ตุลาคม 2561
วัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์ 5ปี ผ่านไป วัดป่ าบัวแก้ วเป็ นป่ าแล้ วนะครับ ปี นี ้ฝนตกทุกวันกว่าสามเดือน ชื ้นไป
หมดเพิ่งหยุดตกมาได้ สองสามวันเองครับ ตามอาคารมีคราบน ้าฝนและเชื ้อราอยู่บ้าง คงต้ องรบกวนเรี ยนเชิญชาวบ้ านมา
ออกแรงเตรี ยมงานกฐิ น ตัดต้ นไม้ บริ เวณรอบๆ อาคารต่างๆ ออกไปจะได้ ปอ้ งกันอาคารเสนาสนะต่างๆ ให้ สะอาดและสัปปา
ยะมากขึ ้น พิธีกฐิ นปี นี ้ 10-11 พ.ย.นะครับ เรี ยนเชิญทุกๆ ท่านครับ กฐิ นสามัคคีครับ หลังจังหันเช้ า 11 พ.ย.นี ้ครับ

อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ตรวจดุงานก่อสร้ างรพ.ด่านมะขามเตี ้ย เริ่ มงานไฟฟ้าและฝ้าเพดานแล้ วครับ คง
ใช้ เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะเริ่ มทาสีภายในได้ ครับ งานด้ านนอกที่ยงั ค้ างอยู่ก็เริ่ มต่อให้ เสร็ จครับ อาทิตย์หน้ าก็เป็ น
งานบันใดและบ่อบาบัดน ้าเสียแล้ วครับ คงต้ องอีกสามสี่เดือนกว่าจะเป็ นรูปร่างนะครับ พี่น้องเพื่อนๆ ที่ประสงค์จะร่วมบุญ
เชิญเลยนะครับยังขาดปัจจัยอีกจานวนมากทีเดียวครับ ใช้ ไปเกือบแปดล้ านแล้ วครับ บริจาคมายังไม่ถึงล้ านเลยครับ

6 ตุลาคม ไปชมโรงงานผลิ ตรถไฟฟ้า เพื่อวางมัดจารถสามล้ อบรรทุกไฟฟ้า เพื่ อเป็ นรางวัลที่ หนึ่ง -สลากโชคสาหรับงานถวายสลากภัตประจาปี ในพิธีเปิ ดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ณ รพ.ด่านมะขามเตี ้ย

7 ตุลาคม ถวายจังหันพ่อแม่ครูจารย์บญ
ุ มี กุฎีชม วัดอโศการาม เนื่องจากท่านมี
แสดงธรรมบ่ายโมงวันนี ้ที่ศาลาทรงธรรม แต่เราต้ องกลับมาจัดของไทยธรรมและเตรี ยม
เสนาสนะรับรองพ่อแม่ครู อาจารย์ที่จะมาพักก่อนเดินทางไปอินเดียต้ นธันวาคมนี ้ ถ้ าบ่าย
จัดเสร็จจะเข้ าไปฟั งธรรมจากท่านครับ เช้ านี ้ก่อนจังหันท่านให้ ธรรมโอวาทสันๆ
้ จึงขอนามา
แบ่งปั นกันนะครับ “บุญที่พวกเราทาคือการทาทานถวายภัตร ถวายไทยธรรมต่างๆนัน้ ดี
แล้ ว ขออนุโมทนากับทุกๆท่าน แต่ต้องคิดถึงบุญอื่นๆด้ วยคือทานแล้ วต้ องมีศีลมีภาวนาให้
ต่อถึงปัญญาให้ ได้ ทานมีผลมีอานิสงค์อยู่เกิดชาติได้ ไม่อดไม่จน แต่ทาทานมากเพียงใดก็ส้ ู
รั กษาศีลไม่ไ ด้ เพราะทาให้ กายให้ วาจาบริ สุทธิ์ ทาทาน รั กษาศีลเท่านัน้ ก็ ยังไม่เพี ยงพอ
เพราะใจยังไม่สงบไม่ได้ ถูกควบคุม จึงต้ องมีภาวนา มีสมาธิมีสติคุมใจไว้ ก็จะมีคุณกว่า
ทานและศีล แต่จุดหมายเราก็ยงั ไม่ใช่แค่นี ้ต้ องล่วงลุถึงปั ญญา ให้ เห็นตามความเป็ นจริ ง
ด้ วยว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่คงอยู่ แม้ ตวั เราที่เรายึดอยูน่ นก็
ั ้ ไม่เที่ยง ไม่ให้ ยึดในตัวในตน เมื่อไม่มีตวั ไม่มีตน บุญบาปจะสาคัญ
อย่างไร? ท่านว่าพวกเราทุกคนนันอยู
้ ่ในความหลง ดังพุทธพจน์ที่ว่าบุรุษผู้ เขลาย่อมหลงอยู่ในโลก ดังสัตว์ที่มดุ อยูใ่ นเปลือก
ตนฉะนัน”
้ ขอให้ เพื่อนๆทุกท่านมีปัญญาหลุดพ้ นจากความหลงทังมวลด้
้
วยเถิด กราบอนุโมทนาบุญครับ
8 ตุลาคม เตรี ยมของสลากภัตถวายสงฆ์ ไปดูโรงงานวันก่อนได้ จองคันเล็กไว้ วันนี ้มีเวลามาเลือกดูคนั ใหญ่อีกคัน
ดัมพ์ได้ ด้วยครับ คงได้ ประโยชน์มากอยูน่ ะครับ

9 ตุลาคม ได้ รับเลือกเป็ นแพทย์ต้นแบบ ในวาระ50ปี แพทย์สภา รวมทังหมด25ท่
้
าน ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ
ท่านครับ มีครู บาอาจารย์ที่รักเคารพมาร่ วมงานหลากหลายท่าน ต้ นแบบของเราก็มาด้ วย อาจารย์ศลั ยเวทย์และอาจารย์
พญ.อมรา รวมทังอาจารย์
้
ปรี ดาที่เคี่ยวเข็ญเรามาตังแต่
้ เป็ น นศพ. ด้ วยรักและเคารพครับ ไม่มีท่านคงไม่มีเรา กราบครูจารย์
ทุกๆท่านครับ กราบขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้ องๆ ผู้สนับสนุนช่วยเหลืองานของมูลนิธิดวงแก้ วมาโดยตลอดจนมีวนั นี ้ครับ รางวัล
นี ้ถึงแม้ จะเป็ นผมที่เป็ นผู้แทนขึ ้นไปรับรางวัล แต่แท้ จริ งแล้ วผมเป็ นประหนึ่งตัวแทนของพวกเราทุกๆคนที่มารับรางวัลจาก
งานที่เราทาร่วมกันมาตลอดหลายสิบปี นี ้ จะตังใจสร้
้
างคุณงามความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินนี ้ต่อไปครับ

ตรวจดูงานพระพุทธเมตตา ณ โรงหล่อประยงค์ 13 ต.ค.นี ้จะจัดส่งพระพุทธเมตตาและพระบรมราชานุ สาวรี ย์
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธเมตตา-ศาลพระเจ้ าตากฯ ณ รพ.วังเจ้ าเพื่อให้ ทนั พิธีเปิ ดอาคาร
70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ในวันที่ 15 ตุลาคมนี ้ วินุ ได้ ดแู ลแก้ ไขและตกแต่งพระพุทธเมตตาองค์นี ้อย่างสวยงามเพื่อ
เป็ นขวัญกาลัวใจให้ ผ้ ปู ่ วย ญาติ จนท.รพ.วังเจ้ าและพี่น้องอ.วังเจ้ าทุกคนได้ ชื่นชมในความงามความเมตตาของพระพุทธองค์
ขอพระรัตนตรัยจงปกป้องคุมครองพี่น้องชาววังเจ้ าตลอดไป ด้ วยความรักความปรารถนาดีจากพวกเราทุกคน-มูลนิธิดวงแก้ ว
ในพระสังฆราชูปถัมภ์

อาคาร70 ปี พระอาจารย์บญ
ุ มี ณ รพ.ด่านมะขามเตี ้ย เดือนที่ 7 แล้ วครับ งานตอนนี ้ที่เร่งทาอยู่ก็เป็ นระบบไฟฟ้า
และฝ้าเพดาน ซึ่งคาดว่าจะต้ องใช้ เวลาอีกหนึ่งถึงสองสัปดาห์ครับ งานอื่นๆที่ทาคูก่ นั ไปก็มีบนั ใดทางขึ ้น ทาสีรองพื ้น เก็บทา
ความสะอาดรอบๆ อาคาร สัปดาห์หน้ าก็จะต้ องจัดทาระบบน ้าเสีย บ่อเกราะบ่อซึมรอบๆตัวอาคารและจัดนาน ้าเสียปนเปื อ้ น
เข้ าสู่ระบบบ่อบาบัดของรพ.ครับ ทางเรื่ องการไฟฟ้า เราขอติดมิเตอร์ สามเฟต 30/100 ไปใหม่แต่ทาง กฟภ.ด่านมะขามเตี ้ย
บอกว่าไม่ติดตังให้
้ ครับ ทาง กฟภ.แจ้ งมาว่าทาไม่ได้ เดี๋ ยวนี ้ไม่ติดตังมิ
้ เตอร์ 30/100 ให้ แล้ ว ต้ องทาเรื่ องขยายเขตและซื ้อ
หม้ อแปลงเองครับ ค่าใช้ จ่ายตอนนี ้ผ่านแปดล้ านไปแล้ ว แต่ละเดือนค่าใช้ จ่ายประจาอยู่ที่สี่ห้าแสนบาท กว่าจะเสร็ จก็คงเป็ น
เดือนธันวาคมครับ เงินร่ วมบริ จาคสร้ างอาคารหลังนี ้ได้ ล้านกว่าบาทแล้ วครับ แต่ยังต้ องมีรายจ่ายอีกหลายอย่างเช่นค่า
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฝ้า ประตูหน้ าต่าง สี บันใดทางขึ ้น-หลังคา ฯลฯ เพื่อนๆ ท่านใดยังคงมีศรัทธาในพ่อแม่ครูอาจารย์ ศรัทธาใน
บุญช่วยเหลือผู้ป่วยไข้ ที่ตกในความทุกข์ทรมาน

13 ตุลาคม พระพุทธเมตตา และ พระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช ถึงรพ.วังเจ้ าแล้ วและ
ประดิษฐานในหอพระพุทธเมตตาและศาลพระเจ้ าตากสินฯ แล้ วครับ

14 ตุลาคม การจัดเตรี ยมงานพิธี พวกเราช่วยกันเตรี ยมสถานที่พกั ให้ พ่อแม่ครูอาจารย์ ที่จะมาพักที่รพ.ประมาณ
30 รูป เตรี ยมที่สาหรับทาพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์เย็น ประมาณ55รูป จัดเตรี ยมองไทยธรรมสาหรับพระสงฆ์ร่วมงาน15 ต.ค.
90 ชุด ของมอบให้ รพ .20 กล่อง มอบให้ รร.10 กล่อง เสร็จแล้ วก็จดั แต่งเต็นท์ปรัมพิธีสาหรับสงฆ์และฆราวาสประมาณ500+
ท่านที่จะมาร่ วมพิธี จัดทาผ้ าคลุมระหว่างเต้ นท์พิธีกับเต็นท์ผ้ รู ่ วมงานป้องกันความร้ อน จัดอาสนะพระสงฆ์สาหรับพิธีสวด
มนต์เย็น และถวายจังหัน รวมทังพิ
้ ธีเจริ ญพระพุทธมนต์ก่อนเปิ ดอาคารด้ วยรวม90+ที่ จัดเตรี ยมที่นงั่ แขกรับเชิญในงาน มี
รองปลัดสาธารณะสุข,รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สสจ. นายกอบจ. ผู้กากับ ผอ.รพ.ตาก และรพ.ใกล้ เคียงมาร่ วมในงาน
หลากหลายท่านครับที่รพ.ส่งรายชื่อมาให้ ประมาณ 60 ท่าน และมีแขกของทางมูลนิธิอีก พอจัดเสร็ จตอนบ่าย ท่านอาจารย์
วิทยาจากฝางมาเป็ นองค์แรกเลยครับ และก็คอ่ ยๆมาที่ละองค์สององค์ สุดท้ ายตีสองพระอาจารย์เชาว์มาจากกทม.ถึงหลังสุด
ก่อนสวดมนต์มีเวลาเดินดูอาคารหอรับป่ วยและหอพระพุทธเมตตากับครู จารย์หลายท่าน ซึ่งท่านก็พกั รวมกันที่อาคารใหม่
เลย30รูป ทางรพ.รับป่ วยและทาการตรวจสุขภาพเช็คร่างกายให้ ด้วย เจาะเลือ ดตรวจปั สสาวะ x-ray ปอดด้ วย ผลทราบว่า
ปกติหมดครับ ประมาณ 19.00 น.เริ่ มเจริ ญพระพุทธมนต์ มีผอ.รพ.แม่ระมาดมาเป็ นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เสร็ จแล้ วพระอาจารย์บญ
ุ มีแสดงธรรมต่ออีกชัว่ โมงครึ่งได้ กว่าจะกลับไปพักได้ ก็ตีสาม มีทา่ นเลขากาญ และน้ องอู๋อยู่ชว่ ยทา
รายชื่อแขกและเตรี ยมป้ายต่างๆ กันอยู่ อากาศกาลังดีเลยครับ ส่วนผู้ติดตามครูจารย์ชายพักในอาคารรับป่ วยด้ วยส่วนหญิง
จัดให้ ที่ห้องแพทย์แผนไทยครับ ครู บาอาจารย์ จากวัดป่ าบัวแก้ วและท่านฐาจากวัช รธรรมมาช่วยเตรี ยมงานจัดงานด้ วย
เพื่อนๆในคณะเราก็แทบไม่ได้ พักกันเลย พี่อ้อยพี่สุเ มธ สุวิทย์ จอย ยุทธนาต้ องตังเต็
้ นท์ ตังโต๊
้ ะ จัดของไทยธรรม เตรี ยม
เสนาสนะสงฆ์ จัดปรัมพิธี เตรี ยมสถานที่ฯลฯ ส่วนคณะพี่อญ
ั พี่ดามพ์ เจี ้ยบ ก็จดั เตรี ยมของที่ระลึก ลงทะเบียนแขกฯกัน
เรี ยกว่าไม่ได้ พกั ผ่อนกันเลยครับ ตอนเย็นฟั งธรรมเห็นนัง่ หลับกันหลายคนเลย เพื่อนๆในบริ เวณก็มากันทังคุ
้ ณต้ อง คุณจิน
จากวัดป่ าบัวทิวา คุณปู คุณกัญญาที่ช่วยสร้ างอาคารก็มากันด้ วย คุณซวง คุณฮัวก็
้ ขบั รถกันมานัง่ ฟั งสวดด้ วย ทางเจ้ าหน้ าที่
รพ.ก็เตรี ยมงานกันเต็มที่ เหนื่อยกันทุกคน แต่ก็ยงั ยิ ้มแย้ มแจ่มใส่ น่ารักมากครับ ทางคณะศิษย์ท่านจากวัดป่ าบัวแก้ ว วัชร
ธรรมสถาน และวัดป่ าวังไทรก็จดั การเปิ ดโรงทานตังแต่
้ เย็นวันนี ้จนถึงพรุ่งนี ้เลยครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านนะครับ
อาจจะกล่าวถึงไม่ได้ หมดทุกท่านแต่ระลึกในพระคุณอยูเ่ สมอครับ

พระอาจารย์บุญมี

พระอาจารย์ทวีป

พระอาจารย์วิทยา

15 ตุลาคม เช้ า-ทาบุญตักบาตรพระ 90 รู ป เช้ าตีห้าเจาะเลือดตรวจสุขภาพพ่อแม่ครู อาจารย์ เตรี ยมจังหันถวาย
สงฆ์ 90 รูป 7 โมง พระสงฆ์ออกบิณฑบาต เป็ นสองสาย มีผ้ มู าร่วมตักบาตรประมาณ400-500 คนได้ ครับ พระก็มากดูแล้ ว
งามตาสวยงาม คนศรัทธาก็เยอะ อิ่มอกอิ่มใจมาก เลยใช้ เวลานานไปสักหน่อย อาหารแห้ งที่ได้ มาทางทีมงานพี่บุญตัน๋ พี่
ประยูร ต้ อ พี่ปพู ี่เมธพี่อ้อย จัดการแบ่งเป็ นชุดๆ 20 ชุดจัดถวายตามรายชื่อวัดที่คณ
ุ บันทาให้ ไว้ เสร็ จก็ทาพิธีถวายจังหัน
แบ่งเป็ นสองชุด มีน้องๆ นักเรี ยน และคุณตารวจมาช่วย รวมทังชาวบ้
้
านช่วยเหลือกันเต็มที่น่าชื่นใจครับ ถวายเสร็ จรับพร
และรับทานข้ าวก้ นบาตรกัน นอกจากนี ้ก็มีโรงทานแสนอร่ อยจากประชาชนในพื ้นที่ และศิษย์ พระอาจารย์ตา่ งๆ เช่นจากวัด
ป่ าบัวแก้ ว วัชรธรรม วัดป่ าวังไทร วัดท่านซ้ ง วัดท่านนิคมเอากล้ วยไข่มาเยอะมากๆอร่ อยด้ วยครับ มีโรงทานท่ าน ผอ.ด้ วย
ร้ านต้ องแวะที่เราแวะทานอาหารเขาบ่อยๆ ก็มา เสียดายที่เหนื่อยจนทานได้ แต่น ้าหวานอย่ างเดียวทังสองวั
้
น เห็นแล้ วสุขใจ
ยิ่งจริงๆ ครับ อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านนะครับ อิ่มท้ อง อิ่มบุญกันทัว่ หน้ า

09.39 น. นพ.ศุภกิจ ศิริลกั ษณ์ ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ เกียรติมาเป็ นผู้แทน รพ.วังเจ้ ารับมอบอาคาร 70 ปี
พระอาจารย์บญ
ุ มี ธัมมรโต ซึ่งเป็ นอาคารรับป่ วยขนาด40เตียง จัดสร้ างโดยมูลนิธิดวงแก้ วฯ นิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์จานวน 30 รูป
สวดชยันโต ขณะที่ทา่ นอาจารย์บญ
ุ มีตดั ริ บบิ ้นเปิ ดอาคาร ท่านผอ.รพ.วังเจ้ ากล่าวแนะนาสถานที่ ครูจารย์บญ
ุ มีจนุ เจิมป้ายอาคาร
เสร็ จแล้ วไปจุนเจิมอาคารทันตกรรมและเปิ ดอาคารให้ เป็ นสิริมงคลอย่างสูงแก่ผ้ มู ารับบริ การและจนท. รพ.วังเจ้ า ทางรพ.จัดงานไว้
เป็ นที่เรี ยบร้ อยจัดเตียงธรรมดาไว้ สาหรับผป.สามัญ และเตียงไฟฟ้าไว้ ในห้ องพิเศษ ดูสวยงามสะอาดสะอ้ านดีมาก ต่อจากนันครู
้
จารย์ชมรพ.และกลับมาทาพิธีมอบที่ปรัมพิธี โดยครูจารย์บญ
ุ มีมอบป้ายอาคารให้ ทา่ นรองปลัดฯ พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ให้

พร ครูจารย์บญ
ุ มีให้ โอวาท ว่าการสร้ างอาคารให้ รพ.เป็ นบุญใหญ่เพราะช่วยปลดทุกข์ให้ แก่ผ้ ตู กในทุกข์ทรมาน คนเรามีทกุ ข์กายกับ
ใจ พระธรรมดูแลจิตใจได้ ก็จริงแต่ทกุ ข์ทางกายก็สาคัญเช่นกัน กายทุกข์มากใจก็ทกุ ข์ด้วย เราช่วยผู้มีความทุกข์ทางกายก็ชว่ ยใจเขา
ด้ วย ท่านให้ กาลังใจเจ้ าหน้ าที่แพทย์พยาบาลให้ ตงใจท
ั ้ างาน ทาคุณงามความดี และฝากท่านรองปลัดช่วยดูแลเรื่ องอัตรากาลัง
แพทย์พยาบาลให้ รพ.วังเจ้ าด้ วยและท่านยังฝากท่านรองผู้วา่ ราชการ จ.ตากให้ ชว่ ยดูแลรพ.ด้ วยเช่นกัน นับว่าเป็ นบุญเป็ นโอกาสที่ดี
ของชาววังเจ้ าที่ได้ ครูบาอาจารย์มาโปรด ได้ ทาบุญร่วมบุญกับพระสุปฎิปันโน ที่น่าเคารพนับถือจริ งๆ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ
ท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลครัง้ ใหญ่นี ้นะครับ

10.39 น. หลังจากท่านรองปลัดฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลฟั งพระสงฆ์เจริ ญพระพุทธมนต์ พวกเราก็
กราบอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ 5รูปไปตัดริบบิ ้นเปิ ดหอพระพุทธเมตตาและศาลพระเจ้ าตากสินมหาราช
บริ เวณหน้ ารพ.วังเจ้ า หอพระแห่งนี ้ประดิษฐานพระพุทธเมตตาจาลอง และพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระเจ้ าตากสิน
มหาราช เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้ แพทย์พยาบาลและผป.และญาติ ให้ ระลึกถึงคุณพระศรี รัตนตรัย และคุณความดีของพระ
เจ้ าตากสินมหาราช และเป็ นที่ทาบุญ บังสุกลุ ฟั งธรรม สวดมนต์ประจาสัปดาห์อีกด้ วย

ธรรมะจากพระโอษฐ์ 20 ตุลาคม วันนี ้คนมาฟั งธรรมน้ อยหน่อยครับ เพราะเราเลื่อนจากอาทิตย์ที่ 21 เพราะที่วดั มีเทศน์
มหาชาติ-และมูลนิธิฯ มีทริ ปไปทาบุญผ้ าจานาพรรษา - บุญที่เป็ นกาลทานที่ทาได้ ยากที่สดุ อันหนึง่ เพราะมีเวลาเพียง 10 วัน
ก่อนออกพรรษาเท่านัน้ ทังพระที
้
่รับผ้ าจานาและผู้ถวายก็ได้ อานิสงส์เช่นเดียวกับกฐิ นทีเดียว น่ากระทาเพราะรักษาพระธรรม
วินยั และยังแก้ ปัญหาที่พระจาพรรษาไม่ครบ 5 รูปแล้ วไม่สามารถรับกฐิ นได้ ด้วย****
วันนี ้สรุปธรรมะมาแบ่งปันกันนิดหน่อยนะครับ
1. วิตตสูตร-ว่าด้ วยทรัพย์เครื่ องปลื ้มใจ
เทวดาทูลถามว่าอะไรเล่าเป็ นทรัพย์เครื่ องปลื ้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี -้ ตอบศรัทธา
อะไรเล่าที่บคุ คลประพฤติดีแล้ วนาความสุขมาให้ -ตอบ ธรรม อะไรเล่าเป็ นรสที่ดีกว่ารสทังหลาย-ตอบ
้
สัจจะ
บุคคลมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร นักปราชญ์ทงหลายจึ
ั้
งกล่าวว่ามีชีวิตประเสริฐ -ตอบ ปั ญญา
อธิบาย รส-มีความหมายหลากหลายเริ่มจากความยินดี –สัจจะ-รสพระธรรม –รสแห่งการปฏิบตั ธิ รรม-รสแห่งการบรรลุธรรม
2. สิ่งที่ไม่ทรุดโทรม
อะไรย่อมทรุดโทรม-ตอบ รูป
อะไรไม่ทรุดโทรม –ตอบ ชื่อและโคตร อะไรพาไปสูท่ างผิด-ตอบ ราคะ
อะไรอันตรายต่อธรรม-ตอบความโลภ อะไรสิ ้นไปตามคืนวัน-ตอบวัย
อะไรคือมลทินของพรหมจรรย์-ตอบสตรี
อะไรไม่ใช่น ้าแต่ชาระได้ -ตอบตะบะ
3. ไม่ควรดูหมิ่นสิ่งเล็กน้ อย
กษัตริย์-แม้ เยาว์วยั ก็มีอานาจ อสรพิษ-แม้ ตวั เล็กแต่ก็มีพิษ ไฟ-แม้ เพียงเล็กน้ อยก็ทาลายล้ างได้
ภิกษุ-แม้ อายุน้อยก็อาจบรรลุธรรมได้
4. ว่าด้ วยชรา/มรณะ
สิ่งต่างๆ รวมทังร่้ างกายนี ้ต้ องแก่ชรา แต่ธรรมของสัตบุรุษนันไม่
้ แก่ชรา สัตบุรุษจึงสามารถเข้ าใจสัตบุรุษ

5. ว่าด้ วยผู้รักตน
ผู้มีกาย/วาจา/ใจ สุจริต-ชื่อว่ารักตน แต่ถ้าทุจริ ตชื่อว่าไม่รักตน
6. สัตว์ที่ไม่ประมาทมีน้อย
สัตว์ที่มีทรัพย์แล้ วไม่ประมาทมีจานวนน้ อย ส่วนมากมักกาหนัดในทรัพย์ใช้ ไปในทางผิดเพราะไม่ทราบว่ามีกบั ดักรออยู่
ผลย่อมต้ องรับวิบากอันเลว
7. ความไม่ประมาท
ธรรมะมีประโยชน์ทงชาติ
ั ้ นี ้และชาติหน้ าบัณฑิตพึงไม่ประมาท กระทาบุญกุศลเสมอเพื่อประโยชน์ปัจจุบนั และอนาคต
8. ตโมตมสูตร-บุคคล4ประเภท
มืดมามืดไป-มืดมาสว่างไป-สว่างมามืดไป-สว่างมาสว่างไป
9. ปัพพโตปมสูตร
พระพุทธเจ้ าถามพระเจ้ าประเสนฯ ว่าถ้ ามีคนที่เชื่อได้ บอกว่า มีภเู ขาใหญ่กลิ่งทับผู้คนมาทังสี
้ ่ทิศ จะทาเช่นไร พระเจ้ าประเสน
ฯ ตอบว่าจะสร้ างกุศลและปฏิบตั ธิ รรม เพราะมนุษย์ทกุ คนต้ องตาย แม้ ทรัพย์สมบัติก็มิอาจช่วยได้
10. โลกานุวิจรณมหาราชสูตร
ทุก ๆ วันพระท้ าวมหาราชทังสี
้ ่จะตรวจมนุษย์ว่ารักษาศีลทาบุญเช่นไรและรายงานในธรรมสภาของท้ าวสักกะ
11. เวลาที่เป็ นฤกษ์ ดี [สุปพุ พัณหสูตร]
ทุกกาลเวลาที่บคุ คลประพฤติสจุ ริตทาง กาย/วาจา/ใจ เวลานันคื
้ อฤกษ์ อนั ดี

เสร็จฟั งธรรมะจากพระโอษฐ์ ก็ไปดูวดั ฉิมกัน ท่านอาจารย์พาชมดูโบสถ์ที่พวกเราช่วยกันยกขึ ้นไว้ ตอนนี ้มีปัญหา
คือพื ้นที่ทาใหม่ชนบนน
ั้
้ารั่วซึมลงมาถึงชันล่
้ าง ต้ องรื อ้ พื ้นชันบนออก
้
และเทปูนใหม่ แต่...ทาใหม่แล้ วก็ยงั รั่วซึมอยูค่ รับ ผนัง
ห้ องด้ านล่างที่ว่าจะวาดภาพพุทธประวัติ ก็คงทาไม่ได้ อาจต้ องใช้ ผ้าใบภาพพุทธประวัติแทนครับ ส่วนด้ านในถ้ าแก้ ไขเรื่ อง
น ้าได้ คงต้ องทาสีก่อนครับ ด้ านบนถ้ าแก้ ไขรั่วซึมเสร็ จก็คงปูกระเบื ้องกันครับ ดูแล้ วสงสารท่านมากเลยครับ มีเวลาต้ องเข้ า
มาช่วยท่านรักษาอุโบสถนี ้กันนะครับ สร้ างตังแต่
้ รัชกาลที่ 3 เลยครับ ใครพอจะช่วยได้ บอกกันหน่อยนะครับ ข้ อเสนอแนะมี
มาเยอะครับแต่คนมาช่วยไม่มีเลย

21 - 23 ตุลาคม จาริกบุญถวายผ้ าจานาพรรษา โอกาสในการทาบุญกาลทานนี ้มีเพียง 10 วันต่อปี แม้ ทาได้ ยากแต่
เพื่อการรักษาพระธรรมวินยั ก็ควรแก่การรักษาไว้ คณะของพวกเราจึงเดินทางไปกราบถวายผ้ าจานาพรรษากัน ในปี นี ้เรามา
ทางภาคตะวันออก กาหนดไว้ ตามโอกาสเวลาได้ 16 วัด วัดธรรมสถิต เป็ นวัดแรก เป็ นวัดครูบาอาจารย์ ท่านพ่อเฟื่ อง และครู
จารย์สชุ ิน ตอนนี ้พระเณรไม่มากนักแต่ชีและชีพราหมณ์มากจริ งๆ ถวายเสร็จก็เลยออกกันมาเลยไม่อยากรบกวนพวกเธอ

วัดมาบจันทร์ วัดที่2/61 กราบถวายผ้ าจานาพรรษา พระอาจารย์อนันต์ เมตตาให้ โอวาทคณะเราว่าการรักษาพระ
ธรรมวินัยนัน้ ดีแล้ ว การป่ วยเจ็บทางกายเป็ นของปกติ ใช้ ธรรมรั กษาโดยการพิจารณาให้ เห็นความจริ งของโลกนีใ้ ห้ เป็ น
ธรรมดา ยอมรับและเข้ าใจจริงหลุดพ้ น เพราะหนีไม่ได้ กายนี ้รักษาไว้ ได้ ก็รักษา ไม่ได้ ก็ต้องปล่อยไป ทานศีลภาวนาอย่าได้ ขาด

วัดป่ าคีรีเขต 3/16 มากราบถวายผ้ าจานาพรรษาครูจารย์สนิท วัดป่ าคีรีเขต (วิเศษนิยม) เป็ นวัดที่คณ
ุ ยายกฐิ น -(ยา
สีฟันวิเศษนิยม) มอบที่ให้ สร้ างวัด แต่ก่อนก็พอจะมีที่หน้ าวัดมากกว่านี ้แต่ตอนนี ้วัดขึ ้นมาอยู่บนเขาแล้ วครับ วัดสงบสวยงาม
ดีครับ ทางเข้ าจากแยกนายายอาบสะดวกดีมากมีป้ายติดบอกไว้ เรี ยบร้ อย วัดนี ้มีพระเจ้ าทันใจสีขาวองค์ใหญ่อยู่บนเขา
สวยงามมาก แต่เดิมแบบเป็ นทรงกษัตริย์ แต่ครูจารย์ทา่ นเอาเครื่ องทรงออก ให้ ดเู รี ยบๆแบบวัดป่ า ครับ

สานักสงฆ์ สุขแสงธรรม 4/16 กราบถวายผ้ าจ านาพรรษา ส านักสงฆ์สุขแสงธรรม (เขาลูกช้ าง) ตาบลสองพี่ น้อง
อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี สาขาหลวงปู่ ฝั ก เขาน้ อยสามผาน ท่านเคยฝากเราไว้ ให้ ดวุ ัดท่านด้ วย วัดนีอ้ ยู่บนเขาลูกช้ าง
พืน้ ที่ บริ เวณวัดสวยงามสงบร่ มเย็นมากมองไปไกลๆเห็นภูเขาล้ อมอยู่ปลายสายตา ดู สงบสบายใจ ท่านให้ ธรรมะพวกเรา
เล็กน้ อยก่อนให้ พร ว่าให้ รักษาจิต รักษาการทาบุญนี ้ไว้ ให้ ดี ให้ รักษากาย วาจาใจนี ้ไว้ สร้ างบุญกุศลอย่างไปกระทาในสิ่งไม่ดี
และขออนุโมทนาบุญกับพวกเราด้ วย

วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม 5/16 กราบถวายผ้ าจานาพรรษา วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม สาขาหลวงปู่ แบน มีหลวง
ตาไฉนเป็ นเจ้ าอาวาส วัดเรี ยบร้ อยเป็ นระเบียบสวยงาม แม้ แต่ต้นไม้ ยงั เป็ นแถวเป็ นแนวเลยครับ ใบไม้ ก็อยู่ในคอกอย่าง
เรี ยบร้ อย ศาลาหายักไย่ยงั ไม่ได้ เลยครับ หลวงตาให้ โอวาทพวกเรานานเลยครับ ท่านว่าท่านบวชมา5-6ปี แรกบริกรรมพุทโธ
เท่าไรก็ไปไม่รอด จนวันหนึ่งเข้ าใจว่าต้ องมุ่งไปที่กายกับใจนี ้ จึงเริ่ มภาวนาได้ ท่านว่าทุกอย่างที่นอกจากจิตนันล้
้ วนตกอยู่ใน
ไตรลักษณ์ มีแต่จิตที่ยงั คงอยู่ รูปนาม กายใจนี ้เป็ นแหล่งตาราใหญ่ให้ เราเรี ยนรู้ ศีลคุมกาย/วาจา สมาธิ สมถะพัก วิปัสสนา
ใช้ ปัญญาพิจารณากายใจ เวลาเราเหลือน้ อยลงๆแล้ ว ไปเร่ งเพียรภาวนาเวลาก็จะหมดไป ท่านว่าแม้ แต่ท่านเองตลอด
พรรษานี ้ท่านก็ไม่นอน แต่ใช้ เวลาภวนาตลอดคืน ท่านใช้ การภาวนาของท่านมาเป็ นกาลังใจให้ เราได้ มีความเพียรเผาความขี ้
เกียจในใจเรา กราบครูจารย์ครับ

วัดป่ าคลองมะลิ 6/16 กราบถวายผ้ าจานาพรรษา วัดป่ าคลองมะลิเป็ นวัดป่ าสายธรรมยุต มีหลวงพ่อประเวศ
ปั ญญาธโร เป็ นเจ้ าอาวาส วัดป่ าคลองมะลิตงอยู
ั ้ ่ที่ ต.บ้ านศีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี เป็ นวัดสายวัดป่ าที่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
มากวัดหนึ่งของเมืองจันทบุรี ท่านเป็ นศิษย์ลป.ศรี มหาวีโร ที่ออกธุดงค์ด้วยกับหลวงปู่ เสมอๆ ปี นี ้ท่านไปจาพรรษาที่วดั ป่ า
สามัคคีธรรม จึงไม่พบท่าน กราบถวายรองเจ้ าอาวาสแทน ท่านเล่าว่าปั จจุบนั ไม่ค่อยมีพระมากเหมือนก่อนเพราะทางวัด
ยึดถือข้ อวัตรเคร่งครัด เก็บมือถือไม่ให้ พระใหม่ใช้ กุฎีไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้ามีเฉพาะพื ้นที่ส่ วนกลางเท่านัน้ พระใหม่บางรูปร้ องไห้
ขอกลับบ้ านเลยทังๆที
้ ่โกนผมแล้ ว พื ้นที่ในวัดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมากๆ พระเทพฯท่านเมตตามาทาถนนเข้ าวัดให้ ส่วนบ่อ
น ้าและฝายน ้าทางวัดทาเพื่อเก็บน ้าไว้ ใช้ สนทนาธรรมกับท่านอยู่สกั พัก ถวายผ้ าจานาเสร็จก็ลากลับ แต่ชาวคณะว่าปี หน้ าถ้ า
มาอีกจะขอพักภาวนาที่วดั นี ้ครับ

วัดทรายงาม 7/16 วัดทรายงาม วัดที่ล ป.กงมาท่านสร้ างไว้ และมี ลป.เจี ย้ เป็ นสงฆ์ รูปแรกของวัดขณะนีม้ ี ท่าน
ปราโมทย์เป็ นเจ้ าอาวาส หลังจากที่เดินทางกันมาทังวั
้ ด21ตค.นี ้เราก็มาขอพักภาวนาที่วดั ทรายงาม หญิงพักที่โรงครัวชายพัก
ที่ศาลาใหญ่ หนึ่งทุ่มสวดมนต์ทาวัตรและนัง่ ภาวนาจนสี่ท่มุ เสร็ จก็มานัง่ ภาวนาต่อที่ศาลาจนเช้ า ตีห้าไปสวดมนต์ทาวัตร
เสร็ จก็แยกย้ ายกันทาอาหารถวายสงฆ์ พอเสร็ จก็ไปดูองค์เจดีย์ที่ลป.แบบสร้ างไว้ เพราะฟ้าผ่า เจดีย์ร้าว และมีปัญหาที่ตวั
เจดีย์แตกร้ าวมี นา้ รั่ วซึม สี ทองที่ทาไว้ ใหม่หลุดร่ อนออกมา พิจ ารณากันแล้ วคงต้ องหาช่างปูนมากระเทอะปูนบริ เวณที่
แตกร้ าวออก ยาด้ วยซีเมนต์พิเศษ แล้ วหุ้มด้ วยตระแกรงเหล็กก่อ นที่จะฉาบปิ ด และทิ ้งไว้ จนหายชื ้นค่อยทาสีรองพื ้นและสี
ทองใหม่นะครับ ใครมีความสามารถ ด้ านนี ้ขอแรงไปช่วยกันซ่อมทาเอาบุญด้ วยนะครับ เช้ าถวายจังหันและผ้ าจานาพรรษา
เสร็จก็ลากลับเพื่อเดินทางกันต่อไปครับ

วัดป่ าคลองกุ้ง 8/16 กราบถวายผ้ าจานาพรรษาและไทยธรรมแก่หลวงพ่อเข้ ม
วัดป่ าคลองกุ้ง ตังอยู
้ เ่ ลขที่ ๓ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็ นวัดในสายปฏิบตั กิ รรมฐานในพระอาจารย์
มัน่ ภูริทตั โต โดยมี “พระสุทธิธรรมรังสีคมั ภีรเมธาจารย์ ” หรื อ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ เป็ น ผู้
ก่อตังวั
้ ดป่ าคลองกุ้ง โดยที่มาของการสร้ างวัดป่ าคลองกุ้งนัน้ มีอยูว่ ่า แต่เดิม วัดป่ าคลองกุ้ง เป็ นพื ้นที่ป่าช้ าในเขตพื ้นที่บ้าน
คลองกุ้ง เริ่ มแรกสถานที่แห่งนี ้ได้ รับคาแนะนามาจากโยมอุปัฏฐากหลวงพ่อลี ได้ แก่ หลวงอนุทยั ธาดา นายอาเภอเมือง จ.
จันทบุรีในขณะนัน้ และ คุณนายหงส์ (ภริยา) , ขุนอานาจอานวยกิจ นายอาเภอกระโทกสมัยนัน้ ( อ.โชคชัย) จ.นครราชสีมา
คุณนายกิมลัง๊ (ภริยา)
ขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ หลวงพ่อลีท่านได้ ออกธุดงค์ในหลายจังหวัดและมีผา่ นมายังตัวเมืองจันทบุรี จึงได้
มีโอกาสเทศนาอบรมสั่งสอนญาติโยมให้ ปฏิบตั ิกรรมฐาน ทาให้ ชาวบ้ านเลื่อมใสศรัทธา และนิมนต์ ให้ ท่านพานักอยู่จา
พรรษาที่วดั ป่ าคลองกุ้ง หลวงพ่อลี ท่านพิจารณาเห็นว่าต่อไปภายภาคหน้ าวัดป่ าคลองกุ้งจะเป็ นอีกหนึ่งวัดที่มีประชาชนมา
ปฏิบตั ิกรรมฐานกันเป็ นจานวนมาก ท่านจึงรับนิมนต์จาพรรษาอยู่ที่นี่เพื่อโปรดญาติโยมโดยการสอนการปฏิบตั ิกรรมฐาน
ให้ แก่ญาติโยม เป็ นเวลา ๑๔ พรรษา ตรงกับ ปี พ.ศ.๒๔๙๒
หลังจากนันหลวงพ่
้
อลีจงึ ได้ ธุดงควัตรไปยังประเทศอินเดียและกลับมาที่ประเทศไทยอีกครรัง้ กระทัง่ ได้ สร้ างวัดอ
โศการาม จ.สมุทรปราการขึ ้น ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ จากนันเป็
้ นต้ นมา ท่านจึงจาพรรษาที่วดั อโศการามจนถึงวันมรณภาพ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๐๔

วัดป่ าแก้ ว 9/16 กราบถวายผ้ าจานาพรรษาวัดป่ าแก้ วแก่พระอจ.จงกล วัดป่ าแก้ วนี ้เป็ นวัดที่มีที่ ปฏิบตั ภิ าวนาที่
สะดวกสบายมาก มีพระอจ.จงกลเป็ นผู้สอน วิวมองออกไปจากระเบียงศาลาเห็นเขาคิชฌกูฏ สวยงามและอากาศสดชื่น
มากๆมาแล้ วปลอดโปร่งใจ ก่อนกลับท่านบูชามาทักเรา ท่านบวชเป็ นพระได้ สามพรรษาแล้ ว ไม่ได้ พบกันนานเลย ท่านจงกล

ท่านถามพวกเราว่าทาอะไรกันเราตอบว่าทางานมูลนิธิฯ ท่านว่าทางานให้ ผ้ อู ื่นก็ดีแต่ต้องรู้จกั ให้ ตนเองก่อนด้ วย! ส่วนเรื่ อง
การปฏิบตั ทิ า่ นให้ ตดั เวลาว่างๆของเราแล้ วตังใจบริ
้
กรรมเช่นพุทโธ อุทิศบุญกุศลให้ ผ้ ทู ี่เรารักเช่นมารดาบิ ดา เริ่มต้ นจะเป็ น
15-30นาทีหรื อ1ชม.ก็ได้ ไม่ต้องคิดว่าจะได้ อะไร ให้ ภาวนาไปอยู่กบั พุทโธ ก็เป็ นกุศโลบายที่ดีนะครั บ

วัดป่ าสิริจนั โทธรรมานุสรณ์ 10/16 กราบถวายผ้ าจานาพรรษาพระอาจารย์สมเดช สิริจนั โท เจ้ าอาวาส (ท่านอาพาธ
จึงไม่ได้ ออกมารับ) วัดนี ้เป็ นเสนาสนะป่ าที่เงี ยบสงบสวยงามจัดที่เนินเขาสร้ างอาคารต่างๆอย่างมีระเบียบ ท่านเจ้ าอาวาส
เป็ นสายกรรมฐานศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ปั จจุบนั ท่านอายุ63แล้ ว พระที่มารับผ้ าจานาฯแทนท่านสนทนากับเรา
พอสมควร และอนุโมทนาบุญกับคณะเราที่ร่วมกันรักษาพระธรรมวินยั ไว้

วัดเขาสุกิม 11/16 กราบถวายผ้ าจานาพรรษาลป.สมชายวัดเขาสุกิม วัดเขาสุกิมมีเนื ้อที่ในการขออนุญาตสร้ างวัด
จานวน 6 ไร่ 50 ตารางวา มีเนื ้อที่เป็ นของวัด 3,344 ไร่ ต่อ มาได้ ยกที่ให้ โรงเรี ยนมัธยมวัดเขาสุกิม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวัด
เขาสุกิม 14 ไร่ จึงเหลือเนื ้อที่ของวัด 3,280 ไร่ หลวงปู่ สมชาย ฐิ ตวิริโย ได้ เริ่ มบุก เบิก จนเป็ นที่ร้ ู จกั ของผู้ปฏิบตั ิธรรมและ
สาธุชนทัว่ ไปเป็ นที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ เป็ นสถานที่มีความสาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เริ่ มสร้ างวัดเขาสุกิม ใน ปี พ.ศ. 2509
พันโทสนิท พร้ อมด้ วยคุณนายประนอม บูรณะคุณและคุณรัตนา เอกครพานิช ได้ มีจิต ศรัทธาบริ จาคที่ดิน จานวน 6 ไร่ 50
ตารางวา ถวายเพื่อสร้ างวัด ตลอดระยะเวลาที่ หลวงปู่ สมชาย ฐิ ตวิริโย ได้ ก้าวขึ ้นมาบนภูเขาสุกิมแห่งนี ้ นับเป็ นระยะเวลาถึง
30 ปี ( 2507-2543 ) หลวงปู่ ท่านเป็ นผู้บกุ เบิก ริเริ่มและสร้ างสรรค์ภูเขาซึ่งเป็ นป่ าดงดิบ ให้ เป็ นวัดที่ร่มรื่ น เป็ นสถานที่ปฏิบตั ิ
ธรรมของพระภิ กษุ ส าม เณรและผู้ที่ ส นใจปฏิ บัติกรรมฐาน เป็ น สถานที่ ทัศนาการของประชาชนทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พวกเรามาครัง้ นี ้นอกจากได้ ถวายผ้ าจานาพรรษาแล้ ว ยังได้ ร่วมทาบุญร่วมสร้ างพระมหาเจดีย์ถวายท่านอีก
ด้ วย พระที่ท่านมารับผ้ าจานา ท่านทัก ว่าเคยเจอเรา หลังสนทนากัน ท่านเป็ นคนหนองวัวซออยู่ใกล้ วดั ถา้ เต่าแต่กลัวถ้ าอยู่
แถวบ้ านทางบ้ านจะให้ ลาสิกขาเลยมาอยูไ่ กลจากบ้ านหน่อย กราบระลึกคุณท่านพ่อครับ

วัดภูมาศ 12/16 วัดป่ าภูมาศ อ.บ้ านค่าย จ.ระยอง เป็ นวัดใหม่สายพระอจ.อนันต์ เจ้ าอาวาส พระอาจารย์
มหาศิรัส ปสันนจิตโต เคยอยู่กับพระอจ.อนันต์และอจ.ตัน๋ สายหนองป่ าพง ท่านมาปรับแต่งพื ้นที่ให้ เป็ นเสนาสนะวัดป่ าใน
หุบเขาที่สวยงามมากมีน ้าพุดขึ ้นในพื ้นที่และไหลผ่านตามร่องน ้าในวัดทาให้ พื ้นที่ช่มุ ชื ้นต้ นไม้ เขียวขจี ร่มรื่ นสงบสวยงามสม
เป็ นวัดป่ าสาหรับประพฤติปฏิบตั ิธรรม ท่านเคยพบกับคณะมูลนิธิฯตังแต่
้ ท่านอยู่ที่มาบจันทร์ จึงคุ้นเคยกันพอควร ท่านคุย

เรื่ องการจัดบริ เวณเสนาสนะต่างๆที่ดแู ล้ วเหมาะสม ประหยัดเรี ยบร้ อยมาก ท่านยังได้ พาชมสถานที่ที่จะทาเป็ นลานปฏิบตั ิ
ธรรมและที่สาหรับสร้ างโบสถ์ใหม่ด้วย กฐิ นที่กาลังจะมาถึงคือวันที่ 28 ตค.นี ้ครับ ท่านให้ ข้อคิดว่ามะเร็ งนันไมมี
้
มีแต่เซล
ร่างกายที่ผิดปกติ เรื่ องในโลกไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตาย รักษาศีลทาบุญเป็ นเบื ้องต้ นไว้ ให้ ได้ เสมอๆ

วัดป่ าโพธิญาณรังสี 13/6 วัดโพธิญาณรังสี (วัดเขามดง่าม) สาขาวัดหนองป่ าพง ที่ ๑๕๔ บ.คลองตะเคียน ต.คลอง
พลู อ.หนองใหญ่ ชลบุรี (พระอาจารย์สนุ ยั สุธมฺโม) วัดสุดท้ ายของวันที่ 2 เป็ นวัดที่13 คณะเราขอพักภาวนาที่วดั แห่งนี ้ เย็น
ไปซื ้อกับข้ าวมาเตรี ยมทาจังหันถวายสงฆ์ กลับมา6.30น.เริ่ มทาวัตรสวดมนต์จนสามทุ่มและนัง่ ภาวนาต่อจนเที่ยงคืน ตก
กลางคืนมีน้องช้ างตัวใหญ่มาเยี่ยมเยียนภายในวัดได้ ยินเสียกิ่งไม้ หัก พอพ้ นบริ เวณวัดชาวบ้ านก็จุประทัดไล่เขาอีก เรา
ภาวนาต่อกัน ณ ที่พกั จนเช้ าตีห้าลุกขึ ้นมาทาจังหันกัน ส่วนหนึ่งก็ไปตามรอยเท้ าช้ าง เราไปดูอโุ บสถใหม่ที่กาลังก่อสร้ างอยู่
คุยกันเรื่ องการก่อสร้ างวัสดุฯลฯ จนท่านอจ.สุนยั ไม่ได้ ออกบิณฑบาตรเลยครับ ประมาณ7.30น.ถวายจังหัน เสร็ จท่านให้
สัมโมทนียกถา ว่าขออนุโมทนากับบุญที่คณะเราได้ กระทา ก่อนลากลับทางมูลนิธิฯได้ ร่วมถวายปั จจัยสร้ างโบสถ์ 100,000
บาท กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

วัดบุญญาวาส 14/16 พระอาจารย์อคั รเดช (ตัน๋ ) ถิรจิตโต เจ้ าอาวาสวัดบุญญาวาส ตาบลบ่อทอง อาเภอบ่อทอง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นสาขาที่ 130 ของวัดหนองป่ าพง เกิดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2498 บวชเป็ นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9
กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ณ พระอุโบสถวัดหนองป่ าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็ นพระอุปัชฌาย์ ที่วดั กาลังจะ
ฉลองโบสถ์ใหม่ใน11พย.นี ้พร้ อมงานกฐิ นครับ เริ่ มวัดบูญญาวาสเมืิ่ปี 2533 อายุได้ ๓๕ ปี พรรษา ๑๒ ได้ เดินทางมาพานักที่
ป่ าแห่งนี ้ บ้ านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ซึ่งพื ้นที่ป่าแห่งนี ้เป็ นของครอบครัวนายบุญ-นางเซี่ยม เจนจิรวัฒนา
ดูแลรักษาอยู่ โดยมีอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกสวนยางพารา สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ อ้ อย ยูคาลิปตัส สัปปะรด และอื่นๆ
อยู่ทางด้ านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต้ ของพืน้ ที่ป่าแห่งนี ้ ป่ านี ้มีพืน้ ที่อยู่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ พื ้นที่แห่งนี ้เดิมเป็ นป่ า
สงวน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีการทาสัมปทานตัดไม้ ชาวบ้ านได้ เข้ ามาจับจองพื ้นที่ทาไร่ ทาสวน และซื ้อสิทธิ์ ที่ดินกัน ซึ่ง
นายบุญ เจนจิรวัฒนา ก็ได้ ซื ้อสิทธิ์ ที่ดินบริ เวณนี ้เพื่อทาเกษตรกรรม และได้ เก็บรักษาพื ้นที่ป่าแห่งนี ้โดยคิดว่า จะเก็บไว้ ให้
ลูกหลานดูว่าอดีตนัน้ สภาพป่ าเป็ นอย่างไร จึง เหลื อพืน้ ที่ ป่าเป็ นที่ ราบ บริ เวณนีเ้ พี ยงแห่ง เดียว นอกนัน้ เป็ นป่ าอยู่ตาม
เทือกเขาหรื ออยูบ่ นภูเขา คุณสุวารี เจนจิรวัฒนา (พี่ฮ้ นุ )บุตรสาวนายบุญ และคุณสุวฒ
ั น์ เจนจิรวัฒนา ซึง่ เป็ นน้ องชาย ได้ พา
เราเข้ ามาพักภาวนาที่ป่าแห่งนี ้ คุณสุวฒ
ั น์ เจนจิรวัฒนา ได้ สร้ างกุฎีให้ พกั ภาวนา ๑ หลัง ในขณะนันเราพั
้
กภาวนาอยู่เพียง
รู ป เ ดี ย ว จ น ปั จ จุ บั น วั ด พั ฒ น า ไ ป อ ย่ า ง ม า ก มี ทั ้ ง พ ร ะ เ จ ดี ย์ แ ล ะ อุ โ บ ส ถ ที่ ส ว ย ง า ม ม า ก
เช้ านี ้เรากราบถวายผ้ าจานาพรรษาและฟั งโอวาทจากท่าน ท่านให้ พิจารณาเข้ าใปในกายในใจให้ เป็ นปกติ จะเจ็บจะป่ วยก็
ให้ เป็ นแค่กาย กายนี ้เหมือนเรื อถ้ ามันพุมนั พักซ่อมไม่ได้ ก็เปลี่ยนเรื อลาใหม่เสีย การปฏิบตั ิภาวนานันต้
้ องตังใจท
้ าให้ เป็ นนิสยั

เพื่อให้ มีกาลังสู้กบั กิเลสเครื่ องเศร้ าหมองในใจ เมื่อมีกาลังอ่อนกิเลสก็ชนะเราได้ จึงต้ องมีความเพียร อย่าท้ อถอยจะได้ ขจัดกิ
เลศออกไปจากใจนี ้ได้ ก่อนกราบลาท่านคณะเราก็ได้ ร่วมปัจจัยสาหรับพระอุโบสถใหม่ด้วย กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน
ครับ

วัดป่ าอัมพโรปัญญาวนาราม 15/16 วัดป่ าอัมพโรปัญญาวนาราม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตาบลคลองกิ่ว อาเภอบ้ านบึง
วันที่ 8 ก.พ. ภายหลังสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณโปรดเกล้ าฯ ตังสมเด็
้
จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)
วัดราชบพิธ สถิ ตมหาสี ม าราม เป็ น พระสัง ฆราชองค์ ที่ 20 แล้ วนัน้ สถานที่ ปฏิ บัติธ รรมที่ น่า สนใจของบุค คลทั่วไปของ
พระสังฆราชองค์ใหม่ คือ วัดป่ าอัมพโรปัญญาวนาราม อ.บ้ านบึง จ.ชลบุรี ซึ่งได้ รับการบริจาคที่ดนิ จากนายปัญญา และนาง
มะลิวรรณ ตังเด่
้ นชัย ผู้รับเหมาก่อสร้ างในพื ้นที่ จ.สมุทรปราการ ประมาณ 200 ไร่เศษ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ได้ มอบหมาย
ให้ พระอาจารย์ปรี ดา ฉนฺทกโร หรื อหลวงพ่อทุย ดูแล ท่านจึงได้ สง่ พระที่วดั มาดูแลอีกต่อหนึง่
คณะเราได้ เข้ าเยี่ยมชมวัดที่สวยงามมีระเบียบเรี ยบร้ อยอีกแห่งหนึ่ง พอเดินมาสุดขอบสระก็พบกับพระหลวงตาแดง
ที่เป็ นรักษาการเจ้ าอาวาส พักอยู่ที่กุฎี เล็กๆท้ ายวัด คุยกันสักพักท่านก็ ทกั ว่าจาท่านได้ ไหม เพราะท่านเคยอยู่กับลป.แบบ
และลป.อ้ มและยังพรรษาเดียวกับพระอจ.แมวที่เราสนิทด้ วย จึงคุยกันอยู่นานมาก จนฝนตกจนฝนหายจึงลาท่านกลับมา
ท่านว่าผ้ าจานาพรรษาคงจะมีประโยชน์มากสาหรับพระที่ ปฏิบตั ิภาวนาที่ดงหลวงและภูพานที่เราไปถวายเมื่อหลายปี ก่อน
เพราะส่วนใหญ่อยู่กันวัดละรู ปเดียว เราจึงรับปากว่าจะไปอีกครัง้ ท่านให้ โอวาทเรื่ องการอยู่ร่ วมกับพ่อแม่ครู อาจารย์ต้อง
ระวังใจ ท่านจะสัง่ ให้ เราทางานหลากหลายอย่างซึ่งบางอย่างเราก็ทาไม่เป็ นต้ องเริ่มใหม่หมด บางครัง้ วันนี ้สัง่ อย่างนี ้พรุ่งนี ้ก็
เปลี่ยนแล้ ว เราอย่าไปตาหนิท่านเพราะท่านสอนเราให้ รอบคอบอ่อนตัวเปลี่ยนแปลงได้ สอนให้ เราลดอัตตาตัวตนและทิฐิ
มานะเราลง ท่านว่าท่านเองครู จารย์ให้ ทางานหนักตลอด ท่านก็จะตังใจท
้ าอย่างเต็มที่เพราะทุกอย่างเป็ นงานที่ชอบ-เวย
ยาวัจจมัย- การขวนขวายช่วยทาในสิ่งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ต่อส่วนรวมด้ วยความสุจริ ตใจ เป็ นบุญเพราะไม่ได้ ทาให้ ใคร
ผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็ นสาธารณะประโยชน์จริ งๆ ครู จารย์ท่านลป.ทุย สอนให้ ***"จดจ่อ"*** คือต้ องมีสมาธิ จดจ่อตังใจ
้ มีปัญญา
พิจ ารณาให้ ผ ลงานออกมาดีที่ สุด ฟั ง แล้ วนึก ถึง คาสอนของตรู จ ารย์ ห ลวงตาพระมหาบัวว่า ***"ส ารวม ระวัง "*** ซึ่ง ก็
คล้ ายๆกัน ทาให้ เราทราบว่าการปฏิบตั ภิ าวนานันมิ
้ จาเป็ นต้ องทาตามรูปแบบ*-นัง่ สมาธิ-เดินจงกรม-*เท่านัน้ แต่การงานทุก
อย่างที่ เป็ นสาธารณะประโยชน์ และเราตัง้ ใจทาจริ ง ๆทัง้ -ศีลสมาธิ ปัญญา-ก็อยู่ตรงนัน้ มรรคคือตรงนี เ้ อง การที่ เราทา
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์นี ้จึงสาคัญ ขอให้ ตงใจท
ั ้ าจริ งๆก็จะได้ เช่นกัน เหมือนการทาบุญนี ้ เราได้ บุญตังแต่
้ เริ่ มคิดเริ่ ม
เตรี ยมตัวเตรี ยมของต่างๆแล้ ว แม้ มิได้ มากล่าวถวาย ตายไปก็ได้ บญ
ุ แล้ ว การกล่าวคาถวายหรื อระเบียบประเพณีนนเป็
ั ้ นกุศ
โลบายให้ ทกุ ๆคนหรื อคนอื่นๆได้ บญ
ุ ไปด้ วย (เหมือนที่เราเอาเรื่ องจาริกบุญนี ้มาลงในเฟตให้ เพื่อนๆนี่ไง) กราบอนุโมทนาบุญ
กับทุกๆท่านนะครับ ว่างมีเวลาไปนะครับ ใกล้ ๆแค่นี ้เอง น่ากราบน่าไหว้ นา่ เลื่อมใส....สาธุในพระคุณ-คุณงามความดี-ปฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ชิ อบครับ

วัดเขาฉลาก 16/16 จบทริปบุญผ้ าจานาพรรษาปี นี ้ ที่วดั หลวงพ่อไช่ บุญที่กระทาได้ เพียงสิบวันในหนึง่ ปี ปี หนึง่ มี
เพียงครัง้ เดียว
"พระครูวิสทุ ธิสงั วร" หรื อ "หลวงพ่อใช่ สุชีโว" วัดปาลิไลยวัน ต.บางพระ อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี เป็ นพระเถระผู้มีปฏิปทา
เคร่งครัดพระธรรมวินยั ยิ่ง เป็ นพระสายปฏิบตั ิวิปัสสนากัมมัฏฐานดาเนินตามรอยหลวงปู่ มัน่ ภูริทตั โต บูรพาจารย์แห่งพระ
เถระ
อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า ใช่ รอดเงิน เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2462 ณ หมู่ 1 ต.วัดหลวง อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อนายปุยและนางจาก รอดเงิน ครอบครัวประกอบอาชีพชาวนา อายุ 22 เข้ าพิธีอุปสมบท เมื่อวัน
จันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2484 ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีพระครู สนุ ทรธรรมรส วัดอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง
จ.ชลบุรี เป็ นพระอุปัชฌาย์ , พระอธิการบุญมา วัดอุทยานนที ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็ นพระกรรมวาจาจารย์ และ
พระอธิการบุญยอด (พระอาจารย์ยอด) วัดโพธิ์ ต.บ้ านโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็ นพระอนุสาวนาจารย์ ละสังขาร เช้ าวันศุกร์ ที่
6 ตุลาคม 2538 สิริอายุ 76 พรรษาที่ 53 ครูจารย์หลวงตาท่านรับรองว่าเป็ นพระปฎิบตั ิดีปฎิบตั ิชอบองค์หนึ่ง ท่านเคยมารับ
ผ้ าป่ าช่วยชาติที่นี่เมื่อ2544
กราบถวายผ้ าจานาพรรษาพระอาจารย์สวุ ิทย์และพระอาจารย์ปอ้ มที่กฎุ ี ท่านให้ พรให้ แข็งแรงทางานต่อไปได้ นานๆ
ท่านว่าท่านเป็ นมะเร็งต่อมน ้าลาย รักษาที่รพ.จุฬา คุณหมอที่รักษาทุกท่านน่ารักใจดีและดีตอ่ ท่านมาก ปั จจุบนั ยังมี นดั ตรวจ
กับทางรพ.อยูเ่ ลย ท่านรักษาได้ ทนั ตังแต่
้ ต้นจึงไม่เหลือเซลมะเร็งแล้ ว ท่านจึงขอให้ เราหายเช่นกัน กราบอนุโมทนาครับ

มอบถวายวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร ( -วัดป่ าอันเป็ นศิริมงคลของพระเจ้ าแผ่นดิน- )เสาร์ 27 ตุลาคม 61 มูลนิธิดวงแก้ว
ฯ โดย คุ ณ กาญจนา และคุ ณวิจิตร นากล่ าวคาถวายวัดป่ าแก้วฯแด่พระสงฆ์ ผูอ้ ยู่ในทิ ศทั้ง ๔ ที่ มาแล้วและยังไม่ได้มา ขอ
พระสงฆ์โปรดรั บ ซึ่ งเสนาสนะ กับทั้งบริ วารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุ ข เพื่อพระ
นิพพาน และเพื่อความเจริ ญถาวรในพระพุทธศาสนาสื บไป
ความเป็ นมาของวัดป่ าแก้วฯ พระอาจารย์มหาจักรายุธ เจ้าคณะอาเภอโพนนาแก้ว จ.สกลนคร เมตตามาสอนพวกเราที่
วัชรธรรมสถานขององค์หลวงตาพระมหาบัว ท่านดาริ วา่ อยากจะได้วดั ป่ าเล็กๆที่สับปายะแก่การปฎิ บตั ิภาวนาเหมือนวัดป่ า
บัวแก้วฯบ้าง ต่อจากนั้นมีผมู ้ าถวายที่ดินให้ท่านที่บา้ นหนองกระบอกสามแปลง เราจึงวางแผนผังหลักเสนอให้ท่านพิจารณา
พอท่านเห็นชอบ เราจึงเข้าไปเริ่ มสร้างเสนาสนะให้เมื่อเดือนเมษายน แต่ท่านอจ.อยากจะให้พระเข้าจาพรรษาได้ในปี นี้ เลย เรา
จึงเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่เดื อนเมษายน และวางศิลาฤกษ์ใน19 พ.ค.61 จนแล้วเสร็ จในเดือนก.ค.ครบสามเดือนพอดี จึงทาให้
พระเข้าจาพรรษาได้ทนั เข้าพรรษาปี นี้ พวกเราได้ดาเนิ นการสร้างกุฎีสี่หลัง กุฎีเจ้าอาวาสหนึ่ งหลัง ซ่ อมแซมกุฎีที่ยงั ไม่เสร็ จ
เดิ มอีกสองหลัง ห้องน้ าสาหรับฆราวาสหน้าศาลาใหญ่6ห้อง ห้องน้ าสาหรับสงฆ์4ห้องอีกหนึ่ งหลัง ศาลาโรงน้ าร้ อน ศาลา

อุโบสถ พระประธาน และพระพุทธรู ปยืนภาวนา พร้อมฐาน ระบบไฟฟ้า/น้ าบาดาล ฐานถังเก็บน้ าพร้อมถังน้ า ปรับปรุ งพื้นที่
ในวัดตามผัง หลัก ที่ ต้ งั วางไว้ ในพรรษาแรกนี้ มี พ ระจ าพรรษา 7 รู ป ด้วยกัน หลัง ออกพรรษา พวกเราจึ ง พากันมาถวาย
เสนาสนะแห่ ง นี้ พ ร้ อมกฐิ นแรกของวัดแห่ ง นี้ โดยถวายเป็ นพระราชกุ ศ ลแด่ พระเจ้า อยู่หัวรั ช กาลที่ 10 กระผมขอกราบ
อนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในมหากุศลครั้งนี้ และขอให้บุญกุศลนี้ ดูแลส่ งเสริ มท่านทั้งหลายตลอดทุกภพชาติจนถึ ง
พระนิพพานนะครับ ดังคากล่าวถวายเสนาสนะนี้ : ผลบุญครั้งนี้ โปรดเป็ นพลวะปั จจัย เสริ มส่ งให้ขา้ พเจ้าทั้งหลาย แม้เกิดใน
ชาติใดภพใด ก็ขอให้เป็ นผูเ้ จริ ญด้วยจตุรพิธพรชัย ตั้งอยูใ่ นอริ ยมรรคและตรัยสรณคมณ์ จนถึงซึ่ งพระนิพพาน แม้จะถึงคราว
ละสังขารไปจากโลกนี้ ก็ขอให้ขา้ พเจ้าทั้งหลายไปได้ดีโดยสงบปราศจากทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ

กฐิ นแรกของวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร 27 ตค.61 หลังจากมอบเสนาสนะวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธรเสร็ จเรี ยบร้ อย พวกเราก็
กราบถวายกฐิ นแด่สงฆ์ โดยมีคณ
ุ หมอสพฤดีเป็ นประธานกล่าวนาถวาย โดยมีคณะมูลนิธิดวงแก้ วฯมาร่วมเป็ นเจ้ าภาพร่วม
31ชีวิต(30ปี มลู นิธิดวงแก้ วฯพอดีเลยครับ) หลังถวายผ้ ากฐิ นก็ตามด้ วยบริ วารกฐิ นเป็ นปั จจัยจากทางมูลนิธิ 123,000บาท
และจากทางประชาชนในพื ้นที่อีกประมาณ60000บาท รวม183000บาทครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ร่วมใน
บุญครัง้ นี ้นะครับ ขอบุญกุศลนี ้จงนาส่งท่านทังหลายให้
้
ถึงซึ่งความสุขความเจริ ญยิ่งทังทางโลกและทางธรรมและขอถวาย
้
บุญนี ้เพื่อบูชาพระคุณ มารดา บิดา ครูบาอาจารย์ รวมทังญาติ
้
ทงหลาย
ั้
และขออุทิศให้ เทพยดาผู้สถิตในทิพยสถานทุกแห่ง
หน สรรพสัตว์ทงหลายทั
ั้
งปวงที
้
่ทอ่ งเที่ยวอยูใ่ นภพน้ อยภพใหญ่ ขอเชิญบรรดาเจ้ ากรรมนายเวร มาร่วมอนุโมทนา และรับเอา
ส่วนบุญกุศล ที่ข้าพเจ้ าได้ กระทาในครัง้ นี ้โดยทัว่ ถึงกัน และโปรดอโหสิกรรมให้ กบั ข้ าพเจ้ าทังหลายด้
้
วยเถิ ด

2 7 ต.ค. 61 วัดป่ าบ้ านตาด ออกจากถวายวัดป่ าแก้ วบดินทร์ ธร ก็มากราบพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว ณ
วัดป่ าบ้ านตาด เราจะไปไหนทาอะไรก็คิดถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอ กราบท่านแล้ วก็คยุ บอกความเป็ นไปของเรา
ทังผลในการปฎิ
้
บตั แิ ละการงานต่างๆที่เราทาไปถวายท่าน เหมือนสมัยที่ท่านยังคงธาตุขนั ธ์อยู่ เรามากราบพระประธานพบ
พระศาลา จึงได้ เสวนากันเรื่ องเก่าๆ ทาให้ คดิ ถึงสมัยเราบวชเรี ยน ณ ที่แห่งนี ้ – บ้ านของเราเช่นกัน

วัดป่ าภูหินร้ อยก้ อน-(วัดป่ าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ ) กราบนมัสการพระอาจารย์สุนทร เจ้ าอาวาสวัดป่ าภูหิน
ั้
ร้ อยก้ อน ท่านเป็ นศิษย์ของพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบัว รุ่นเดียวกับพระอาจารย์วทยาวัดป่ าดอยแสงธรรมฯฝาง ตังแต่
ท่านออกมาจากบ้ านตาดก็ไปช่วยองค์หลวงปู่ ลีสร้ างวัดภูผาแดง และช่วยพระอาจารย์วนั ชัยสร้ างวัดป่ าภูสงั โฆ ก่อนมาอยูท่ ี่นี่

ซึ่งเดิมเป็ นวัดเก่าอยู่แล้ วแต่กนั ดารมากจนไม่มีใครอยู่ได้ ท่านได้ ปรับแต่งบริ เวณที่เป็ นป่ ามันและอ้ อยจนกลับมาเป็ นป่ าอีก
ครัง้ กว่ายีสิบปี แล้ ว พวกเรามีโอกาสดีที่ได้ มาพบท่าน ทางวัดดาริ ว่าจะจัดทาสถูปบรรจุอฐั ิ ธาตุขององค์พ่อแม่ครูจารย์หลวง
ตาพระมหาบัวบนภูเขา เราจึงมีโอกาสร่วมบุญด้ วยถึงแม้ จะไม่มากนักก็ตาม เพื่อนๆมีโอกาสมาช่วยกันนะครั บ

28 ต.ค. กฐิ นวัดป่ าศรัทธาถวาย กราบหลวงพ่อบุญมี ร่วมถวายผ้ าและปัจจัย พร้ อมใส่บาตรพระสงฆ์ 90รูป ร่วมโรง
ทาน ชมเสนาสนะภายในวัดที่ปรับปรุงไปได้ อย่างสวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และดีใจยิ่งที่มลู นิธิได้ มีโอกาสเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการก่อสร้ างและการปรับปรุงบ้ างบางอาคารครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

กฐิ นวัดภูสังโฆ กราบถวายผ้ ากฐิ นพร้ อมบริ วารและปั จจัยร่ วมกับคณะเจ้ าภาพและคณะศรัทธาทังหลาย
้
ณ วัด
ภูสังโฆ พระอาจารย์วนั ชัย ครู อาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนเรามาหลายสิบปี ได้ พบได้ เจอเพื่อนๆเก่าหลายท่าน ได้ พบได้ เห็น
สถานที่ที่เราเคยมาปฏิบตั ภิ าวนา เป็ นสุขใจยิ่งครับ

กฐิ นวัดภูผาแดง กราบหลวงปู่ ลี ณ ภูผาแดง ร่ วมบุญสร้ างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงปู่ นึกถึงสมัยก่อนที่
หลวงปู่ สร้ างวัดภูผาแดง สร้ างถ ้าเสนาสนะที่ถวายองค์หลวงตา สมัยก่อนที่เรามาท่านเมตตาสอนเราครัง้ ๆหนึ่งเป็ นชม.สอง
ชม. แม้ ตอนที่ได้ ไปดูแลองค์หลวงตาที่บ้านตาดท่านก็เมตตาเรี ยกไปคุยทุกวัน เสียดายวันนี ้ท่านไม่พดู คุยกับใครแล้ ว กราบ
อาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยปกปั กคุ้มครององค์หลวงปู่ ด้วยนะครับ ส่วนเจดีย์ โครงสร้ างก็ใกล้ เสร็จแล้ วครับ โรงทานก็ยงั มี
อยู่ คณะเราได้ ไปอุดหนุนกันอย่างมีความสุข กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้ วยครั บ

วัดถ ้าสหายธรรมจันทร์ นิมิ ต กราบหลวงปู่ ด้ วยความเคารพ ถวายปั จจัย ไทยธรรม และผ้ าบังสุกลุ เสร็ จแล้ วพากัน
ปฎิบตั ิภาวนา และถวายปานะ แม่ชีลาใย สนทนาเรื่ องต่างๆระลึกถึงวันเวลาที่มาปฎิบตั กิ บั หลวงปู่ เมื่อสิบยี่สิบปี ก่อน ท่านให้
นัง่ ภาวนาครัง้ ละห้ าชม.วันละสามครัง้ พระเณรก็ยงั ไม่มากเท่าปั จจุบนั ผู้คนมาปฎิบตั ิก็ยงั ไม่มาก วันเวลาที่ได้ พดู คุยถามข้ อ

สงสัยกับหลวงปู่ ก็มีได้ เกือบทุกวัน ปั จจุบนั มาเราก็ไม่กล้ ารบกวนท่าน พระเณรก็เป็ นร้ อยแล้ ว แต่ทกุ องค์ก็ต้องปฎิบตั ิภาวนา
อย่างน้ อยสี่ชม.ต่อวัน จึงจะอยูใ่ นวัดได้ กราบอนุโมทนาครับ

กฐิ นวัดป่ าหนองแซง ร่วมกฐิ น และสร้ างพระใหญ่กบั หลวงปู่ เสน ท่านว่าโครงสร้ างใกล้ เสร็จแล้ ว เดือนธค.วันที่ 9 ก็
จะเริ่มปิ ดผิวองค์พระแล้ วครับ เราได้ ร่วมบุญเป็ นครัง้ ที่สองแล้ วครับ ท่านยังเมตตาสนทนาหลายๆเรื่ องและยังให้ พรให้ น้องให้
ได้ ลูกแฝดสมใจอีกด้ วย เสร็ จจากสนทนกับลป.เราก็ ไปชมบริ เวณวัด กราบหลวงปู่ บัว ทาความเคารพโดยประทักษิ ณรอบ
เจดีย์องค์ทา่ น แล้ วพาคณะไปเลี ้ยงปลาที่สระหลังเจดีย์ ก่อนจะลากลับกัน กราบอนุโมทนากับทุกๆท่านในคณะครั บ

