ตุลาคม 2560
6-8 ตุลาคม 2560 จาริ กบุญร่ วมกฐินพ่ อแม่ ครูอาจารย์ สายวัดป่ า 10 วัด
(1) วัดแรกในวันนี้ สำนักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู สระบุรี หลังถวำยภัตตำหำรและปั จจัยไทยธรรมพร้อมบริ วำร
กฐิ นเสร็ จแล้ว ท่ำน อำจำรย์ปิ๋ว ท่ำนเมตตำแนะนำกำรภำวนำอยู่นำน ท่ำนอยำกให้เรำหยุดเรื่ องต่ำงๆภำยนอกให้เร่ ง
ภำยในแทน ยังคุยกันถึงตอนไปกรำบลำหลวงตำลำสิ กขำปี 47 ที่ท่ำนดุวำ่ เรำและไล่ลงกุฎีที่บำ้ นตำด ลงมำกอดเสำร์ น้ ำตำ
ไหลอย่ำงกลั้นไม่อยูก่ ว่ำยีส่ ิ บนำทีกอดเสำอยูท่ ี่กุฎีท่ำนอย่ำงนั้นขยับไปไหนไม่ไหว หมดแรงใจ วันนั้นยังจำอยูเ่ สมอในใจ
นี้ ท่ำนว่ำมำถึงนี่แล้วทำไมต้องย้อนกลับไปอีก ทุกอย่ำงล้วนว่ำงเปล่ำ ทำงเดินนั้นอีกไกล จบเสี ยตอนนี้ดีกว่ำ เวลำนี้ ชำติ
นี้มีพร้อมทุกอย่ำง ทำไมไม่รู้ดี สี่ ห้ำครั้งที่อยูว่ ดั เมื่อจิตสงบตั้งมัน่ ดีแล้วตั้งใจปฏิบตั ิตำมท่ำนสอน แต่...ใจมันบอกว่ำ..เวลำ
ก็เท่ำนั้นเอง..เดี๋ยวก็ถึงเองทำไปทำต่อไป

(2) วัดแสงธรรมวัง เขำเขีย ว นครรำชสี มำ กรำบครู จำรย์โสภำ ถวำยปั จจัยไทยธรรมเครื่ องบริ วำรกฐิ น
สุ ดท้ำยของวัดท่ำนห้ำหมื่นกว่ำบำทร่ วมสร้ำงพระมหำเจดียท์ ี่สวยงำม ถวำยพ่อแม่ครู จำรย์พลวงตำพระมหำบัวที่รักและ
เคำรพยิ่ง ท่ำน.เมตตำอบรมธรรมะให้พวกเรำและคณะศรัทธำที่มำรอท่ำนอยูต่ ้ งั แต่เช้ำ ว่ำทำบุญต้องตั้งใจ เปิ ดใจรับบุญ
รับกุศล อุตส่ ำห์เสี ยเงินทองเวลำมำทำบุญ จะรี บๆร้อนๆหปทำไม บุญสำเร็ จด้วยใจมิใช้ทำให้เสร็ จไปสุ ดท้ำยก่อนลำกลับ
ครู อำจำรย์ท่ำนเมตตำบอกว่ำ ท่ำนจะไปร่ วมสมโภชพระบรมธำตุเจดียท์ ี่วดั ป่ ำบัวแก้วด้วยครับ พวกเรำล้วนดีใจกันทุกคน

(3) กรำบท่ำนสำมดง ณ วัดอรัญพรหมำรำม ประทำย โครำช เป็ นครั้งแรกที่คณะเรำมำกรำบท่ำนที่วดั ท่ำน
เมตตำให้ธรรมะ ควำมสำคัญในกำรสร้ำงพระบรมธำตุเจดียถ์ วำยถูแรกบุคคล เช่นพระพุทธเจ้ำ พระปั จเจกพุทธเจ้ำ พระ
อรหันต์ และพระเจ้ำจักรพรรดิ ท่ำนอนุ โมทนำคณะเรำที่ไปร่ วมสร้ ำงพระเจดี ยถ์ วำยหลวงตำที่บำ้ นตำด และยังเมตตำ
บอกว่ำท่ำนจะไปร่ วมพิธีสมโภชพระบรมธำตุเจดียด์ ว้ ย

(4) กฐินวัดป่ ำบ้ำนตำด กรำบพ่อแม่ครู อำจำรย์สุดใจ ใส่ บำตร ถวำยปั จจัยร่ วมสร้ำงพระมหำเจดียเ์ ป็ นของ
ท่ำนปิ๋ วฝำกมำเป็ นผ้ำป่ ำ 30 กอง ของมูลนิธิฯ 10 กองรวม 120,000 บำทและเครื่ องบริ วำรกฐิน ถึงพ่อแม่ครู จำรย์หลวงตำ
ท่ำนไม่อยู่ แต่ก็เหมือนท่ำนยังอยู่ ลูกหลำนท่ำนยังเต็มวัดเหมือนเดิม เห็นแล้วชื่ นใจยิ่งนัก อบอุ่นเหมือนเดินทำงไกลกลับ
บ้ำนจริ งๆ

(5) วัดถ้ ำสหำย กรำบพ่อแม่ครู อำจำรย์จนั เรี ยน ถวำยปั จจัยไทยธรรม ทำวัตรเช้ำ และเยี่ยมคุ ณแม่ชีลำไย
หลำยปี ก่อนเรำได้มำพักภำวนำ ณ ที่แห่ งนี้ บ่อยครั้ง ได้ฟังธรรมและคำชี้ แนะจำกพ่อแม่ครู อำจำรย์ ทำให้ได้หลักในกำร
ภำวนำดียงิ่ ขึ้น ยังได้มีโอกำสร่ วมทำบุญกับท่ำนอีกหลำยอย่ำงหลำยประกำร กรำบระลึกในพระคุณท่ำนเสมอครับ ถึงแม้
ท่ำนจะไม่ได้รับกฐินแล้วแต่กำรที่ลูกศิษย์ระลึกถึง มำกรำบถวำยผ้ำและไทยธรรมก็เป็ นเรื่ องสมควรอย่ำงยิง่ ครับ

(6) วัดภูผำแดง กรำบหลวงปู่ ลี ถวำยปั จจัยร่ วมสร้ ำงพระมหำเจดี ย ์ ร่ วมกองกฐิ นที่ วดั และเดิ นชมควำม
คืบหน้ำขององค์พระเจดีย ์

(7) วัดป่ ำภูสังโฆ กุดหมำกไฟ กรำบร่ วมถวำยปั จจัยและเครื่ องกฐิ น พร้อมรับฟั งธรรมจำกพ่อแม่ครู จำรย์
วันชัย พอสรุ ปได้ดงั นี้ วิชำทำงโลกเรี ยนรู ้ไปเพื่อทำมำหำกิน เพื่อปำกเพื่อท้อง ดีน้ นั ดีอยูแ่ ต่...เพื่ออะไร เพรำะทุกอย่ำงนั้น
สิ้ นสู ญเปล่ำ กำรภำวนำนั้นมีคุณสู งสุ ดอย่ำงไรดี อย่ำงไรให้ศึกษำไว้ เรี ยนรู ้ ให้ได้ว่ำพ่อแม่ครู อำจำรย์เช่ นองค์หลวงตำ
หลวงปูลี ทำไมท่ำนยอมตำยถวำยชีวิตให้กบั กำรภำวนำ และที่สุดสิ่ งที่ท่ำนได้น้ นั ยิง่ ใหญ่เพียงใด ให้ศึกษำดูและพยำยำม
เดิ น ตำมท่ ำ นเสี ย แม้ จ ดจ ำไม่ ไ ด้ ม ำกนั ก สั ก เสี่ ยวเล็ ก น้ อ ย ก็ ข อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ก ั บ เพื่ อ นๆบ้ ำ งนะครั บ
ภูสังโฆแห่ งนี้ เรำได้มำพักภำวนำบ่อยๆสมัยก่อน มีโอกำสได้พกั ภำวนำ ณ กุฎีพอ่ แม่ครู อำจำรย์หลวงตำพระมหำบัว สัป
ปำยะยิง่ เป็ นบุญของศิษย์แล้วครับ

(8) วัดป่ ำหนองแซง กรำบหลวงปู่ แสน ร่ วมปั จจัยกฐินและสร้ำงองค์พระใหญ่ที่ท่ำนกำลังสร้ำงอยู่ เห็นท่ำน
ถำมหำอยูค่ งอยำกให้เรำมำช่ วยท่ำนบ้ำง เสร็ จงำนเจดียค์ งได้มำเรี ยนรับฟั งเรื่ องต่ำงๆจำกท่ำนครับ เสร็ จงำนก็ไปกรำบ
หลวงปู่ บัวและเลี้ยงปลำที่สระกัน1ถุงใหญ่ให้เขำทำนกันให้จุใจ สมกับนำน ๆ เจอกันทีนะครับ

(9) วัดป่ ำศรัทธำถวำย กรำบพ่อแม่ครู อำจำรย์บุญมี ถวำยปั จจัย ไทยธรรม เครื่ องกฐิน และไฟล์หนังสื อสวด
มนต์ที่ระลึก 70ปี ของท่ำน คืน7ตค หลังทำวัตรเย็น และฟั งธรรมต่ออีกสองกัณฑ์จนเที่ยงคืน ต่อด้วยเนสัญชิ กตลอดคืน
นัง่ ภำวนำในวัดเป็ นที่ สั ปปำยะมำก เช้ำท ำวัตรเช้ำ และเตรี ย มใส่ บำตร ท ำบุ ญถวำยกฐิ น รวมยอดได้เกื อบสำมล้ำ น
อนุ โมทนำทุ กท่ำนครั บ ก่ อนทำบุ ญครู จำรย์ท่ำนเตื อนให้ดูใจเรำอย่ำให้เป็ นกฐิ นเสี ยกฐิ นบูด...เพรำะใจเรำนั่นและใจ
เสี ยใจบูดเสี ยก่อนจะทำบุ ญ บุญที่ ได้จึงไม่บริ สุทธิ์ อำนิ สงค์จึงด้อยไป ทำนแม้เล็กน้อยแต่ด้วยใจที่บริ สุทธิ์ ศรัทธำเต็ม
เปี่ ยมย่อมมีอำนิสงค์มำก อย่ำงกังวลใดๆเลย

(10) วัดถ้ ำกลองเพล กรำบถวำยปั จจัยร่ วมกองกฐิ นและบูรณะถ้ ำกลองเพลที่ โครงสร้ ำงร้ ำวต้องทำใหม่
กรำบเยีย่ มหลวงปู่ บุญเพ็ง และนมัสกำรพระธำตุหลวงปู่ ขำว ที่พระเจดีย ์ พำคณะเรำทำประทักษิณเคำรพพ่อแม่ครู อำจำรย์
ร่ วมกันก่อนกลับ

22 ตุลำคม 2560 กฐินสำมัคคี ณ วัดป่ ำบัวแก้ว
กฐินเป็ นปี ที่ 6 มีเจ้ำภำพคือ คุณแม่จิตต์สมร อุดหนุ น คุณกุลวดี ศิริภทั ร์ รร.บำงกอกพัฒนำ และคุณหมอโมฬีรพ.
สมุทรสำคร รวมได้ยอดกฐินประมำร1.3ล้ำนบำท เพื่อร่ วมสร้ำงและดูแลซ่อมแซมบูรณะ วัดป่ ำบัวแก้วฯ และพระบรม
ธำตุเจดียฯ์ ต่อไป งำนนี้ มีเพื่อนๆ กัลยำณมิตรหลำยท่ำนมำออกโรงทำน เช่น คุณฮั้ว คุณซวง ป้ ำเตือน พี่ชยั ฯ คณะคุณครู
ร.ร.หิ นแหลมดูงำนจะหนักมำกทั้งจัดระบำยผ้ำกับคุณม่อง และยังจัดดอกไม้สวยงำมตลอดงำน งำนที่ดูเหมือนจะใหญ่โต
แต่มีคนจัดงำนไม่มำกนักจึงทำให้ขำดตกบกพร่ องไปบ้ำง ขอให้ทุกๆ ท่ำนโปรดอภัยให้พวกเรำด้วย

22 ต.ค.60 พิธีป้ ั นพระเจ้ำทันใจ "พระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนำถ"
เริ่ มตั้งแต่เที่ยงคืนพวกเรำได้ทำพิธีป้ ั นพระเจ้ำทันใจร่ วมกันวำงอิฐฤกษ์โดยพระอำจำรย์บุญมี ครู จำรย์ถ้ ำเต่ำเป็ นประธำน
จนบ่ำยประมำณห้ำโมงเย็นจึงร่ วมกันทำพิธีพุทธำภิเษก บรรจุพระบรมสำรี ริกธำตุ หัวใจและวัตถุมงคลต่ำงๆในองค์ท่ำน
เช้ำตีหำ้ ครึ่ งทำพิธีปฐมสมโภชองค์พระโดยพระอำจำรย์สมบัติท่ำนเจ้ำอำวำส ทั้งนี้ ดว้ ยฝี มือปั้ นของคุณเอ็มจึงได้พระเจ้ำ
ทันใจที่สวยงำมมำประดิษฐำนไว้ ณ พระบรมธำตุฯแห่งนี้ ต่อไป พวกเรำทุกคนที่มีส่วนได้สวดมนต์อธิ ษฐำนจิตร่ วมสร้ำง
ท่ำนคงรับรู ้ได้ถึงควำมศักดิ์สิทธิ์ ที่กระแสจิตแห่งใจที่เป็ นกุศลร่ วมกันบรรจุลงในองค์พระ เพื่อให้อยูค่ ู่พระบวรพุทธ
ศำสนำตลอดไปอีกนำนเท่ำนำนคู่กบั พระพรมธำตุแห่งนี้
พระเจ้ำทันใจ-มีควำมเชื่ อว่ำขอพรใดก็จะได้ดงั ใจโดยเร็ วพลัน ...แต่ ไม่มีกำรค้ำที่ไม่ลงทุน...ผูอ้ ธิษฐำนจะต้องสะอำด
พร้อมด้วยกำยวำจำใจ รักษำศีล เจริ ญภำวนำมำสมกับคำขอนั้นๆ กำรอธิ ษฐำนท่ำนให้กระทำครั้งเดียว-เรื่ องเดียว*แน่วแน่
ที่สุด**ผลก็จะสำเร็ จดังหมำย แต่ผมย่อมสมควรกับเหตุฉนั ใด ผูข้ อที่ขอเรื่ องยำกลำบำก ก็ตอ้ งรักษำศีล ภำวนำสร้ำงบำรมี
ให้เพียงพอกับคำขอนั้นๆ ด้วย สักแต่ขอคงต้องรอจนบำรมีเต็มก่อนจึงได้สมดังหวัง ขอขอบคุณเพื่อนๆ กัลยำณมิตรทุกๆ
ท่ำนที่ช่วยกันประคับประคองให้พิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ น้ ีผำ่ นไปได้อย่ำงสวยงำมเป็ นที่ปิติยงิ่ สำหรับทุกๆ คนที่ได้มีส่วนร่ วม
ในมหำกุศล สร้ำงบำรมีอนั ดีงำมนี้ กรำบอนุโมทนำบุญกับทุกๆท่ำน ไว้ ณ ที่น้ ี
พระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถ หมายถึง พระพุทธเจ้ าที่ทรงเป็ นทีร่ ั กและทีพ่ งึ พาของสรรพสั ตว์ ทงั้ สามแดนโลกธาตุ

23 ตุลำคม 2560 พิธีเปิ ดพระบรมธำตุเจดีย"์ ญำณสังวรำนุสรณ์"
ก่อนพิธีเปิ ด ท่ำนประธำนโครงกำร-ครู จำรย์บุญมีถ้ ำเต่ำ ได้นำพระธำตุของท่ำนเจ้ำพระคุณสมเด็จฯ มำให้พวก
เรำได้สักกำระ ณ บุศษก มณฑป หน้ำองค์พระบรมธำตุ คู่กบั รู ปเหมือนของพระองค์ท่ำน ตลอดงำน ท่ำนประธำนในพิธี
ได้แก่ท่ำนเจ้ำคุณโก๋ อดีตพระเลขำของพระองค์ท่ำน ปั จจุบนั มีนำมว่ำ "พระธรรมมงคลวุฒำจำรย์ ปูชนียฐำนประยุต วิ
สุ ทธิสีลำจำรวิมล สกลกำรธุรำทร ยติคณิ สสร บวรสังฆำรำม คำมวำสี " 94พรรษำ
เมื่อท่ำนมำถึงพระอำจำรย์บุญมีและพระอำจำรย์สมบัติให้กำรต้อนรับ ท่ำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์เสร็ จแล้วทรงตัดริ บบิ้ล นำพระธำตุของท่ำนเจ้ำพระคุณสมเด็จประดิษฐำนภำยในองค์พระ
บรมธำตู และเดินชมภำยในองค์พระธำตุ ก่อนกลับมำมอบของที่ระลึกแก่ผมู ้ ีอุปกำรคุณที่สนับสนุนปั จจัยร่ วมสร้ำงเกิน
ห้ำแสนบำทจำนวนห้ำท่ำน ก่อนกลับท่ำนให้โอวำทว่ำได้มำวัดนี้ต้ งั แต่เริ่ มสร้ำงมีแต่ตน้ กล้วย จนปั จจุบนั มีตน้ ไม้
หนำแน่น สัปปำยะแก่กำรปฎิบตั ิ และยังมีพระบรมธำตุให้ท่ำนเจ้ำคุณสมเด็จฯ แสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อท่ำนด้วย ท่ำน
ขออวพพรให้วดั นี้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ๆขึ้นต่อไป

