
กันยายน 2561 
 31 ส.ค. - 2 ก.ย. วชัรธรรมสถาน  อาจารย์ พ.ญ. อมรา เมตตามาสอนภาวนาพวกเราท่ี
วัชรธรรมสถาน โดยมีพระอาจารย์ฐาช่วยเป็นระยะๆ ธรรมะจากอาจารย์ อมราเป็น
ประสบการณ์ธรรมะท่ีท่านได้รับมาโดยตรงจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบวัและพระ
อาจารย์สิงห์ทองศิษย์ท่าน ท าให้เป็นท่ีสนอกสนใจจากผู้ เข้ารับการอบรมเป็นอย่างยิ่งเพราะมิ
ใช้จ ามาเล่าแต่เป็นการผ่านการอบรมภาวนาจากพอ่แม่ครูอาจารย์แล้วเอามาเล่าให้ฟังซึง่ก็มิใช้
สอนตามแบบเฉยๆ แต่ยงัมีข้อชีแ้นะ และแก้ไขพวกเราให้เข้าหลกัภาวนาท่ีถกูต้องต่อไป ท่านว่า
สมถะกับวิปัสสนานัน้ต้องไปควบคู่กันไป จะเอาแต่ความสุขในความสงบไม่เพียงพอต่อการ
ต่อสู้กบัความทกุข์ท่ีจะผ่านมาในชีวิต จงึต้องรู้หลกัในการภาวนาก่อนคือรู้และมีสติในกายในใจ
นี ้สติเป็นธรรมะหลกัในการภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะหรือวิปัสสนา จึงต้องย้อนมามีสติในกาย 
เช่นลมหายใจ อริยาบทต่างๆ หรือเข้าไปดใูนอารมณ์ท่ีเกิดในใจเสมอๆ จนมีสติต่อเน่ืองก็จะคดั
กรองอารมณ์และสิ่งท่ีมากระทบกายใจเราได้อย่างรวดเร็วเพียงพอท่ีจะไม่ไปปรุงแต่ต่อเติมจน
เกิดกิเลสตณัหา ราคะ โทสะ โมหะ โลภะ ต่อไปได้ ขอกราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ท่านนะครับ 

   
 

   
 2 ก.ย. ปิดอบรมหลกัสตูร อาจารย์พ.ญ.อมรา ตลอดเวลาสองคืนสามวนัท่ีได้เรียนรู้การ

ปฎิบัติภาวนากับพ่ีแป้น อาจารย์ พ.ญ.อมรา พวกเราทุกคนได้ความรู้และก าลังใจจากท่าน
มากมาย แม้ในวนัสดุท้ายของการอบรมทางการไฟฟ้าจะดบัไฟตลอดทัง้วนัจนท่านอาจารย์ฐาต้อง
มาสอนท่ีหอฉันแต่พวกเราก็มิได้ย่อท้อ อยู่อบรมจนส่ีโมงเย็น ก่อนจากกนัท่านให้ธรรมโอวาทพวก
เราให้ปฏิบตัิภาวนาอย่างต่อเน่ือง แม้การเดินในชีวิตประจ าวนัก็ให้เดินเสมือนเดินจงกรมคือให้มี
สติต่อเน่ืองในการเดิน อริยาบทอ่ืนๆก็เช่นกนัให้มีสติและตวัผู้ รู้ตามก ากบัในทกุๆขณะ ปัญญาและ
สมาธิก็จะมีได้ก็ต้องมีสติเสมอ สิ่งกระทบทางกายและใจ ทางตาหูจมูกลิน้กายใจนัน้เม่ือมีสติ



อารมณ์ใดๆมากระทบก็สามารถตัดทิง้ได้ ดังเช่นค าว่า”สักแต่ว่า” นัน้เอง เม่ือแต่ละวันไม่เอา
อารมณ์ท่ีกระทบมาเก็บไว้ ใจก็เบาสบาย ความทกุข์ก็เบาบางลงแล้ว น่ีคือวิธีท่ีใช้เวลาในชีวิตได้ทัง้
ทางโลกและทางธรรมนัน้เอง แต่องค์ประกอบอ่ืนก็จ าเป็นเช่นการให้ทานการรักษาศีลนัน้เอง 

 

    
 
4 ก.ย. เร่ิมงานอาคารนิติเวช รพ.สุโขทยัแล้วครับ  ขุดหลุมเทฐานเสาอาคารเสร็จก็มี

พิธีตัง้เสาเอกโดยท่านผอ.รพ.แล้วครับ อาคารนีอ้อกแบบมีห้องท าพิธีศาสนา ห้องพกั ห้อง
ชนัสตูร ฯลฯ เรียบร้อยครับ 

   
 

   
 

   



 
 

4 ก.ย. ท าบุญบูรณะส านักสงฆ์รักษ์ธรรมชาติ จ.ชุมพร  พระอาจารย์บวร ศิษย์พระ
อาจารย์แบน วัดป่าดอยธรรมเจดีย์ ปีนีท้่านมาจ าพรรษาท่ีอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ณ สนส.รักษ์
ธรรมชาติ เป็นป่าชุมชนท่ีไม่ตัง้ใจให้เป็นวดั มีส านกัสงฆ์เล็กๆ อยู่กลางป่า สวยงามสุขสงบ มี
ชาวบ้านในพืน้ท่ีดูแลพระสงฆ์เป็นอย่างดี หลงัจากท่านไปอยู่ก็จ าเป็นต้องบูรณะ อาคารท่ีพกั 
ห้องน า้ทางเดินและทางจงกรม ท่ีทรุดโทรมเน่ืองจากไม่ค่อยมีพระมาพกัภาวนา จึงเป็นโอกาสดี
ของพวกเราอีกแล้วครับ ท่ีมีช่างชาวบ้านยินดีมาท าให้ในงบประมาณ 40000 บาท 

   
 

    
 

5 ก.ย.61 บญุระบบน า้ประปา ณ วดัป่าฟองงอย ส่งท่อน า้ 1000 เมตรไปวดัป่าฟองงอย ชดุแรก
เป็นแผงโซล่าเซล ครัง้นี เ้ ป็นชุดสองแล้วครับ  ขาดเคร่ืองปั ้มน า้  รอทางบริษัทอยู่ค รับ  
วดัป่าท่ีสบัปายะต่อการปฏิบตัิภาวนา ท่ีครูบาอาจารย์ชูฤทธ์ิมาหลบพกัภาวนาสอนผู้ ท่ีสนใจ
และชาวบ้านในพืน้ท่ีให้เข้าสู่พระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ จากการท่ีเราได้เข้าไปพบ
ปัญหาเร่ืองน า้ขาดแคลนในวดัเราจึงปาวารนาจดัท าระบบน า้ให้โดยใช้ปัม้บาดาลแบบโซล่าเซล
ดึงน า้จากสระน า้ท่ีขดุไว้เชิงเขาซึง่ต ่ากว่าถงัท่ีใช้เก็บน า้บนวดัประมาณ 50 เมตร ระยะทางวาง
ท่อ HDPE spec PN16-20 ประมาณ 1000 เมตร ขณะนี ้แผงโซล่าเซลได้ส่งไปท่ีวัดแล้ว เป็น
เงินรวม50000 บาท 1. ค่าท่อHDPE PN16-20 ยาว1,000 เมตร ราคาประมาณ 2.5 แสนบาท  



2. ค่าปัม้น า้โซล่าเซล ระบบควบคมุไฟอตัโนมตัิ แรงดนัส่งจากสระถึงถงัสงู 50 ม.+แรงเสียดสีในท่อ 
1 กม. รวมประมาณ 75 ม.ขนาดท่อน า้ออก 2 นิว้ ใช้ไฟขัน้ต ่า 1 kw ราคาประมาณ 68000 บาท  
3. ค่าแผงโซล่าเซล ซือ้มาแล้ว 50,000 บาท  
4. ถงัน า้สแตนเลส 5000 ลติร 8 ถงั   

งบประมาณท่ีตัง้ไว้ประมาณ 4-5 แสนบาท (ค่าขนส่ง+ของใช้อ่ืนเล็กน้อย เช่นข้อต่อ/สายไฟ
และเร่ืองถงัน า้สแตนเลส ทางวดัจะท าเองครับ ค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ไม่เกิน 6-8 หม่ืนบาทครับ) 

   
 

   
 

7 ก.ย.บ่าย ซือ้คอมถวายพระอาจารย์มหาบูรณะ คอมท่ีบ้านเสียอีกแล้ว เลยต้อง
ตดัสินใจซือ้ใหม่ และเอาของเก่าไปซ่อมด้วย เดินรอไปรอมา เลยได้ HP notebook เคร่ืองใหม่
มาถวายพระอาจารย์มหาบูรณะ เพราะเคร่ืองเก่าท่านก็เสียเหมือนกัน ในนามพวกเราท่ีฟัง
ธรรมะจากพระโอษฐ ร่วมกนัน้อมถวายเคร่ืองคอมใหม่ให้ท่านนะครับ กตญัญกูตเวที เป็นเร่ือง
ท่ีเราทกุคนควรกระท านะครับ เพราะการรับฟังพระธรรมบรรยายจากท่านนัน้มีคณุค่ายิ่งจริงๆ 

   
 
 

8 ก.ย. อาคาร70ปี พระอาจารย์บุญมี ณ รพ.ด่านมะขามเตีย้ ความคืบหน้าของการ
ก่อสร้างปัจจุบนัคือการฉาบด้านล่างและติดตัง้ท่อสายไฟชัน้ล่างเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นชัน้



บนแล้วครับ งานช่วงนีช้้าหน่อยครับ เพ่ือนๆท่ียงัมีจิตศรัทธาเรียนเชิญนะครับ เพ่ือประชาชนท่ี
เดือดร้อนและทกุข์ยากในชนบทครับ 

 
 

   
 

10 ก.ย. จดัเตรียมไทยธรรมถวายพระสงฆ์จ านวน 80 รูป ท่ีจะมาร่วมพิธีเปิดอาคาร" 
70 ปี พระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต" และหอพระพุทธเมตตา/ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ณ 
รพ.วงัเจ้า จ.ตากในวนัท่ี14-15 ต.ค.ศกนี ้เพ่ือแสดงความกตญัญรูู้คณุท่าน แรงงานหลกัครัง้นี ้
เป็นท่านเลขากาญฯ สุวิทย์และจอย จดัของตัง้แต่บ่ายจนเย็น ทัง้หนงัสือ ชุดเคร่ืองเล่น Mp3 
พร้อมเสียงธรรมจากองค์หลวงตากว่า 600 กัณฑ์ ชุดน า้ยาท าความสะอาด ส่วนชุดหนงัสือ
ธรรมะท่ีจะถวายคู่กนันัน้ พ่ีตัน๋จดัเตรียมไว้ให้แล้วอีก 80 ชดุ 

   
 

                        
 



กราบถวายชดุ MP3 และเสียงธรรมองค์หลวงตากว่า 600 กณัฑ์ พร้อมถงุผ้าติด งาน
พิธีผูกพทัธสีมา 10 ก.พ. 62 ณ วดัป่าดอยแสงธรรมฯ แด่ครูอาจารย์วิทยา ศิษย์ในองค์พลวง
ตาพระมหาบัว บ้านตาด จ านวน 250 ชุด เตรียมไว้แต่เนิ่นๆ เผ่ือท่านจะได้ไปจัดท าร่วมกับ
อย่างอ่ืนๆ ต่อไป กราบระลึกในความเมตตาท่ีท่านมาให้การสอนปฏิบตัิภาวนาให้พวกเรา ณ 
วชัรธรรมสถานทกุๆ ปีครับ  

   
 

12-13 ก.ย. อาคาร70 ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต  ณ รพ.ด่านมะขามเตีย้ 
กาญจนบรีุ เป็นเวลาหกเดือนแล้วท่ีพวกเราด าเนินการก่อสร้างอาคารนี ้ปัจจบุนัก าลงัฉาบผนงั
ด้านนอกอาคารและด้านในอาคารอยู่ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นเดือนหน้า ส่วนงานไฟฟ้า
ของพ่ีสุเมธท างานเบือ้งต้นคือวางท่อในผนงัเสร็จแล้วคาดว่าคงจะร้อยสายและวางจุดติดตัง้
กลอดไฟได้ปลายเดือนนีค้รับ วนันีไ้ด้คยุกบัเจ้าหน้าท่ีกฟภ.เร่ืองขอไฟฟ้าเข้าในอาคาร มีข้อให้
เลือกสองทางคือขอทะเบียนบ้านเพิ่มและขอมิเตอร์ใหม่เป็น30/100 สามเฟต หรือติดตัง้หม้อ
แปลงเพิ่ม1ในรพ. 2.ขยายเขต ซึ่งคงต้องปรึกษากันดูอีกทีครับ งานต่อไปก็คงเป็นงานสี เร่ิม
ทาสีรองพืน้ปนูใหม่ต้นเดือนหน้านีค้รับ ดูแล้วคงอีกสามเดือนได้ครับ ช้ากว่าท่ีรพ.วงัเจ้าเยอะ
แต่ก็แก้ไขอะไรได้ยากครับ งานนีเ้ลยเชิญคุณพ่อบ้าน และเจ้าหน้าท่ี รพ. มาช่วยดูงานและ
ขอให้ท่านมาช่วยอยู่ในทีมตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารนีด้้วย ล าบากท่านแล้ว.แต่ต้อง
ช่วยกนัเพ่ือสิ่งท่ีดีท่ีสดุแก่ประชาชนแห่งประเทศนี ้ก่อนกลบัก็จ่ายเงินตามเคย งวดนีเ้กือบสอง
แสนบาท รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอีกก็ครบพอดี รวมๆแล้วก็ขึน้เลขเจ็ดแล้วครับส าหรับขาออก ขา
เข้ายงัไม่ถึงหนึ่งเลยครับ อดทนครับอดทน ต้องขอขอบคณุพ่ีปลาท่ีกรุณาขบัรถพาท่านวะมา
ช่วยดูแลงานก่อสร้างและพ่ีศิวาท่ีท าอาหารแสนอร่อยถวายท่านวะทุกๆ เช้านะครับ วันนีพ่ี้
เทืองพาชมงานปรับปรุงรพ. ของท่านผอ. สวยงามมากครับขอช่ืนชม แต่อาคารด้านหลงัยงัมี
ปัญหาโครงสร้างท่ีรอแก้ไขอยู่ครับ งานผอ. ท่านคงหนกัใจพอควรเลยครับ. สู้สู้นะครับทกุๆ คน 
เราจะร่วมเป็นก าลงัใจให้. เพ่ือความสขุของพ่ีน้องเรา  

 



   
 

   
 

15 ก.ย.ตรวจดูงานปรับปรุงบ้านน้องหมาท่ีนครสวรรค์  ฝนยงัตกอยู่ตลอดครับ งานท าได้
ล าบากมากทีเดียวครับ อาคารส่วนใหญ่เทพืน้ปนูขดัมนั ท าทางระบายน า้แล้ว ใช้รถแมคโคร 
ขดุท าหลมุใส่วงซีเมนต์เป็นบ่อเกราะบ่อซมึ ส าหรับการจดัการของเสียต่างๆได้ดียิ่งขึน้ อาคารท่ี
สร้างใหม่ก็เสร็จแล้ว พวกเราเร่ิมงานก่อสร้างกันตัง้แต่ปลายเดือน ก.ค. ท าอาคารให้อาหาร
สนุขั. ท าบ่อพกัน า้เสีย ทางระบายน า้ และเทพืน้ซีเมนต์ขดัมนัให้ตามอาคารโรงเรือนต่างๆและ
ท าทางระบายน า้จากโรงเรือนนัน้ๆลงบ่อบ าบดัท่ีขุดวางไว้ตามต าแหน่งต่างๆ ห้าแห่งด้วยกัน
งานต่างๆ ท าได้ช้าเพราะท าล าบากมาก พืน้ดินเฉอะแฉะเลอะเทอะ ยิ่งตอนฝนตกยิ่งล าบาก
มาก รถเทปนูเข้าไปเทก็ไม่ได้ต้องใช้แรงคนงานขนเข้าไปซึง่ก็ไกลอยู่มาก น้องๆ หมาก็อยากรู้
อยากเห็น ชอบไปรบกวนการท างานของช่างอยู่เสมอๆ ท างานแต่ละจุดก็ต้องกันน้องหมา
ออกไปท่ีอ่ืนก่อนด้วย สองเดือนผ่านไป ...ยงัไม่ได้ดงัใจฝัน.แต่มาดงูานท่ีท าไปก็ช่ืนใจแทนน้อง
หมานะครับ งบประมาณครัง้นีป้ระมาณ 1.5 แสนบาทครับ 

  
 



   
 

   
 

   

 
ธรรมะจากพระโอษฐ์16 ก.ย.  ธรรมะส าหรับฆราวาสต่อครับ ในครัง้นีเ้ราเรียนกนั 8 พระสตูร 
non-stop เลยครับตลอด 2 ชม.เต็ม ทัง้ 8 พระสตูรเป็นการถามของเทวดาท่ีมาเฝ้าพระพทุธเจ้า
เพ่ือถามในสิ่งท่ีตนสงสยั 

 1. ความตระหน่ี 
    อะไรคือ วิบากของคนตระหน่ี:คนท่ีบริภาษและกีดกนั
การท าทานของผู้ อ่ืน  
    ตอบ -วิบากคือนรกและสตัว์แต่ถ้าเกิดเป็นมนษุย์ก็จะอยู่ใน
ตระกลูต ่า ยากจน 
    อะไรคือวิบากของผู้ไม่ตระหน่ี มีจิตเล่ือมใส่ในพระรัตนตรัย  
ตอบ-วิบากคือสวรรค์ แตถ้่าเป็นมนษุย์จะเกิดในตระกลู

สงูมัง่คัง่มความสขุในโภคทรัพย์ 
2. ชราสตูร 
    อะไรเป็นยงัประโยชน์ให้ส าเร็จได้จนชรา ตอบ- ศีล 

    อะไรตัง้มัน่แล้วท าประโยชน์ให้ส าเร็จ -ตอบ-ศรัทธา 



    อะไรท าให้ผู้คนย ่าเกรง-ตอบ-ปัญญา 
    อะไรเป็นประโยชน์ท่ีโจรลกัขโมยไม่ได้ -ตอบ- บญู*กศุลเจตนาเป็นบญุ 
3. มิตตสตูร  
อะไรเป็นมิตรของคนเดินทาง-ตอบ-หมู่เกวียน          อะไรเป็นมิตรในเรือน-ตอบ-มารดา 

    อะไรเป็นมิตรของคนท่ีให้ประโยชน์สงูสดุ-ตอบ-มิตรภาพคือเพ่ือนช่วยกิจการงานให้ส าเร็จสงูสดุ 
    อะไรเป็นมิตรติดตามคนไปยงัภพหน้า-ตอบ-บญุติดตามเราสู่ภพหน้า 
3. มจัจรุาช 
    โลกถกูอะไรก าจดั-ตอบ-มจัจรุาช           โลกถกูอะไรล้อมไว้-ตอบ-ชรา 
    เราถกูลกูศรใดเสียบไว้-ตอบ-ตญัหา       โลกถกูอะไรเผาให้ร้อนตลอดกาลทกุเม่ือ-ตอบ-ตญัหา
คือความยาก 
4. ศรัทธา- ญาณสมัปยธุ(ศรัทธาอนัประกอบด้วยปัญญา) 
    อะไรเป็นทรัพย์เคร่ืองปลือ้มใจ*ตอบ-ศรัทธา 
    อะไรท่ีประพฤติดีแล้วน าสขุมาให้-ตอบ-ธรรมะ*อกศุลกรรมบท10 
    อะไรมีรสดีกว่ารสทัง้ปวง-ตอบ-สจัจะ        อะไรท่ีประพฤติแล้วท าให้ประเสริฐ-ตอบ-ปัญญา 
5. ความทรุดโทรม 
    อะไรท่ีทรุดโทรมอยู่เสมอ-ตอบ-รูป             อะไรท่ีไม่ทรุดโทรม-ตอบ-ช่ือและโคตร 
    อะไรเรียกว่าทางผิด-ตอบ-กามราคะ          อะไรเป็นอตัรายต่อธรรม-ตอบ-ความโลภ 
    อะไรสิน้ไปตามวนัและคืน-ตอบ-วยั           อะไรเป็นมลทินของพรหมจรรย์-ตอบ-อิสตรี 
    อะไรท่ีช าระล้างใจได้-ตอบ-ตะบะและพรหมจรรย์ 
    อะไรท่ีท าให้จิตตัง้อยู่ไม่ได้-ตอบ- ทางทัง้หกท่ีท าให้จิตไม่สามารถตัง้อยู่ได้ คือ 1.ความเกียจ
คร้าน 2.ความประมาท  3. ความไม่ขยนั 4. ความไม่ส ารวม 5.ความมกัหลบั  6.ความอ้างเลส(เลส
นยั) เช่นอ้างร้อนหนาวเหน่ือยหิวฯ 
6. เสบียงเดินทาง 
    อะไรเปรียบเสมือนเสบียง-ตอบ-ศรัทธา     อะไรเป็นบ่อเกิดของโภคะ-ตอบ-สิริ 
    อะไรเสือกไสนรชนให้ก้าวไป-ความอยาก    อะไรละได้ยากยิ่งในโลก-ตอบ-ความอยาก 
    อะไรท่ีท าให้สตัว์ติดอยู่ในบ่วง-ตอบ-ความอยาก 
7. ยานไปนิพพาน 
    อะไรเป็นทางออกจากป่าท่ีน่าหลงใหลด้วยนางอปัสรมีหมู่ปีศาจอาศยัอยู่-ตอบ-ทางท่ีตรงต่อ
มรรคนัน้ปลอดภยั ยานนัน้ต้องประกอบด้วยธรรมเป็นล้อมีหิริเป็นฝาประทนีุสติเป็นเกราะมี
สมัมาทิฐิเป็นสารถี ยานนีจ้งึน าออกจากป่าสู่แดนเกษมคือพระนิพพานได้  
พระสตูรทัง้ 7 มีข้อปลีกย่อยและค าอธิบายมากอยู่แต่จนใจท่ีจะเขียนลงมาได้หมดเพราะมีเนือ้หา



จ านวนมากเช่นท่ีมาของพระสตูรต่างๆและเกร็ดเล็กเกล็ดน้อยท่ีสนกุและน่าสนใจมาก ขอเพ่ือนๆ
โปรดหาเวลามาฟังด้วยตนเองเถิดจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับ จบจากฟังธรรมเราก็ร่วมกนัถวาย
ภตัตาหารและปัจจยัไทยธรรม รวมทัง้คอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเคร่ืองใหม่อีกหนึง่เคร่ืองด้วยครับ กราบ
อนโุมทนาร่วมกนันะครับ 

23 ก.ย. เตรียมงานพธีิเปิดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญุมีฯ ณ รพ.วงัเจ้า ท่านอาจารย์เจ้า
อาวาสวดัเขาวงัเจ้าเมตตามาช่วยดแูลการจดัเต็นท์พธีิส าหรับพระสงฆ์ท่ีจะมาร่วมงาน สวดมนต์
เย็นในวนัท่ี14 ต.ค.30 รูปและพธีิสงฆ์เช้า15 ต.ค.อีก 80 รูป วนัเสาร์นีส้่งเตียงไฟฟ้าเข้าไปให้อีก 7
เตียง และจะตามไปดกูารติดตัง้ป้ายรายช่ือผู้บริจาคร่วมสร้างอาคารด้วยอีกครัง้ ท่านอาจารย์แจ้ง
ความประสงค์จะหล่อพระให้เหมือนพระองค์ใหญ่บนเขามาประดิษฐานไว้ในพระวิหารให้ชาวบ้าน
ได้มาสกัการะได้สะดวกยิง่ขึน้ด้วยต้นปีหน้าครับ 

   
 

     
 

อาคาร 70 ปี พระอจ.บญุมี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตีย้ 6 เดือนคร่ึงแล้วครับส าหรับ
อาคารแห่งนี ้ขณะนีก้ าลงัทาสีรองพืน้ด้านนอกอาคาร และฉาบภายในอาคารทัง้สองชัน้ เพ่ือเตรียม
งานรองรับงานไฟฟ้าและฝ้าเพดานต้นเดือนหน้านีค้รับ ไปอยู่ดงูานจ่ายค่าแรงสองสปัดาห์หนึง่แสน
ครับ จ่ายค่าวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างอีกหนึง่แสน ครัง้นีก็้ไม่หนีสองแสนบาทครับ เดือนๆ หนึง่ก็อยู่ส่ีห้า
แสนเป็นอย่างน้อยครับ อยากรีบให้เสร็จเร็วขึน้แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ ดแูล้วคงอีกสองเดือนได้
ครับ อาคารนีก็้เข้าไปเกือบแปดล้านแล้วครับ เดือนหน้าก็มีเร่ืองไฟฟ้า ฝ้าเพดานทาสีจริงต่อด้วยท า
บนัไดเหล็กทางขึน้อาคาร และท าประตหูน้าต่างอลมูิเนียมประมาณปลายเดือนครับ งานพืน้ฐาน
อ่ืนๆเช่นบ่อเกราะบ่อซมึ วางท่อระบายน า้เสีย ท าบนัใดขึน้อาคาร และเก็บรายละเอียดรอบอาคาร
คงเป็นเดือน พ.ย.ครับ สรุปคร่าวๆ อาคารนีค้งใกล้ๆ สิบล้านได้ครับ คยุกนักบัทางรพ. พธีิเปิดคงจะ



เป็นต้นปีหน้าประมาณวันจันทร์ท่ี  7 มกราคมครับ เด๋ียวนีเ้ดินทางใช้เวลามากขึน้ สองชม.คร่ึง
เกือบสามชม.ตอนเช้า ขากลบัเย็นๆ รถติดก็ส่ีชม.ได้ครับ  

   
 
 

28 ก.ย. ส่งเคร่ืองปัม้น า้โซล่าเซลให้วดัป่าฟองงอย หลงัจากท่ีได้ไปดูปัญหาเร่ืองระบบน า้
ท่ีวดัป่าฟองงอย พบว่าต้องจดัหาระบบดงึน า้จากสระท่ีขดุไว้ซึง่ต ่ากว่าตวัวดัถึง50+เมตร เราจงึต้อง
สัง่ปัม้น า้ของกลุฟอร์ดท่ีปรับ voltage และระดบัไฟฟ้าอตัโนมตัิมาให้ พร้อมจดัส่งแผงโซล่าเซล350 
w 10แผง และท่อน้า HDPE. 2" อีกเมตร 1000 เมตรไปให้ จัดของส่งไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี ้ 
เสียดายท่ีไม่มีเวลาไปช่วยท าด้วยนะครับ กราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมบุญมานะครับ แต่ก็ยงั
สามารถร่วมบญุได้อีกนะครับ ยงัขาดปัจจยัอีกจ านวนมากทีเดียวครับ 

   
 

                                            
 

คณุน้อง ปราณี ส่งรถมารับไทยธรรมส่วนแรกไปรพ. วงัเจ้าเตรียมพิธีเปิดอาคาร 70ปี 
พระอาจารย์บญุมี ธมัมรโต 14-15 ตลุาคมนีค้รับ ส่วนท่ีเหลือคงต้องรบกวนพ่ีเขียวจดัไปพร้อม
พระอาจารย์ฐาครับ พระ 90 รูป หนกัเอาการเลยครับ พรุ่งนีเ้ดินทางแต่เช้ามืดครับ เตรียมงาน
เตรียมสถานท่ีครับ 



                 
 

29-30 กนัยายน ตรวจดงูานและวางแผนจดัพิธีเปิดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญุมี ธัม
มรโต ณ รพ.วังเจ้า ติดป้ายผู้ ร่วมบริจาคสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร น าเตียงไฟฟ้าเข้าห้อง
พเิศษ มอบพระพทุธรูปให้ท่านผอ.และมอบให้ประจ าตึกผู้ ป่วยอีกองค์หนึ่ง และได้ปรึกษาหารือ
ทัง้ฝ่ายรพ.ฝ่ายสงฆ์ในพืน้ท่ีและมลูนิธิฯในการจดังานด้านต่างๆเช่นการจดัเสนาสนะรับพ่อแม่
ครูอาจารย์ประมาณ30รูป การถวายการตรวจร่างกายแด่ครูจารย์ท่ีมาพักท่ีอาคารรับป่วยเป็น
คณะแรกเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ผู้ ป่วยท่ีจกัมาพกัป่วยในอาคารนีสื้บไป นอกจากนัน้ก็ เป็นการรับ
บิณฑบาตร การถวายจงัหนัพระสงฆ์ประมาณ90รูปและรายระเอียดในด้านพิธีต่างๆ เสร็จแล้ว
ก็ไปดกูารจดัสวนบริเวณศาลพระเจ้าตากฯและหอพระพทุธเมตตาด้านหน้ารพ.เลยได้แก้ไขแบบ
ถนนเข้าหอพระจากซีเมนต์เป็นโรยกรวดและวางแผ่นไม้เทียมแทน ด้านตวัหอพระก็แก้ไขอีก
เล็กน้อยให้สวยงามและเหมาะสมยิ่งขึน้ครับ ของไทยธรรมส่วนหนึ่งได้ไปถึงแล้วพร้อมดอกไม้ 
และของแจกในงานครับ 

กราบขอบพระคณุทกุท่านท่ีร่วมบญุมานะครับ แต่ก็ยงัสามารถร่วมบญุได้อีกนะครับ 
ยงัขาดปัจจยัอีกจ านวนมากทีเดียวครับ เรียนเชิญเพ่ือนๆท่ีมีศรัทธาร่วมบญุกศุลนีไ้ด้นะครับ 
ท่านใดสนใจร่วมบญุเรียนเชิญประสานงานท่ีคณุกาญจนา 0851239952 หรือโอนเงินร่วมบญุ
ท่ีบญัขี ธ.ทหารไทย เลขท่ี 040-233-6242 ช่ือบญัชีวชัรธรรม หรือ โอนผ่านพร้อมเพย์เบอร์โทร 
089-892-8822, 0851239952 นะครับ 

พิธีเปิดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญุมี ธัมมรโต และหอพระพทุธเมตตา-ศาลพระเจ้า
ตากสินมหาราช ณ รพ.วงัเจ้า จ.ตาก  
วันอาทิตย์ ท่ี๑๔ ต.ค.เย็นสวดมนต์ท าวัตรเย็น ฟังธรรม ปฏิบัติภาวนา พระสงฆ์  55 รูป 
วนัจนัทร์ ท่ี ๑๕ ต.ค.  
๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียนพระและผู้มาร่วมงาน 
๐๗.๐๐ น. พ่อแม่ครูอาจารย์บิณฑบาตอาหาร แห้งเร่ิมจากบริเวณหน้าเสาธง ประมาณ90รูป  
๐๘.๐๐ น. ถวายจงัหนั  
๐๙.๓๙ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร พระ
อาจารย์บุญมีและพระสงฆ์ท่ีมาร่วมงานสวดเจริญชัยมงคลคาถา เสร็จแล้วนิมนต์พ่อแม่ครู 



อาจารย์ 5 รูป เปิดหอพระและศาลพระเจ้าตาก จากนัน้นิมนต์พระเถระ 20 รูป เปิดอาคารผู้ ป่วย
ในรพ.วังเจ้า “อาคาร 70ปี พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต”ซึ่งเป็นอาคารรับป่วย ขนาด 40 เตียง 
สามญั 30 เตียง ห้องพเิศษ 9ห้อง และห้องสงฆ์อาพาธ 1 ห้อง  
๑๐.๓๙ น. กราบถวายไทยธรรม ครูจารย์บุญมีมอบของท่ีระลึกแก่ผู้ มีอุปะการคณุบริจาคผ่าน
มลูนิธิฯตัง้แต่ 20,000 บ. ฟังธรรมโอวาท เสร็จแล้วให้พร  
๑๑.๓๐ น. เสร็จพธีิ 

พระไภษัชยครุุ เป็น พระพทุธเจ้าบรมครู
แห่งการแพทย์ มีความเมตตาประทาน
ธรรมโอสถแก่สรรสตัว์ทัง้ปวง คือ 
พระพทุธเจ้าท่ีได้อธิษฐานไว้ว่า หากได้
บรรลธุรรมเป็นพระพทุธเจ้าเม่ือใด 
ขอให้พทุธเกษตรของท่านปราศจาก

โรคภยัไข้เจ็บ แม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้เป็นมนษิุยพทุธเจ้า คือ ไม่ได้เป็นพระพทุธเจ้าท่ีเกิด
เป็นมนษุย์ ในคติฝ่ายมหายานอาจจะท าความเข้าใจอีกนยัหนึง่ได้ว่า เป็นปคุลาธิษฐานใน
พระคณุของพระพทุธเจ้าท่ีจะเยียวยารักษาเรา อีกทัง้ฝ่ายเถรวาทในประเทศไทยเอง ก็มี
ความคุ้นเคยกนัดีกบัพระกร่ิง (มาจากบาลีว่า “กิง กสุโส”) ซึง่นิยมน ามาแช่น า้แล้วอธิษฐาน ด่ืม
กินเพ่ือให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ แท้ท่ีจริงก็คือพระพทุธเจ้า พระองค์นีน่ี้เอง 

   
 

   
 

ห้องพิเศษ ห้องสามญั 

ห้องพิเศษ 

มอบพระไภษัชยครุุแด่ผอ.รพ. มอบพระพุทธบดินทร์ประจ ำตกึ 



          

   

 

29 ก.ย. ตรวจดกูารก่อสร้างอาคารนิติเวช ท่ีรพ.สุโขทยั ตอนนีเ้ทพืน้ตัง้เสาเสร็จแล้ว
ครับก าลงัก่อผนงับางส่วนและท าโครงสร้างหลงัคาครับ อีกประมาณหนึง่เดือนคร่ึงก็คงจะเสร็จ
ได้นะครับ อาคารนีย้งัไม่ค่อยมีใครร่วมบญุมาเลยครับยงัขาดปัจจยัอีกจ านวนมากทีเดียวครับ 
เพราะท่ีบริจาคมาตอนนีคื้อหนึ่งหม่ืนบาทครับ จึงขอกราบเรียนเชิญเพ่ือนๆท่ีมีศรัทธาร่วมบญุ
กศุลนีไ้ด้นะครับ  

   
 

วดัเขาวงัเจ้า ธ เจ้าคณะต าบล พระครูบวรวชัรธรรม ท่านเมตตาดแูลเร่ืองการจดัพิธี
ทางศาสนาให้กบัทางรพ.วงัเจ้าตลอดงานทัง้งานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคาร70ปี พระอจ.บญุ
มีเม่ือ11ก.พ.ท่ีผ่านมาก็เช่นกนั ครัง้นีก็้เป็นภาระในการช่วยเหลือจดัพธีิเปิดอีกครัง้ ท่านปรารภ
ว่าจะเททองหล่อพระพทุธสุคโตโคตมะ จ าลองเพ่ือประดิษฐานไว้ท่ีวิหารข้างๆองค์จริงเพ่ือให้
สาธุชนท่ีผ่านไปมาได้มากราบไหว้บูชา เราเลยจะช่วยรับเป็นภาระให้โดยจะเชิญช่างวินุโรง
หล่อประยงค์ท่ีเราใช้เป็นประจ าช่วยไปท าพิธีหล่อให้ท่ีวัดในวันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2562 
เพ่ือนๆท่านใดสนใจเรียนเชิญนะครับ จะร่วมบญุกนัก็ได้นะครับท่ีเดิมครับ 

ดา้นหลงั ดา้นหนา้ 

หอพระพทุธเมตตา และศาลพระเจา้ตาก 



   
 

29 กนัยายน วดัป่าวงัไทร ธ หลกัเสร็จงานตรวจการก่อสร้างตกเย็นเราก็มากราบพระบุญมี 
วดัป่าวงัไทร ด่านลานหอย กม.137 ทางหลวง12 เป็นวดัป่าเล็กๆอยู่บนเนินเขาท่ีไม่สูงนกัแต่ก็มองเห็น
หมู่บ้านกว่า200หลังคาเรือนได้หมด ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ บุญมีถ า้เต่าพรรษา12 มาอยู่วัดนีไ้ด้ 7
พรรษาแล้วครับ ท่านอยู่รูปเดียวเป็นส่วนใหญ่นานๆ จะมีพระมาจ าพรรษาด้วยเพราะเขาว่าท่านเคร่งครัด
มาก ยึดมือถือพระท่ีบวชอยู่ในวดัด้วย ตอนมาใหม่ๆ ชาวบ้านส่วนหนึ่งมาขบัไล่ท่านเพราะท่านไม่ยอม
เขา ในเร่ืองจดังานร่ืนเริงบนัเทิงต่างๆ แต่ท่านเจ้าคณะอ าเภอช่วยไว้ จนต่อมา 7 ปีนีเ้ป็นเคร่ืองพิสูจน์ได้
อย่างดี วัดก็เป็นวัดป่าท่ีสงบเงียบเรียบร้อยดีมาก พวกท่ีขับไล่ท่านก็มีอันเป็นไปหลายคนจนต้องให้
ลกูหลานมาขอขมาและท าบญุตกับาตรกับท่าน มาถึงวดัท่านนัง่รอคณะเราอยู่มีเหง่ือชุมองัสะเลยครับ 
เพราะท่านเมตตาท าความสะอาดเสนาสนะต่างๆ ในวดัให้เราได้พกัภาวนา ท่านพาเราเดินชมทัว่สถานท่ี
ในวดัและกุฎีบนเขาด้วย แต่สุดท้ายเราขอพกัภาวนาท่ีศาลาใหญ่บนยอดเขา มองออกไปทางด้านหน้า
ศาลาสามารถมองเห็นหมู่บ้านได้เป็นวิวท่ีสวยงามมากโดยเฉพาะตอนเช้าพระอาทิตย์ขึน้ดสูวยงามมาก 
ตกเย็นเรากางเต้นท์ท าวตัรสวดมนต์และนั่งภาวนาจนเช้า ตีส่ีท่านลงมาท าวตัรสวดมนต์นัง่ภาวนาด้วย
กบัพวกเรา เสร็จแล้ว 

ท่านให้ธรรมโอวาทสัน้ๆ ว่าบญุหรือสขุในโลกแบ่งได้เป็นสาม คือ 
หนึ่ง กามสุข ท่ีพวกเราไขว่คว้าแสวงหากันอยู่ทกุวนัเวลา ท่ีสุดของกามสุขก็คือสวรรค์ มีคติ

ไม่แน่นอนมีทกุข์มีสขุตลอด  
สอง คือสุขในญาณสมาธิ ท่ีสดุของสุขนีคื้อพรหมโลกชัน้ต่างๆ แต่ก็ไม่แน่นอนเช่นกันเพราะ

ยงัต้องหมนุเวียนแหวกว่ายในวฏัฏะตลอดพ้นจากสมาธิก็ยงัมีโอกาสตกนรกหรือตกต ่าลงได้อีก  
สขุท่ี3 สามคือ นิพพานสุขท่ีมีคติแน่นอนไม่กลบัมาตกต ่าอีก ท่านให้เราใช้ปัญญาพิจารณา

เอาเองว่าจะเลือกเช่นไร ตวัท่านขอละทิง้สขุอนัน้อยเพ่ือสขุท่ีดีกว่ายิ่งขึน้ๆ หลงัฟังธรรม พวกเราก็ร่วมกนั
กราบถวายปัจจัยค่าปัม้น า้ เน่ืองจากตอนเราไปปัม้น า้เสียเอาไปซ่อมมาหลายครัง้แต่ไม่ส าเร็จเลยเป็น
โอกาสของพวกเราอีกเเล้ว... เพ่ือนๆ ใครผ่านไปเรียนเชิญเลยนะครับ เป็นท่ีเหมาะแก่การปฏิบตัิสมาธิ
ภาวนามากครับ ศาลาอยู่บนเนินเขาอากาศปลอดโปร่งลมเย็นสบาย สถานท่ีเงียบสงบร่มเย็นสะอาด
สะอ้านครับ   



    

   

     
30 ก.ย. วัดโนนสมบูรณ์ โกสัมพี ก าแพงเพชร กราบท่านเจ้าคณะอ าเภอ ถวายจังหันและ

สงัฆทาน+ปานะ รวมทัง้ปรึกษาเร่ืองการจดัพิธีเปิดอาคาร  70 ปี พระอาจารย์บญุมีฯ ณ รพ.วงัเจ้า เพราะ
นิมนต์พระเป็นจ านวนมากท่านจึงเป็นห่วง และให้ค าแนะน าเร่ืองพิธีการต่างๆ ท่านเป็นพระธรรมยุตท่ี
อาวุโสในเขตนี ้วัดเก่าแก่ ศาลาฉันเป็นไม้แบบเดิมๆดูแล้วให้ความรู้สึกดีมากๆ เหมือนวดัเก่าๆ ท่ีเราไป
ตอนเดก็ๆ เลยครับ ชาวบ้านก็นา่รักเป็นกนัเองมากๆ ครับ 

   
 

 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214505003853052&set=pcb.10214505004853077&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBk-TxXm7LXqV7_h685PV87pDcFI3npbbFYHMdDtg4BHR0lQUZlhg8dFEbTm9Bk_j3sFllBJ2qurqRi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214505003853052&set=pcb.10214505004853077&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBk-TxXm7LXqV7_h685PV87pDcFI3npbbFYHMdDtg4BHR0lQUZlhg8dFEbTm9Bk_j3sFllBJ2qurqRi

