ตุลาคม 2564
3 ตค. วัดป่ าธรรมวิสุทธิมงคล ลพบุรี
พี่ออ้ ยและน้องกาญพาไปเยี่ยมท่านอาจารย์สมชาย วัดป่ าธรรมวิสุทธิ มงคล อ.โคกสาโรง ลพบุรี พื้นที่วดั น้ า
ท่วมหมดประมาณ2-2.5เมตร ต้องใช้เรื อเดินทางเข้าไป พระต้องมาอาศัยอยูพ่ ้นื ที่ริมถนน ท่านทาโรงทานเลี้ยง
ชาวบ้านบริ เวณน้ าท่วมด้วย ลงมือทากล้วย/มัน/เผือก ทอดเองเลยครับ วันนี้ เอาของมาเต็มคันลดพี่ออ้ ย อาหาร
เสื้ อยืด ผ้าห่ม ยาน้ ากัดเท้า ยาทาแผล ยากันยุงทั้งทาทั้งฉี ดและยาจุดกันยุง มุง้ อาหารแห้ง ปานะ น้ าขวดฯ พวก
เราร่ วมกันถวายปั จจัยแด่ท่านอีก10000 บาท เพราะข้าวของในวัดเสี ยหายมากๆ ท่านคงต้องใช้จ่ายไม่นอ้ ยเลย
ทั้งต้องช่วยดูแลชาวบ้านด้วย ทางการว่าน้ าจะลดเป็ นปกติได้ภายในปลายปี นี้ ก็อีกสามเดือนเป็ นอย่างน้อยครับ
ถึงเวลานั้นคงต้องการทั้งปั จจัย และแรงงานมาช่วยเหลือบูรณะวัดกันยกใหญ่นะครับ ใครว่างก็ลงปฏิทินไว้ได้
เลยครับ นอกจากจะนาเงินและสิ่ งของมาถวายท่าน เรายังได้มีเวลาสนทนากันนานพอควร ได้เรี ยนหลายๆสิ่ ง
หลายๆอย่างจากท่านอีกเช่นเคย ทาให้นึกถึงสมัยที่ได้ร่วมดูแลพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงตาพระมหาบัวที่บา้ นตาด
ก็ได้ท่านช่วยประสานงานหลายสิ่ งหลายอย่างจริ งๆ ท่านเป็ นพระที่น่านับถือองค์หนึ่งจริ งๆ ชีวติ ท่านผ่านอะไร
มามากมายกว่าจะมายืนตรงจุดนี้ ได้เกินกว่าคนทัว่ ไปจะสามารถทาได้เลยครับ แม้ปัจจุบนั ท่านมีพระสิ บกว่ารู ป
ในวัด ท่านต้องดูแลทุกอย่างในวัด งานทุกอย่างท่านต้องลงมือเองด้วยเสมอ เพื่อเป็ นตัวอย่างให้พระ เด็กวัดและ
ชาวบ้าน โรงทานตลอดสิ บปี มานี่ ก็ทามาโดยตลอด เลี้ยงดูแลอุปการะเด็กๆก็หลายคนทีเดียว ทุ่มเทให้วดั และ
ชุ มชน เป็ นตัวอย่างให้พระในวัด นับว่าเป็ นเจ้าอาวาสที่น่าเคารพศรัทธายิ่ง แทบจะไม่มีเวลาไปเที่ยวนอกวัด
การก่อสร้างในวัดก็คุมเองออกแบบเอง นับว่าหาพระเช่นนี้ ได้ยากยิ่งในปั จจุบนั สามารถสร้างโอกาสในวิกฤต
ได้เสมอ กราบอนุ โมทนาบุญ แม้ไมาได้พบกันมานานแต่ก็ยงั คิดถึงเสมอ ได้คุยสนทนากันครั้งนี้ นบั ว่าชื่ นใจ
จริ งๆ

8-9 ตค.64 ธรรมวิภาวัน
เริ่ มจัดของชุดแรก บ่ายนี้ ชุดสองพรุ่ งนี้ครับ เช้าไปจัดหาของมาสามรถกระบะ ตอนแรกเอาของน้องจักรไปคัน
เดี ยวแต่ไม่พอ ต้องรบกวนรถคุ ณสมศัก ดิ์ อี กหนึ่ ง คัย ส่ วนคุ ณน้องส่ งถุ งดามาร่ วมอี กคันหนึ่ ง ครั บ ต้องรี บ
ทางานกับเพราะฝนตั้งเค้ามาแล้วครับ ใส่ ถุงแล้วปิ ดไว้ก่อน พรุ่ งนี้ มาเปิ ดใส่ ชุดยาเพิ่ม ส่ วนอาหารสดวันจันทร์
อังคารหน้าอีกครับ ก่อนจะออกเดินทางกัน พรุ่ งนี้นะครับทั้งวันครับ

13 ต.ค.64 ทริ ปช่วยผูป้ ระสบอุทกภัย
ณ วัดไผ่ลอ้ ม บางบาล
หลังจากถวายภัตาหารและสังฆทานแด่สงฆ์แล้ว เราก็มามอบถุง
ยังชีพให้ชาวบ้านหมู่หนึ่งกัน ส่ วนใหญ่ตอ้ งพายเรื อมากัน มีท่าน
ผูเ้ ฒ่าภายเรื อมาจากบ้านเองอายุก็มากแล้วเราจึงบอกว่าให้รอที่
เรื อจะนาไปให้ แต่ท่านบอกว่าอยากมาร่ วมด้วย มีชาวบ้านมากัน
ร้ อยกว่า คนมากันไม่ ค รบบางคนก็ ต้อ งให้ เพื่ อ นๆรั บ แทนให้
มาถึ ง ทางจนท.ก็ แจกบัตรให้และให้ยืนกันอย่า งเป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อย พอรั บมอบของเสร็ จก็ให้นงั่ รอเพื่อนๆก่ อนจะได้นา
ข้าวกล่องและขนมใส่ ถุงยังชี พได้สะดวกด้วย พี่น้องทุกๆท่าน
น่ า รั ก มากๆ ถึ ง แม้ข องที่ เ รามอบให้ จ ะมี มู ล ค่ า ไม่ ม ากเพี ย ง
ประมาณห้า ร้ อยบาทได้แต่ ก็ ไม่ มีใ ครบ่นว่า ทุ ก คนหน้า ตายิ้ม
แย้มพูดคุยกับชาวคณะอย่างเป็ นกันเอง พวกเรามีความสุ ขกันมากครับ กราบอนุ โมทนากับทุกๆท่านที่ มีส่วน
ร่ วมในบุญนี้นะครับ
ณ อ.บางบาล
ชาวบ้านบางคนยังคงต้องอยู่เฝ้ าบ้านเพราะบ้านบางหลังท่วมไม่
มาก ทางผูใ้ หญ่จึงจัดให้พวกเราไปมอบที่บา้ นเขาเลย แต่ตอ้ งนัง่
เรื อพายไป ทั้งหมด4ลา เอาของไปประมาณ30+ชุ ด ล่องไปตาม
บ้าน แวะเยี่ยมมอบถุงยังชี พและข้าวกล่องขนมปั งให้กนั ทุกบ้าน
เลย คนที่วา่ ยน้ าไม่เป็ นก็ตุม้ ๆต่อมๆไปกับสายน้ าด้วยเลยครับ

ณ วัดนกกระจาบ อ.บางบาล
วัดนกกระจาบก็เป็ นอีกวัดที่น้ าท่วมมากๆ ต้องต่อสะพานเข้าวัด
ดีที่มีคนวัดช่วยนาสังฆทานขนใส่ เรื อขนไปมอบใกล้ๆกุฏิท่านเจ้า
อาวาส ท่านว่าปี นี้มีพระจาพรรษาแค่สองรู ป เลยต้องทางานหนัก
กันทั้งสองรู ป นอกจากมอบสังฆทานแล้ว คณะเรายังมอบปั จจัย
ถวายไว่เผื่อท่ านต้องใช้จ่า ยอี กสามพันบาทครั บ วัดที่ อยุธ ยานี่
สวยงามนะครับ เป็ นวัดเก่าก็จริ งแต่วิหารอารามสวยจริ งๆต้นไม้
ก็ใหญ่โต ถ้าน้ าไม่ท่วมคงสวยนะครับ

ณ วัดธรรมจักร อ.บางบาล
วัดธรรมจักร ก็เป็ นอีกวัดที่อยูใ่ นพื้นที่น้ าท่วม ดีที่บริ เวณที่จอดรถ
หน้าวัดไม่ท่วม ชาวบ้านจึงมาอาศัยกันอยู่หลายครอบครัว แต่ตวั
อาคาร วิหารของวัดท่วมหมด สุ นขั แมวต้องมาอยู่อาศัยกันที่กุฏี
พระสงฆ์ดว้ ยเลย สงสารท่านมาก เรานาสังฆทานมามอบพร้ อม
ปั จจัยถวายสงฆ์ดว้ ย พระอยู่กนั ห้าหกรู ปแต่ก็ลาบากมากทีเดี ยว
ครับ

ณ วัดยม อ.บางบาล
วัดที่สี่ของทริ ปนี้ เรามาวัดยม ตอนแรกว่าจะมาแต่ชาวบ้านบอก
ว่าน้ าท่วมเข้าไปไม่ได้ เราจึงวนไปวัดแก้วก่อน แต่วดั แก้วไม่ท่วม
จึงย้อนกลับมาวัดยมใหม่ ทางเข้าได้ยากมาก น้ าท่วมเกิ นครึ่ งล้อ
หน่ อ ยเกิ น หัว เข่ า ไม่ เ กิ น คื บ แต่ จ ะเอาเรื อ เข้า ไปก็ ล าบาก คุ ณ
สมศักดิ์ เลยเอารถลุ ยเข้าไปเลย ไปถึ งวัดบริ เวณศาลาหอฉันไม่
ท่วม จึ งกราบนิ มนต์ท่านเจ้าอาวาสมารั บสังฆทานและปั จจัย ที่
ศาลาหอฉันเลยเพราะกุฏิท่านน้ าท่วม ชาวบ้านกาลังทาสะพานไม้
ให้พระท่านเดิ นขึ้นกุฏิช้ นั สองได้สะดวกจะได้ไม่ตอ้ งเดิ นลุ ยน้ า
ไปมา
ณ วัดใหญ่ชยั มงคล
อ.บางบาล ก่อนปิ ดทริ ป ตกเย็นเราจึงมาที่วดั ใหญ่ชยั มงคลกัน มี
โอกาสจึ งมอบถวายสังฆทานและขนมให้คุณแม่สมจิ ตร พูดคุ ย
กันอยู่นานสั ก สองชม.พอหายคิ ดถึ ง จึ ง ลากลับ ก่ อนกลับ ยัง ได้
กราบขอโอกาสให้ทางมูลนิ ธิฯมาจัดอบรมปฏิบตั ิธรรม ที่วดั อีก
ครั้งปลายปี นี้ดว้ ยครับ
16 ต.ค. 64
วัดโพธิญาณรังสี (1)
เช้าออกจากธรรมวิภาวันกันตั้งแต่ตีสี่ครึ่ ง ไปถึงวัดประมาณเจ็ดโมงครึ่ ง ได้มีเวลาสนทนากับท่านอาจารย์สุนยั
พอสมควรก่อนที่จะได้กราบถวายจังหันและผ้าจานาพรรษา ท่านสนใจจะน้ าเครื่ องปั้ นไฟฟ้ าจากน้ ามาใช้ที่วดั
เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้ า เพราะตอนนี้ ตอ้ งใช้ไฟในการก่อสร้ างศาลาอุโบสถอยู่ครับ กลับมาเลยได้การบ้านมา
ดาเนินการหน่อย เพื่อนๆสนใจร่ วมบุญกันเรี ยนเชิญนะครับ

วัดสันติวนาราม (2)
กราบถวายผ้าจานาพรรษาและปั จจัยร่ วมสร้ างอุโบสถเจดี ยก์ บั ท่านด้วย ท่านเพิ่งกลับมาจากรพ.เพราะลาไส้
อักเสบทานอะไรไม่ได้มาสองสามวัน ช่วยกันถนอมธาตุขนั ธ์ท่านกันนะครับ ใครมีกาลังช่วยท่านสร้างอุโบสถ
เจดียก์ นั นะครับ

วัดป่ าคีรีเขต (3)
กราบถวายผ้าจานาพรรษาและร่ วมปั จจัยบูรณะวิหารหลวงพ่อใหญ่กบั ท่านอาจารย์สนิ ท ปลายเดื อนนี้ ท่านมี
งานกฐินวันเสาร์ ที่30นะครับ ใครว่างเรี ยนเชิ ญครับ วัดท่านเราก็มาหลาครั้งแล้วครับ แต่วนั นี้หลงเข้ามาทางเขา
วงกต เลยทาให้ผิดเวลาไปกว่าครึ่ งชัว่ โมงเลยครับ ลาบากท่านต้องรอคณะเราเพราะท่านติดคุ มสอบที่จงั หวัด
ด้วยครับ

สานักสงฆ์สุขแสงธรรม (4)
วัดที่สี่คณะเรามาเยี่ยมท่านอาจารย์น้อย สนส.สุ ขแสงธรรมที่เขาลูกช้างครับ วันนี้ เรามาทานกลางวันกันที่วดั
เลยครับ คุยกับท่านพอหายคิดถึง แล้วจึงกราบถวายผ้าจานาพรรษาครับ ท่านให้ธรรมโอวาท 3ข้อ คือ 1.ศีล 2.
สติ/สมาธิ 3. ภาวนา คือนอกจากทาทานที่พวกเรามักจะทากันอยูแ่ ล้ว ก็ตอ้ งรักษาศีล คุมกายวาจาเราให้ดี มีสติ
มีสมาธิ ให้ใจสงบ แล้วก็พิจารณา /ภาวนาให้เห็นความจริ งที่เกิดอยูท่ ุกขณะรอบตัวเรารวมทั้งตัวเราด้วย ท่านว่า
ท่านไม่ได้จดั งานกฐิน ผ้าจานาพรรษาเราจึงแทนผ้ากฐินไปเลยครับ ดีจงั

วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม (5)
วัดที่หา้ ของทรปนี้ เรากลับมากราบท่านอาจารย์สมบูรณ์ที่วดั เขาคิชฌกูฏ ท่านมีเวลาให้ธรรมโอวาทพวกเราอยู
นานเลยครับ ขอสรุ ปมาแบ่งปั นกันนะครับ ท่านว่าการทาทานที่เราทาก็ดีอยู่แต่ยงั ไม่เพียงพอ ตามที่เรากล่าว
ตอนถวายผ้าจานาพรรษาว่าขอเป็ นปั จจัยสู่ พระนิ พพาน เราคงต้องทามากกว่าทาน ต้องทั้งศีล สมาธิและภาวนา
การภาวนาให้มีสติจดจ่อในกายในใจ จนรวมเป็ นสมาธิ มีจิตมีกาลังแล้วให้พิจารณาในกายในใจนี้ เมื่อมีเวลาก็
ให้ยอ้ นเข้ามาดูในกายในใจของเราอยูเ่ สมอๆ ไม่จาเป็ นต้องภานากันตามรู ปแบบเช่น นัง่ สมาธิ หรื อเดินจงกรม
ก่อนค่อยพิจารณา เพราะสามารถภาวนาได้ทุกขณะ การมีเวลาแล้วทาตามรู ปแบบก็ไม่ผิด แต่เราอาจไม่มีเวลา
ว่างทากันได้เสมอๆ จึงไม่ตอ้ งรอ หมัน่ ดูกายดูใจเราบ่อยๆไว้

วัดป่ าคลองมะลิ (6)
วันที่หกของวันนี้ คือวัดป่ าคลองมะลิ หลวงปู่ ประเวศ แต่ท่านไม่ได้จาพรรษาที่จนั ทบุรี ท่านไปอยูร่ ้อยเอ็ดครับ
เพราะที่จนั ทบุรีช้ื นมากๆ ตอนแรกเราว่าจะมาขอพักภาวนาที่นี่ แต่รอบๆวัดมีคนติดโควิดกันมาก จนวัดต้อง
ยกเลิกงานกฐิน เราเลยไม่อยากจะรบกวนท่าน ไปหาที่พกั ข้างนอกแทนครับ ดีจงั นะครับ ผ้าจานาพรรษาจึงเป็ น
ประโยชน์อย่างมากแทนผ้ากฐินเลยครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ

วัดป่ าสิ ริจนั โท (7)
เรามาถึ งวัดสิ ริจนั โท เป็ นวัดสุ ดท้ายของวันนี้ แต่เรามาถึ งห้าโมงเย็นแล้ว
พยายามโทรติ ดต่อก็ไม่ได้ โทรไปหาโยมที่ วดั ท่านว่าวัดเปิ ดแต่ตอนเช้า
สายๆก็ปิดแล้ว คณะเราจึงต้องกราบลากันออกมา ไม่มีโอกาสไปฟั งท่าน
อาจารย์เดชสอนธรรมเลยครับ

17 ต.ค.64
วัดเขาน้อยสามผาน (8)
เช้าวันอาทิตย์ เรามาถวายจังหันและผ้าจานาพรรษากันที่วดั เขาน้อย แต่ท่านอาจารย์เต้ยไม่อยูไ่ ปงานที่วดั ท่าน
อาจารย์ทุย เราเลยกราบถวายท่านมหาแทน ท่านว่ามาทาบุญทาทานก็ดีอยู่ แต่ตอ้ งหมัน่ ภาวนาด้วยทิง้ ไม่ได้ วัด
นี้ มาทีไรก็ทาให้นึกถึงหลวงปู่ ฟั ก ท่านเมตตาเรามาก มักจะเรี ยกไปสอนอะไรต่อมิอะไรบ่อยๆ ไปมอบของให้
ชาวเขาด้วยกันบ้าง ภาพที่ท่านนัง่ พิงองค์หลวงตาบ้านตาดเราชอบมากๆน่ ารักจริ งๆ คณะเราจัดอาหารถวาย
เสร็ จก็ลากลับไปวัดธรรมสถิ ตย์ต่อครับ ท่านมหาฝากธรรมะให้คณะเราด้วยครับ สรุ ปธรรมมะ ทาน อย่าง
เดี ยวไม่พอที่จะไปนิ พพานนะ รักษาศีล ภานาจึงจะทาให้ถึงนิ พพานได้ การภาวนา จะวิธีไหนก็ได้ แต่ให้ทา
ต่อเมื่องสม่าเสมอ มีความเพียรเป็ นการพัฒนาฝึ กจิตให้ยกระดับดีข้ ึนจะพบว่าถ้าเราภาวนาถูกต้องแล้ว เมื่อมอง
ย้อนกลับไป จะพบความแตกต่างจากเดิม ยิง่ อยากจะทาสมาธิ ภาวนา เพราะเวลาเราเหลือน้อยลงแล้ว

วัดธรรมสถิตย์ (9)
ออกจากจันทบุรีก็มากราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านอาจารย์สุชินวัดธรรมสถิ ตย์ เช้านี้ มีบวชพระใหม่1รู ป เรา
เลยทันได้ตกั บาตรและถวายจังหันด้วย ท่านสอบถามเรื่ องไปมอบของที่อยุธยา เพราะท่านจะไปมอบที่อยุธยา
สัปดาห์หน้าเช่นกัน ท่านว่าเสร็ จงานที่วดั ท่านจะไปรับศพคุณอ๊อด จากรพ.ไปส่ งที่วดั ครับ

วัดมาบจันทร์ (10)
วัดที่สามของวันอาทิตย์น้ ี เรามากราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านอาจารย์อนันต์ที่วดั มาบจันทร์ กนั ตอนนี้ วดั ยัง
ปิ ดอยูค่ รับ แต่นอ้ งปิ งช่วยประสานให้คณะเราเลยได้มากราบท่าน ท่านให้กาลังใจพวกเราให้ต้ งั ใจทาบุญกุศล
กันต่อไป และยังกรุ ณาตอบปั ญหาข้อปฏิบตั ิภาวนาของเพื่อนๆในคณะด้วย ทุกคนได้ประโยชน์ในการภาวนา
กันมากเลยครับ กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย์์ครับ ก่อนกลับเรายังได้มีโอกาสถวายปั จจัยร่ วมสร้างเจดีย ์
วัดท่านอีกด้วยครับ

วัดภูมาศ (11)
ออกจาวัดมาบจันทร์ เราก็มากราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านมหาศิรัสที่วดั ภูมาศ มาผิดเวลาไปหน่อยท่านกาลัง
จะพัก แต่ท่านก็เมตตาออกมาพบคณะเรา สนทนากันเรื่ องต่างๆหลากหลายเรื่ องครับ ได้แง่คิดดีครับ ก่อนกลับ
ท่านยังมาส่ งและให้กาลังใจเรื่ องโรคประจาตัวเราด้วย เรี ยนท่านไปว่ายังพอทางานได้ แต่ชงั่ นี้ มีเรื่ องหัวใจเข้า
มาอีกหน่ อย หัวใจเต็นช้าบ้างเร็ วบ้าง ระหว่าง40ถึ ง80ครั้ง/นาที แต่ก็ไม่มีอาการมากนักนอกจากเหนื่ อยหอบ
บ่อยๆขึ้นเท่านั้นเองครับ

วัดถ้ าประทุน (12)
วัดสุ ทท้ายของทริ ปจาริ กบุญผ้าจานาพรรษาปี 64ภาคตะวันออก ได้แก่วดั ถ้ าประทุนของหลวงปู่ อ่อนศรี ครั บ
ท่านอาจารย์ยุทธเมตตาให้โอวาทคณะเราอยูก่ ว่าสองชัว่ โมง เอิมอิ่มเต็มล้นหัวใจกันเลยครับ ท่านเน้นย้ าว่าการ
ปฏิบตั ิภาวนาไม่มีทางง่ายๆให้เดิน ทุกคนต้องผ่านความยากลาบากกันมาทุกคน อยากสบายๆคงยากที่จะได้ผล
การปฏิ บตั ิ ที่ดีที่ตอ้ งการ ผลการภาวนาขึ้นกับความเพียรความอดทนความขยันของผูป้ ฏิ บตั ิ ท่านเองปฏิ บตั ิ
ภาวนามาตั้งแตอายุยี่สิบจนตอนนี้ หกสิ บสามแล้ว เริ่ มครั้งแรกเพราะได้อ่านประวัติหลวงปู่ มัน่ ที่ท่านบอกให้
พระที่จะมาอยูก่ บั ท่านต้องนัง่ สมาธิ เพชรก่อนสองชัว่ โมง ท่านจึงฝึ กหัดขัดสมาธิ เพชรตั้งแต่น้ นั มา ยิง่ ตอนที่
ท่านไปภาวนากับหลวงปู่ สิ มและหลวงปู่ แว่น ท่านก็ยงิ่ ขัดสมาธิ เพชรตามอย่างพ่อแม่ครู อาจารย์ได้สบายๆ ท่าน
ว่าท่านี้ ได้ประโยชน์หลายอย่าง นัง่ ได้นานและมัน่ คงดี ท่านยังสอนพวกเราด้วยและยัง่ บอกท่ากายบริ หารยืด
เอผ็นยึดกล้ามเนื้ อก่ อนและหลังการนั่งสมาธิ ด้วย พวกเราได้กราบขออนุ ญาตท่านว่ามี เวลาจะมาขอปฏิ บตั ิ
ภาวนากับท่านที่วดั ท่านว่ามีที่วา่ งเสมอมาได้เลยครับ

18 ตค.64 สรุ ป ธรรมะ ทริ ปผ้าจานาพรรษา64 (ภาคตะวันออก)
ปาฏิหาริ ยแ์ ห่งเวลา ณ ปัจจุบนั
ปี 64 นี้เราเดินทางไปกราบถวายผ้าจานาพรรษาในภาคตะวันออก ระหว่าง
วันเสาร์อาทิตย์ที่ 16-17 ต.ค.ก่อนวันออกพรรษาห้าวัน เราเดินทางไป12วัดแต่ไม่ได้
ถวาย1วัดเพราะท่านอจ.เดชท่านปิ ดวัด รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 188,765 บาท เป็ นเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง15000บาท นอกนั้นเป็ นค่าปั จจัยไทยธรรมและผ้าไตรรวม
ประมาณ 170,000 บาท มี เพื่อนๆร่ วมบุ ญมาเป็ นค่าปั จจัย ไทยธรรม ค่าเดิ นทาง

ประมาณ 6-7 หมื่นบาทครับ กราบอนุโมทนากับเพื่อนๆทุกท่านที่ได้มีส่วนร่ วมในบุญกุศลนี้ร่วมกันนะครับ
การถวายผ้า จ าน าพรรษาเป็ นการรั ก ษาพระธรรมวิ นัย ที่ มี พ ระพุ ท ธ
บัญญัติไว้ให้คงอยู่ต่อไป อานิ สงค์ก็เหมือนกับผ้ากฐิ น ซึ่ งปั จจุบนั เปลี่ ยนไปเป็ น
กฐินเงินเป็ นหลักไปเสี ยแล้ว แต่ก็เป็ นไปตามกระแสในการที่วดั ต้องการปั จจัยไป
ใช้จ่ายในเรื่ องต่างๆนั้นเอง นอกจากการถวายผ้าจานาพรรษาและบริ วารรวมทั้ง
ปั จจัยตามวัดต่างๆแล้ว สิ่ งที่พวกเราจะได้ระหว่างการเดินทางคือ การได้เข้าทาบุญ
กับพ่อแม่ครู อาจารย์ ได้สนทนาเรื่ องต่างๆที่ เราอาจได้มีโอกาสได้รับใช้ท่า นได้
รวมทั้งได้รับฟั งธรรมโอวาท ได้รับฟั งประสบการณ์การปฏิ บตั ิภาวนาจากพ่อแม่
ครู อาจารย์ ซึ่ งหาฟั งได้ยากยิ่ง และเป็ นการสร้ างกาลังใจให้พวกเราได้เป็ นอย่างดี
ระหว่างทางยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การภาวนากับเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ร่วม
เดินทางไปด้วยกันอีกด้วย
ขออนุ ญาตแบ่งปั นคาสอนพ่อแม่ครู อาจารย์ให้เพื่อนๆที่ไม่มีโอกาสได้
ไปนะครับ อาจไม่สามารถเก็บรวบรวมทั้งหมดได้แต่เอาเป็ นสรุ ปนะครับ การ
เดินทางไปทาบุญ ครู บาอาจารย์ท่านก็ให้กาลังใจพวกเราอยูแ่ ล้วเพราะเป็ นการทา
ในสิ่ งดีๆ แต่ท่านมักจะเตือนพวกเราเสมอว่า
1. การทาทานนั้นแม้ดีแต่ก็เป็ นเพียงองค์ประกอบ ต้องมีศีล-สมาธิ -ภาวนา ด้วยจึง
จะดี แม้เรื่ องการทาทาน ก็มีความจาเป็ นที่จะเจตนาเป็ นสัมมาทิฐิดว้ ย ทานที่ทาก็
ต้องบริ สุทธิ์ ผูใ้ ห้ก็มีสัมมาทิฐิ ผูร้ ับก็เป็ นผูม้ ีศีลมีธรรม ทานนั้นจึงสมบูรณ์
2.ท่านให้เรี ยนรู ้เรื่ องกรรม เชื่อกรรมและผลของกรรม
3. ท่านให้รักษาศีล เพราะเป็ นการควบคุมตนเองไม่ให้กระทาผิด จะได้ไม่ตกต่าไป
จากสภาพในภพภูมิน้ ี
4. การทาสมาธิ - ท่านสอนให้เจริ ญสติ โดยเมื่อรู ้ ตวั ก็ให้น้อมใจมาดู กายดู ใจของ
ตนว่ากาลังทาอะไรคิ ดอะไรเพราะอะไร เป็ นกุศลหรื ออกุศลเป็ นต้น เมื่ อมี สติ
บ่ อ ยๆก็ ใ ห้ ท าสมาธิ ต ามรู ป แบบเช่ น นั่ง สมาธิ เดิ น จงกรมบ้า ง ท่ า นยัง ให้ เ รา
นัง่ ขัดสมาธิ เพชร เพราะมัน่ คงดีนงั่ แล้วฐานมัน่ คงไม่ปวดหลังไม่ง่วงหลับง่ายๆ
5. การทาสมาธิ ตามรู ปแบบเช่ นนัง่ สมาธิ /เดิ นจงกรม ก็ตอ้ งทาให้ถูกคือต้องมีสติ
ทุกขณะ อย่ากังวลว่าทาแล้วไม่ได้ผล เพราะผูป้ ฏิบตั ิจานวนน้อยที่จะได้ผล แต่ผล
การภาวนานั้นมีหลายระดับตั้งแต่น้อยๆจนมากอย่างที่เราได้ยินได้ฟังจากครู บา
อาจารย์
6. ผลการภาวนาสามารถตรวจสอบได้ง่ า ยๆ จากพฤติ ก รรมของผู ภ้ าวนาจะ
เปลี่ยนไป เช่นสงบขึ้น โกรธ/โลภน้อยลง ทาเพื่อส่ วนรวมมากขึ้น ลดการเห็นแก่
ตัว ลง ความหลงลดน้อ ยลงเช่ น ไม่ เ ชื่ อ มงคลตื่ น ข่ า ว ไม่ ข อโน้น ขอนี่ ก ับ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆเป็ นต้น 7.เรื่ องการสวดมนต์ ให้สวดเป็ นประจา จาให้ได้ แปลให้
ได้ คณะภาวนาให้เข้าใจในบทสวดด้วย สวดเสร็ จให้นงั่ ภาวนาเอาบทสวดมนต์
นั้นๆมาพิจารณา เป็ นต้น เพื่อนๆบางคนบอกว่าสวดมนต์อยูก่ ็ยงั หลงไปคิดเรื่ อง
นั้นเรื่ องนี้ หลงไปอยูใ่ นความคิดได้ ท่านว่าสติยงั อ่อนต้องฝึ กสติให้มากๆ 8. เรื่ อง

การภาวนา ก็ เ หมื อ นกับ เรื่ อ งต่ า งๆในโลก คนส่ ว นน้อ ยที่ จ ะหัน มาท าเพราะ
พื้นฐานแตกต่างกัน การทาเรื่ องใดๆไว้มาก/บ่อยๆจิตนี้ก็จะจดจาไว้ แม้เปลี่ยนภพ
เปลี่ยนชาติก็ยงั จาได้ ชาติน้ ี จึงกลับมาสนใจหรื อทาได้ดีกว่าผูท้ ี่ไม่เคยสร้างบุ ญนี้
มา เหมือนสวดมนต์ บทไหนที่เราสวดเสมอๆก็จาได้สวดได้ง่ายกว่าบทที่ไม่เคย
สวดหรื อคนที่ไม่เคยสวดเป็ นต้น 9. เมื่อเห็นไปตามธรรมนี้ ให้พวกเราเร่ งปฏิบตั ิภาวนา จะได้ผลหรื อไม่ได้ผล
ตามหวังหรื อฟั งผูอ้ ื่นมา ก็อย่าไปใส่ ใจ ขอให้สร้างเหตุ อย่าไปหวังผล ทาเท่าไรทาอย่างไรก็ยอ่ มได้ผลเช่นนั้น
อย่างแน่นอน ค่อยๆสะสมที่ละเล็กทีละน้อย ไม่ตอ้ งรี บ เพราะเมื่อสร้างเหตุดีแล้ว ผลดียอ่ มมีตามเหตุที่สร้างไว้
แน่นอน ทาน้อยได้มากไม่มี ทามากได้นอ้ ยไม่มี 10. การภาวนาง่ายๆสาเร็ จง่ายๆนั้นอาจมีได้แต่บารมีที่สร้างไว้
เดิ มคงต้องมี พอควรแล้ว แม้พ่อแม่ครู บาอาจารย์ข องเราแต่ละท่ านที่ เรากราบไหว้บูชาก็ ผ่านเป็ นผ่า นตาย
มาแล้วทุกองค์ เรามีบุญมากกว่าท่านหรื อถึงอยากจะปฏิบตั ิสบายๆได้ผลง่ายๆ? การปฏิบตั ิภาวนานั้นทาให้เรา
เห็นทุกข์ในการปฏิบตั ิ เห็นทุกข์ภายในกายในใจนี้ วา่ เป็ นจริ ง กายนี้ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆที่สกปรกไม่สวยงาม
มีหนังหุ ม้ ห่อตบตาไว้ เสลื่อมไปชราไปจริ ง ทั้งนี้เพื่อจะได้เกิดความกลัวความเบื่อหน่ายในวัฏฏะนี้ เพื่อจะได้มี
กาลังมีความเพียรเพื่อการออกจากทุกข์น้ ี ต่อไป เรื่ องความทุกข์ในการภาวนาเป็ นเพียงบาทฐานแรกที่เราต้อง
เห็ นต้องผ่านก็เท่านั้นเอง ทุกข์ขณะกายกับจิตดวงนี้ จะแยกจากกันตอนตายนั้นมากกว่าไม่รู้กี่เท่า ไม่ฝึกไว้ไม่
เรี ยนรู ้การภาวนาการพิจารณาไว้ ถึงเวลาตาย จะมีสัมมาทอฐิ นาจิตนี้ ไปสู่ ภพภูมิที่ดีน้ นั คงเป็ นไปได้ยากมากๆ
การภาวนาสม่าเสมอ พิจารณาทุกข์เสมอๆ ถึงเวลาก็ผา่ นไปได้ง่ายดายเพราะคุน้ เคยคุน้ ชิ นแล้ว นักภาวนาจึงดู
ได้ตรงนี้ ขณะเผชิ ญกับเหตุการณ์จริ งในชี วิตนั้นเอง นักภาวนาที่พูดได้เพียงอย่างเดียว จะพูดสวยงามเช่นใดก็
ได้ แม้จะดู ดีแต่ก็ไม่มีผลตามคาพูดได้ 11. ทาความดี แม้เล็กน้อยก็ควรกระทา ความชัว่ แม้เล็กน้อยก็ไม่ควร
กระทา ปั จจัยในการทาบุญแต่ละครั้งไม่ใช้ตวั วัดค่าบุญ เจตนาและความบริ สุทธิ์ ในทานนั้นสาคัญกว่าตัวเลข
ยอดเงิน บุญกุศลไม่ได้มีไว้ขาย อย่าทาบุญด้วยความโลภหากาไรจากการทาบุญ
ปาฏิหาริ ยแ์ ห่งเวลา ณ ปั จจุบนั เวลานี้ วันนี้ เดี๋ยวนี้ เป็ นเวลาที่สาคัญที่สุด ของทุกๆคน
ทางเดินสายนี้ ไม่เรี ยบหรู ไม่สะดวกสบาย ไม่เป็ นที่ชมชอบของผูค้ น แต่ปลายทางนัน่ มีสิ่งล้ าค่ารออยู่
แต่วา่ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เงียบเหงา ต้องเดินไปเพียงผูเ้ ดียวเพราะ เรามีเพื่อน กัลยาณมิตร ที่คอยเดินไปร่ วม
ทางกับเรา แม้ไม่มากนัก แต่ก็พอเพียงสาหรับความสุ ขกายสุ ขใจที่เราจะมอบให้กนั และกัน.......แล้วสักวันเรา
จะผ่านพ้นไปด้วยกัน…
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สานักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู
กราบถวายผ้าจานาพรรษาและปั จจัยไทยธรรมแด่ท่านปิ๋ ว ท่านปรารภว่าพวกเรามาที่นี่ต้ งั แต่เริ่ มสร้ างวัด มา
กราบถวายท่านทุกปี สร้ างอะไรๆไว้ก็มากแล้ว ถึ งเวลาต้องสร้ างใจตนเองบ้างแล้ว ออกพรรษาปี นี้ ใครที่ต้ งั
สัจจะไว้วา่ จะทาดีในเรื่ องต่างๆ ผูใ้ ดที่ทาสาเร็ จก็ขออนุ โมทนาบุญด้วย แต่จะให้ดีกว่านั้น ขยายจากสามเดื อน
เพิ่มอีกเก้าเดือนเป็ นหนึ่ งปี น่าจะดีนะ เวลาเพียงแค่สามเดือนถึงแม้จะพอยับยั้งกิเลสได้ แต่เวลาในชีวติ นั้นเทียบ
กันไม่ได้เลย ขอให้พวกเราขยายการทาความดี เช่น รักษาศีล ภาวนา เพิ่มจากสามเดือนเป็ นหนึ่งปี เพิ่มไปเรื่ อยๆ
จนตลอดชีวติ จึงจะดี......

วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
เรามาถึ งวัดช้าไปเพียงสิ บห้านาที ท่านอาจารย์โสภาเข้าไปพักแล้ว เราจึงกราบถวายผ้าจานาพรรษา
และปั จจัยไทยธรรมกับพระที่อยูเ่ วรแทน ท่านอนุโมทนาบุญกับคณะพวกเราด้วย ท่านว่า วัดปิ ดมานานและเพิ่ง
เปิ ดวันนี้ เพียงวันเดียว เพราะเป็ นวันออกพรรษา คิดถึงครู จารย์ที่ไม่ได้พบกันนาน แต่ก็ดว้ ยเหตุปัจจัยนะครับ
ออกจากวัดมาจึงได้พอมีเวลาทานอาหารร่ วมกันครับ

วัดป่ าภูผาผึ้ง
ตกเย็นคณะเราได้เข้าพักภาวนา ณ วัดป่ าภูผาผึ้ง เสมือนกลับบ้านอีกครั้ง เข้าที่พกั อาบน้ าอาบท่าเสร็ จ
ก็ไปรวมตัวกันทาวัตรเย็นที่ศาลา หลังทาวัตรเสร็ จท่านอาจารย์ปิงพานัง่ ภาวนาต่อจนตีสองจึงทาวัตรเช้าร่ วมกัน
เสร็ จแล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อนที่พกั ของตนๆ แต่ตอนขากลับชาวคณะเราอยูก่ นั ไม่ครบแล้ว! ส่ วนพวกเรา
บางคนคงทาสมาธิ ภาวนานานไปหน่อย ตาค้างจนต้องสนทนาธรรมกันต่อจนสว่างเลยครับ
ก่อนการภาวนา ท่านปิ งให้ธรรมะพวกเรา เรื่ องการภาวนา ท่านว่าเรากลับมาบ้านเก่ าที่ เคยบวช
เรี ยน แต่ให้คณะทุกท่านให้รองกลับบ้านบ้าง คือ ลองเลิกใช้มือถือที่เราให้ความสาคัญมันอย่างมากดูบา้ ง จิตใจ
เราผูกอยูก่ บั มือถือ อยูก่ บั ข่าวสารต่างๆมากมาย จนไม่มีเวลาได้กลับบ้านคือกลับมาสู่ ใจตนเองบ้างเลย ร่ างกาย
เรายังต้องพักผ่อน ใจก็เหมือนกัน การที่มีเวลาให้จิตใจได้อยูก่ บั การสงบบ้าง ให้ใจได้พกั ผ่อน กายใจจึงได้รับ
ความสุ ขสงบกลับคืนมาได้บา้ ง ดีที่วดั แห่งนี้ไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือ จึงทาให้เราได้มีเวลาอยูก่ บั ตัวกับใจตนเอง
บ้าง จึงอยากให้พวกเราได้ใช้เวลาดีๆเช่นนี้ให้เป็ นประโยชน์กบั ตนเองบ้าง

22 ต.ค. 64
พิธีมุทิตาสักการะพ่อแม่ครู อาจารย์อม้ ในวาระ อายุวฒั นะมงคล 84ปี (ตค.64) เช้า 22 ต.ค.แบ่งงานกัน
ทา ฝ่ ายหนึ่งจัดเตรี ยมอาหาร ฝ่ ายหนึ่งจัดเตรี ยมผ้าไตรไทยธรรมถวายพ่อแม่ครู อาจารย์รวม 18 วัด คือวัดป่ าภูผา
ผึ้งและวัดเล็กๆโดยรอบ ที่มีพระจาพรรษาไม่มากนัก โดยจัดถวายผ้าไตรครอง(ผ้าจานา)แด่ท่านเจ้าอาวาส/

ประธานสงฆ์ ส่ วนพระลูกวัดทุกรู ปเราจัดถวายผ้าไตรอาศัยให้ทุกรู ปรวมสี่ สิบสองไตร ส่ วนผ้าไตรครองรวม
สิ บแปดวัดครับปัจจัยที่ถวายรวม 130,000 บาทครับ
ได้เวลาเจ็ดโมงเราร่ วมกันตักบาตรพ่อแม่ครู บาอาจารย์ที่มาร่ วมในพิธีทุกรู ป เสร็ จก็ร่วมกันกราบ
ถวายพานธู ปเทียนแพและผ้าไตร(ผ้าจานาพรรษา)แด่พ่อแม่ครู อาจารย์อม้ หน้าห้องท่าน เพราะไม่ตอ้ งการให้
ท่านเสี่ ยงต่อการติดเชื้ อโรค เสร็ จแล้วก็กราบนิ มนต์พ่อแม่ครู อาจารย์ท่านเจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ท้ งั สิ
ปแปดวัดมารับผ้าจานาพรรษาบริ เวณข้างศาลาใหญ่ โดยกล่าวคาถวายผ้าจานาพรรษาเสร็ จครู จารย์ทุกท่านก็ได้
พิจารณาชักผ้าบังสุ กุลร่ วมกันทุกองค์ (เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ครู อาจารย์แบนพากระทาที่วดั ดอยธรรมเจดียค์ รับ)
เสร็ จพิธีพระสงฆ์รับจังหัน ส่ วนพวกเราก็รับก้นบาตรกัน นับว่าเป็ นพิธีที่เรี ยบง่ายตามแบบที่ครู จารย์ท่านพา
ดาเนินนะครับ

วัดป่ านาคนิมิตต์
ตั้งใจมากราบถวายผ้าจานาพรรษาปั จจัยไทยธรรม หลวงปู่ อว้าน แต่ท่านเข้าพักแล้ว เราจึงกราบ
ถวายท่านพระมหาแทนครับ เสร็ จแล้วจึงได้ไปกราบกุฏิที่หลวงปู่ มัน่ เคยพักภาวนา ระลึกถึงองค์ท่าน ทางวัด
กาลังสร้างพระมหาเจดีย ์ เราจึงได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ดว้ ย เพื่อนๆท่านใดประสงค์จะร่ วมบุญ เรี ยนเชิญนะครับ

วัดป่ าสี ห์พนม
ตั้งใจมากราบหลวงปู่ บุญมา แต่ท่านไปงาน
กฐินวัดอื่นเลยไม่ได้กราบท่านครับ

วัดพระธาตุฝนุ่
กราบหลวงปู่ เลื่อน ถวายผ้าจานาพรรษา ปั จจัยไทยธรรม ร่ วมสร้างเจดียพ์ ระธาตุฝุ่นและเจดียบ์ ูรพาจารย์ ท่าน
ให้คติธรรมพวกเราให้มองพิจารณาสิ่ งภายนอกตัวทั้งหลาย แล้วกลับมองย้อนเข้ามามองตนเอง พิจารณาสิ่ ง
ภายนอกนั้นเปรี ยบเทียบกับกายกับใจของเรา จึงเห็นความปกติธรรมดาของสรรพสิ่ งทั้งหลาย มีเกิดขึ้นตั้งอยู่
สักพักแล้วก็ดบั ไป สิ่ งทั้งหลายล้วนเกิ ดจากเหตุ เมื่อเหตุน้ นั ดับไป สิ่ งนั้นย่อมตั้งอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งดับตามไป เมื่อ
เห็ นเช่ นนี้ ก็จะเข้าใจธรรมชาติรอบตัว เข้าใจธรรมะ เมื่อนั้นกายใจเรา-ตัวเราก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติ น้ ี
มิได้มีอนั ใดแตกต่างไป เราจะมัว่ มายึดตัวยึดตนไว้ จนเป็ นทุกข์ท้ งั กายทั้งใจ เมื่อเข้าใจทุกอย่างก็จะสงบไปเอง
ด้วยปั ญญาที่เห็นสภาพเกิดดับของสรรพสิ่ ง

วัดป่ าโนนสี ทอง
กราบท่านอาจารย์หนูพิน ที่เพิ่งสร้างวัดใหม่มาได้สามปี ท่านย้ายมาจากเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่ ท่าน
เป็ นพระอุปัฏฐากหลวงปู่ แหวนอยูน่ านครับ วัดใหม่กาลังปลูกต้นไม้ อาคารหลักๆก็เสร็ จไปเกือบหมดแล้วครับ
สนิ ทกับทานมากว่ายี่สิบกว่าปี ได้สมัยไปทาผ่าตัดที่ ฝางตั้งแต่ปี2531 ท่านปรารภจะสร้ างพระเจดี ยเ์ พื่อบูชา
บูรพาจารย์ คล้ายกับของหลวงปู่ เลื่อนวัดพระธาตุฝุ่น เราจึงปวารนารับปากท่านจะร่ วมสร้างเจดียน์ ้ ี ดว้ ย เพื่อนๆ
ท่านใดประสงค์จะร่ วมบุญด้วยกันเรี ยนเชิญนะครับ งบก่อสร้างประมาณเจ็ดล้านบาทครับ

วัดป่ าอัตตมโนพัฒนาราม
กราบถวายผ้าจานาพรรษา ปั จจัยไทยธรรม แด่ครู จารย์สมหมาย วันนี้ ท่านมาสร้างวัดใหม่-วัดป่ าอัต
ตมโนฯ เราจึงพาคณะมากราบถวายท่าน ท่านให้พรและธรรมโอวาทแก่คณะเราด้วย
ท่านสอนหลักการภาวนา โดยให้มีสติรับรู ้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางกายทางใจ(อายตนะ) เมื่อมีสติมีสมาธิ
ใจก็จะพิจารณาเห็ นความเป็ นจริ ง หลุ ดพ้นจากกิ เลศ ตัญหาและอุปาทาน ในกายในใจนี้ ได้ สิ่ งที่เคยมองเห็น

ความรู ้ความคิดต่างๆที่เคยรู ้ก็จะเปลี่ยนไป ดุจดังพลิกฟ้ าพลิกดิน คือไม่เหมือนเดิมอีกเลย เราก็จะอยูใ่ นสภาวะ
ที่รวมอยูแ่ ต่ไม่เกี่ยวข้อง ว่างสงบสุ ขตลอดไป ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิให้มากกันทุกๆคน
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วัดป่ าบ้านตาด
กราบองค์หลวงตาพระมหาบัว ณ วัดป่ าบ้านตาด ร่ วมถวายผ้าพระกฐิน -ผ้าจานาพรรษา ปั จจัยไทยธรรม ใส่
บาตร ณ วัดป่ าบ้านตาด บ้านอีกหนึ่งหลังที่กลับมาเยือน เราบวชที่นี่หนึ่งพรรษาปี 2547 และได้มีโอกาสดูแล
องค์ท่านก่อนละขันธ์เป็ นเวลาแปดเดือน

วัดป่ าภูหินร้อยก้อน
กราบครู จารย์สุนทร วัดป่ าภูหินร้อยก้อน ถวายผ้าจานาพรรษาปั จจัยไทยธรรม รับฟั งธรรมโอวาทจาก
ท่าน ท่านเตือนพวกเราให้มีความเพียรอย่าขี้เกียจ ตั้งใจภาวนาสม่าเสมอ รักษาศีล ทาแต่สิ่งดีๆ ท่านให้ขอ้ คิด
เกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นวิหาร เจดียต์ ่างๆ ให้สร้างด้วยใจที่ศรัทธาบูชาคุณพระ
รัตนตรัย อย่าสร้างด้วยอิฐด้วยปูน เพราะวัตถุน้ นั ก็เปรี ยบเสมือนตัวเราเช่นกัน มีแก่ชราและตายคือพุพงั ลงไป
ถ้าใจยังติดอยู่ก็เกิ ดทุกข์ได้ ท่านให้มองว่าแม้เพียงเศษอิฐเศษปูนที่หลงเหลื ออยู่ ก็สามารถนาเราไปสู่ ประวัติ
ของสิ่ งนั้นๆ เช่นความเจริ ญรุ่ งเรื อง หลักธรรม ปรัชญา ข้อคิด ความศรัทธาฯของผูค้ นในพระพุทธศาสนา และ
พระธรรมคาสอนขององค์พระศาสดาได้ อิฐก้อนหนึ่งจึงมีค่ากว่าวัตถุชิ้นหนึ่ งมากนัก กระดูกในกายเราที่เหลือ
จากการจากไปอาจมีค่าน้อยกว่าอิฐได้ ท่านไม่ค่อยแข็งแรงนัก เราก็เป็ นห่วงท่านอยูเ่ สมอ ได้เรี ยนปรึ กษาขอให้
ท่านมาสอนปฏิบตั ิภาวนาแต่ท่านไม่ค่อยแข็งแรงพอจะมาสอนพวกเราได้ครับ ใครสนใจคงต้องมาหาท่านเอง
นะครับ

วัดป่ าหนองแซง-สร้างพระใหญ่
กราบพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงปู่ เสน ถวายผ้าจานาพรรษาปั จจัยไทยธรม ช่วยท่านสร้างพระใหญ่ และ
ซื้ อรถพยาบาลให้รพ.เป็ นสาธารณกุศล ท่านกรุ ณามอบพระแม่เหล็กและกลัดติดหน้าอกให้ผชู ้ ายในคณะทุกๆ
คนด้วยครับ แต่ที่สาคัญกว่าก็คือธรรมโอวาทที่มอบให้พวกเราในโอกาสออกพรรษาปี นี้
ท่านเล่าให้พวกเราฟั งถึงการปฏิบตั ิสมัยที่ท่านอยูก่ บั หลวงปู่ บัว ท่านลองพิจารณาอาหาร โดยเริ่ มฉัน
จนอิ่มประมาณ52คา และค่อยๆลดลงๆจนถึงจุดที่ท่านภาวนาได้ดี อยูป่ ระมาณ12-15คาข้าว ท่านว่าท่านยังเคย
ฉันแค่หา้ คาข้าวก็ภาวนาดีเหมือนกัน แต่ที่ท่านสอนเพราะอยากให้เรารู ้จกั นิวรณ์ท้ งั ห้า
***กามฉันทะ -ความพอใจ ติดใจ ในความสุ ขภายนอกต่างๆทั้งหมด
พยาบาท -ความไม่พอใจ จากความไม่ได้สมดังปรารถนา
ถีนมิทธะ -ความขี้เกียจ ท้อแท้ อ่อนแอ ไร้กาลังทั้งกายใจ
อุทธัจจะกุกกุจจะ- ความคิดที่ทาให้ใจไม่สงบนิ่ง
วิจิกิจฉา- ความไม่แน่ใจ สงสัย กังวล ไม่มนั่ ใจ***
ท่านว่าท่านตั้งชื่ อมันเป็ นเจ้าผีบา้ ทั้งห้าตัว ท่านสอนให้เอาชนะเจ้าผีบา้ ทั้งห้าให้ได้ ด้วยสติ -สมาธิ ปัญญา โดยยกตัวอย่าง การต่อสู ้กบั ความตระหนี่ ท่านว่าเบื้องต้นในการต่อสู ้ความตระหนี่ก็จะต้องผ่านเจ้าผีบา้
ทั้งห้าก่อน จึงจะทาทานได้ แต่ทาได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บุคคล ท่านสอนเราว่าความตระหนี่ เหมือนเบาะที่
ท่านนัง่ อยู่ ถ้ายังมีความตระหนี่ นงั่ อยู่ สิ่ งอื่นๆจะเข้ามาได้อย่าวงไร (สิ่ งอื่นๆที่ท่านว่าหมายถึง ความมีโชค ผล
ของบุญกุศล ความมัง่ มี ร่ ารวย-เป็ นต้น เพราะฉนั้น ผูท้ ี่ทาบุญ ละความตระหนี่ในใจได้ บุญกุศลจึงมาหาเขาได้
มากกว่าผูอ้ ื่น ลองพิจารณากันดูนะครับ... แต่เท่าที่เห็น ผูท้ ี่ทาบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ไม่เห็นเคยมีผใู ้ ด
ขัดสนอับจนเลยครับ..

วัดภูสังโฆ
ตั้งใจจะมากราบท่านอาจารย์วนั ชัย แต่วดั ปิ ด พอดีกาลังจะออกมามีรถมา
ส่ งของเลยให้ถามพระในวัดว่าเข้าไปถวายได้ไหม ท่านว่าให้เขาไปถวาย
ไว้ที่ศาลาได้ เราเลยได้ไปกราบถวายผ้าจานาพรรษาปั จจัยไทยธรรมพ่อ
แม่ครู จารย์วนั ชัยได้ดว้ ย กราบอนุโมทนาทุกๆท่านครับ
วัดป่ าทับกุง-ถ้ าสหาย
วัดถ้ าสหายก็เช่ นกันครั บ มาถึ งเย็นล้ว แต่วดั ก็ปิดอยู่ยงั ไม่
เปิ ดครับ โทรประสานกับคุ ณแม่ชีลาไย ท่านจึงให้วางของ
ไว้หน้าวัดแล้วให้คนไปรับมาครับ เราจึงได้กราบถวายผ้า
จานาพรรษา ปั จจัยไทยธรรมไว้ที่หน้าวัดตามที่ แม่ชี บ อก
ครั บ ปกติ ทุกปี มาก็ยงั ได้พบท่านแต่ปีนี้ ป้ องกันโควิด คง
ต้องช่วยกันครับ พระก็เยอะคนในวัดก็เยอะ ถ้าใครติดเชื้ อมาคงเป็ นเรื่ องใหญ่ มาตราการที่พ่อแม่ครู จารย์ท่าน
พิจารณาแล้วคงต้องเคารพนะครับ
24 ต.ค.64 ถวายผ้าจานาพรรษาวัดป่ าภูผาแดง
เช้ามืดวันที่24 คณะเราได้ใส่ บาตรและถวายผ้าจานา
พรรษาท่านกนก วัดป่ าภูผาแดง ที่ท่านกาลังควบคุ ม
งานก่ อสร้ างพระมหาเจดี ยอ์ งค์หลวงตาบ้านตาดอยู่
ครั บ มี เ วลาสนทนากั น ไม่ น านแต่ ก็ ไ ด้ ช่ อ งทาง
ติดต่อกันแล้ว ดีใจมากครับ
กฐินวัดถ้ าเต่า
กราบพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงปู่ บุญมี ถวายผ้าจานาพรรษา ไทยธรรม และ
ปั จจัย1แสนบาทเพื่อเป็ นปั จจัยสร้างวิหารพระธรรมเจดีย ์ ณ สวนป่ ามอ
กระโดน (ผ่อนส่ งเดื อนละ 1 แสนต่ออีกห้าแสนบาท) เช้า 24 ต.ค. ก็ใส่
บาตรพระสงฆ์และร่ วมพิธีทอดกฐิ น ณ วัดป่ าศรัทธาถวายครับ ท่านว่า
ผ้า จานาพรรษา เป็ นผ้าที่ ทอดถวายให้พ ระที่ จาพรรษาครบสามเดื อน
สามารถรั บกฐิ นก็ได้ผา้ จานาก็ไ ด้ แต่สามารถทอดถวายสงฆ์โดยระบุ
พระก็ได้ ไม่ระบุถวายสงฆ์โดยรวมก็ได้ ครบห้ารู ปก็ได้ไม่ครบก็ได้ แต่
ถ้าถวายสงฆ์องค์รวมเป็ นสัง ฆทานต้องมี พ ระอย่างน้อยสี่ รูปจึ ง รั บ ไป
ใช้ได้
ผ้าจานาพรรษา เรี ยกอี กอย่างว่าอัจเจกจี วร หรื อ ผ้าทอดด่ วน คื อถวาย
โดยด่วน สาหรับผูม้ ีธุระจาเป็ นท่านอนุ ญาตให้ทอดได้สิบวันก่อนออก
พรรษา สาหรับ ผูเ้ จ็บป่ วย มีธุระด่วน ผูจ้ ะไปออกศึกสงคราม หรื อผูเ้ พิ่ง
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นต้น ดีที่พวกเราช่วยกันรักษาพระธรรม

วินยั กันไว้ เพราะส่ วนใหญ่ผคู ้ นมักลือมักจะลืมเลือนไปกันหมดแล้ว อานิสงค์ก็เท่ากับผ้ากฐินเช่นกัน แต่ตอ้ งดู
ที่เจตนาด้วย
วัดอุดมคงคาคีรีเขต
ตั้งใจมากราบหลวงปู่ ผาง ซึ่ งท่านละขันธ์ไปแล้ว มีพระอาจารย์นงค์
เป็ นเจ้าอาวาสในปั จจุบนั แต่ท่านไม่อยูก่ นั ทั้งวัด จึงได้แต่กราบพระ
ธาตุเจดียแ์ ล้วจึงลากลับครับ
วัดป่ าธรรมคีรี
กราบถวายผ้าจานาพรรษาปั จจัยไทยธรรมท่านอาจารย์คม วัดป่ าธรรมคี รี
ท่านให้ขอ้ คิ ดว่า การเที่ ยววิ่งไปหาบุ ญกับครู บาอาจารย์น้ นั ดี แต่น่าจะเอา
เวลามาภาวนาดีกว่า ถ้าเห็นว่าทาเยอะๆแล้วบุญมาก ก็ส่งปั จจัยโอนไปตาม
วัดร้ อยวัดพันวัดก็ได้ ไม่เสี ยเวลาเสี ยค่าใช้จ่ายเดิ นทางด้วย พระที่ชอบไป
ตามงานนั้นงานนี้ ก็ไม่เหมาะสมน่าจะเอาเวลามาปฏิบตั ิภาวนา ท่านว่าท่าน
จะไม่ออกหน้า ไม่ออกสื่ อเพื่อหาชื่ อเสี ย ง แต่คอยช่ วยอยู่ขา้ งหลังก็ ได้ ก็
ทางานต่างๆเอาหน้าเอาตาเอาชื่ อเสี ยงไม่สมควรกับการเป็ นพระเลย ยิ่งไป
ทะเลาะกันในงานยิง่ ไม่สมควร
27 ต.ค.64 สรุ ป ธรรมะ ทริ ปผ้าจานาพรรษา 64 (ภาคอิสาน)
ปี 2564 พวกเราเดินทางไปกราบถวายผ้าจานาพรรษาพ่อแม่ครู บาอาจารย์ ครั้งที่สองในภาคอิสาน
ระหว่าง21-24ตค. จานวน18วัด โดยที่วดั ภูผาผึ้งได้นิมนต์พระจากวัดรอบๆบริ เวณมาอีก18วัด เพื่อร่ วมในพิธี
มุฑิตาสักการะครู จารย์อม้ ในวาระอายุวฒั นมงคลครบ 84ปี ค่าใช้จ่ายในทริ ปนี้ รวม 691,643 บาท เป็ นค่าปั จจัย
340,000 บาท ไทยธรรมและผ้าจานา 303,500 บาท ค่าเดินทางประมาณ50,000บาท รวมค่าใช้จ่ายสองครั้งใน
ภาคตะวันออกและอิสานประมาณ9แสนบาท ยังมีทริ ปต่อไปอีกประมาณสิ บวัดได้แก่ วัดถ้ าผาดา,วัดถ้ าธาร
ลอด,วัดป่ ากตัญญุตาราม,วัดบางกะม่าฯ เป็ นต้น แต่เราคงไม่ได้จดั เป็ นคณะเช่นนี้เพราะแต่ละที่ห่างไกลกันมาก
กราบอนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี้นะครับ
การถวายผ้าจานาพรรษาเป็ นการรักษาพระธรรมวินยั ที่มีพระพุทธบัญญัติไว้ให้คงอยู่ต่อไป อานิ
สงค์ก็เหมือนกับผ้ากฐิน ซึ่ งปั จจุบนั เปลี่ยนไปเป็ นกฐินเงินเป็ นหลักไปเสี ยแล้ว แต่ก็เป็ นไปตามกระแสในการที่
วัดต้องการปั จจัยไปใช้จ่ายในเรื่ องต่างๆนั้นเอง นอกจากการถวายผ้าจานาพรรษาและบริ วารรวมทั้งปั จจัยตาม
วัดต่างๆแล้ว สิ่ งที่พวกเราจะได้ระหว่างการเดินทางคือ การได้เข้าทาบุญกับพ่อแม่ครู อาจารย์ ได้สนทนาเรื่ อง
ต่างๆที่ เราอาจได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านได้ รวมทั้งได้รับฟั งธรรมโอวาท ได้รับฟั งประสบการณ์ การปฏิบตั ิ
ภาวนาจากพ่อแม่ครู อาจารย์ ซึ่ งหาฟังได้ยากยิง่ และเป็ นการสร้างกาลังใจให้พวกเราได้เป็ นอย่างดี ระหว่างทาง
ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การภาวนากับเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันอีกด้วย แม้แต่ในสมัย
พุทธกาล พระสงฆ์ที่ไปปฏิบตั ิภาวนาในที่ต่างๆ ก็จะกลับมาทูลรายงานผลการปฏิบตั ิภาวนาแด่พระผูม้ ีพระภาค
เจ้า การที่ พวกเราได้กลับมารายงานผลการปฏิ ยตั ิ แก่ พ่อแม่ครู อาจารย์ก็คงเป็ นการดี เช่ นกัน ปี หนึ่ งๆเราก็มี

เพียงทริ ปถวายผ้าอาบน้ าฝน และถวายผ้าจานาพรรษาสองครั้งที่จะมีโอกาสได้กราบฟั งธรรมโอวาทจากท่าน
คงนับว่าไม่มากจนเกินไปนะครับ
ในโอกาสนี้ ขออนุ ญาตแบ่งปั นธรรมะระหว่างการเดิ นทางให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปด้วยนะครับ อาจ
ไม่ครบไม่มากนักแต่ก็พยายามเก็บรวบรวมมาครับ
1.สร้างอะไรๆไว้ก็มากแล้ว ถึงเวลาต้องสร้างใจตนเองบ้างแล้ว ออกพรรษาปี นี้ ใครที่ต้ งั สัจจะไว้วา่ จะทาดี ใน
เรื่ องต่างๆ ผูใ้ ดที่ทาสาเร็ จก็ขออนุ โมทนาบุญด้วย แต่จะให้ดีกว่านั้น ขยายจากสามเดื อนเพิ่มอีกเก้าเดื อนเป็ น
หนึ่ งปี น่าจะดีนะ เวลาเพียงแค่สามเดื อนถึงแม้จะพอยับยั้งกิเลสได้ แต่เวลาในชี วิตนั้นเทียบกันไม่ได้เลย ขอให้
พวกเราขยายการทาความดี เช่น รักษาศีล ภาวนา เพิ่มจากสามเดือนเป็ นหนึ่ งปี เพิ่มไปเรื่ อยๆจนตลอดชีวิตจึงจะดี
2. เรื่ องการภาวนา ท่านว่าเรากลับมาบ้านเก่าที่เคยบวชเรี ยน แต่ให้คณะทุกท่านให้รองกลับบ้านบ้าง คือ ลอง
เลิกใช้มือถือที่เราให้ความสาคัญมันอย่างมากดูบา้ ง จิตใจเราผูกอยูก่ บั มือถือ อยูก่ บั ข่าวสารต่างๆมากมาย จนไม่
มีเวลาได้กลับบ้านคือกลับมาสู่ ใจตนเองบ้างเลย ร่ างกายเรายังต้องพักผ่อน ใจก็เหมือนกัน การที่มีเวลาให้จิตใจ
ได้อยู่กบั การสงบบ้าง ให้ใจได้พกั ผ่อน กายใจจึงได้รับความสุ ขสงบกลับคืนมาได้บา้ ง ดี ที่วดั แห่ งนี้ ไม่ค่อยมี
สัญญาณมือถือ จึงทาให้เราได้มีเวลาอยูก่ บั ตัวกับใจตนเองบ้าง จึงอยากให้พวกเราได้ใช้เวลาดีๆเช่นนี้ ให้เป็ น
ประโยชน์กบั ตนเองบ้าง
3. ให้เรามองพิจารณาสิ่ งภายนอกตัวทั้งหลาย แล้วกลับมองย้อนเข้ามามองตนเอง พิจารณาสิ่ งภายนอกนั้น
เปรี ยบเทียบกับกายกับใจของเรา จึงเห็นความปกติธรรมดาของสรรพสิ่ งทั้งหลาย มีเกิดขึ้นตั้งอยูส่ ักพักแล้วก็
ดับไป สิ่ งทั้งหลายล้วนเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุน้ นั ดับไป สิ่ งนั้นย่อมตั้งอยูไ่ ม่ได้ตอ้ งดับตามไป เมื่อเห็นเช่นนี้ ก็จะ
เข้าใจธรรมชาติ รอบตัว เข้าใจธรรมะ เมื่ อนั้นกายใจเรา-ตัวเราก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมชาติ น้ ี มิ ได้มีอนั ใด
แตกต่างไป เราจะมัว่ มายึดตัวยึดตนไว้ จนเป็ นทุกข์ท้ งั กายทั้งใจ เมื่อเข้าใจทุกอย่างก็จะสงบไปเองด้วยปั ญญาที่
เห็นสภาพเกิดดับของสรรพสิ่ ง......
4. หลักการภาวนา นั้นให้มีสติรับรู ้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางกาย ทางใจ(อายตนะ) เมื่อมีสติมีสมาธิ ใจก็จะพิจารณา
เห็นความเป็ นจริ ง หลุดพ้นจากกิเลศ ตัญหาและอุปาทาน ในกายในใจนี้ ได้ สิ่ งที่เคยมองเห็ น ความรู ้ความคิ ด
ต่างๆที่เคยรู ้ก็จะเปลี่ยนไป ดุจดังพลิกฟ้ าพลิกดิน คือไม่เหมือนเดิมอีกเลย เราก็จะอยูใ่ นสภาวะที่รวมอยูแ่ ต่ไม่
เกี่ยวข้อง ว่างสงบสุ ขตลอดไป ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิให้มากกันทุกๆคน...
5. ครู จารย์ท่านเตือนพวกเราให้มีความเพียรอย่าขี้เกียจ ตั้งใจภาวนาสม่าเสมอ รักษาศีล ทาแต่สิ่งดีๆ ท่านให้
ข้อคิดเกี่ยวกับการก่อสร้าง โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นวิหาร เจดียต์ ่างๆ ให้สร้างด้วยใจที่ศรัทธาบูชา
คุณพระรัตนตรัย อย่าสร้างด้วยอิฐด้วยปูน เพราะวัตถุน้ นั ก็เปรี ยบเสมือนตัวเราเช่ นกัน มีแก่ชราและตายคือพุ
พังลงไป ถ้าใจยังติดอยูก่ ็เกิดทุกข์ได้ ท่านให้มองว่าแม้เพียงเศษอิฐเศษปูนที่หลงเหลืออยู่ ก็สามารถนาเราไปสู่
ประวัติ ข องสิ่ งนั้ นๆ เช่ น ความเจริ ญรุ่ งเรื อง หลั ก ธรรม ปรั ช ญา ข้ อ คิ ด ความศรั ท ธาฯของผู ้ค นใน
พระพุทธศาสนา และพระธรรมคาสอนขององค์พระศาสดาได้ อิฐก้อนหนึ่ งจึงมีค่ากว่าวัตถุ ชิ้นหนึ่ งมากนัก
กระดูกในกายเราที่เหลือจากการจากไปอาจมีค่าน้อยกว่าอิฐได้ ..........
6. คนเราล้วนมีความอยาก ความโลภ อยากได้ อยากมี มีความอยากไม่รู้จกั พอทุกสิ่ งล้วนคือกิเลส การต่อสู ้
กับกิเลสคือความอดทน เช่นตอนท่านบิณฑบาตแล้วท่านเห็นคนอื่นได้ปลาแต่ท่านไม่ได้รู้สึกอยาก พอไม่ได้
รับแบ่งปั นก็รู้สึกหงุ ดหงิ ดที่ท่านไม่ได้ ต่อมาท่านก็ใช้การลดปริ มาณอาหารลงเพื่อลดความอยาก และท่าน
บอกว่าเราต้องเอาชนะเจ้าหงุ ดหงิด เจ้าสงสัย เจ้าความง่วง เจ้าพยาบาท และเจ้าความอยากซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เราต้อง
ใช้ความอดทนความเพีย รโดยมี ตวั รู ้ คื อสติ ปั ญญาในการเอาชนะเจ้า หงุ ดหงิ ด เจ้าสงสัย เจ้าความง่ วง เจ้า

พยาบาท และเจ้าความอยาก นอกจากนี้ ท่านได้สอนว่ามนุ ษย์ส่วนใหญ่มกั จะมี นิสัยขี้ เกี ยจชอบนอน ท่าน
เปรี ยบว่า สมณะนอน4 เศรษฐีนอน 5 ขี้ขา้ นอน 8 อยากจะเป็ นอะไรก็เลื อกเอา เราเลือกได้ เราต้องละความ
ตระหนี่ ถา้ จะเป็ นเศรษฐีตอ้ งละความตระหนี่ หลวงปู่ ยกตัวอย่างว่า ถ้าท่านไม่ลุกออกจากอาสนะก็ไม่มีใครเข้า
มานัง่ ได้ ถ้าท่านลุกไปก็จะมีคนเข้ามานัง่ แทนได้ ครู บาอาจารย์บอกว่าถ้าจะสอนใครต้องรู ้จริ ตของแต่ละคน
ว่ามีความแตกต่าง ของโลภะ โทสะโมหะต้องมีกุศโลบายในการสอนที่ต่างกัน การฝึ กปฏิบตั ิธรรมให้เกิดตัวรู ้
ความสามารถรู ้ วาระจิต รู ้อนาคตไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตอ้ งมีสติกากับ ในส่ วนของโรคระบาดที่กาลังเกิดในขณะนี้
ท่านผ่านมา 4 วาระ ที่ร้ายที่สุดคือ โรคฝี ดาษ ทุกคนล้วนมีกรรม ทุกอย่างล้วนเกิดจากกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิ ด
มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ เพราะฉะนั้นทุกคน ถูกกาหนดมาด้วยกรรมที่ทาไว้ ........
7. ท่านว่าผ้าจานาพรรษา เป็ นผ้าที่ทอดถวายให้พระที่จาพรรษาครบสามเดือน สามารถรับกฐินก็ได้ผา้ จานาก็
ได้ แต่สามารถทอดถวายสงฆ์โดยระบุพระก็ได้ ไม่ระบุถวายสงฆ์โดยรวมก็ได้ ครบห้ารู ปก็ได้ไม่ครบก็ได้ แต่
ถ้าถวายสงฆ์องค์รวมเป็ นสังฆทานต้องมีพระอย่างน้อยสี่ รูปจึงรับไปใช้ได้ ผ้าจานาพรรษา เรี ยกอีกอย่างว่าอัจ
เจกจี วร หรื อ ผ้าทอดด่ วน คื อถวายโดยด่ วน สาหรั บผูม้ ี ธุระจาเป็ นท่านอนุ ญาตให้ทอดได้สิบวันก่อนออก
พรรษา สาหรับ ผูเ้ จ็บป่ วย มีธุระด่วน ผูจ้ ะไปออกศึกสงคราม หรื อผูเ้ พิ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็ นต้น ดี
ที่พวกเราช่วยกันรักษาพระธรรมวินยั กันไว้ เพราะส่ วนใหญ่ผคู ้ นมักลือมักจะลืมเลือนไปกันหมดแล้ว อานิสงค์
ก็เท่ากับผ้ากฐินเช่นกัน แต่ตอ้ งดูที่เจตนาด้วย....
8. การเที่ยววิ่งไปหาบุญกับครู บาอาจารย์น้ นั ดีแต่น่าจะเอาเวลามาภาวนาดีกว่า ถ้าเห็นว่าทาเยอะๆแล้วบุญมาก
ก็ส่งปั จจัยโอนไปตามวัดร้อยวัดพันวัดก็ได้ ไม่เสี ยเวลาเสี ยค่าใช้จ่ายเดินทางด้วย พระที่ชอบไปตามงานนั้นงาน
นี้ ก็ไม่เหมาะสมน่ าจะเอาเวลามาปฏิบตั ิภาวนา ท่านว่าท่านจะไม่ออกหน้า ไม่ออกสื่ อเพื่อหาชื่ อเสี ยง แต่คอย
ช่วยอยูข่ า้ งหลังก็ได้ ก็ทางานต่างๆเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเสี ยงไม่สมควรกับการเป็ นพระเลย ยิง่ ไปทะเลาะกันใน
งานยิง่ ไม่สมควร !...
9. การภาวนาแต่ละคนควรมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้อง (เชียงใหม่) เพื่อจะได้เดินไปในทิศทางที่ถูก เมื่อรู ้ทิศทางแล้ว
ควรมีที่อา้ งอิงเพื่อตรวจสอบได้เสมอว่ายังอยูใ่ นเส้นทางที่ถูกหรื อไม่
10...ธรรมะมิได้อยู่ที่ตวั หนังสื อ ไม่ได้อยู่ที่รูปเคารพใดๆ แม้ท่องบ่นทุกวัน มีรูปเคารพติดตัวเสมอ แต่ไม่คิด
พิจารณา ไม่ภาวนาไม่ปฏิบตั ิตาม จะได้ผลแห่งการปฏิบตั ิภาวนาได้อย่างไร?
11. ธรรมะ มีอยูร่ อบๆตัวเรา เมื่อเราเข้าใจในธรรม- ธรรมชาติรอบตัว ความขัดแย้งใดๆ ทั้งภายนอก ภายในก็
คงหมดไป แนวทางการดาเนินชีวติ ก็จะสงบสุ ข ไม่ติดยึดกับตัวกับตน .......
12. การเดินทางไปทาบุญกราบพ่อแม่ครู อาจารย์น้ นั สิ่ งสาคัญมิใช้ วัตถุทาน ไม่ใช้เดินทางไปถ่ายรู ป ไม่ใช้
ไปเที่ยวเล่น แต่ตอ้ งปฏิบตั ิภาวนา รักษาศีล สารวมระวัง ไปตลอดการเดินทาง การฟังธรรมจากพ่อแม่ครู บา
อาจารย์น้ นั ต้องตั้งใจ มีสติ มีสมาธิ พิจารณาอรรถธรรมที่รินไหลลงไปในใจ แม้ไม่ตอ้ งท่องจา ธรรมเหล่านั้น
ก็ยงั คงติดตาติดใจ สามารถนามาพิจารณาภายหลังได้ไม่รู้จบ แม้คณะภาวนา ธรรมเหล่านั้นก็จะผุดมาให้เรา
รับรู ้ซ้ าแล้วซ้ าอีก

28 ตค. 64 ทริ ปผ้าจานาพรรษา 3
วันเสาร์ อาทิ ตย์น้ ี (30-31 ตค.) คณะเราจะไป
กราบถวายผ้าจานาพรรษา ที่วดั ป่ ากตัญญุตาราม พร้อมมอบ
ของที่ระลึกจานวน50ชุดให้ชาวบ้านบริ เวณวัดด้วย เพราะมี
พระจาพรรษาน้อยกว่าห้ารู ปจึงรับผ้ากฐินไม่ได้ เราจึงถวาย
ผ้า จ าน าพรรษาแทนครั บ ต่ อ จากนั้น ก็ จ ะไป วัด ป่ าเขาภู
หลวง กราบสรี รสังขารหลวงปู่ ไม และพระอาจารย์อุทยั วัด
ป่ าเขาใหญ่ฯ ในการนี้ พวกเรายังจะได้มีโอกาสได้ไปดูที่ดินบริ เวณเขาภูหลวง ที่มีผูม้ อบถวายท่านพระอาจารย์
มหาสมควร (ศิษย์องค์หลวงตาบ้านตาด) เพื่อสร้างเสนาสนะป่ าแห่งใหม่ในที่ที่สัปปายะแก่การปฏิบตั ิภาวนา
29 ต.ค.64 ส่ งชุดผ้าจานาพรรษาถวายพ่อแม่ครู บาอาจารย์
เนื่ องจากเวลาเรามีไม่พอจะไปกราบถวายผ้าจานาพรรษาพ่อแม่ครู บาอาจารย์อีกหลายๆท่าน วันนี้ จึง
จัดเตรี ยมส่ งให้พ่อแม่ครู จารย์อีกสามวัดด้วยกัน ที่วดั ถ้ าธารลอดและวัดบางกะม่าที่เป็ นที่หลีกเร้นภาวนาของ
เราเวลาที่มีปัญหาหรื อมีเวลาพอจะอยู่กบั ตัวเองได้นานหน่ อย และวัดหนองสระบ้านโนนขวาง ท่านคาสิ งห์
และท่านบวร ศิษย์ในองค์หลวงปู่ แบบที่บุรีรัมย์ เพื่อนๆประสงค์จะร่ วมบุญเรี ยนเชิญนะครับ

