
ตุลาคม 2564 

3 ตค. วดัป่าธรรมวสุิทธิมงคล ลพบุรี 
พี่ออ้ยและน้องกาญพาไปเยี่ยมท่านอาจารยส์มชาย วดัป่าธรรมวิสุทธิมงคล อ.โคกส าโรง ลพบุรี พื้นท่ีวดัน ้ า
ท่วมหมดประมาณ2-2.5เมตร ตอ้งใชเ้รือเดินทางเขา้ไป พระตอ้งมาอาศยัอยูพ่ื้นท่ีริมถนน ท่านท าโรงทานเล้ียง
ชาวบา้นบริเวณน ้ าท่วมดว้ย ลงมือท ากลว้ย/มนั/เผือก ทอดเองเลยครับ วนัน้ีเอาของมาเต็มคนัลดพี่ออ้ย อาหาร 
เส้ือยดื ผา้ห่ม ยาน ้ากดัเทา้ ยาทาแผล  ยากนัยงุทั้งทาทั้งฉีดและยาจุดกนัยงุ  มุง้ อาหารแหง้ ปานะ น ้าขวดฯ พวก
เราร่วมกนัถวายปัจจยัแด่ท่านอีก10000 บาท เพราะขา้วของในวดัเสียหายมากๆ ท่านคงตอ้งใชจ่้ายไม่นอ้ยเลย 
ทั้งตอ้งช่วยดูแลชาวบา้นดว้ย ทางการวา่น ้ าจะลดเป็นปกติไดภ้ายในปลายปีน้ีก็อีกสามเดือนเป็นอยา่งนอ้ยครับ 
ถึงเวลานั้นคงตอ้งการทั้งปัจจยั และแรงงานมาช่วยเหลือบูรณะวดักนัยกใหญ่นะครับ ใครวา่งก็ลงปฏิทินไวไ้ด้
เลยครับ  นอกจากจะน าเงินและส่ิงของมาถวายท่าน เรายงัไดมี้เวลาสนทนากนันานพอควร ไดเ้รียนหลายๆส่ิง
หลายๆอยา่งจากท่านอีกเช่นเคย ท าใหนึ้กถึงสมยัท่ีไดร่้วมดูแลพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวัท่ีบา้นตาด
ก็ไดท้่านช่วยประสานงานหลายส่ิงหลายอยา่งจริงๆ ท่านเป็นพระท่ีน่านบัถือองคห์น่ึงจริงๆ ชีวติท่านผา่นอะไร
มามากมายกวา่จะมายนืตรงจุดน้ีไดเ้กินกวา่คนทัว่ไปจะสามารถท าไดเ้ลยครับ แมปั้จจุบนัท่านมีพระสิบกวา่รูป
ในวดั ท่านตอ้งดูแลทุกอยา่งในวดั งานทุกอยา่งท่านตอ้งลงมือเองดว้ยเสมอ เพื่อเป็นตวัอยา่งใหพ้ระ เด็กวดัและ
ชาวบา้น โรงทานตลอดสิบปีมาน่ีก็ท  ามาโดยตลอด เล้ียงดูแลอุปการะเด็กๆก็หลายคนทีเดียว ทุ่มเทให้วดัและ
ชุมชน เป็นตวัอย่างให้พระในวดั นบัว่าเป็นเจา้อาวาสท่ีน่าเคารพศรัทธายิ่ง แทบจะไม่มีเวลาไปเท่ียวนอกวดั 
การก่อสร้างในวดัก็คุมเองออกแบบเอง นบัวา่หาพระเช่นน้ีไดย้ากยิ่งในปัจจุบนั สามารถสร้างโอกาสในวกิฤต
ไดเ้สมอ กราบอนุโมทนาบุญ  แมไ้มาไดพ้บกนัมานานแต่ก็ยงัคิดถึงเสมอ ไดคุ้ยสนทนากนัคร้ังน้ีนบัวา่ช่ืนใจ
จริงๆ  

 
8-9 ตค.64 ธรรมวภิาวนั 
เร่ิมจดัของชุดแรก บ่ายน้ี ชุดสองพรุ่งน้ีครับ เชา้ไปจดัหาของมาสามรถกระบะ ตอนแรกเอาของนอ้งจกัรไปคนั
เดียวแต่ไม่พอ ตอ้งรบกวนรถคุณสมศกัด์ิอีกหน่ึงคยั ส่วนคุณน้องส่งถุงด ามาร่วมอีกคนัหน่ึงครับ ตอ้งรีบ
ท างานกบัเพราะฝนตั้งเคา้มาแลว้ครับ ใส่ถุงแลว้ปิดไวก่้อน พรุ่งน้ีมาเปิดใส่ชุดยาเพิ่ม ส่วนอาหารสดวนัจนัทร์
องัคารหนา้อีกครับ ก่อนจะออกเดินทางกนั พรุ่งน้ีนะครับทั้งวนัครับ 

 



13 ต.ค.64 ทริปช่วยผูป้ระสบอุทกภยั  
ณ วดัไผล่อ้ม บางบาล 
หลงัจากถวายภตัาหารและสังฆทานแด่สงฆแ์ลว้ เราก็มามอบถุง
ยงัชีพใหช้าวบา้นหมู่หน่ึงกนั ส่วนใหญ่ตอ้งพายเรือมากนั มีท่าน
ผูเ้ฒ่าภายเรือมาจากบา้นเองอายุก็มากแลว้เราจึงบอกว่าให้รอท่ี
เรือจะน าไปให ้แต่ท่านบอกวา่อยากมาร่วมดว้ย มีชาวบา้นมากนั
ร้อยกว่าคนมากันไม่ครบบางคนก็ต้องให้เพื่อนๆรับแทนให้ 
มาถึงทางจนท.ก็แจกบตัรให้และให้ยืนกันอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พอรับมอบของเสร็จก็ให้นั่งรอเพื่อนๆก่อนจะไดน้ า
ขา้วกล่องและขนมใส่ถุงยงัชีพไดส้ะดวกด้วย พี่น้องทุกๆท่าน
น่ารักมากๆ ถึงแม้ของท่ีเรามอบให้จะมีมูลค่าไม่มากเพียง
ประมาณห้าร้อยบาทได้แต่ก็ไม่มีใครบ่นว่า ทุกคนหน้าตายิ้ม
แยม้พูดคุยกบัชาวคณะอย่างเป็นกนัเอง พวกเรามีความสุขกนัมากครับ กราบอนุโมทนากบัทุกๆท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในบุญน้ีนะครับ 

ณ อ.บางบาล 
ชาวบา้นบางคนยงัคงตอ้งอยู่เฝ้าบา้นเพราะบา้นบางหลงัท่วมไม่
มาก ทางผูใ้หญ่จึงจดัให้พวกเราไปมอบท่ีบา้นเขาเลย แต่ตอ้งนัง่
เรือพายไป ทั้งหมด4ล า เอาของไปประมาณ30+ชุด ล่องไปตาม
บา้น แวะเยี่ยมมอบถุงยงัชีพและขา้วกล่องขนมปังให้กนัทุกบา้น
เลย คนท่ีวา่ยน ้าไม่เป็นก็ตุม้ๆต่อมๆไปกบัสายน ้าดว้ยเลยครับ 
 
 
 
 
ณ วดันกกระจาบ อ.บางบาล 
วดันกกระจาบก็เป็นอีกวดัท่ีน ้ าท่วมมากๆ ตอ้งต่อสะพานเขา้วดั 
ดีท่ีมีคนวดัช่วยน าสังฆทานขนใส่เรือขนไปมอบใกล้ๆ กุฏิท่านเจา้
อาวาส ท่านวา่ปีน้ีมีพระจ าพรรษาแค่สองรูป เลยตอ้งท างานหนกั
กนัทั้งสองรูป นอกจากมอบสังฆทานแลว้ คณะเรายงัมอบปัจจยั
ถวายไว่เผื่อท่านต้องใช้จ่ายอีกสามพนับาทครับ วดัท่ีอยุธยาน่ี 
สวยงามนะครับ เป็นวดัเก่าก็จริงแต่วิหารอารามสวยจริงๆตน้ไม้
ก็ใหญ่โต ถา้น ้าไม่ท่วมคงสวยนะครับ 
 
 
 



ณ วดัธรรมจกัร อ.บางบาล 
วดัธรรมจกัร ก็เป็นอีกวดัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีน ้าท่วม ดีท่ีบริเวณท่ีจอดรถ
หนา้วดัไม่ท่วม ชาวบา้นจึงมาอาศยักนัอยู่หลายครอบครัว แต่ตวั
อาคาร วิหารของวดัท่วมหมด สุนขัแมวตอ้งมาอยู่อาศยักนัท่ีกุฏี
พระสงฆ์ดว้ยเลย สงสารท่านมาก เราน าสังฆทานมามอบพร้อม
ปัจจยัถวายสงฆ์ดว้ย พระอยู่กนัห้าหกรูปแต่ก็ล าบากมากทีเดียว
ครับ 
 
 
 
ณ วดัยม อ.บางบาล 
วดัท่ีส่ีของทริปน้ี เรามาวดัยม  ตอนแรกวา่จะมาแต่ชาวบา้นบอก
วา่น ้าท่วมเขา้ไปไม่ได ้เราจึงวนไปวดัแกว้ก่อน แต่วดัแกว้ไม่ท่วม 
จึงยอ้นกลบัมาวดัยมใหม่ ทางเขา้ไดย้ากมาก น ้ าท่วมเกินคร่ึงลอ้
หน่อยเกินหัวเข่าไม่เกินคืบ แต่จะเอาเรือเข้าไปก็ล าบาก คุณ
สมศกัด์ิเลยเอารถลุยเขา้ไปเลย ไปถึงวดับริเวณศาลาหอฉันไม่
ท่วม จึงกราบนิมนต์ท่านเจา้อาวาสมารับสังฆทานและปัจจยัท่ี
ศาลาหอฉนัเลยเพราะกุฏิท่านน ้าท่วม ชาวบา้นก าลงัท าสะพานไม้
ให้พระท่านเดินข้ึนกุฏิชั้นสองไดส้ะดวกจะไดไ้ม่ตอ้งเดินลุยน ้ า
ไปมา 
 
ณ วดัใหญ่ชยัมงคล 
 อ.บางบาล ก่อนปิดทริป ตกเยน็เราจึงมาท่ีวดัใหญ่ชยัมงคลกนั มี
โอกาสจึงมอบถวายสังฆทานและขนมให้คุณแม่สมจิตร พูดคุย
กันอยู่นานสักสองชม.พอหายคิดถึงจึงลากลบั ก่อนกลับยงัได้
กราบขอโอกาสให้ทางมูลนิธิฯมาจดัอบรมปฏิบติัธรรม ท่ีวดัอีก
คร้ังปลายปีน้ีดว้ยครับ 
 
16 ต.ค. 64 
วดัโพธิญาณรังสี  (1) 
เชา้ออกจากธรรมวิภาวนักนัตั้งแต่ตีส่ีคร่ึง ไปถึงวดัประมาณเจ็ดโมงคร่ึง ไดมี้เวลาสนทนากบัท่านอาจารยสุ์นยั
พอสมควรก่อนท่ีจะไดก้ราบถวายจงัหนัและผา้จ าน าพรรษา  ท่านสนใจจะน ้ าเคร่ืองป้ันไฟฟ้าจากน ้ามาใช้ท่ีวดั
เพื่อประหยดัค่าไฟฟ้า เพราะตอนน้ีตอ้งใช้ไฟในการก่อสร้างศาลาอุโบสถอยู่ครับ กลบัมาเลยไดก้ารบา้นมา
ด าเนินการหน่อย เพื่อนๆสนใจร่วมบุญกนัเรียนเชิญนะครับ 



 
วดัสันติวนาราม (2) 
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาและปัจจยัร่วมสร้างอุโบสถเจดียก์บัท่านดว้ย ท่านเพิ่งกลบัมาจากรพ.เพราะล าไส้
อกัเสบทานอะไรไม่ไดม้าสองสามวนั ช่วยกนัถนอมธาตุขนัธ์ท่านกนันะครับ ใครมีก าลงัช่วยท่านสร้างอุโบสถ
เจดียก์นันะครับ  

 
วดัป่าคีรีเขต  (3) 
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาและร่วมปัจจยับูรณะวิหารหลวงพ่อใหญ่กบัท่านอาจารยส์นิท ปลายเดือนน้ีท่านมี
งานกฐินวนัเสาร์ท่ี30นะครับ ใครวา่งเรียนเชิญครับ วดัท่านเราก็มาหลาคร้ังแลว้ครับ แต่วนัน้ีหลงเขา้มาทางเขา
วงกต เลยท าให้ผิดเวลาไปกวา่คร่ึงชัว่โมงเลยครับ ล าบากท่านตอ้งรอคณะเราเพราะท่านติดคุมสอบท่ีจงัหวดั
ดว้ยครับ 

 
ส านกัสงฆสุ์ขแสงธรรม (4) 
วดัท่ีส่ีคณะเรามาเยี่ยมท่านอาจารยน์้อย สนส.สุขแสงธรรมท่ีเขาลูกชา้งครับ  วนัน้ีเรามาทานกลางวนักนัท่ีวดั
เลยครับ คุยกบัท่านพอหายคิดถึง แลว้จึงกราบถวายผา้จ าน าพรรษาครับ ท่านให้ธรรมโอวาท 3ขอ้ คือ 1.ศีล  2.
สติ/สมาธิ 3. ภาวนา  คือนอกจากท าทานท่ีพวกเรามกัจะท ากนัอยูแ่ลว้ ก็ตอ้งรักษาศีล คุมกายวาจาเราใหดี้ มีสติ
มีสมาธิใหใ้จสงบ แลว้ก็พิจารณา /ภาวนาใหเ้ห็นความจริงท่ีเกิดอยูทุ่กขณะรอบตวัเรารวมทั้งตวัเราดว้ย ท่านวา่
ท่านไม่ไดจ้ดังานกฐิน ผา้จ าน าพรรษาเราจึงแทนผา้กฐินไปเลยครับ ดีจงั 

 



วดัเขาคิชฌกูฏภาวนาราม (5) 
วดัท่ีหา้ของทรปน้ี เรากลบัมากราบท่านอาจารยส์มบูรณ์ท่ีวดัเขาคิชฌกูฏ ท่านมีเวลาใหธ้รรมโอวาทพวกเราอยู
นานเลยครับ ขอสรุปมาแบ่งปันกนันะครับ ท่านว่าการท าทานท่ีเราท าก็ดีอยู่แต่ยงัไม่เพียงพอ ตามท่ีเรากล่าว
ตอนถวายผา้จ าน าพรรษาวา่ขอเป็นปัจจยัสู่พระนิพพาน เราคงตอ้งท ามากกวา่ทาน ตอ้งทั้งศีล สมาธิและภาวนา   
การภาวนาใหมี้สติจดจ่อในกายในใจ จนรวมเป็นสมาธิ มีจิตมีก าลงัแลว้ใหพ้ิจารณาในกายในใจน้ี  เม่ือมีเวลาก็
ให้ยอ้นเขา้มาดูในกายในใจของเราอยูเ่สมอๆ ไม่จ  าเป็นตอ้งภานากนัตามรูปแบบเช่น นัง่สมาธิหรือเดินจงกรม
ก่อนค่อยพิจารณา เพราะสามารถภาวนาไดทุ้กขณะ  การมีเวลาแลว้ท าตามรูปแบบก็ไม่ผิด แต่เราอาจไม่มีเวลา
วา่งท ากนัไดเ้สมอๆ จึงไม่ตอ้งรอ หมัน่ดูกายดูใจเราบ่อยๆไว ้

 

 
วดัป่าคลองมะลิ (6) 
วนัท่ีหกของวนัน้ีคือวดัป่าคลองมะลิ หลวงปู่ประเวศ แต่ท่านไม่ไดจ้  าพรรษาท่ีจนัทบุรี ท่านไปอยูร้่อยเอ็ดครับ 
เพราะท่ีจนัทบุรีช้ืนมากๆ ตอนแรกเราว่าจะมาขอพกัภาวนาท่ีน่ี แต่รอบๆวดัมีคนติดโควิดกนัมาก จนวดัตอ้ง
ยกเลิกงานกฐิน เราเลยไม่อยากจะรบกวนท่าน ไปหาท่ีพกัขา้งนอกแทนครับ ดีจงันะครับ ผา้จ าน าพรรษาจึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากแทนผา้กฐินเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะครับ 

 
 
วดัป่าสิริจนัโท (7) 
เรามาถึงวดัสิริจนัโท เป็นวดัสุดทา้ยของวนัน้ี แต่เรามาถึงห้าโมงเยน็แลว้ 
พยายามโทรติดต่อก็ไม่ได้ โทรไปหาโยมท่ีวดัท่านว่าวดัเปิดแต่ตอนเช้า
สายๆก็ปิดแลว้ คณะเราจึงตอ้งกราบลากนัออกมา ไม่มีโอกาสไปฟังท่าน
อาจารยเ์ดชสอนธรรมเลยครับ 
 



17 ต.ค.64   
วดัเขานอ้ยสามผาน  (8) 
เชา้วนัอาทิตย ์เรามาถวายจงัหนัและผา้จ าน าพรรษากนัท่ีวดัเขาน้อย แต่ท่านอาจารยเ์ตย้ไม่อยูไ่ปงานท่ีวดัท่าน
อาจารยทุ์ย เราเลยกราบถวายท่านมหาแทน ท่านวา่มาท าบุญท าทานก็ดีอยู ่แต่ตอ้งหมัน่ภาวนาดว้ยทิ้งไม่ได ้วดั
น้ีมาทีไรก็ท าให้นึกถึงหลวงปู่ฟัก ท่านเมตตาเรามาก มกัจะเรียกไปสอนอะไรต่อมิอะไรบ่อยๆ ไปมอบของให้
ชาวเขาดว้ยกนับา้ง ภาพท่ีท่านนัง่พิงองค์หลวงตาบา้นตาดเราชอบมากๆน่ารักจริงๆ  คณะเราจดัอาหารถวาย
เสร็จก็ลากลบัไปวดัธรรมสถิตยต่์อครับ  ท่านมหาฝากธรรมะให้คณะเราดว้ยครับ  สรุปธรรมมะ ทาน อย่าง
เดียวไม่พอท่ีจะไปนิพพานนะ รักษาศีล ภานาจึงจะท าให้ถึงนิพพานได้ การภาวนา จะวิธีไหนก็ได ้แต่ให้ท า
ต่อเม่ืองสม ่าเสมอ มีความเพียรเป็นการพฒันาฝึกจิตให้ยกระดบัดีข้ึนจะพบวา่ถา้เราภาวนาถูกตอ้งแลว้ เม่ือมอง
ยอ้นกลบัไป จะพบความแตกต่างจากเดิม ยิง่อยากจะท าสมาธิภาวนา เพราะเวลาเราเหลือนอ้ยลงแลว้ 

 
วดัธรรมสถิตย ์(9) 
ออกจากจนัทบุรีก็มากราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านอาจารยสุ์ชินวดัธรรมสถิตย ์เชา้น้ีมีบวชพระใหม่1รูป เรา
เลยทนัไดต้กับาตรและถวายจงัหนัดว้ย ท่านสอบถามเร่ืองไปมอบของท่ีอยุธยา เพราะท่านจะไปมอบท่ีอยุธยา
สัปดาห์หนา้เช่นกนั ท่านวา่เสร็จงานท่ีวดัท่านจะไปรับศพคุณออ๊ด จากรพ.ไปส่งท่ีวดัครับ 

 
วดัมาบจนัทร์ (10) 
วดัท่ีสามของวนัอาทิตยน้ี์ เรามากราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านอาจารยอ์นนัตท่ี์วดัมาบจนัทร์กนั ตอนน้ีวดัยงั
ปิดอยูค่รับ แต่นอ้งปิงช่วยประสานให้คณะเราเลยไดม้ากราบท่าน ท่านให้ก าลงัใจพวกเราให้ตั้งใจท าบุญกุศล
กนัต่อไป และยงักรุณาตอบปัญหาขอ้ปฏิบติัภาวนาของเพื่อนๆในคณะดว้ย ทุกคนไดป้ระโยชน์ในการภาวนา
กนัมากเลยครับ กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์์ครับ ก่อนกลบัเรายงัไดมี้โอกาสถวายปัจจยัร่วมสร้างเจดีย์
วดัท่านอีกดว้ยครับ 

 



วดัภูมาศ (11) 
ออกจาวดัมาบจนัทร์เราก็มากราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านมหาศิรัสท่ีวดัภูมาศ มาผิดเวลาไปหน่อยท่านก าลงั
จะพกั แต่ท่านก็เมตตาออกมาพบคณะเรา สนทนากนัเร่ืองต่างๆหลากหลายเร่ืองครับ ไดแ้ง่คิดดีครับ ก่อนกลบั
ท่านยงัมาส่งและให้ก าลงัใจเร่ืองโรคประจ าตวัเราดว้ย เรียนท่านไปวา่ยงัพอท างานได ้แต่ชัง่น้ีมีเร่ืองหวัใจเขา้
มาอีกหน่อย หัวใจเต็นช้าบา้งเร็วบา้ง ระหว่าง40ถึง80คร้ัง/นาที แต่ก็ไม่มีอาการมากนกันอกจากเหน่ือยหอบ
บ่อยๆข้ึนเท่านั้นเองครับ 

 
วดัถ ้าประทุน (12) 
วดัสุททา้ยของทริปจาริกบุญผา้จ าน าพรรษาปี64ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่วดัถ ้ าประทุนของหลวงปู่อ่อนศรีครับ 
ท่านอาจารยย์ุทธเมตตาให้โอวาทคณะเราอยูก่วา่สองชัว่โมง เอิมอ่ิมเต็มลน้หวัใจกนัเลยครับ ท่านเนน้ย  ้าวา่การ
ปฏิบติัภาวนาไม่มีทางง่ายๆให้เดิน ทุกคนตอ้งผา่นความยากล าบากกนัมาทุกคน อยากสบายๆคงยากท่ีจะไดผ้ล
การปฏิบติัท่ีดีท่ีตอ้งการ ผลการภาวนาข้ึนกบัความเพียรความอดทนความขยนัของผูป้ฏิบติั ท่านเองปฏิบติั
ภาวนามาตั้งแตอายุยี่สิบจนตอนน้ีหกสิบสามแลว้ เร่ิมคร้ังแรกเพราะไดอ่้านประวติัหลวงปู่มัน่ ท่ีท่านบอกให้
พระท่ีจะมาอยูก่บัท่านตอ้งนัง่สมาธิเพชรก่อนสองชัว่โมง  ท่านจึงฝึกหดัขดัสมาธิเพชรตั้งแต่นั้นมา ยิ่งตอนท่ี
ท่านไปภาวนากบัหลวงปู่สิมและหลวงปู่แวน่ ท่านก็ยิง่ขดัสมาธิเพชรตามอยา่งพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดส้บายๆ ท่าน
วา่ท่าน้ีไดป้ระโยชน์หลายอยา่ง  นัง่ไดน้านและมัน่คงดี ท่านยงัสอนพวกเราดว้ยและย ัง่บอกท่ากายบริหารยืด
เอผ็นยึดกล้ามเน้ือก่อนและหลงัการนั่งสมาธิด้วย พวกเราได้กราบขออนุญาตท่านว่ามีเวลาจะมาขอปฏิบติั
ภาวนากบัท่านท่ีวดั ท่านวา่มีท่ีวา่งเสมอมาไดเ้ลยครับ 

 
18 ตค.64  สรุป ธรรมะ ทริปผา้จ าน าพรรษา64 (ภาคตะวนัออก) 

                             ปาฏิหาริยแ์ห่งเวลา ณ ปัจจุบนั 
              ปี 64 น้ีเราเดินทางไปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาในภาคตะวนัออก ระหวา่ง
วนัเสาร์อาทิตยท่ี์ 16-17 ต.ค.ก่อนวนัออกพรรษาหา้วนั เราเดินทางไป12วดัแต่ไม่ได้
ถวาย1วดัเพราะท่านอจ.เดชท่านปิดวดั รวมค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 188,765 บาท เป็นเป็น
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง15000บาท นอกนั้นเป็นค่าปัจจยัไทยธรรมและผา้ไตรรวม
ประมาณ 170,000 บาท มีเพื่อนๆร่วมบุญมาเป็นค่าปัจจยั ไทยธรรม ค่าเดินทาง



ประมาณ 6-7 หม่ืนบาทครับ กราบอนุโมทนากบัเพื่อนๆทุกท่านท่ีไดมี้ส่วนร่วมในบุญกุศลน้ีร่วมกนันะครับ 
               การถวายผ้าจ าน าพรรษาเป็นการรักษาพระธรรมวินัยท่ีมีพระพุทธ
บญัญติัไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป อานิสงค์ก็เหมือนกบัผา้กฐิน ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปเป็น
กฐินเงินเป็นหลกัไปเสียแลว้ แต่ก็เป็นไปตามกระแสในการท่ีวดัตอ้งการปัจจยัไป
ใช้จ่ายในเร่ืองต่างๆนั้นเอง  นอกจากการถวายผา้จ าน าพรรษาและบริวารรวมทั้ง
ปัจจยัตามวดัต่างๆแลว้ ส่ิงท่ีพวกเราจะไดร้ะหวา่งการเดินทางคือ การไดเ้ขา้ท าบุญ
กบัพ่อแม่ครูอาจารย ์ไดส้นทนาเร่ืองต่างๆท่ีเราอาจไดมี้โอกาสได้รับใช้ท่านได้ 
รวมทั้งไดรั้บฟังธรรมโอวาท ไดรั้บฟังประสบการณ์การปฏิบติัภาวนาจากพ่อแม่
ครูอาจารย ์ซ่ึงหาฟังไดย้ากยิ่ง และเป็นการสร้างก าลงัใจให้พวกเราไดเ้ป็นอย่างดี 
ระหวา่งทางยงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การภาวนากบัเพื่อนๆกลัยาณมิตรท่ีร่วม
เดินทางไปดว้ยกนัอีกดว้ย 
                  ขออนุญาตแบ่งปันค าสอนพ่อแม่ครูอาจารยใ์ห้เพื่อนๆท่ีไม่มีโอกาสได้
ไปนะครับ  อาจไม่สามารถเก็บรวบรวมทั้งหมดได้แต่เอาเป็นสรุปนะครับ  การ
เดินทางไปท าบุญ ครูบาอาจารยท์่านก็ให้ก าลงัใจพวกเราอยูแ่ลว้เพราะเป็นการท า
ในส่ิงดีๆ แต่ท่านมกัจะเตือนพวกเราเสมอวา่ 
1.  การท าทานนั้นแมดี้แต่ก็เป็นเพียงองคป์ระกอบ ตอ้งมีศีล-สมาธิ-ภาวนา  ดว้ยจึง
จะดี  แมเ้ร่ืองการท าทาน ก็มีความจ าเป็นท่ีจะเจตนาเป็นสัมมาทิฐิดว้ย ทานท่ีท าก็
ตอ้งบริสุทธ์ิ ผูใ้หก้็มีสัมมาทิฐิ ผูรั้บก็เป็นผูมี้ศีลมีธรรม ทานนั้นจึงสมบูรณ์    
2.ท่านใหเ้รียนรู้เร่ืองกรรม เช่ือกรรมและผลของกรรม   
3. ท่านใหรั้กษาศีล เพราะเป็นการควบคุมตนเองไม่ใหก้ระท าผิด จะไดไ้ม่ตกต ่าไป
จากสภาพในภพภูมิน้ี    
4. การท าสมาธิ- ท่านสอนให้เจริญสติ โดยเม่ือรู้ตวัก็ให้น้อมใจมาดูกายดูใจของ
ตนว่าก าลงัท าอะไรคิดอะไรเพราะอะไร เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นตน้  เม่ือมีสติ
บ่อยๆก็ให้ท าสมาธิตามรูปแบบเช่นนั่งสมาธิ เดินจงกรมบ้าง ท่านยงัให้เรา
นัง่ขดัสมาธิเพชร เพราะมัน่คงดีนัง่แลว้ฐานมัน่คงไม่ปวดหลงัไม่ง่วงหลบัง่ายๆ  
5. การท าสมาธิตามรูปแบบเช่นนัง่สมาธิ/เดินจงกรม ก็ตอ้งท าให้ถูกคือตอ้งมีสติ
ทุกขณะ อยา่กงัวลวา่ท าแลว้ไม่ไดผ้ล เพราะผูป้ฏิบติัจ านวนนอ้ยท่ีจะไดผ้ล แต่ผล
การภาวนานั้นมีหลายระดบัตั้งแต่น้อยๆจนมากอย่างท่ีเราไดย้ินไดฟั้งจากครูบา
อาจารย ์ 
6. ผลการภาวนาสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ จากพฤติกรรมของผูภ้าวนาจะ
เปล่ียนไป เช่นสงบข้ึน โกรธ/โลภนอ้ยลง ท าเพื่อส่วนรวมมากข้ึน ลดการเห็นแก่
ตัวลง  ความหลงลดน้อยลงเช่นไม่เช่ือมงคลต่ืนข่าว ไม่ขอโน้นขอน่ีกับส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆเป็นตน้  7.เร่ืองการสวดมนต ์ให้สวดเป็นประจ า จ  าให้ได ้แปลให้
ได ้คณะภาวนาให้เขา้ใจในบทสวดดว้ย สวดเสร็จให้นัง่ภาวนาเอาบทสวดมนต์
นั้นๆมาพิจารณา เป็นตน้  เพื่อนๆบางคนบอกวา่สวดมนต์อยูก่็ยงัหลงไปคิดเร่ือง
นั้นเร่ืองน้ี หลงไปอยูใ่นความคิดได ้ท่านวา่สติยงัอ่อนตอ้งฝึกสติใหม้ากๆ  8. เร่ือง



การภาวนา ก็เหมือนกับเร่ืองต่างๆในโลก คนส่วนน้อยท่ีจะหันมาท าเพราะ 
พื้นฐานแตกต่างกนั การท าเร่ืองใดๆไวม้าก/บ่อยๆจิตน้ีก็จะจดจ าไว ้แมเ้ปล่ียนภพ
เปล่ียนชาติก็ยงัจ  าได ้ชาติน้ีจึงกลบัมาสนใจหรือท าไดดี้กวา่ผูท่ี้ไม่เคยสร้างบุญน้ี
มา  เหมือนสวดมนต ์บทไหนท่ีเราสวดเสมอๆก็จ  าไดส้วดไดง่้ายกวา่บทท่ีไม่เคย

สวดหรือคนท่ีไม่เคยสวดเป็นตน้ 9. เม่ือเห็นไปตามธรรมน้ี ให้พวกเราเร่งปฏิบติัภาวนา จะไดผ้ลหรือไม่ไดผ้ล
ตามหวงัหรือฟังผูอ่ื้นมา ก็อยา่ไปใส่ใจ ขอให้สร้างเหตุ อยา่ไปหวงัผล  ท าเท่าไรท าอยา่งไรก็ยอ่มไดผ้ลเช่นนั้น
อยา่งแน่นอน ค่อยๆสะสมท่ีละเล็กทีละนอ้ย ไม่ตอ้งรีบ เพราะเม่ือสร้างเหตุดีแลว้ ผลดียอ่มมีตามเหตุท่ีสร้างไว้
แน่นอน ท านอ้ยไดม้ากไม่มี  ท ามากไดน้อ้ยไม่มี 10. การภาวนาง่ายๆส าเร็จง่ายๆนั้นอาจมีไดแ้ต่บารมีท่ีสร้างไว้
เดิมคงตอ้งมีพอควรแล้ว  แมพ้่อแม่ครูบาอาจารยข์องเราแต่ละท่านท่ีเรากราบไหวบู้ชาก็ผ่านเป็นผ่านตาย
มาแลว้ทุกองค ์เรามีบุญมากกวา่ท่านหรือถึงอยากจะปฏิบติัสบายๆไดผ้ลง่ายๆ?  การปฏิบติัภาวนานั้นท าให้เรา
เห็นทุกขใ์นการปฏิบติั เห็นทุกขภ์ายในกายในใจน้ีวา่เป็นจริง กายน้ีประกอบดว้ยส่ิงต่างๆท่ีสกปรกไม่สวยงาม
มีหนงัหุม้ห่อตบตาไว ้เสล่ือมไปชราไปจริง ทั้งน้ีเพื่อจะไดเ้กิดความกลวัความเบ่ือหน่ายในวฏัฏะน้ี เพื่อจะไดมี้
ก าลงัมีความเพียรเพื่อการออกจากทุกข์น้ีต่อไป เร่ืองความทุกขใ์นการภาวนาเป็นเพียงบาทฐานแรกท่ีเราตอ้ง
เห็นตอ้งผ่านก็เท่านั้นเอง ทุกข์ขณะกายกบัจิตดวงน้ีจะแยกจากกนัตอนตายนั้นมากกว่าไม่รู้ก่ีเท่า ไม่ฝึกไวไ้ม่
เรียนรู้การภาวนาการพิจารณาไว ้ถึงเวลาตาย จะมีสัมมาทอฐิ น าจิตน้ีไปสู่ภพภูมิท่ีดีนั้นคงเป็นไปไดย้ากมากๆ 
การภาวนาสม ่าเสมอ พิจารณาทุกขเ์สมอๆ ถึงเวลาก็ผา่นไปไดง่้ายดายเพราะคุน้เคยคุน้ชินแลว้ นกัภาวนาจึงดู
ไดต้รงน้ี ขณะเผชิญกบัเหตุการณ์จริงในชีวิตนั้นเอง นกัภาวนาท่ีพูดไดเ้พียงอยา่งเดียว จะพูดสวยงามเช่นใดก็
ได ้ แมจ้ะดูดีแต่ก็ไม่มีผลตามค าพูดได ้ 11. ท าความดีแมเ้ล็กน้อยก็ควรกระท า ความชัว่แมเ้ล็กน้อยก็ไม่ควร
กระท า ปัจจยัในการท าบุญแต่ละคร้ังไม่ใช้ตวัวดัค่าบุญ เจตนาและความบริสุทธ์ิในทานนั้นส าคญักวา่ตวัเลข
ยอดเงิน บุญกุศลไม่ไดมี้ไวข้าย อยา่ท าบุญดว้ยความโลภหาก าไรจากการท าบุญ 
                          ปาฏิหาริยแ์ห่งเวลา ณ ปัจจุบนั     เวลาน้ี วนัน้ี เด๋ียวน้ี  เป็นเวลาท่ีส าคญัท่ีสุด ของทุกๆคน 
               ทางเดินสายน้ีไม่เรียบหรูไม่สะดวกสบาย ไม่เป็นท่ีชมชอบของผูค้น แต่ปลายทางนัน่มีส่ิงล ้าค่ารออยู ่
แต่วา่อยา่งไรก็ตาม เราจะไม่เงียบเหงา ตอ้งเดินไปเพียงผูเ้ดียวเพราะ เรามีเพื่อน กลัยาณมิตร ท่ีคอยเดินไปร่วม
ทางกบัเรา แมไ้ม่มากนกั แต่ก็พอเพียงส าหรับความสุขกายสุขใจท่ีเราจะมอบให้กนัและกนั.......แลว้สักวนัเรา
จะผา่นพน้ไปดว้ยกนั… 
 
21 ตค.64  ทริปถวายผา้จ าน า  
ส านกัสงฆท์รัพยส์วนพลู  
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาและปัจจยัไทยธรรมแด่ท่านป๋ิว  ท่านปรารภว่าพวกเรามาท่ีน่ีตั้งแต่เร่ิมสร้างวดั มา
กราบถวายท่านทุกปี สร้างอะไรๆไวก้็มากแลว้ ถึงเวลาตอ้งสร้างใจตนเองบา้งแลว้   ออกพรรษาปีน้ีใครท่ีตั้ง
สัจจะไวว้า่จะท าดีในเร่ืองต่างๆ ผูใ้ดท่ีท าส าเร็จก็ขออนุโมทนาบุญดว้ย แต่จะให้ดีกวา่นั้น ขยายจากสามเดือน
เพิ่มอีกเกา้เดือนเป็นหน่ึงปีน่าจะดีนะ เวลาเพียงแค่สามเดือนถึงแมจ้ะพอยบัย ั้งกิเลสได ้แต่เวลาในชีวตินั้นเทียบ
กนัไม่ไดเ้ลย ขอใหพ้วกเราขยายการท าความดี เช่น รักษาศีล ภาวนา เพิ่มจากสามเดือนเป็นหน่ึงปี เพิ่มไปเร่ือยๆ
จนตลอดชีวติจึงจะดี...... 



 
วดัแสงธรรมวงัเขาเขียว   

เรามาถึงวดัช้าไปเพียงสิบห้านาที ท่านอาจารยโ์สภาเขา้ไปพกัแลว้ เราจึงกราบถวายผา้จ าน าพรรษา
และปัจจยัไทยธรรมกบัพระท่ีอยูเ่วรแทน ท่านอนุโมทนาบุญกบัคณะพวกเราดว้ย ท่านวา่ วดัปิดมานานและเพิ่ง
เปิดวนัน้ีเพียงวนัเดียว เพราะเป็นวนัออกพรรษา คิดถึงครูจารยท่ี์ไม่ไดพ้บกนันาน แต่ก็ดว้ยเหตุปัจจยันะครับ  
ออกจากวดัมาจึงไดพ้อมีเวลาทานอาหารร่วมกนัครับ 

 
วดัป่าภูผาผึ้ง 
                 ตกเยน็คณะเราไดเ้ขา้พกัภาวนา ณ วดัป่าภูผาผึ้ง เสมือนกลบับา้นอีกคร้ัง เขา้ท่ีพกัอาบน ้าอาบท่าเสร็จ
ก็ไปรวมตวักนัท าวตัรเยน็ท่ีศาลา หลงัท าวตัรเสร็จท่านอาจารยปิ์งพานัง่ภาวนาต่อจนตีสองจึงท าวตัรเชา้ร่วมกนั 
เสร็จแลว้จึงแยกยา้ยกนัไปพกัผอ่นท่ีพกัของตนๆ แต่ตอนขากลบัชาวคณะเราอยูก่นัไม่ครบแลว้! ส่วนพวกเรา
บางคนคงท าสมาธิภาวนานานไปหน่อย ตาคา้งจนตอ้งสนทนาธรรมกนัต่อจนสวา่งเลยครับ 
                   ก่อนการภาวนา ท่านปิงให้ธรรมะพวกเรา เร่ืองการภาวนา ท่านว่าเรากลบัมาบา้นเก่าท่ีเคยบวช
เรียน แต่ใหค้ณะทุกท่านให้รองกลบับา้นบา้ง คือ ลองเลิกใชมื้อถือท่ีเราใหค้วามส าคญัมนัอยา่งมากดูบา้ง จิตใจ
เราผกูอยูก่บัมือถือ อยูก่บัข่าวสารต่างๆมากมาย จนไม่มีเวลาไดก้ลบับา้นคือกลบัมาสู่ ใจตนเองบา้งเลย ร่างกาย
เรายงัตอ้งพกัผอ่น ใจก็เหมือนกนั การท่ีมีเวลาให้จิตใจไดอ้ยูก่บัการสงบบา้ง ให้ใจไดพ้กัผอ่น กายใจจึงไดรั้บ
ความสุขสงบกลบัคืนมาไดบ้า้ง ดีท่ีวดัแห่งน้ีไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือ จึงท าใหเ้ราไดมี้เวลาอยูก่บัตวักบัใจตนเอง
บา้ง จึงอยากใหพ้วกเราไดใ้ชเ้วลาดีๆเช่นน้ีใหเ้ป็นประโยชน์กบัตนเองบา้ง 

 
22 ต.ค. 64  

พิธีมุทิตาสักการะพอ่แม่ครูอาจารยอ์ม้ในวาระ อายวุฒันะมงคล 84ปี (ตค.64)   เชา้ 22 ต.ค.แบ่งงานกนั
ท า ฝ่ายหน่ึงจดัเตรียมอาหาร ฝ่ายหน่ึงจดัเตรียมผา้ไตรไทยธรรมถวายพอ่แม่ครูอาจารยร์วม 18 วดั คือวดัป่าภูผา
ผึ้งและวดัเล็กๆโดยรอบ ท่ีมีพระจ าพรรษาไม่มากนกั โดยจดัถวายผา้ไตรครอง(ผา้จ าน า)แด่ท่านเจา้อาวาส/



ประธานสงฆ ์ส่วนพระลูกวดัทุกรูปเราจดัถวายผา้ไตรอาศยัให้ทุกรูปรวมส่ีสิบสองไตร ส่วนผา้ไตรครองรวม
สิบแปดวดัครับปัจจยัท่ีถวายรวม 130,000 บาทครับ 
                 ไดเ้วลาเจ็ดโมงเราร่วมกนัตกับาตรพ่อแม่ครูบาอาจารยท่ี์มาร่วมในพิธีทุกรูป เสร็จก็ร่วมกนักราบ
ถวายพานธูปเทียนแพและผา้ไตร(ผา้จ าน าพรรษา)แด่พ่อแม่ครูอาจารยอ์ม้ หนา้ห้องท่าน เพราะไม่ตอ้งการให้
ท่านเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค  เสร็จแลว้ก็กราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารยท์่านเจา้อาวาสและประธานสงฆ์ทั้งสิ
ปแปดวดัมารับผา้จ าน าพรรษาบริเวณขา้งศาลาใหญ่ โดยกล่าวค าถวายผา้จ าน าพรรษาเสร็จครูจารยทุ์กท่านก็ได้
พิจารณาชกัผา้บงัสุกุลร่วมกนัทุกองค ์(เช่นเดียวกบัท่ีพ่อแม่ครูอาจารยแ์บนพากระท าท่ีวดัดอยธรรมเจดียค์รับ) 
เสร็จพิธีพระสงฆ์รับจงัหัน ส่วนพวกเราก็รับกน้บาตรกนั นบัว่าเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายตามแบบท่ีครูจารยท์่านพา
ด าเนินนะครับ 

 

 
วดัป่านาคนิมิตต ์
                 ตั้งใจมากราบถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรม หลวงปู่อวา้น แต่ท่านเขา้พกัแล้ว เราจึงกราบ
ถวายท่านพระมหาแทนครับ เสร็จแลว้จึงไดไ้ปกราบกุฏิท่ีหลวงปู่มัน่เคยพกัภาวนา ระลึกถึงองคท์่าน ทางวดั
ก าลงัสร้างพระมหาเจดีย ์เราจึงไดร่้วมบุญใหญ่คร้ังน้ีดว้ย เพื่อนๆท่านใดประสงคจ์ะร่วมบุญ เรียนเชิญนะครับ 

 



วดัป่าสีห์พนม 
              ตั้งใจมากราบหลวงปู่บุญมา แต่ท่านไปงาน
กฐินวดัอ่ืนเลยไม่ไดก้ราบท่านครับ 
 
 
วดัพระธาตุฝุ่ น 
กราบหลวงปู่เล่ือน ถวายผา้จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรม ร่วมสร้างเจดียพ์ระธาตุฝุ่ นและเจดียบู์รพาจารย ์ท่าน
ให้คติธรรมพวกเราให้มองพิจารณาส่ิงภายนอกตวัทั้งหลาย แลว้กลบัมองยอ้นเขา้มามองตนเอง พิจารณาส่ิง
ภายนอกนั้นเปรียบเทียบกบักายกบัใจของเรา จึงเห็นความปกติธรรมดาของสรรพส่ิงทั้งหลาย มีเกิดข้ึนตั้งอยู่
สักพกัแลว้ก็ดบัไป ส่ิงทั้งหลายลว้นเกิดจากเหตุ เม่ือเหตุนั้นดบัไป ส่ิงนั้นยอ่มตั้งอยูไ่ม่ไดต้อ้งดบัตามไป เม่ือ
เห็นเช่นน้ีก็จะเขา้ใจธรรมชาติรอบตวั เขา้ใจธรรมะ เม่ือนั้นกายใจเรา-ตวัเราก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติน้ี 
มิไดมี้อนัใดแตกต่างไป เราจะมัว่มายดึตวัยึดตนไว ้จนเป็นทุกขท์ั้งกายทั้งใจ  เม่ือเขา้ใจทุกอยา่งก็จะสงบไปเอง
ดว้ยปัญญาท่ีเห็นสภาพเกิดดบัของสรรพส่ิง 

 
วดัป่าโนนสีทอง 
กราบท่านอาจารยห์นูพิน ท่ีเพิ่งสร้างวดัใหม่มาไดส้ามปี ท่านยา้ยมาจากเจา้อาวาสวดัดอยแม่ป๋ัง เชียงใหม่ ท่าน
เป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่แหวนอยูน่านครับ วดัใหม่ก าลงัปลูกตน้ไม ้อาคารหลกัๆก็เสร็จไปเกือบหมดแลว้ครับ 
สนิทกบัทานมากว่ายี่สิบกว่าปีได้สมยัไปท าผ่าตดัท่ีฝางตั้งแต่ปี2531 ท่านปรารภจะสร้างพระเจดียเ์พื่อบูชา
บูรพาจารย ์คลา้ยกบัของหลวงปู่เล่ือนวดัพระธาตุฝุ่ น เราจึงปวารนารับปากท่านจะร่วมสร้างเจดียน้ี์ดว้ย เพื่อนๆ
ท่านใดประสงคจ์ะร่วมบุญดว้ยกนัเรียนเชิญนะครับ งบก่อสร้างประมาณเจด็ลา้นบาทครับ 

 
วดัป่าอตัตมโนพฒันาราม 
               กราบถวายผา้จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรม แด่ครูจารยส์มหมาย วนัน้ีท่านมาสร้างวดัใหม่-วดัป่าอตั
ตมโนฯ  เราจึงพาคณะมากราบถวายท่าน ท่านใหพ้รและธรรมโอวาทแก่คณะเราดว้ย 
                ท่านสอนหลกัการภาวนา โดยใหมี้สติรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาทางกายทางใจ(อายตนะ) เม่ือมีสติมีสมาธิ 
ใจก็จะพิจารณาเห็นความเป็นจริง หลุดพน้จากกิเลศ ตญัหาและอุปาทาน ในกายในใจน้ีได ้ส่ิงท่ีเคยมองเห็น 



ความรู้ความคิดต่างๆท่ีเคยรู้ก็จะเปล่ียนไป ดุจดงัพลิกฟ้าพลิกดิน คือไม่เหมือนเดิมอีกเลย เราก็จะอยูใ่นสภาวะ
ท่ีรวมอยูแ่ต่ไม่เก่ียวขอ้ง วา่งสงบสุขตลอดไป ขอใหพ้วกเราตั้งใจประพฤติปฏิบติัใหม้ากกนัทุกๆคน 
23 ต.ค.64 ทริปถวายผา้จ าน า  

 
วดัป่าบา้นตาด 
กราบองคห์ลวงตาพระมหาบวั ณ วดัป่าบา้นตาด ร่วมถวายผา้พระกฐิน -ผา้จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรม ใส่
บาตร  ณ วดัป่าบา้นตาด บา้นอีกหน่ึงหลงัท่ีกลบัมาเยอืน เราบวชท่ีน่ีหน่ึงพรรษาปี2547 และไดมี้โอกาสดูแล
องคท์่านก่อนละขนัธ์เป็นเวลาแปดเดือน 

 
วดัป่าภูหินร้อยกอ้น 
            กราบครูจารยสุ์นทร วดัป่าภูหินร้อยกอ้น ถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรม รับฟังธรรมโอวาทจาก
ท่าน  ท่านเตือนพวกเราให้มีความเพียรอยา่ข้ีเกียจ ตั้งใจภาวนาสม ่าเสมอ รักษาศีล ท าแต่ส่ิงดีๆ ท่านให้ขอ้คิด
เก่ียวกบัการก่อสร้าง โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นวหิาร เจดียต่์างๆ ใหส้ร้างดว้ยใจท่ีศรัทธาบูชาคุณพระ
รัตนตรัย อยา่สร้างดว้ยอิฐดว้ยปูน เพราะวตัถุนั้น ก็เปรียบเสมือนตวัเราเช่นกนั มีแก่ชราและตายคือพุพงัลงไป 
ถา้ใจยงัติดอยู่ก็เกิดทุกข์ได ้ท่านให้มองว่าแมเ้พียงเศษอิฐเศษปูนท่ีหลงเหลืออยู่ ก็สามารถน าเราไปสู่ประวติั
ของส่ิงนั้นๆ เช่นความเจริญรุ่งเรือง หลกัธรรม ปรัชญา ขอ้คิด ความศรัทธาฯของผูค้นในพระพุทธศาสนา และ
พระธรรมค าสอนขององคพ์ระศาสดาได ้อิฐกอ้นหน่ึงจึงมีค่ากวา่วตัถุช้ินหน่ึงมากนกั กระดูกในกายเราท่ีเหลือ
จากการจากไปอาจมีค่านอ้ยกวา่อิฐได ้ ท่านไม่ค่อยแขง็แรงนกั เราก็เป็นห่วงท่านอยูเ่สมอ ไดเ้รียนปรึกษาขอให้
ท่านมาสอนปฏิบติัภาวนาแต่ท่านไม่ค่อยแข็งแรงพอจะมาสอนพวกเราไดค้รับ ใครสนใจคงตอ้งมาหาท่านเอง
นะครับ 



  

 
วดัป่าหนองแซง-สร้างพระใหญ่ 

กราบพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงปู่เสน ถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรม ช่วยท่านสร้างพระใหญ่ และ
ซ้ือรถพยาบาลให้รพ.เป็นสาธารณกุศล ท่านกรุณามอบพระแม่เหล็กและกลดัติดหนา้อกให้ผูช้ายในคณะทุกๆ
คนดว้ยครับ แต่ท่ีส าคญักวา่ก็คือธรรมโอวาทท่ีมอบใหพ้วกเราในโอกาสออกพรรษาปีน้ี 

ท่านเล่าให้พวกเราฟังถึงการปฏิบติัสมยัท่ีท่านอยูก่บัหลวงปู่บวั ท่านลองพิจารณาอาหาร โดยเร่ิมฉัน
จนอ่ิมประมาณ52ค า และค่อยๆลดลงๆจนถึงจุดท่ีท่านภาวนาไดดี้ อยูป่ระมาณ12-15ค าขา้ว ท่านวา่ท่านยงัเคย
ฉนัแค่หา้ค าขา้วก็ภาวนาดีเหมือนกนั  แต่ท่ีท่านสอนเพราะอยากใหเ้รารู้จกันิวรณ์ทั้งหา้ 

***กามฉนัทะ -ความพอใจ ติดใจ ในความสุขภายนอกต่างๆทั้งหมด 
พยาบาท -ความไม่พอใจ จากความไม่ไดส้มดงัปรารถนา 
ถีนมิทธะ -ความข้ีเกียจ ทอ้แท ้อ่อนแอ  ไร้ก าลงัทั้งกายใจ 
อุทธจัจะกุกกุจจะ- ความคิดท่ีท าใหใ้จไม่สงบน่ิง  
วจิิกิจฉา- ความไม่แน่ใจ  สงสัย กงัวล ไม่มัน่ใจ*** 
ท่านว่าท่านตั้งช่ือมนัเป็นเจา้ผีบา้ทั้งห้าตวั ท่านสอนให้เอาชนะเจา้ผีบา้ทั้งห้าให้ได ้ด้วยสติ-สมาธิ-

ปัญญา โดยยกตวัอยา่ง การต่อสู้กบัความตระหน่ี  ท่านวา่เบ้ืองตน้ในการต่อสู้ความตระหน่ีก็จะตอ้งผา่นเจา้ผีบา้
ทั้งห้าก่อน จึงจะท าทานได ้ แต่ท าไดม้ากไดน้้อยก็แลว้แต่บุคคล  ท่านสอนเราว่าความตระหน่ีเหมือนเบาะท่ี
ท่านนัง่อยู ่ถา้ยงัมีความตระหน่ีนัง่อยู ่ส่ิงอ่ืนๆจะเขา้มาไดอ้ยา่วงไร (ส่ิงอ่ืนๆท่ีท่านวา่หมายถึง ความมีโชค ผล
ของบุญกุศล ความมัง่มี ร ่ ารวย-เป็นตน้ เพราะฉนั้น ผูท่ี้ท  าบุญ ละความตระหน่ีในใจได ้บุญกุศลจึงมาหาเขาได้
มากกวา่ผูอ่ื้น ลองพิจารณากนัดูนะครับ... แต่เท่าท่ีเห็น ผูท่ี้ท  าบุญโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ไม่เห็นเคยมีผูใ้ด
ขดัสนอบัจนเลยครับ.. 

 
 



วดัภูสังโฆ 

ตั้งใจจะมากราบท่านอาจารยว์นัชยั แต่วดัปิด พอดีก าลงัจะออกมามีรถมา
ส่งของเลยให้ถามพระในวดัวา่เขา้ไปถวายไดไ้หม ท่านวา่ให้เขาไปถวาย
ไวท่ี้ศาลาได ้เราเลยไดไ้ปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรมพ่อ
แม่ครูจารยว์นัชยัไดด้ว้ย กราบอนุโมทนาทุกๆท่านครับ 

 
วดัป่าทบักุง-ถ ้าสหาย 
วดัถ ้ าสหายก็เช่นกนัครับ มาถึงเย็นล้ว แต่วดัก็ปิดอยู่ยงัไม่
เปิดครับ โทรประสานกบัคุณแม่ชีล าไย ท่านจึงให้วางของ
ไวห้น้าวดัแล้วให้คนไปรับมาครับ เราจึงได้กราบถวายผา้
จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรมไวท่ี้หน้าวดัตามท่ีแม่ชีบอก
ครับ ปกติทุกปีมาก็ยงัได้พบท่านแต่ปีน้ี ป้องกนัโควิด คง
ตอ้งช่วยกนัครับ พระก็เยอะคนในวดัก็เยอะ ถา้ใครติดเช้ือมาคงเป็นเร่ืองใหญ่ มาตราการท่ีพ่อแม่ครูจารยท์่าน
พิจารณาแลว้คงตอ้งเคารพนะครับ 

24 ต.ค.64  ถวายผา้จ าน าพรรษาวดัป่าภูผาแดง 
เช้ามืดวนัท่ี24 คณะเราไดใ้ส่บาตรและถวายผา้จ าน า
พรรษาท่านกนก วดัป่าภูผาแดง ท่ีท่านก าลงัควบคุม
งานก่อสร้างพระมหาเจดียอ์งค์หลวงตาบา้นตาดอยู่
ครับ มี เวลาสนทนากันไม่นานแต่ก็ได้ช่องทาง
ติดต่อกนัแลว้ ดีใจมากครับ 

กฐินวดัถ ้าเต่า 
กราบพอ่แม่ครูอาจารยห์ลวงปู่บุญมี ถวายผา้จ าน าพรรษา ไทยธรรม และ
ปัจจยั1แสนบาทเพื่อเป็นปัจจยัสร้างวิหารพระธรรมเจดีย ์ณ สวนป่ามอ
กระโดน (ผอ่นส่งเดือนละ 1 แสนต่ออีกห้าแสนบาท) เชา้ 24 ต.ค. ก็ใส่
บาตรพระสงฆแ์ละร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วดัป่าศรัทธาถวายครับ  ท่านว่า
ผา้จ าน าพรรษา เป็นผา้ท่ีทอดถวายให้พระท่ีจ าพรรษาครบสามเดือน 
สามารถรับกฐินก็ได้ผา้จ  าน าก็ได้ แต่สามารถทอดถวายสงฆ์โดยระบุ
พระก็ได ้ไม่ระบุถวายสงฆโ์ดยรวมก็ได ้ครบห้ารูปก็ไดไ้ม่ครบก็ได ้แต่
ถ้าถวายสงฆ์องค์รวมเป็นสังฆทานตอ้งมีพระอย่างน้อยส่ีรูปจึงรับไป
ใชไ้ด ้
ผา้จ าน าพรรษา เรียกอีกอย่างว่าอจัเจกจีวร หรือ ผา้ทอดด่วน คือถวาย
โดยด่วน ส าหรับผูมี้ธุระจ าเป็นท่านอนุญาตให้ทอดไดสิ้บวนัก่อนออก
พรรษา ส าหรับ ผูเ้จ็บป่วย มีธุระด่วน ผูจ้ะไปออกศึกสงคราม หรือผูเ้พิ่ง
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นตน้ ดีท่ีพวกเราช่วยกนัรักษาพระธรรม



วนิยักนัไว ้เพราะส่วนใหญ่ผูค้นมกัลือมกัจะลืมเลือนไปกนัหมดแลว้ อานิสงคก์็เท่ากบัผา้กฐินเช่นกนั แต่ตอ้งดู
ท่ีเจตนาดว้ย 

 

วดัอุดมคงคาคีรีเขต 
ตั้งใจมากราบหลวงปู่ผาง ซ่ึงท่านละขนัธ์ไปแลว้ มีพระอาจารยน์งค์
เป็นเจา้อาวาสในปัจจุบนั แต่ท่านไม่อยูก่นัทั้งวดั จึงไดแ้ต่กราบพระ
ธาตุเจดียแ์ลว้จึงลากลบัครับ 

 

วดัป่าธรรมคีรี 
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรมท่านอาจารยค์ม วดัป่าธรรมคีรี 
ท่านให้ขอ้คิดว่า การเท่ียววิ่งไปหาบุญกบัครูบาอาจารยน์ั้นดีแต่น่าจะเอา
เวลามาภาวนาดีกวา่ ถา้เห็นวา่ท าเยอะๆแลว้บุญมาก ก็ส่งปัจจยัโอนไปตาม
วดัร้อยวดัพนัวดัก็ได ้ไม่เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเดินทางดว้ย พระท่ีชอบไป
ตามงานนั้นงานน้ีก็ไม่เหมาะสมน่าจะเอาเวลามาปฏิบติัภาวนา ท่านวา่ท่าน
จะไม่ออกหน้า ไม่ออกส่ือเพื่อหาช่ือเสียง แต่คอยช่วยอยู่ขา้งหลงัก็ได้ ก็
ท  างานต่างๆเอาหนา้เอาตาเอาช่ือเสียงไม่สมควรกบัการเป็นพระเลย ยิ่งไป
ทะเลาะกนัในงานยิง่ไม่สมควร  
 
27 ต.ค.64    สรุป ธรรมะ ทริปผา้จ าน าพรรษา 64 (ภาคอิสาน) 
                    ปี 2564 พวกเราเดินทางไปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาพอ่แม่ครูบาอาจารย ์คร้ังท่ีสองในภาคอิสาน 
ระหวา่ง21-24ตค. จ  านวน18วดั โดยท่ีวดัภูผาผึ้งไดนิ้มนตพ์ระจากวดัรอบๆบริเวณมาอีก18วดั เพื่อร่วมในพิธี
มุฑิตาสักการะครูจารยอ์ม้ในวาระอายุวฒันมงคลครบ 84ปี ค่าใชจ่้ายในทริปน้ีรวม 691,643 บาท เป็นค่าปัจจยั 
340,000 บาท ไทยธรรมและผา้จ าน า 303,500 บาท ค่าเดินทางประมาณ50,000บาท รวมค่าใชจ่้ายสองคร้ังใน
ภาคตะวนัออกและอิสานประมาณ9แสนบาท ยงัมีทริปต่อไปอีกประมาณสิบวดัไดแ้ก่ วดัถ ้ าผาด า,วดัถ ้ าธาร
ลอด,วดัป่ากตญัญุตาราม,วดับางกะม่าฯ เป็นตน้ แต่เราคงไม่ไดจ้ดัเป็นคณะเช่นน้ีเพราะแต่ละท่ีห่างไกลกนัมาก 
กราบอนุโมทนาทุกท่านท่ีมีส่วนในบุญกุศลน้ีนะครับ 
                   การถวายผา้จ าน าพรรษาเป็นการรักษาพระธรรมวินยัท่ีมีพระพุทธบญัญติัไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป อานิ
สงคก์็เหมือนกบัผา้กฐิน ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปเป็นกฐินเงินเป็นหลกัไปเสียแลว้ แต่ก็เป็นไปตามกระแสในการท่ี
วดัตอ้งการปัจจยัไปใชจ่้ายในเร่ืองต่างๆนั้นเอง  นอกจากการถวายผา้จ าน าพรรษาและบริวารรวมทั้งปัจจยัตาม
วดัต่างๆแลว้ ส่ิงท่ีพวกเราจะไดร้ะหวา่งการเดินทางคือ การไดเ้ขา้ท าบุญกบัพ่อแม่ครูอาจารย ์ไดส้นทนาเร่ือง
ต่างๆท่ีเราอาจได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านได้ รวมทั้งได้รับฟังธรรมโอวาท ได้รับฟังประสบการณ์การปฏิบติั
ภาวนาจากพอ่แม่ครูอาจารย ์ซ่ึงหาฟังไดย้ากยิง่ และเป็นการสร้างก าลงัใจให้พวกเราไดเ้ป็นอยา่งดี ระหวา่งทาง
ยงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การภาวนากบัเพื่อนๆกลัยาณมิตรท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยกนัอีกดว้ย แมแ้ต่ในสมยั
พุทธกาล พระสงฆท่ี์ไปปฏิบติัภาวนาในท่ีต่างๆ ก็จะกลบัมาทูลรายงานผลการปฏิบติัภาวนาแด่พระผูมี้พระภาค
เจา้ การท่ีพวกเราได้กลบัมารายงานผลการปฏิยติัแก่พ่อแม่ครูอาจารยก์็คงเป็นการดีเช่นกนั ปีหน่ึงๆเราก็มี



เพียงทริปถวายผา้อาบน ้ าฝน และถวายผา้จ าน าพรรษาสองคร้ังท่ีจะมีโอกาสไดก้ราบฟังธรรมโอวาทจากท่าน 
คงนบัวา่ไม่มากจนเกินไปนะครับ 
                   ในโอกาสน้ี ขออนุญาตแบ่งปันธรรมะระหวา่งการเดินทางให้เพื่อนๆท่ีไม่ไดไ้ปดว้ยนะครับ อาจ
ไม่ครบไม่มากนกัแต่ก็พยายามเก็บรวบรวมมาครับ    
1.สร้างอะไรๆไวก้็มากแลว้ ถึงเวลาตอ้งสร้างใจตนเองบา้งแลว้ ออกพรรษาปีน้ีใครท่ีตั้งสัจจะไวว้า่จะท าดีใน
เร่ืองต่างๆ ผูใ้ดท่ีท าส าเร็จก็ขออนุโมทนาบุญดว้ย แต่จะให้ดีกว่านั้น ขยายจากสามเดือนเพิ่มอีกเกา้เดือนเป็น
หน่ึงปีน่าจะดีนะ เวลาเพียงแค่สามเดือนถึงแมจ้ะพอยบัย ั้งกิเลสได ้แต่เวลาในชีวิตนั้นเทียบกนัไม่ไดเ้ลย ขอให้
พวกเราขยายการท าความดี เช่น รักษาศีล ภาวนา เพิ่มจากสามเดือนเป็นหน่ึงปี เพิ่มไปเร่ือยๆจนตลอดชีวิตจึงจะดี 
2.  เร่ืองการภาวนา ท่านวา่เรากลบัมาบา้นเก่าท่ีเคยบวชเรียน แต่ให้คณะทุกท่านให้รองกลบับา้นบา้ง คือ ลอง
เลิกใชมื้อถือท่ีเราใหค้วามส าคญัมนัอยา่งมากดูบา้ง จิตใจเราผกูอยูก่บัมือถือ อยูก่บัข่าวสารต่างๆมากมาย จนไม่
มีเวลาไดก้ลบับา้นคือกลบัมาสู่ ใจตนเองบา้งเลย ร่างกายเรายงัตอ้งพกัผอ่น ใจก็เหมือนกนั การท่ีมีเวลาใหจิ้ตใจ
ไดอ้ยู่กบัการสงบบา้ง ให้ใจไดพ้กัผ่อน กายใจจึงไดรั้บความสุขสงบกลบัคืนมาไดบ้า้ง ดีท่ีวดัแห่งน้ีไม่ค่อยมี
สัญญาณมือถือ จึงท าให้เราไดมี้เวลาอยูก่บัตวักบัใจตนเองบา้ง จึงอยากให้พวกเราไดใ้ชเ้วลาดีๆเช่นน้ีให้เป็น
ประโยชน์กบัตนเองบา้ง              
3.   ให้เรามองพิจารณาส่ิงภายนอกตวัทั้งหลาย แลว้กลบัมองยอ้นเขา้มามองตนเอง พิจารณาส่ิงภายนอกนั้น
เปรียบเทียบกบักายกบัใจของเรา จึงเห็นความปกติธรรมดาของสรรพส่ิงทั้งหลาย มีเกิดข้ึนตั้งอยูส่ักพกัแล้วก็
ดบัไป ส่ิงทั้งหลายลว้นเกิดจากเหตุ เม่ือเหตุนั้นดบัไป ส่ิงนั้นยอ่มตั้งอยูไ่ม่ไดต้อ้งดบัตามไป เม่ือเห็นเช่นน้ีก็จะ
เขา้ใจธรรมชาติรอบตวั เขา้ใจธรรมะ เม่ือนั้นกายใจเรา-ตวัเราก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติน้ี มิได้มีอนัใด
แตกต่างไป เราจะมัว่มายดึตวัยดึตนไว ้จนเป็นทุกขท์ั้งกายทั้งใจ  เม่ือเขา้ใจทุกอยา่งก็จะสงบไปเองดว้ยปัญญาท่ี
เห็นสภาพเกิดดบัของสรรพส่ิง......      
4.   หลกัการภาวนา นั้นใหมี้สติรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาทางกาย ทางใจ(อายตนะ) เม่ือมีสติมีสมาธิ ใจก็จะพิจารณา
เห็นความเป็นจริง หลุดพน้จากกิเลศ ตญัหาและอุปาทาน ในกายในใจน้ีได ้ส่ิงท่ีเคยมองเห็น ความรู้ความคิด
ต่างๆท่ีเคยรู้ก็จะเปล่ียนไป ดุจดงัพลิกฟ้าพลิกดิน คือไม่เหมือนเดิมอีกเลย เราก็จะอยูใ่นสภาวะท่ีรวมอยูแ่ต่ไม่
เก่ียวขอ้ง วา่งสงบสุขตลอดไป ขอใหพ้วกเราตั้งใจประพฤติปฏิบติัใหม้ากกนัทุกๆคน...      
5.    ครูจารยท์่านเตือนพวกเราให้มีความเพียรอยา่ข้ีเกียจ ตั้งใจภาวนาสม ่าเสมอ รักษาศีล ท าแต่ส่ิงดีๆ ท่านให้
ขอ้คิดเก่ียวกบัการก่อสร้าง โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นวิหาร เจดียต่์างๆ ให้สร้างดว้ยใจท่ีศรัทธาบูชา
คุณพระรัตนตรัย อยา่สร้างดว้ยอิฐดว้ยปูน เพราะวตัถุนั้น ก็เปรียบเสมือนตวัเราเช่นกนั มีแก่ชราและตายคือพุ
พงัลงไป ถา้ใจยงัติดอยูก่็เกิดทุกขไ์ด ้ท่านให้มองวา่แมเ้พียงเศษอิฐเศษปูนท่ีหลงเหลืออยู ่ก็สามารถน าเราไปสู่
ประวัติของส่ิงนั้ นๆ เช่นความเจริญรุ่งเรือง หลักธรรม ปรัชญา ข้อคิด ความศรัทธาฯของผู ้คนใน
พระพุทธศาสนา และพระธรรมค าสอนขององค์พระศาสดาได ้อิฐกอ้นหน่ึงจึงมีค่ากว่าวตัถุช้ินหน่ึงมากนัก 
กระดูกในกายเราท่ีเหลือจากการจากไปอาจมีค่านอ้ยกวา่อิฐได ้..........     
6.  คนเราลว้นมีความอยาก ความโลภ อยากได ้ อยากมี  มีความอยากไม่รู้จกัพอทุกส่ิงลว้นคือกิเลส     การต่อสู้
กบักิเลสคือความอดทน เช่นตอนท่านบิณฑบาตแลว้ท่านเห็นคนอ่ืนไดป้ลาแต่ท่านไม่ไดรู้้สึกอยาก   พอไม่ได้
รับแบ่งปันก็รู้สึกหงุดหงิดท่ีท่านไม่ได ้ ต่อมาท่านก็ใช้การลดปริมาณอาหารลงเพื่อลดความอยาก  และท่าน
บอกวา่เราตอ้งเอาชนะเจา้หงุดหงิด เจา้สงสัย เจา้ความง่วง เจา้พยาบาท และเจา้ความอยากซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราตอ้ง
ใช้ความอดทนความเพียรโดยมีตวัรู้คือสติ  ปัญญาในการเอาชนะเจา้หงุดหงิด เจา้สงสัย เจา้ความง่วง เจา้



พยาบาท และเจา้ความอยาก  นอกจากน้ีท่านได้สอนว่ามนุษยส่์วนใหญ่มกัจะมีนิสัยข้ีเกียจชอบนอน ท่าน
เปรียบวา่ สมณะนอน4 เศรษฐีนอน 5 ข้ีขา้ นอน 8  อยากจะเป็นอะไรก็เลือกเอา เราเลือกได ้ เราตอ้งละความ
ตระหน่ีถา้จะเป็นเศรษฐีตอ้งละความตระหน่ีหลวงปู่ยกตวัอยา่งวา่ ถา้ท่านไม่ลุกออกจากอาสนะก็ไม่มีใครเขา้
มานัง่ได ้ถา้ท่านลุกไปก็จะมีคนเขา้มานัง่แทนได ้   ครูบาอาจารยบ์อกวา่ถา้จะสอนใครตอ้งรู้จริตของแต่ละคน
วา่มีความแตกต่าง ของโลภะ โทสะโมหะตอ้งมีกุศโลบายในการสอนท่ีต่างกนั การฝึกปฏิบติัธรรมให้เกิดตวัรู้ 
ความสามารถรู้ วาระจิต รู้อนาคตไม่ใช่ทางพน้ทุกขต์อ้งมีสติก ากบั ในส่วนของโรคระบาดท่ีก าลงัเกิดในขณะน้ี
ท่านผา่นมา 4 วาระ ท่ีร้ายท่ีสุดคือ โรคฝีดาษ    ทุกคนลว้นมีกรรม ทุกอยา่งลว้นเกิดจากกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด 
มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ เพราะฉะนั้นทุกคน ถูกก าหนดมาดว้ยกรรมท่ีท าไว ้........   
7.   ท่านวา่ผา้จ าน าพรรษา เป็นผา้ท่ีทอดถวายให้พระท่ีจ าพรรษาครบสามเดือน สามารถรับกฐินก็ไดผ้า้จ  าน าก็
ได ้แต่สามารถทอดถวายสงฆโ์ดยระบุพระก็ได ้ไม่ระบุถวายสงฆโ์ดยรวมก็ได ้ครบห้ารูปก็ไดไ้ม่ครบก็ได ้แต่
ถา้ถวายสงฆอ์งคร์วมเป็นสังฆทานตอ้งมีพระอยา่งนอ้ยส่ีรูปจึงรับไปใชไ้ด ้ ผา้จ  าน าพรรษา เรียกอีกอยา่งวา่อจั
เจกจีวร หรือ ผา้ทอดด่วน คือถวายโดยด่วน  ส าหรับผูมี้ธุระจ าเป็นท่านอนุญาตให้ทอดได้สิบวนัก่อนออก
พรรษา ส าหรับ ผูเ้จ็บป่วย มีธุระด่วน ผูจ้ะไปออกศึกสงคราม หรือผูเ้พิ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นตน้ ดี
ท่ีพวกเราช่วยกนัรักษาพระธรรมวินยักนัไว ้เพราะส่วนใหญ่ผูค้นมกัลือมกัจะลืมเลือนไปกนัหมดแลว้ อานิสงค์
ก็เท่ากบัผา้กฐินเช่นกนั แต่ตอ้งดูท่ีเจตนาดว้ย....   
8. การเท่ียววิ่งไปหาบุญกบัครูบาอาจารยน์ั้นดีแต่น่าจะเอาเวลามาภาวนาดีกวา่ ถา้เห็นวา่ท าเยอะๆแลว้บุญมาก 
ก็ส่งปัจจยัโอนไปตามวดัร้อยวดัพนัวดัก็ได ้ไม่เสียเวลาเสียค่าใชจ่้ายเดินทางดว้ย พระท่ีชอบไปตามงานนั้นงาน
น้ีก็ไม่เหมาะสมน่าจะเอาเวลามาปฏิบติัภาวนา ท่านว่าท่านจะไม่ออกหน้า ไม่ออกส่ือเพื่อหาช่ือเสียง แต่คอย
ช่วยอยูข่า้งหลงัก็ได ้ก็ท  างานต่างๆเอาหนา้เอาตาเอาช่ือเสียงไม่สมควรกบัการเป็นพระเลย ยิ่งไปทะเลาะกนัใน
งานยิง่ไม่สมควร !... 
9. การภาวนาแต่ละคนควรมีจุดมุ่งหมายท่ีถูกตอ้ง (เชียงใหม่)  เพื่อจะไดเ้ดินไปในทิศทางท่ีถูก เม่ือรู้ทิศทางแลว้ 
ควรมีท่ีอา้งอิงเพื่อตรวจสอบไดเ้สมอวา่ยงัอยูใ่นเส้นทางท่ีถูกหรือไม่    
10...ธรรมะมิไดอ้ยู่ท่ีตวัหนงัสือ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีรูปเคารพใดๆ แมท้่องบ่นทุกวนั มีรูปเคารพติดตวัเสมอ แต่ไม่คิด
พิจารณา ไม่ภาวนาไม่ปฏิบติัตาม จะไดผ้ลแห่งการปฏิบติัภาวนาไดอ้ยา่งไร?   
11.  ธรรมะ มีอยูร่อบๆตวัเรา เม่ือเราเขา้ใจในธรรม- ธรรมชาติรอบตวั ความขดัแยง้ใดๆ ทั้งภายนอก ภายในก็
คงหมดไป แนวทางการด าเนินชีวติก็จะสงบสุข ไม่ติดยดึกบัตวักบัตน  ....... 
12.  การเดินทางไปท าบุญกราบพ่อแม่ครูอาจารยน์ั้น ส่ิงส าคญัมิใช ้วตัถุทาน  ไม่ใชเ้ดินทางไปถ่ายรูป   ไม่ใช้
ไปเท่ียวเล่น   แต่ตอ้งปฏิบติัภาวนา  รักษาศีล  ส ารวมระวงั  ไปตลอดการเดินทาง การฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบา
อาจารยน์ั้น ตอ้งตั้งใจ มีสติ มีสมาธิ พิจารณาอรรถธรรมท่ีรินไหลลงไปในใจ  แมไ้ม่ตอ้งท่องจ า ธรรมเหล่านั้น
ก็ยงัคงติดตาติดใจ สามารถน ามาพิจารณาภายหลงัไดไ้ม่รู้จบ แมค้ณะภาวนา ธรรมเหล่านั้นก็จะผุดมาให้เรา
รับรู้ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

 



28 ตค. 64  ทริปผา้จ าน าพรรษา 3 
                   วนัเสาร์อาทิตยน้ี์ (30-31 ตค.)   คณะเราจะไป
กราบถวายผา้จ าน าพรรษา ท่ีวดัป่ากตญัญุตาราม พร้อมมอบ
ของท่ีระลึกจ านวน50ชุดให้ชาวบา้นบริเวณวดัดว้ย เพราะมี
พระจ าพรรษานอ้ยกวา่ห้ารูปจึงรับผา้กฐินไม่ได ้เราจึงถวาย
ผา้จ าน าพรรษาแทนครับ ต่อจากนั้นก็จะไป วดัป่าเขาภู
หลวง กราบสรีรสังขารหลวงปู่ไม และพระอาจารยอุ์ทยั วดั
ป่าเขาใหญ่ฯ ในการน้ีพวกเรายงัจะไดมี้โอกาสไดไ้ปดูท่ีดินบริเวณเขาภูหลวง ท่ีมีผูม้อบถวายท่านพระอาจารย์
มหาสมควร (ศิษยอ์งคห์ลวงตาบา้นตาด) เพื่อสร้างเสนาสนะป่าแห่งใหม่ในท่ีท่ีสัปปายะแก่การปฏิบติัภาวนา 
 
29 ต.ค.64  ส่งชุดผา้จ าน าพรรษาถวายพอ่แม่ครูบาอาจารย ์
                เน่ืองจากเวลาเรามีไม่พอจะไปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาพ่อแม่ครูบาอาจารยอี์กหลายๆท่าน วนัน้ีจึง
จดัเตรียมส่งให้พ่อแม่ครูจารยอี์กสามวดัดว้ยกนั ท่ีวดัถ ้าธารลอดและวดับางกะม่าท่ีเป็นท่ีหลีกเร้นภาวนาของ
เราเวลาท่ีมีปัญหาหรือมีเวลาพอจะอยู่กบัตวัเองไดน้านหน่อย และวดัหนองสระบา้นโนนขวาง ท่านค าสิงห์
และท่านบวร ศิษยใ์นองคห์ลวงปู่แบบท่ีบุรีรัมย ์เพื่อนๆประสงคจ์ะร่วมบุญเรียนเชิญนะครับ 

 

 

 


