช่นอ้ างร้ อนหนาวเหนื่อยหิวฯ
6. เสบียงเดินทาง
อะไรเปรี ยบเสมือนเสบียง-ตอบ-ศรัทธา อะไรเป็ นบ่อเกิดของโภคะ-ตอบ-สิริ
อะไรเสือกไสนรชนให้ ก้าวไป-ความอยาก อะไรละได้ ยากยิ่งในโลก-ตอบ-ความอยาก
อะไรที่ทาให้ สตั ว์ติดอยู่ในบ่วง-ตอบ-ความอยาก
7. ยานไปนิพพาน
อะไรเป็ นทางออกจากป่ าที่น่าหลงใหลด้ วยนางอัปสรมีหมู่ปีศาจอาศัยอยู่-ตอบ-ทางที่ตรงต่อ
มรรคนันปลอดภั
้
ย ยานนันต้
้ องประกอบด้ วยธรรมเป็ นล้ อมีหิริเป็ นฝาประทุนีสติเป็ นเกราะมี
สัมมาทิฐิเป็ นสารถี ยานนี ้จึงนาออกจากป่ าสู่แดนเกษมคือพระนิพพานได้
พระสูตรทัง้ 7 มีข้อปลีกย่อยและคาอธิบายมากอยู่แต่จนใจที่จะเขียนลงมาได้ หมดเพราะมีเนื ้อหา

จานวนมากเช่นที่มาของพระสูตรต่างๆและเกร็ดเล็กเกล็ดน้ อยที่สนุกและน่าสนใจมาก ขอเพื่อนๆ
โปรดหาเวลามาฟั งด้ วยตนเองเถิดจะได้ ประโยชน์อย่างยิ่งครับ จบจากฟั งธรรมเราก็ร่วมกันถวาย
ภัตตาหารและปั จจัยไทยธรรม รวมทังคอมพิ
้
วเตอร์ โน้ ตบุ๊กเครื่ องใหม่อีกหนึง่ เครื่ องด้ วยครับ กราบ
อนุโมทนาร่วมกันนะครับ
23 ก.ย. เตรี ยมงานพิธีเปิ ดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญ
ุ มีฯ ณ รพ.วังเจ้ า ท่านอาจารย์เจ้ า
อาวาสวัดเขาวังเจ้ าเมตตามาช่วยดูแลการจัดเต็นท์พธิ ีสาหรับพระสงฆ์ที่จะมาร่วมงาน สวดมนต์
เย็นในวันที่14 ต.ค.30 รูปและพิธีสงฆ์เช้ า15 ต.ค.อีก 80 รูป วันเสาร์ นี ้ส่งเตียงไฟฟ้าเข้ าไปให้ อีก 7
เตียง และจะตามไปดูการติดตังป
้ ้ ายรายชื่อผู้บริจาคร่วมสร้ างอาคารด้ วยอีกครัง้ ท่านอาจารย์แจ้ ง
ความประสงค์จะหล่อพระให้ เหมือนพระองค์ใหญ่บนเขามาประดิษฐานไว้ ในพระวิหารให้ ชาวบ้ าน
ได้ มาสักการะได้ สะดวกยิง่ ขึ ้นด้ วยต้ นปี หน้ าครับ

อาคาร 70 ปี พระอจ.บุญมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี ้ย 6 เดือนครึ่งแล้ วครับสาหรับ
อาคารแห่งนี ้ ขณะนี ้กาลังทาสีรองพื ้นด้ านนอกอาคาร และฉาบภายในอาคารทังสองชั
้
น้ เพื่อเตรี ยม
งานรองรับงานไฟฟ้าและฝ้าเพดานต้ นเดือนหน้ านี ้ครับ ไปอยู่ดงู านจ่ายค่าแรงสองสัปดาห์หนึง่ แสน
ครับ จ่ายค่าวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างอีกหนึง่ แสน ครัง้ นี ้ก็ไม่หนีสองแสนบาทครับ เดือนๆ หนึง่ ก็อยู่สี่ห้า
แสนเป็ นอย่างน้ อยครับ อยากรี บให้ เสร็ จเร็วขึ ้นแต่ก็คงเป็ นไปไม่ได้ นะครับ ดูแล้ วคงอีกสองเดือนได้
ครับ อาคารนี ้ก็เข้ าไปเกือบแปดล้ านแล้ วครับ เดือนหน้ าก็มีเรื่ องไฟฟ้า ฝ้าเพดานทาสีจริ งต่อด้ วยทา
บันไดเหล็กทางขึ ้นอาคาร และทาประตูหน้ าต่างอลูมิเนี ยมประมาณปลายเดือนครับ งานพื ้นฐาน
อื่นๆเช่นบ่อเกราะบ่อซึม วางท่อระบายน ้าเสีย ทาบันใดขึ ้นอาคาร และเก็บรายละเอียดรอบอาคาร
คงเป็ นเดือน พ.ย.ครับ สรุ ปคร่ าวๆ อาคารนี ้คงใกล้ ๆ สิบล้ านได้ ครับ คุยกันกับทางรพ. พิธีเปิ ดคงจะ

เป็ นต้ นปี หน้ าประมาณวันจันทร์ ที่ 7 มกราคมครั บ เดี๋ยวนี ้เดินทางใช้ เวลามากขึ ้น สองชม.ครึ่ ง
เกือบสามชม.ตอนเช้ า ขากลับเย็นๆ รถติดก็สี่ชม.ได้ ครับ

28 ก.ย. ส่งเครื่ องปั ม้ น ้าโซล่าเซลให้ วดั ป่ าฟองงอย หลังจากที่ได้ ไปดูปัญหาเรื่ องระบบน ้า
ที่วดั ป่ าฟองงอย พบว่าต้ องจัดหาระบบดึงน ้าจากสระที่ขดุ ไว้ ซงึ่ ต่ากว่าตัววัดถึง50+เมตร เราจึงต้ อง
สัง่ ปั ม้ น ้าของกุลฟอร์ ดที่ปรับ voltage และระดับไฟฟ้าอัตโนมัติมาให้ พร้ อมจัดส่งแผงโซล่าเซล350
w 10แผง และท่อน้ า HDPE. 2" อี กเมตร 1000 เมตรไปให้ จัดของส่งไปเรี ยบร้ อยแล้ วครั บวันนี ้
เสียดายที่ไม่มีเวลาไปช่วยทาด้ วยนะครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมานะครับ แต่ก็ยงั
สามารถร่วมบุญได้ อีกนะครับ ยังขาดปั จจัยอีกจานวนมากทีเดียวครับ

คุณน้ อง ปราณี ส่งรถมารับไทยธรรมส่วนแรกไปรพ. วังเจ้ าเตรี ยมพิธีเปิ ดอาคาร 70ปี
พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต 14-15 ตุลาคมนี ้ครับ ส่วนที่เหลือคงต้ องรบกวนพี่เขียวจัดไปพร้ อม
พระอาจารย์ฐาครับ พระ 90 รู ป หนักเอาการเลยครับ พรุ่ งนี ้เดินทางแต่เช้ ามืดครับ เตรี ยมงาน
เตรี ยมสถานที่ครับ

29-30 กันยายน ตรวจดูงานและวางแผนจัดพิธีเปิ ดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัม
มรโต ณ รพ.วังเจ้ า ติดป้ายผู้ร่วมบริ จาคสนับสนุนการก่อสร้ า งอาคาร นาเตียงไฟฟ้าเข้ าห้ อง
พิเศษ มอบพระพุทธรู ปให้ ท่านผอ.และมอบให้ ประจาตึกผู้ป่วยอีกองค์หนึ่ง และได้ ปรึกษาหารื อ
ทังฝ่้ ายรพ.ฝ่ ายสงฆ์ในพื ้นที่และมูลนิธิฯในการจัดงานด้ านต่างๆเช่นการจัดเสนาสนะรับพ่อแม่
ครู อาจารย์ประมาณ30รู ป การถวายการตรวจร่ างกายแด่ครู จารย์ที่มาพักที่อาคารรับป่ วยเป็ น
คณะแรกเพื่อเป็ นศิริมงคลแก่ผ้ ปู ่ วยที่จกั มาพักป่ วยในอาคารนี ้สืบไป นอกจากนันก็
้ เป็ นการรับ
บิณฑบาตร การถวายจังหันพระสงฆ์ประมาณ90รูปและรายระเอียดในด้ านพิธีต่างๆ เสร็ จแล้ ว
ก็ไปดูการจัดสวนบริ เวณศาลพระเจ้ าตากฯและหอพระพุทธเมตตาด้ านหน้ ารพ.เลยได้ แก้ ไขแบบ
ถนนเข้ าหอพระจากซีเมนต์ เป็ นโรยกรวดและวางแผ่นไม้ เทียมแทน ด้ านตัวหอพระก็แก้ ไขอีก
เล็กน้ อยให้ สวยงามและเหมาะสมยิ่งขึ ้นครับ ของไทยธรรมส่วนหนึ่งได้ ไปถึงแล้ วพร้ อมดอกไม้
และของแจกในงานครับ
กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบุญมานะครับ แต่ก็ยงั สามารถร่วมบุญได้ อีกนะครับ
ยังขาดปั จจัยอีกจานวนมากทีเดียวครับ เรี ยนเชิญเพื่อนๆที่มีศรัทธาร่วมบุญกุศลนี ้ได้ นะครับ
ท่านใดสนใจร่วมบุญเรี ยนเชิญประสานงานที่คณ
ุ กาญจนา 0851239952 หรื อโอนเงินร่วมบุญ
ที่บญ
ั ขี ธ.ทหารไทย เลขที่ 040-233-6242 ชื่อบัญชีวชั รธรรม หรื อ โอนผ่านพร้ อมเพย์เบอร์ โทร
089-892-8822, 0851239952 นะครับ
พิธีเปิ ดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต และหอพระพุทธเมตตา-ศาลพระเจ้ า
ตากสินมหาราช ณ รพ.วังเจ้ า จ.ตาก
วัน อาทิ ต ย์ ที่ ๑ ๔ ต.ค.เย็ น สวดมนต์ ท าวัต รเย็ น ฟั ง ธรรม ปฏิ บัติ ภ าวนา พระสงฆ์ 55 รู ป
วันจันทร์ ที่ ๑๕ ต.ค.
๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียนพระและผู้มาร่วมงาน
๐๗.๐๐ น. พ่อแม่ครู อาจารย์บิณฑบาตอาหาร แห้ งเริ่ มจากบริ เวณหน้ าเสาธง ประมาณ90รู ป
๐๘.๐๐ น. ถวายจังหัน
๐๙.๓๙ น. ประธานจุด ธู ปเที ย นบูชาพระรั ต นตรั ย อาราธนาศี ล อาราธนาพระปริ ต ร พระ
อาจารย์ บุญมีและพระสงฆ์ ที่มาร่ วมงานสวดเจริ ญชัยมงคลคาถา เสร็ จแล้ วนิมนต์ พ่ อแม่ครู

อาจารย์ 5 รูป เปิ ดหอพระและศาลพระเจ้ าตาก จากนันนิ
้ มนต์พระเถระ 20 รูป เปิ ดอาคารผู้ป่วย
ในรพ.วังเจ้ า “อาคาร 70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”ซึ่งเป็ นอาคารรับป่ วย ขนาด 40 เตียง
สามัญ 30 เตียง ห้ องพิเศษ 9ห้ อง และห้ องสงฆ์อาพาธ 1 ห้ อง
๑๐.๓๙ น. กราบถวายไทยธรรม ครู จารย์บุญมีมอบของที่ระลึกแก่ผ้ มู ีอุปะการคุณบริ จาคผ่าน
มูลนิธิฯตังแต่
้ 20,000 บ. ฟั งธรรมโอวาท เสร็จแล้ วให้ พร
๑๑.๓๐ น. เสร็จพิธี
พระไภษัชยคุรุ เป็ น พระพุทธเจ้ าบรมครู
แห่งการแพทย์ มีความเมตตาประทาน
ธรรมโอสถแก่สรรสัตว์ทงปวง
ั ้ คือ
พระพุทธเจ้ าที่ได้ อธิษฐานไว้ ว่า หากได้
บรรลุธรรมเป็ นพระพุทธเจ้ าเมื่อใด
มอบพระพุทธบดินทร์ประจำตึก
มอบพระไภษัชยคุรุแด่ผอ.รพ.
ขอให้ พทุ ธเกษตรของท่านปราศจาก
โรคภัยไข้ เจ็บ แม้ ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้ เป็ นมนุษิยพุทธเจ้ า คือ ไม่ได้ เป็ นพระพุทธเจ้ าที่เกิด
เป็ นมนุษย์ ในคติฝ่ายมหายานอาจจะทาความเข้ าใจอีกนัยหนึง่ ได้ ว่า เป็ นปุคลาธิษฐานใน
พระคุณของพระพุทธเจ้ าที่จะเยียวยารักษาเรา อีกทังฝ่้ ายเถรวาทในประเทศไทยเอง ก็มี
ความคุ้นเคยกันดีกบั พระกริ่ง (มาจากบาลีว่า “กิง กุสโส”) ซึง่ นิยมนามาแช่น ้าแล้ วอธิษฐาน ดื่ม
กินเพื่อให้ หายจากโรคภัยไข้ เจ็บ แท้ ที่จริงก็คือพระพุทธเจ้ า พระองค์นี ้นี่เอง
ห้องพิเศษ

ห้องสามัญ

ห้องพิเศษ

ด้านหลัง

ด้านหน้า

หอพระพุทธเมตตา และศาลพระเจ้าตาก

29 ก.ย. ตรวจดูการก่อสร้ างอาคารนิติเวช ที่รพ.สุโขทัย ตอนนี ้เทพื ้นตังเสาเสร็
้
จแล้ ว
ครับกาลังก่อผนังบางส่วนและทาโครงสร้ างหลังคาครับ อีกประมาณหนึง่ เดือนครึ่งก็คงจะเสร็ จ
ได้ นะครับ อาคารนี ้ยังไม่ค่อยมีใครร่วมบุญมาเลยครับยังขาดปั จจัยอีกจานวนมากทีเดียวครับ
เพราะที่บริ จาคมาตอนนี ้คือหนึ่งหมื่นบาทครับ จึงขอกราบเรี ยนเชิญเพื่อนๆที่มีศรัทธาร่ วมบุญ
กุศลนี ้ได้ นะครับ

วัดเขาวังเจ้ า ธ เจ้ าคณะตาบล พระครู บวรวัชรธรรม ท่านเมตตาดูแลเรื่ องการจัดพิธี
ทางศาสนาให้ กบั ทางรพ.วังเจ้ าตลอดงานทังงานวางศิ
้
ลาฤกษ์ ก่อสร้ างอาคาร70ปี พระอจ.บุญ
มีเมื่อ11ก.พ.ที่ผ่านมาก็เช่นกัน ครัง้ นี ้ก็เป็ นภาระในการช่วยเหลือจัดพิธีเปิ ดอีกครัง้ ท่านปรารภ
ว่าจะเททองหล่อพระพุทธสุคโตโคตมะ จาลองเพื่อประดิษฐานไว้ ที่วิหารข้ างๆองค์จริ งเพื่อให้
สาธุชนที่ผ่านไปมาได้ มากราบไหว้ บูชา เราเลยจะช่วยรับเป็ นภาระให้ โดยจะเชิญช่างวินุโรง
หล่ อประยงค์ ที่เราใช้ เป็ นประจาช่วยไปทาพิธี หล่ อให้ ที่ วัด ในวัน เสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562
เพื่อนๆท่านใดสนใจเรี ยนเชิญนะครับ จะร่วมบุญกันก็ได้ นะครับที่เดิมครับ

29 กันยายน วัดป่ าวังไทร ธ หลักเสร็ จงานตรวจการก่อสร้ างตกเย็นเราก็มากราบพระบุญมี
วัดป่ าวังไทร ด่านลานหอย กม.137 ทางหลวง12 เป็ นวัดป่ าเล็กๆอยู่บนเนินเขาที่ไม่สูงนักแต่ก็มองเห็น
หมู่บ้านกว่า200หลังคาเรื อนได้ หมด ท่านเป็ นศิษย์ ของหลวงปู่ บุญมีถา้ เต่าพรรษา12 มาอยู่วัดนีไ้ ด้ 7
พรรษาแล้ วครับ ท่านอยู่รูปเดียวเป็ นส่วนใหญ่นานๆ จะมีพระมาจาพรรษาด้ วยเพราะเขาว่าท่านเคร่งครัด
มาก ยึดมือถือพระที่บวชอยู่ในวัดด้ วย ตอนมาใหม่ๆ ชาวบ้ านส่วนหนึ่งมาขับไล่ท่านเพราะท่านไม่ยอม
เขา ในเรื่ องจัดงานรื่ นเริ งบันเทิงต่า งๆ แต่ท่านเจ้ าคณะอาเภอช่วยไว้ จนต่อมา 7 ปี นี ้เป็ นเครื่ องพิสูจน์ ได้
อย่างดี วัดก็ เป็ นวัดป่ าที่ สงบเงี ยบเรี ยบร้ อยดีมาก พวกที่ ขับไล่ท่านก็ มีอันเป็ นไปหลายคนจนต้ องให้
ลูกหลานมาขอขมาและทาบุญตักบาตรกับท่าน มาถึงวัดท่านนัง่ รอคณะเราอยู่มีเหงื่อชุมอัง สะเลยครับ
เพราะท่านเมตตาทาความสะอาดเสนาสนะต่างๆ ในวัดให้ เราได้ พกั ภาวนา ท่านพาเราเดินชมทัว่ สถานที่
ในวัดและกุฎีบนเขาด้ วย แต่สุดท้ ายเราขอพักภาวนาที่ศาลาใหญ่บนยอดเขา มองออกไปทางด้ านหน้ า
ศาลาสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้ เป็ นวิวที่สวยงามมากโดยเฉพาะตอนเช้ าพระอาทิตย์ขึ ้นดูสวยงามมาก
ตกเย็นเรากางเต้ นท์ทาวัตรสวดมนต์และนั่งภาวนาจนเช้ า ตีสี่ท่านลงมาทาวัต รสวดมนต์นงั่ ภาวนาด้ วย
กับพวกเรา เสร็จแล้ ว
ท่านให้ ธรรมโอวาทสันๆ
้ ว่าบุญหรื อสุขในโลกแบ่งได้ เป็ นสาม คือ
หนึ่ง กามสุข ที่พวกเราไขว่คว้ าแสวงหากันอยู่ทกุ วันเวลา ที่สุดของกามสุขก็คือสวรรค์ มีคติ
ไม่แน่นอนมีทกุ ข์มีสขุ ตลอด
สอง คือสุขในญาณสมาธิ ที่สดุ ของสุขนี ้คือพรหมโลกชั น้ ต่างๆ แต่ก็ไม่แน่นอนเช่นกันเพราะ
ยังต้ องหมุนเวียนแหวกว่ายในวัฏฏะตลอดพ้ นจากสมาธิก็ยงั มีโอกาสตกนรกหรื อตกต่าลงได้ อีก
สุขที่3 สามคือ นิพพานสุขที่มีคติแน่นอนไม่กลับมาตกต่าอีก ท่านให้ เราใช้ ปัญญาพิจารณา
เอาเองว่าจะเลือกเช่นไร ตัวท่านขอละทิ ้งสุขอันน้ อยเพื่อสุขที่ดี กว่ายิ่งขึ ้นๆ หลังฟั งธรรม พวกเราก็ร่วมกัน
กราบถวายปั จจัยค่าปั ม้ น ้า เนื่องจากตอนเราไปปั ม้ น ้าเสียเอาไปซ่อมมาหลายครัง้ แต่ไม่สาเร็ จเลยเป็ น
โอกาสของพวกเราอีกเเล้ ว... เพื่อนๆ ใครผ่านไปเรี ยนเชิญเลยนะครับ เป็ นที่เหมาะแก่การปฏิ บตั ิสมาธิ
ภาวนามากครับ ศาลาอยู่บนเนินเขาอากาศปลอดโปร่ งลมเย็นสบาย สถานที่เงียบสงบร่ มเย็นสะอาด
สะอ้ านครับ

30 ก.ย. วัด โนนสมบูร ณ์ โกสัม พี ก าแพงเพชร กราบท่านเจ้ าคณะอ าเภอ ถวายจัง หัน และ
สังฆทาน+ปานะ รวมทังปรึ
้ กษาเรื่ องการจัดพิธีเปิ ดอาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มีฯ ณ รพ.วังเจ้ า เพราะ
นิมนต์พระเป็ นจานวนมากท่านจึงเป็ นห่วง และให้ คาแนะนาเรื่ อ งพิธีการต่างๆ ท่านเป็ นพระธรรมยุ ตที่
อาวุโสในเขตนี ้ วัดเก่าแก่ ศาลาฉันเป็ นไม้ แบบเดิมๆดูแล้ วให้ ความรู้ สึก ดีมากๆ เหมือนวัดเก่าๆ ที่เราไป
ตอนเด็กๆ เลยครับ ชาวบ้ านก็นา่ รักเป็ นกันเองมากๆ ครับ

