
ตุลาคม 2561 
 วดัป่าบวัแก้ว ญาณสมัปันนสุรณ์  5ปีผ่านไป วดัป่าบวัแก้วเป็นป่าแล้วนะครับ ปีนีฝ้นตกทกุวนักว่าสามเดือน ชืน้ไป
หมดเพิ่งหยดุตกมาได้สองสามวนัเองครับ ตามอาคารมีคราบน า้ฝนและเชือ้ราอยู่บ้าง คงต้องรบกวนเรียนเชิญชาวบ้านมา
ออกแรงเตรียมงานกฐิน ตดัต้นไม้บริเวณรอบๆ อาคารตา่งๆ ออกไปจะได้ปอ้งกนัอาคารเสนาสนะตา่งๆ ให้สะอาดและสปัปา
ยะมากขึน้ พิธีกฐินปีนี ้10-11 พ.ย.นะครับ เรียนเชิญทกุๆ ทา่นครับ กฐินสามคัคีครับ หลงัจงัหนัเช้า 11 พ.ย.นีค้รับ 

     

    
อาคาร 70 ปี พระอาจารย์บญุมี ตรวจดงุานก่อสร้างรพ.ดา่นมะขามเตีย้ เร่ิมงานไฟฟ้าและฝา้เพดานแล้วครับ คง

ใช้เวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์จึงจะเร่ิมทาสีภายในได้ครับ งานด้านนอกท่ียงัค้างอยู่ก็เร่ิมตอ่ให้เสร็จครับ อาทิตย์หน้าก็เป็น
งานบนัใดและบอ่บ าบดัน า้เสียแล้วครับ คงต้องอีกสามส่ีเดือนกว่าจะเป็นรูปร่างนะครับ พ่ีน้องเพ่ือนๆ ท่ีประสงค์จะร่วมบญุ
เชิญเลยนะครับยงัขาดปัจจยัอีกจ านวนมากทีเดียวครับ ใช้ไปเกือบแปดล้านแล้วครับ บริจาคมายงัไมถ่ึงล้านเลยครับ 

    
6 ตุลาคม ไปชมโรงงานผลิตรถไฟฟ้า เพ่ือวางมัดจ ารถสามล้อบรรทุกไฟฟ้า เพ่ือเป็นรางวัลท่ีหนึ่ง -สลากโชค-

ส าหรับงานถวายสลากภตัประจ าปี ในพิธีเปิดอาคาร 70ปี พระอาจารย์บญุมี ธมัมรโต ณ รพ.ดา่นมะขามเตีย้  

   



 

7 ตลุาคม ถวายจงัหนัพ่อแม่ครูจารย์บญุมี กฎีุชม วดัอโศการาม เน่ืองจากท่านมี
แสดงธรรมบ่ายโมงวนันีท่ี้ศาลาทรงธรรม แต่เราต้องกลับมาจัดของไทยธรรมและเตรียม
เสนาสนะรับรองพ่อแม่ครูอาจารย์ท่ีจะมาพกัก่อนเดินทางไปอินเดียต้นธันวาคมนี ้ ถ้าบ่าย
จดัเสร็จจะเข้าไปฟังธรรมจากท่านครับ เช้านีก้่อนจงัหนัทา่นให้ธรรมโอวาทสัน้ๆ จึงขอน ามา
แบ่งปันกันนะครับ “บุญท่ีพวกเราท าคือการท าทานถวายภัตร ถวายไทยธรรมต่างๆนัน้ดี
แล้ว ขออนโุมทนากบัทกุๆท่าน แตต้่องคิดถึงบญุอ่ืนๆด้วยคือทานแล้วต้องมีศีลมีภาวนาให้
ตอ่ถึงปัญญาให้ได้ ทานมีผลมีอานิสงค์อยู่เกิดชาตไิด้ไม่อดไมจ่น แตท่ าทานมากเพียงใดก็สู้
รักษาศีลไม่ได้เพราะท าให้กายให้วาจาบริสุทธ์ิ ท าทาน รักษาศีลเท่านัน้ก็ยังไม่เพียงพอ 
เพราะใจยังไม่สงบไม่ได้ถูกควบคุม จึงต้องมีภาวนา มีสมาธิมีสติคุมใจไว้ ก็จะมีคุณกว่า
ทานและศีล แต่จุดหมายเราก็ยงัไม่ใช่แค่นีต้้องล่วงลุถึงปัญญา ให้เห็นตามความเป็นจริง

ด้วยว่าทกุอยา่งไม่เท่ียงไม่คงอยู ่แม้ตวัเราท่ีเรายดึอยูน่ัน้ก็ไม่เท่ียง ไม่ให้ยึดในตวัในตน เม่ือไมมี่ตวัไมมี่ตน บญุบาปจะส าคญั
อย่างไร? ท่านว่าพวกเราทกุคนนัน้อยู่ในความหลง ดงัพทุธพจน์ท่ีว่าบรุุษผู้ เขลาย่อมหลงอยู่ในโลก ดงัสตัว์ท่ีมดุอยูใ่นเปลือก
ตนฉะนัน้” ขอให้เพ่ือนๆทกุทา่นมีปัญญาหลดุพ้นจากความหลงทัง้มวลด้วยเถิด กราบอนโุมทนาบญุครับ 

8 ตลุาคม เตรียมของสลากภตัถวายสงฆ์ ไปดโูรงงานวนัก่อนได้จองคนัเล็กไว้ วนันีมี้เวลามาเลือกดคูนัใหญ่อีกคนั 
ดมัพ์ได้ด้วยครับ คงได้ประโยชน์มากอยูน่ะครับ 

   
9 ตลุาคม ได้รับเลือกเป็นแพทย์ต้นแบบ ในวาระ50ปีแพทย์สภา รวมทัง้หมด25ท่าน ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ

ท่านครับ มีครูบาอาจารย์ท่ีรักเคารพมาร่วมงานหลากหลายท่าน ต้นแบบของเราก็มาด้วย อาจารย์ศลัยเวทย์และอาจารย์
พญ.อมรา รวมทัง้อาจารย์ปรีดาท่ีเค่ียวเข็ญเรามาตัง้แตเ่ป็น นศพ. ด้วยรักและเคารพครับ ไม่มีท่านคงไม่มีเรา กราบครูจารย์
ทกุๆท่านครับ กราบขอบคณุเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆ ผู้สนบัสนนุชว่ยเหลืองานของมลูนิธิดวงแก้วมาโดยตลอดจนมีวนันีค้รับ รางวลั
นีถ้ึงแม้จะเป็นผมท่ีเป็นผู้แทนขึน้ไปรับรางวลั แต่แท้จริงแล้วผมเป็นประหนึ่งตวัแทนของพวกเราทุกๆคนท่ีมารับรางวลัจาก
งานท่ีเราท าร่วมกนัมาตลอดหลายสิบปีนี ้จะตัง้ใจสร้างคณุงามความดีตอบแทนพระคณุแผน่ดนินีต้อ่ไปครับ 

    



   
 ตรวจดงูานพระพุทธเมตตา ณ โรงหล่อประยงค์ 13 ต.ค.นีจ้ะจดัส่งพระพุทธเมตตาและพระบรมราชานุสาวรีย์

สมเดจ็พระเจ้าตากสินมหาราชไปประดษิฐาน ณ หอพระพทุธเมตตา-ศาลพระเจ้าตากฯ ณ รพ.วงัเจ้าเพ่ือให้ทนัพิธีเปิดอาคาร 
70 ปี พระอาจารย์บญุมี ธัมมรโต ในวนัท่ี 15 ตลุาคมนี ้วิน ุได้ดแูลแก้ไขและตกแตง่พระพทุธเมตตาองค์นีอ้ย่างสวยงามเพ่ือ
เป็นขวญัก าลวัใจให้ผู้ ป่วย ญาต ิจนท.รพ.วงัเจ้าและพี่น้องอ.วงัเจ้าทกุคนได้ช่ืนชมในความงามความเมตตาของพระพทุธองค์ 
ขอพระรัตนตรัยจงปกปอ้งคมุครองพี่น้องชาววงัเจ้าตลอดไป ด้วยความรักความปรารถนาดีจากพวกเราทกุคน-มลูนิธิดวงแก้ว
ในพระสงัฆราชปูถมัภ์ 

     
อาคาร70 ปี พระอาจารย์บญุมี ณ รพ.ดา่นมะขามเตีย้ เดือนท่ี 7 แล้วครับ งานตอนนีท่ี้เร่งท าอยู่ก็เป็นระบบไฟฟ้า

และฝา้เพดาน ซึ่งคาดวา่จะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งถึงสองสปัดาห์ครับ งานอ่ืนๆท่ีท าคูก่นัไปก็มีบนัใดทางขึน้ ทาสีรองพืน้ เก็บท า
ความสะอาดรอบๆ อาคาร สปัดาห์หน้าก็จะต้องจดัท าระบบน า้เสีย บอ่เกราะบอ่ซมึรอบๆตวัอาคารและจดัน าน า้เสียปนเปือ้น
เข้าสู่ระบบบอ่บ าบดัของรพ.ครับ ทางเร่ืองการไฟฟ้า เราขอติดมิเตอร์สามเฟต  30/100 ไปใหม่แตท่าง กฟภ.ดา่นมะขามเตีย้
บอกว่าไม่ติดตัง้ให้ครับ   ทาง กฟภ.แจ้งมาว่าท าไม่ได้เด๋ียวนีไ้ม่ติดตัง้มิเตอร์ 30/100 ให้แล้ว ต้องท าเร่ืองขยายเขตและซือ้
หม้อแปลงเองครับ คา่ใช้จ่ายตอนนีผ้่านแปดล้านไปแล้ว แตล่ะเดือนคา่ใช้จ่ายประจ าอยู่ท่ีส่ีห้าแสนบาท กวา่จะเสร็จก็คงเป็น
เดือนธันวาคมครับ เงินร่วมบริจาคสร้างอาคารหลังนีไ้ด้ล้านกว่าบาทแล้วครับ แต่ยังต้องมีรายจ่ายอีกหลายอย่างเช่นค่า
อปุกรณ์ไฟฟ้า ฝ้า ประตหูน้าตา่ง สี บนัใดทางขึน้-หลงัคา ฯลฯ เพ่ือนๆ ท่านใดยงัคงมีศรัทธาในพ่อแม่ครูอาจารย์ ศรัทธาใน
บญุชว่ยเหลือผู้ ป่วยไข้ท่ีตกในความทกุข์ทรมาน  

   



   
13 ตุลาคม พระพุทธเมตตา และ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึงรพ.วังเจ้าแล้วและ

ประดษิฐานในหอพระพทุธเมตตาและศาลพระเจ้าตากสินฯ แล้วครับ  

     
14 ตลุาคม  การจดัเตรียมงานพิธี พวกเราช่วยกนัเตรียมสถานท่ีพกัให้พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่ีจะมาพกัท่ีรพ.ประมาณ 

30 รูป เตรียมท่ีส าหรับท าพิธีเจริญพระพทุธมนต์เย็น ประมาณ55รูป จดัเตรียมองไทยธรรมส าหรับพระสงฆ์ร่วมงาน15 ต.ค. 
90 ชดุ ของมอบให้รพ .20 กลอ่ง มอบให้ รร.10 กลอ่ง เสร็จแล้วก็จดัแตง่เตน็ท์ปรัมพิธีส าหรับสงฆ์และฆราวาสประมาณ500+
ท่านท่ีจะมาร่วมพิธี จดัท าผ้าคลุมระหว่างเต้นท์พิธีกับเต็นท์ผู้ ร่วมงานป้องกันความร้อน จดัอาสนะพระสงฆ์ส าหรับพิธีสวด
มนต์เย็น และถวายจงัหนั รวมทัง้พิธีเจริญพระพทุธมนต์ก่อนเปิดอาคารด้วยรวม90+ท่ี จดัเตรียมท่ีนัง่แขกรับเชิญในงาน มี
รองปลดัสาธารณะสุข,รองผู้ ว่าราชการจงัหวดัตาก สสจ. นายกอบจ. ผู้ก ากับ ผอ.รพ.ตาก และรพ.ใกล้เคียงมาร่วมในงาน
หลากหลายท่านครับท่ีรพ.ส่งรายช่ือมาให้ประมาณ 60 ท่าน และมีแขกของทางมูลนิธิอีก พอจดัเสร็จตอนบา่ย ท่านอาจารย์
วิทยาจากฝางมาเป็นองค์แรกเลยครับ และก็คอ่ยๆมาท่ีละองค์สององค์ สดุท้ายตีสองพระอาจารย์เชาว์มาจากกทม.ถึงหลงัสดุ 
ก่อนสวดมนต์มีเวลาเดินดอูาคารหอรับป่วยและหอพระพทุธเมตตากับครูจารย์หลายท่าน ซึ่งท่านก็พกัรวมกนัท่ีอาคารใหม่
เลย30รูป ทางรพ.รับป่วยและท าการตรวจสขุภาพเช็คร่างกายให้ด้วย เจาะเลือดตรวจปัสสาวะ x-ray ปอดด้วย ผลทราบว่า
ปกติหมดครับ ประมาณ 19.00 น.เร่ิมเจริญพระพุทธมนต์ มีผอ.รพ.แม่ระมาดมาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เสร็จแล้วพระอาจารย์บญุมีแสดงธรรมตอ่อีกชัว่โมงคร่ึงได้ กว่าจะกลบัไปพกัได้ก็ตีสาม มีทา่นเลขากาญ และน้องอู๋อยู่ชว่ยท า
รายช่ือแขกและเตรียมปา้ยตา่งๆ กนัอยู่ อากาศก าลงัดีเลยครับ ส่วนผู้ติดตามครูจารย์ชายพกัในอาคารรับป่วยด้วยส่วนหญิง
จัดให้ท่ีห้องแพทย์แผนไทยครับ ครูบาอาจารย์จากวัดป่าบวัแก้วและท่านฐาจากวัชรธรรมมาช่วยเตรียมงานจัดงานด้วย 
เพ่ือนๆในคณะเราก็แทบไม่ได้พักกันเลย พ่ีอ้อยพ่ีสุเมธ สุวิทย์ จอย ยุทธนาต้องตัง้เต็นท์ ตัง้โต๊ะ จัดของไทยธรรม เตรียม
เสนาสนะสงฆ์ จัดปรัมพิธี เตรียมสถานท่ีฯลฯ ส่วนคณะพ่ีอญั พ่ีดามพ์ เจีย้บ ก็จดัเตรียมของท่ีระลึก ลงทะเบียนแขกฯกัน 
เรียกว่าไม่ได้พกัผ่อนกันเลยครับ ตอนเย็นฟังธรรมเห็นนัง่หลบักันหลายคนเลย เพ่ือนๆในบริเวณก็มากันทัง้คณุต้อง คณุจิน 
จากวดัป่าบวัทิวา คณุป ูคณุกญัญาท่ีช่วยสร้างอาคารก็มากนัด้วย คณุซวง คณุฮัว้ก็ขบัรถกนัมานัง่ฟังสวดด้วย ทางเจ้าหน้าท่ี
รพ.ก็เตรียมงานกันเต็มท่ี เหน่ือยกนัทุกคน แตก็่ยงัยิม้แย้มแจ่มใส่ น่ารักมากครับ ทางคณะศิษย์ท่านจากวดัป่าบวัแก้ ว วชัร
ธรรมสถาน และวดัป่าวงัไทรก็จดัการเปิดโรงทานตัง้แตเ่ย็นวนันีจ้นถึงพรุ่งนีเ้ลยครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ท่านนะครับ
อาจจะกลา่วถึงไมไ่ด้หมดทกุทา่นแตร่ะลกึในพระคณุอยูเ่สมอครับ 



   

    

   

   
 15 ตลุาคม เช้า-ท าบุญตกับาตรพระ 90 รูป เช้าตีห้าเจาะเลือดตรวจสุขภาพพ่อแม่ครูอาจารย์ เตรียมจงัหนัถวาย
สงฆ์ 90 รูป 7 โมง พระสงฆ์ออกบิณฑบาต เป็นสองสาย มีผู้มาร่วมตกับาตรประมาณ400-500 คนได้ครับ พระก็มากดแูล้ว
งามตาสวยงาม คนศรัทธาก็เยอะ อ่ิมอกอ่ิมใจมาก เลยใช้เวลานานไปสกัหน่อย อาหารแห้งท่ีได้มาทางทีมงานพ่ีบุญตัน๋  พ่ี
ประยูร ต้อ พ่ีปพ่ีูเมธพ่ีอ้อย จดัการแบ่งเป็นชุดๆ 20 ชุดจัดถวายตามรายช่ือวัดท่ีคณุบนัท าให้ไว้ เสร็จก็ท าพิธีถวายจงัหัน
แบ่งเป็นสองชุด มีน้องๆ นกัเรียน และคณุต ารวจมาช่วย รวมทัง้ชาวบ้านช่วยเหลือกันเต็มท่ีน่าช่ืนใจครับ ถวายเสร็จรับพร
และรับทานข้าวก้นบาตรกนั นอกจากนีก็้มีโรงทานแสนอร่อยจากประชาชนในพืน้ท่ี และศิษย์พระอาจารย์ตา่งๆ เช่นจากวดั
ป่าบวัแก้ว วชัรธรรม วดัป่าวงัไทร วดัท่านซ้ง วดัท่านนิคมเอากล้วยไข่มาเยอะมากๆอร่อยด้วยครับ มีโรงทานท่ าน ผอ.ด้วย 
ร้านต้องแวะท่ีเราแวะทานอาหารเขาบอ่ยๆ ก็มา เสียดายท่ีเหน่ือยจนทานได้แตน่ า้หวานอย่างเดียวทัง้สองวนั เห็นแล้วสขุใจ
ยิ่งจริงๆ ครับ อนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นนะครับ อ่ิมท้อง อ่ิมบญุกนัทัว่หน้า 

  พระอาจารยท์วปี    พระอาจารยว์ิทยา    พระอาจารยบุ์ญมี  



    

     

  

  

  
09.39 น. นพ.ศภุกิจ ศิริลกัษณ์ ท่านรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ ให้เกียรตมิาเป็นผู้แทน รพ.วงัเจ้ารับมอบอาคาร 70 ปี 

พระอาจารย์บญุมี ธัมมรโต ซึ่งเป็นอาคารรับป่วยขนาด40เตียง จดัสร้างโดยมลูนิธิดวงแก้วฯ นิมนต์พ่อแมค่รูอาจารย์จ านวน 30 รูป
สวดชยนัโต ขณะท่ีทา่นอาจารย์บญุมีตดัริบบิน้เปิดอาคาร ท่านผอ.รพ.วงัเจ้ากลา่วแนะน าสถานท่ี ครูจารย์บญุมีจนุเจิมปา้ยอาคาร 
เสร็จแล้วไปจนุเจิมอาคารทนัตกรรมและเปิดอาคารให้เป็นสิริมงคลอยา่งสงูแก่ผู้มารับบริการและจนท. รพ.วงัเจ้า ทางรพ.จดังานไว้
เป็นท่ีเรียบร้อยจดัเตียงธรรมดาไว้ส าหรับผป.สามญั และเตียงไฟฟ้าไว้ในห้องพิเศษ ดสูวยงามสะอาดสะอ้านดีมาก ตอ่จากนัน้ครู
จารย์ชมรพ.และกลบัมาท าพิธีมอบท่ีปรัมพิธี โดยครูจารย์บญุมีมอบปา้ยอาคารให้ทา่นรองปลดัฯ พระสงฆ์กลา่วสมัโมทนียกถา ให้



พร ครูจารย์บญุมีให้โอวาท วา่การสร้างอาคารให้รพ.เป็นบญุใหญ่เพราะช่วยปลดทกุข์ให้แก่ผู้ตกในทกุข์ทรมาน คนเรามีทกุข์กายกบั
ใจ พระธรรมดแูลจิตใจได้ก็จริงแตท่กุข์ทางกายก็ส าคญัเชน่กนั กายทกุข์มากใจก็ทกุข์ด้วย เราชว่ยผู้ มีความทกุข์ทางกายก็ชว่ยใจเขา
ด้วย ท่านให้ก าลงัใจเจ้าหน้าท่ีแพทย์พยาบาลให้ตัง้ใจท างาน ท าคณุงามความดี และฝากท่านรองปลดัช่วยดแูลเร่ืองอตัราก าลงั
แพทย์พยาบาลให้รพ.วงัเจ้าด้วยและทา่นยงัฝากทา่นรองผู้วา่ราชการ จ.ตากให้ชว่ยดแูลรพ.ด้วยเชน่กนั นบัวา่เป็นบญุเป็นโอกาสท่ีดี
ของชาววงัเจ้าท่ีได้ครูบาอาจารย์มาโปรด ได้ท าบญุร่วมบญุกบัพระสปุฎิปันโน ท่ีน่าเคารพนบัถือจริงๆ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆ
ทา่นท่ีมีสว่นในบญุกศุลครัง้ใหญ่นีน้ะครับ 

   

  

  

   

   



  10.39 น. หลงัจากท่านรองปลดัฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พวกเราก็
กราบอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ ใหญ่5รูปไปตดัริบบิน้เปิดหอพระพทุธเมตตาและศาลพระเจ้าตากสินมหาราช 
บริเวณหน้ารพ.วงัเจ้า หอพระแห่งนีป้ระดิษฐานพระพุทธเมตตาจ าลอง และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้แพทย์พยาบาลและผป.และญาติ ให้ระลึกถึงคณุพระศรีรัตนตรัย และคณุความดีของพระ
เจ้าตากสินมหาราช และเป็นท่ีท าบญุ บงัสกุลุ ฟังธรรม สวดมนต์ประจ าสปัดาห์อีกด้วย     

 

     
ธรรมะจากพระโอษฐ์ 20 ตุลาคม วนันีค้นมาฟังธรรมน้อยหน่อยครับ เพราะเราเล่ือนจากอาทิตย์ท่ี 21  เพราะท่ีวดัมีเทศน์
มหาชาต-ิและมลูนิธิฯ มีทริปไปท าบญุผ้าจ าน าพรรษา - บญุท่ีเป็นกาลทานท่ีท าได้ยากท่ีสดุอนัหนึง่ เพราะมีเวลาเพียง 10 วนั
ก่อนออกพรรษาเทา่นัน้ ทัง้พระท่ีรับผ้าจ าน าและผู้ถวายก็ได้อานิสงส์เชน่เดียวกบักฐินทีเดียว นา่กระท าเพราะรักษาพระธรรม
วินยั และยงัแก้ปัญหาท่ีพระจ าพรรษาไมค่รบ 5 รูปแล้วไมส่ามารถรับกฐินได้ด้วย****  

วนันีส้รุปธรรมะมาแบง่ปันกนันิดหนอ่ยนะครับ 

1. วิตตสตูร-วา่ด้วยทรัพย์เคร่ืองปลืม้ใจ 
    เทวดาทลูถามว่าอะไรเลา่เป็นทรัพย์เคร่ืองปลืม้ใจท่ีประเสริฐของบรุุษในโลกนี-้ตอบศรัทธา 
    อะไรเลา่ท่ีบคุคลประพฤติดีแล้วน าความสขุมาให้-ตอบ ธรรม อะไรเลา่เป็นรสท่ีดีกว่ารสทัง้หลาย-ตอบ สจัจะ 
   บคุคลมีความเป็นอยูอ่ยา่งไร นกัปราชญ์ทัง้หลายจงึกล่าววา่มีชีวิตประเสริฐ-ตอบ ปัญญา 
   อธิบาย รส-มีความหมายหลากหลายเร่ิมจากความยินดี –สจัจะ-รสพระธรรม –รสแหง่การปฏิบตัธิรรม-รสแหง่การบรรลธุรรม 
2. สิ่งท่ีไมท่รุดโทรม 
    อะไรยอ่มทรุดโทรม-ตอบ รูป               อะไรไมท่รุดโทรม –ตอบ ช่ือและโคตร  อะไรพาไปสูท่างผิด-ตอบ ราคะ 
    อะไรอนัตรายตอ่ธรรม-ตอบความโลภ   อะไรสิน้ไปตามคืนวนั-ตอบวยั             อะไรคือมลทินของพรหมจรรย์-ตอบสตรี 
    อะไรไมใ่ชน่ า้แตช่ าระได้-ตอบตะบะ 
3. ไมค่วรดหูมิ่นสิ่งเล็กน้อย 
    กษัตริย์-แม้เยาว์วยัก็มีอ านาจ  อสรพิษ-แม้ตวัเล็กแตก็่มีพิษ  ไฟ-แม้เพียงเล็กน้อยก็ท าลายล้างได้ 
    ภิกษุ-แม้อายนุ้อยก็อาจบรรลธุรรมได้   

4. วา่ด้วยชรา/มรณะ 
    สิ่งตา่งๆ รวมทัง้ร่างกายนีต้้องแก่ชรา  แตธ่รรมของสตับรุุษนัน้ไมแ่ก่ชรา  สตับรุุษจึงสามารถเข้าใจสตับรุุษ 



5. วา่ด้วยผู้ รักตน 
    ผู้ มีกาย/วาจา/ใจ สจุริต-ช่ือวา่รักตน แตถ้่าทจุริตช่ือวา่ไมรั่กตน 
6. สตัว์ท่ีไมป่ระมาทมีน้อย 
    สตัว์ท่ีมีทรัพย์แล้วไมป่ระมาทมีจ านวนน้อย ส่วนมากมกัก าหนดัในทรัพย์ใช้ไปในทางผิดเพราะไมท่ราบว่ามีกบัดกัรออยู่ 
ผลยอ่มต้องรับวิบากอนัเลว 
7. ความไมป่ระมาท 
     ธรรมะมีประโยชน์ทัง้ชาตนีิแ้ละชาติหน้าบณัฑิตพงึไม่ประมาท กระท าบญุกศุลเสมอเพ่ือประโยชน์ปัจจบุนัและอนาคต 
8. ตโมตมสตูร-บคุคล4ประเภท 
    มืดมามืดไป-มืดมาสว่างไป-สวา่งมามืดไป-สวา่งมาสว่างไป 
9. ปัพพโตปมสตูร 
    พระพทุธเจ้าถามพระเจ้าประเสนฯ วา่ถ้ามีคนท่ีเช่ือได้บอกวา่ มีภเูขาใหญ่กลิ่งทบัผู้คนมาทัง้ส่ีทิศ จะท าเชน่ไร พระเจ้าประเสน
ฯ ตอบวา่จะสร้างกศุลและปฏิบตัธิรรม เพราะมนษุย์ทกุคนต้องตาย แม้ทรัพย์สมบตัิก็มิอาจชว่ยได้ 
10. โลกานวุิจรณมหาราชสตูร 
      ทกุ ๆ วนัพระท้าวมหาราชทัง้ส่ีจะตรวจมนษุย์ว่ารักษาศีลท าบญุเช่นไรและรายงานในธรรมสภาของท้าวสกักะ 
11. เวลาท่ีเป็นฤกษ์ดี [สปุพุพณัหสตูร] 
      ทกุกาลเวลาท่ีบคุคลประพฤตสิจุริตทาง กาย/วาจา/ใจ เวลานัน้คือฤกษ์อนัดี 

   
เสร็จฟังธรรมะจากพระโอษฐ์ ก็ไปดวูดัฉิมกนั ท่านอาจารย์พาชมดโูบสถ์ท่ีพวกเราชว่ยกนัยกขึน้ไว้ ตอนนีมี้ปัญหา

คือพืน้ท่ีท าใหมช่ัน้บนน า้ร่ัวซมึลงมาถึงชัน้ล่าง ต้องรือ้พืน้ชัน้บนออก และเทปนูใหม ่แต.่..ท าใหมแ่ล้วก็ยงัร่ัวซมึอยูค่รับ ผนงั
ห้องด้านล่างท่ีว่าจะวาดภาพพทุธประวตัิ ก็คงท าไม่ได้ อาจต้องใช้ผ้าใบภาพพทุธประวตัิแทนครับ ส่วนด้านในถ้าแก้ไขเร่ือง
น า้ได้คงต้องทาสีก่อนครับ ด้านบนถ้าแก้ไขร่ัวซึมเสร็จก็คงปกูระเบือ้งกนัครับ ดแูล้วสงสารท่านมากเลยครับ มีเวลาต้องเข้า
มาช่วยท่านรักษาอโุบสถนีก้นันะครับ สร้างตัง้แตรั่ชกาลท่ี 3 เลยครับ ใครพอจะช่วยได้บอกกนัหน่อยนะครับ ข้อเสนอแนะมี
มาเยอะครับแตค่นมาชว่ยไมมี่เลย 

     



   
21 - 23 ตลุาคม จาริกบญุถวายผ้าจ าน าพรรษา โอกาสในการท าบญุกาลทานนีมี้เพียง 10 วนัตอ่ปี แม้ท าได้ยากแต่

เพ่ือการรักษาพระธรรมวินยั ก็ควรแก่การรักษาไว้ คณะของพวกเราจึงเดินทางไปกราบถวายผ้าจ าน าพรรษากนั ในปีนีเ้รามา
ทางภาคตะวนัออก ก าหนดไว้ตามโอกาสเวลาได้ 16 วดั วดัธรรมสถิต เป็นวดัแรก เป็นวดัครูบาอาจารย์ ท่านพอ่เฟ่ือง และครู
จารย์สชุิน ตอนนีพ้ระเณรไมม่ากนกัแตชี่และชีพราหมณ์มากจริงๆ ถวายเสร็จก็เลยออกกนัมาเลยไม่อยากรบกวนพวกเธอ  

   
วดัมาบจนัทร์ วดัท่ี2/61 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา พระอาจารย์อนนัต์ เมตตาให้โอวาทคณะเราว่าการรักษาพระ

ธรรมวินัยนัน้ดีแล้ว การป่วยเจ็บทางกายเป็นของปกติ ใช้ธรรมรักษาโดยการพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกนีใ้ห้เป็น
ธรรมดา ยอมรับและเข้าใจจริงหลดุพ้น เพราะหนีไมไ่ด้ กายนีรั้กษาไว้ได้ก็รักษา ไมไ่ด้ก็ต้องปลอ่ยไป ทานศีลภาวนาอย่าได้ขาด 

   
วดัป่าคีรีเขต 3/16 มากราบถวายผ้าจ าน าพรรษาครูจารย์สนิท วดัป่าคีรีเขต (วิเศษนิยม) เป็นวดัท่ีคณุยายกฐิน-(ยา

สีฟันวิเศษนิยม) มอบท่ีให้สร้างวดั แตก่่อนก็พอจะมีท่ีหน้าวดัมากกวา่นีแ้ตต่อนนีว้ดัขึน้มาอยู่บนเขาแล้วครับ วดัสงบสวยงาม
ดีครับ ทางเข้าจากแยกนายายอาบสะดวกดีมากมีป้ายติดบอกไว้เรียบร้อย วัดนีมี้พระเจ้าทนัใจสีขาวองค์ใหญ่อยู่บนเขา
สวยงามมาก แตเ่ดมิแบบเป็นทรงกษัตริย์ แตค่รูจารย์ทา่นเอาเคร่ืองทรงออก ให้ดเูรียบๆแบบวดัป่า ครับ 

   



ส านักสงฆ์สุขแสงธรรม 4/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา ส านักสงฆ์สุขแสงธรรม (เขาลูกช้าง) ต าบลสองพ่ีน้อง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวดัจนัทบุรี สาขาหลวงปู่ ฝัก เขาน้อยสามผาน ท่านเคยฝากเราไว้ให้ดวุัดท่านด้วย วัดนีอ้ยู่บนเขาลูกช้าง 
พืน้ท่ีบริเวณวัดสวยงามสงบร่มเย็นมากมองไปไกลๆเห็นภูเขาล้อมอยู่ปลายสายตา ดูสงบสบายใจ ท่านให้ธรรมะพวกเรา
เล็กน้อยก่อนให้พร ว่าให้รักษาจิต รักษาการท าบญุนีไ้ว้ให้ดี ให้รักษากาย วาจาใจนีไ้ว้สร้างบุญกุศลอย่างไปกระท าในสิ่งไม่ดี 
และขออนโุมทนาบญุกบัพวกเราด้วย 

   
วดัเขาคิชฌกฏูภาวนาราม 5/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา วดัเขาคิชฌกฏูภาวนาราม สาขาหลวงปู่ แบน มีหลวง

ตาไฉนเป็นเจ้าอาวาส วดัเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงาม แม้แต่ต้นไม้ยงัเป็นแถวเป็นแนวเลยครับ ใบไม้ก็อยู่ในคอกอย่าง
เรียบร้อย ศาลาหายกัไย่ยงัไมไ่ด้เลยครับ หลวงตาให้โอวาทพวกเรานานเลยครับ ท่านว่าท่านบวชมา5-6ปีแรกบริกรรมพทุโธ
เท่าไรก็ไปไม่รอด จนวนัหนึ่งเข้าใจวา่ต้องมุ่งไปท่ีกายกบัใจนี ้จึงเร่ิมภาวนาได้ ทา่นวา่ทกุอย่างท่ีนอกจากจิตนัน้ล้วนตกอยู่ใน
ไตรลกัษณ์ มีแตจ่ิตท่ียงัคงอยู่ รูปนาม กายใจนีเ้ป็นแหล่งต าราใหญ่ให้เราเรียนรู้ ศีลคมุกาย/วาจา สมาธิ สมถะพกั วิปัสสนา
ใช้ปัญญาพิจารณากายใจ เวลาเราเหลือน้อยลงๆแล้ว ไปเร่งเพียรภาวนาเวลาก็จะหมดไป ท่านว่าแม้แต่ท่านเองตลอด
พรรษานีท้่านก็ไมน่อน แตใ่ช้เวลาภวนาตลอดคืน ท่านใช้การภาวนาของทา่นมาเป็นก าลงัใจให้เราได้มีความเพียรเผาความขี ้
เกียจในใจเรา กราบครูจารย์ครับ 

    
วัดป่าคลองมะลิ 6/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา วัดป่าคลองมะลิเป็นวัดป่าสายธรรมยุต มีหลวงพ่อประเวศ 

ปัญญาธโร เป็นเจ้าอาวาส วดัป่าคลองมะลิตัง้อยู่ท่ี ต.บ้านศีรี อ.มะขาม จ.จนัทบรีุ เป็นวดัสายวดัป่าท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากวดัหนึ่งของเมืองจนัทบุรี ท่านเป็นศิษย์ลป.ศรี มหาวีโร ท่ีออกธุดงค์ด้วยกบัหลวงปู่ เสมอๆ ปีนีท้่านไปจ าพรรษาท่ีวดัป่า
สามคัคีธรรม จึงไม่พบท่าน กราบถวายรองเจ้าอาวาสแทน ท่านเล่าว่าปัจจุบนัไม่ค่อยมีพระมากเหมือนก่อนเพราะทางวัด
ยดึถือข้อวตัรเคร่งครัด เก็บมือถือไม่ให้พระใหม่ใช้ กฎีุไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้ามีเฉพาะพืน้ท่ีส่วนกลางเทา่นัน้ พระใหมบ่างรูปร้องไห้
ขอกลบับ้านเลยทัง้ๆท่ีโกนผมแล้ว พืน้ท่ีในวดัเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆ พระเทพฯท่านเมตตามาท าถนนเข้าวดัให้ ส่วนบ่อ
น า้และฝายน า้ทางวดัท าเพ่ือเก็บน า้ไว้ใช้ สนทนาธรรมกบัท่านอยู่สกัพกั ถวายผ้าจ าน าเสร็จก็ลากลบั แตช่าวคณะวา่ปีหน้าถ้า
มาอีกจะขอพกัภาวนาท่ีวดันีค้รับ 

    
 



วัดทรายงาม 7/16 วัดทรายงาม วัดท่ีลป.กงมาท่านสร้างไว้และมีลป.เจีย้เป็นสงฆ์รูปแรกของวัดขณะนีมี้ท่าน
ปราโมทย์เป็นเจ้าอาวาส หลงัจากท่ีเดินทางกนัมาทัง้วดั21ตค.นีเ้ราก็มาขอพกัภาวนาท่ีวดัทรายงาม หญิงพกัท่ีโรงครัวชายพกั
ท่ีศาลาใหญ่ หนึ่งทุ่มสวดมนต์ท าวตัรและนัง่ภาวนาจนส่ีทุ่ม เสร็จก็มานัง่ภาวนาตอ่ท่ีศาลาจนเช้า ตีห้าไปสวดมนต์ท าวตัร
เสร็จก็แยกย้ายกันท าอาหารถวายสงฆ์ พอเสร็จก็ไปดอูงค์เจดีย์ท่ีลป.แบบสร้างไว้ เพราะฟ้าผ่า เจดีย์ร้าว และมีปัญหาท่ีตวั
เจดีย์แตกร้าวมีน า้ร่ัวซึม สีทองท่ีทาไว้ใหม่หลุดร่อนออกมา พิจารณากันแล้วคงต้องหาช่างปูนมากระเทอะปูนบริเวณท่ี
แตกร้าวออก ยาด้วยซีเมนต์พิเศษ แล้วหุ้มด้วยตระแกรงเหล็กก่อนท่ีจะฉาบปิด และทิง้ไว้จนหายชืน้ค่อยทาสีรองพืน้และสี
ทองใหม่นะครับ ใครมีความสามารถ ด้านนีข้อแรงไปช่วยกนัซ่อมท าเอาบญุด้วยนะครับ เช้าถวายจงัหนัและผ้าจ าน าพรรษา
เสร็จก็ลากลบัเพ่ือเดนิทางกนัตอ่ไปครับ 

     
 วดัป่าคลองกุ้ง 8/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาและไทยธรรมแก่หลวงพอ่เข้ม 

วดัป่าคลองกุ้ง ตัง้อยูเ่ลขท่ี ๓ ถ.ทา่แฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบรีุ เป็นวดัในสายปฏิบตักิรรมฐานในพระอาจารย์
มัน่ ภูริทตัโต โดยมี “พระสุทธิธรรมรังสีคมัภีรเมธาจารย์” หรือ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร วดัอโศการาม จ.สมุทรปราการ เป็น ผู้
ก่อตัง้วดัป่าคลองกุ้ ง โดยท่ีมาของการสร้างวดัป่าคลองกุ้ งนัน้ มีอยูว่่า แตเ่ดิม วดัป่าคลองกุ้ ง เป็นพืน้ท่ีป่าช้าในเขตพืน้ท่ีบ้าน
คลองกุ้ ง เร่ิมแรกสถานท่ีแห่งนีไ้ด้รับค าแนะน ามาจากโยมอปัุฏฐากหลวงพ่อลี ได้แก่ หลวงอนุทยัธาดา นายอ าเภอเมือง จ.
จนัทบรีุในขณะนัน้ และ คณุนายหงส์ (ภริยา) , ขนุอ านาจอ านวยกิจ นายอ าเภอกระโทกสมยันัน้ ( อ.โชคชยั) จ.นครราชสีมา 
คณุนายกิมลัง๊ (ภริยา) 

ขณะเดียวกนั ในปี พ.ศ.๒๔๗๘ หลวงพอ่ลีท่านได้ออกธุดงค์ในหลายจงัหวดัและมีผา่นมายงัตวัเมืองจนัทบรีุ จงึได้
มีโอกาสเทศนาอบรมสั่งสอนญาติโยมให้ปฏิบตัิกรรมฐาน ท าให้ชาวบ้านเล่ือมใสศรัทธา และนิมนต์ ให้ท่านพ านักอยู่จ า
พรรษาท่ีวดัป่าคลองกุ้ง หลวงพ่อลี ท่านพิจารณาเห็นว่าตอ่ไปภายภาคหน้าวดัป่าคลองกุ้ งจะเป็นอีกหนึ่งวดัท่ีมีประชาชนมา
ปฏิบตัิกรรมฐานกันเป็นจ านวนมาก ท่านจึงรับนิมนต์จ าพรรษาอยู่ท่ีน่ีเพ่ือโปรดญาติโยมโดยการสอนการปฏิบตัิกรรมฐาน
ให้แก่ญาตโิยม เป็นเวลา ๑๔ พรรษา ตรงกบั ปี พ.ศ.๒๔๙๒ 

หลงัจากนัน้หลวงพอ่ลีจงึได้ธุดงควตัรไปยงัประเทศอินเดียและกลบัมาท่ีประเทศไทยอีกครรัง้ กระทัง่ได้สร้างวดัอ
โศการาม จ.สมทุรปราการขึน้ ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ จากนัน้เป็นต้นมา ทา่นจงึจ าพรรษาท่ีวดัอโศการามจนถึงวนัมรณภาพ เม่ือปี 
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

  
 วดัป่าแก้ว 9/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาวดัป่าแก้วแก่พระอจ.จงกล วดัป่าแก้วนีเ้ป็นวดัท่ีมีท่ีปฏิบตัภิาวนาท่ี
สะดวกสบายมาก มีพระอจ.จงกลเป็นผู้สอน วิวมองออกไปจากระเบียงศาลาเห็นเขาคิชฌกฏู สวยงามและอากาศสดช่ืน
มากๆมาแล้วปลอดโปร่งใจ ก่อนกลบัทา่นบชูามาทกัเรา ท่านบวชเป็นพระได้สามพรรษาแล้ว ไมไ่ด้พบกนันานเลย ท่านจงกล



ทา่นถามพวกเราวา่ท าอะไรกนัเราตอบว่าท างานมลูนิธิฯ ทา่นวา่ท างานให้ผู้ อ่ืนก็ดีแตต้่องรู้จกัให้ตนเองก่อนด้วย! สว่นเร่ือง
การปฏิบตัทิา่นให้ตดัเวลาวา่งๆของเราแล้วตัง้ใจบริกรรมเชน่พทุโธ อทุิศบญุกศุลให้ผู้ ท่ีเรารักเชน่มารดาบิดา เร่ิมต้นจะเป็น
15-30นาทีหรือ1ชม.ก็ได้ ไมต้่องคิดว่าจะได้อะไร ให้ภาวนาไปอยู่กบัพทุโธ ก็เป็นกศุโลบายท่ีดีนะครับ 

       
 วดัป่าสิริจนัโทธรรมานสุรณ์ 10/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพระอาจารย์สมเดช สิริจนัโท เจ้าอาวาส (ทา่นอาพาธ
จึงไม่ได้ออกมารับ) วดันีเ้ป็นเสนาสนะป่าท่ีเงียบสงบสวยงามจดัท่ีเนินเขาสร้างอาคารตา่งๆอย่างมีระเบียบ ท่านเจ้าอาวาส
เป็นสายกรรมฐานศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ปัจจุบนัท่านอายุ63แล้ว พระท่ีมารับผ้าจ าน าฯแทนท่านสนทนากับเรา
พอสมควร และอนโุมทนาบญุกบัคณะเราท่ีร่วมกนัรักษาพระธรรมวินยัไว้ 

     
 วดัเขาสกิุม 11/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาลป.สมชายวดัเขาสุกิม วดัเขาสุกิมมีเนือ้ท่ีในการขออนุญาตสร้างวดั 
จ านวน 6 ไร่ 50 ตารางวา มีเนือ้ท่ีเป็นของวดั 3,344 ไร่ ตอ่ มาได้ยกท่ีให้ โรงเรียนมธัยมวดัเขาสกิุม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวดั
เขาสุกิม 14 ไร่ จึงเหลือเนือ้ท่ีของวดั 3,280 ไร่ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ได้เร่ิมบุก เบิก จนเป็นท่ีรู้จกัของผู้ปฏิบตัิธรรมและ
สาธุชนทัว่ไปเป็นท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นสถานท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งของจงัหวดัจนัทบรีุ เร่ิมสร้างวดัเขาสกิุม ใน ปี พ.ศ. 2509 
พนัโทสนิท พร้อมด้วยคณุนายประนอม บูรณะคณุและคณุรัตนา เอกครพานิช ได้มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน จ านวน 6 ไร่ 50 
ตารางวา ถวายเพ่ือสร้างวดั ตลอดระยะเวลาท่ี หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ได้ก้าวขึน้มาบนภเูขาสกิุมแห่งนี ้นบัเป็นระยะเวลาถึง 
30 ปี ( 2507-2543 ) หลวงปู่ ท่านเป็นผู้บกุเบกิ ริเร่ิมและสร้างสรรค์ภูเขาซึ่งเป็นป่าดงดบิ ให้เป็นวดัท่ีร่มร่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบตัิ
ธรรมของพระภิกษุสาม เณรและผู้ ท่ีสนใจปฏิบัติกรรมฐาน เป็นสถานท่ีทัศนาการของประชาชนทัง้ชาวไทยและชาว
ตา่งประเทศ พวกเรามาครัง้นีน้อกจากได้ถวายผ้าจ าน าพรรษาแล้ว ยงัได้ร่วมท าบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ถวายท่านอีก
ด้วย พระท่ีท่านมารับผ้าจ าน า ท่านทกัว่าเคยเจอเรา หลงัสนทนากนั ท่านเป็นคนหนองววัซออยู่ใกล้วดัถ า้เตา่แตก่ลวัถ้าอยู่
แถวบ้านทางบ้านจะให้ลาสิกขาเลยมาอยูไ่กลจากบ้านหนอ่ย กราบระลกึคณุทา่นพอ่ครับ 

 
  วดัภูมาศ 12/16 วดัป่าภูมาศ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นวดัใหม่สายพระอจ.อนนัต์ เจ้าอาวาส พระอาจารย์
มหาศิรัส ปสนันจิตโต เคยอยู่กับพระอจ.อนนัต์และอจ.ตัน๋ สายหนองป่าพง ท่านมาปรับแต่งพืน้ท่ีให้เป็นเสนาสนะวดัป่าใน
หบุเขาท่ีสวยงามมากมีน า้พดุขึน้ในพืน้ท่ีและไหลผ่านตามร่องน า้ในวดัท าให้พืน้ท่ีชุ่มชืน้ต้นไม้เขียวขจี ร่มร่ืนสงบสวยงามสม
เป็นวดัป่าส าหรับประพฤติปฏิบตัิธรรม ท่านเคยพบกับคณะมลูนิธิฯตัง้แตท่่านอยู่ท่ีมาบจนัทร์ จึงคุ้นเคยกันพอควร ท่านคยุ



เร่ืองการจดับริเวณเสนาสนะต่างๆท่ีดแูล้วเหมาะสม ประหยดัเรียบร้อยมาก ท่านยงัได้พาชมสถานท่ีท่ีจะท าเ ป็นลานปฏิบตัิ
ธรรมและท่ีส าหรับสร้างโบสถ์ใหม่ด้วย กฐินท่ีก าลงัจะมาถึงคือวนัท่ี  28 ตค.นีค้รับ ท่านให้ข้อคิดว่ามะเร็งนัน้ไมมี มีแต่เซล
ร่างกายท่ีผิดปกต ิเร่ืองในโลกไมพ้่นเกิดแก่เจ็บตาย รักษาศีลท าบญุเป็นเบือ้งต้นไว้ให้ได้เสมอๆ 

 
 วดัป่าโพธิญาณรังสี 13/6 วดัโพธิญาณรังสี (วดัเขามดง่าม) สาขาวดัหนองป่าพง ท่ี ๑๕๔ บ.คลองตะเคียน ต.คลอง
พล ูอ.หนองใหญ่ ชลบรีุ (พระอาจารย์สนุยั สธุมฺโม) วดัสดุท้ายของวนัท่ี 2 เป็นวดัท่ี13 คณะเราขอพกัภาวนาท่ีวดัแห่งนี ้เย็น
ไปซือ้กับข้าวมาเตรียมท าจงัหนัถวายสงฆ์ กลบัมา6.30น.เร่ิมท าวตัรสวดมนต์จนสามทุ่มและนัง่ภาวนาตอ่จนเท่ียงคืน ตก
กลางคืนมีน้องช้างตวัใหญ่มาเย่ียมเยียนภายในวัดได้ยินเสียก่ิงไม้หัก พอพ้นบริเวณวัดชาวบ้านก็จุประทัดไล่เขาอีก เรา
ภาวนาตอ่กนั ณ ท่ีพกัจนเช้าตีห้าลกุขึน้มาท าจงัหนักนั ส่วนหนึ่งก็ไปตามรอยเท้าช้าง เราไปดอูโุบสถใหม่ท่ีก าลงัก่อสร้างอยู่
คยุกันเร่ืองการก่อสร้างวสัดุฯลฯ จนท่านอจ.สุนยัไม่ได้ออกบิณฑบาตรเลยครับ ประมาณ7.30น.ถวายจงัหนั เสร็จท่านให้
สมัโมทนียกถา ว่าขออนโุมทนากบับญุท่ีคณะเราได้กระท า ก่อนลากลบัทางมูลนิธิฯได้ร่วมถวายปัจจยัสร้างโบสถ์ 100,000 
บาท กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นครับ  

 
 วดับญุญาวาส 14/16 พระอาจารย์อคัรเดช (ตัน๋) ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวดับญุญาวาส ต าบลบอ่ทอง อ าเภอบอ่ทอง 
จงัหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาท่ี 130 ของวัดหนองป่าพง เกิดเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2498 บวชเป็นพระภิกษุ เม่ือวันท่ี 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ณ พระอุโบสถวดัหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สภุัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่ีวดัก าลงัจะ
ฉลองโบสถ์ใหมใ่น11พย.นีพ้ร้อมงานกฐินครับ เร่ิมวดับญูญาวาสเมิ่ืปี 2533 อายไุด้ ๓๕ ปี พรรษา ๑๒ ได้เดนิทางมาพ านกัท่ี
ป่าแห่งนี ้บ้านคลองใหญ่ ต.บอ่ทอง อ.บอ่ทอง จ.ชลบรีุ ซึ่งพืน้ท่ีป่าแห่งนีเ้ป็นของครอบครัวนายบญุ-นางเซ่ียม เจนจิรวฒันา 
ดแูลรักษาอยู่ โดยมีอาชีพ เกษตรกรรม ปลกูสวนยางพารา สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ อ้อย ยคูาลิปตสั สปัปะรด และอ่ืนๆ 
อยู่ทางด้านทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ทิศใต้ ของพืน้ท่ีป่าแห่งนี ้ป่านีมี้พืน้ท่ีอยู่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ พืน้ท่ีแห่งนีเ้ดิมเป็นป่า
สงวน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีการท าสมัปทานตดัไม้ ชาวบ้านได้เข้ามาจบัจองพืน้ท่ีท าไร่ท าสวน และซือ้สิทธ์ิท่ีดินกัน ซึ่ง
นายบุญ เจนจิรวฒันา ก็ได้ซือ้สิทธ์ิท่ีดินบริเวณนีเ้พ่ือท าเกษตรกรรม และได้เก็บรักษาพืน้ท่ีป่าแห่งนีโ้ดยคิดว่า จะเก็บไว้ให้
ลูกหลานดูว่าอดีตนัน้สภาพป่าเป็นอย่างไร จึงเหลือพืน้ท่ีป่าเป็นท่ีราบ บริเวณนีเ้พียงแห่งเดียว นอกนัน้เป็นป่าอยู่ตาม
เทือกเขาหรืออยูบ่นภเูขา คณุสวุารี เจนจิรวฒันา (พ่ีฮุ้น)บตุรสาวนายบญุ และคณุสวุฒัน์ เจนจิรวฒันา ซึง่เป็นน้องชาย ได้พา
เราเข้ามาพกัภาวนาท่ีป่าแห่งนี ้คณุสวุฒัน์ เจนจิรวฒันา ได้สร้างกฎีุให้พกัภาวนา ๑ หลงั ในขณะนัน้เราพกัภาวนาอยู่เพียง
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 ท่ี ส ว ย ง า ม ม า ก  
เช้านีเ้รากราบถวายผ้าจ าน าพรรษาและฟังโอวาทจากท่าน ท่านให้พิจารณาเข้าใปในกายในใจให้เป็นปกติ จะเจ็บจะป่วยก็
ให้เป็นแคก่าย กายนีเ้หมือนเรือถ้ามนัพมุนัพกัซอ่มไมไ่ด้ก็เปล่ียนเรือล าใหม่เสีย การปฏิบตัิภาวนานัน้ต้องตัง้ใจท าให้เป็นนิสยั 



เพ่ือให้มีก าลงัสู้กบักิเลสเคร่ืองเศร้าหมองในใจ เม่ือมีก าลงัออ่นกิเลสก็ชนะเราได้จึงต้องมีความเพียร อย่าท้อถอยจะได้ขจดักิ
เลศออกไปจากใจนีไ้ด้ ก่อนกราบลาท่านคณะเราก็ได้ร่วมปัจจยัส าหรับพระอโุบสถใหม่ด้วย กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่น
ครับ 

 
 วดัป่าอมัพโรปัญญาวนาราม 15/16 วดัป่าอมัพโรปัญญาวนาราม ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระอริยวงศาคตญาณ 
(อมฺพรมหาเถร) สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ต าบลคลองก่ิว อ าเภอบ้านบงึ 

วนัท่ี 8 ก.พ. ภายหลงัสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณโปรดเกล้าฯ ตัง้สมเดจ็พระมหามนีุวงศ์ (อมัพร อมฺพโร) 
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระสังฆราชองค์ท่ี 20 แล้วนัน้ สถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีน่าสนใจของบุคคลทั่วไปของ
พระสงัฆราชองค์ใหม ่คือ วดัป่าอมัพโรปัญญาวนาราม อ.บ้านบงึ จ.ชลบรีุ ซึ่งได้รับการบริจาคท่ีดนิจากนายปัญญา และนาง
มะลิวรรณ ตัง้เดน่ชยั ผู้ รับเหมาก่อสร้างในพืน้ท่ี จ.สมทุรปราการ ประมาณ 200 ไร่เศษ สมเดจ็พระมหามนีุวงศ์ ได้มอบหมาย
ให้พระอาจารย์ปรีดา ฉนฺทกโร หรือหลวงพอ่ทยุ ดแูล ทา่นจงึได้สง่พระท่ีวดัมาดแูลอีกตอ่หนึง่ 

คณะเราได้เข้าเย่ียมชมวดัท่ีสวยงามมีระเบียบเรียบร้อยอีกแห่งหนึ่ง พอเดินมาสดุขอบสระก็พบกบัพระหลวงตาแดง
ท่ีเป็นรักษาการเจ้าอาวาส พกัอยู่ท่ีกุฎีเล็กๆท้ายวดั คยุกันสกัพกัท่านก็ทกัว่าจ าท่านได้ไหม เพราะท่านเคยอยู่กับลป.แบบ
และลป.อ้มและยงัพรรษาเดียวกับพระอจ.แมวท่ีเราสนิทด้วย จึงคยุกันอยู่นานมาก จนฝนตกจนฝนหายจึงลาท่านกลบัมา 
ท่านว่าผ้าจ าน าพรรษาคงจะมีประโยชน์มากส าหรับพระท่ีปฏิบตัิภาวนาท่ีดงหลวงและภูพานท่ีเราไปถวายเม่ือหลายปีก่อน
เพราะส่วนใหญ่อยู่กันวดัละรูปเดียว เราจึงรับปากว่าจะไปอีกครัง้ ท่านให้โอวาทเร่ืองการอยู่ร่ วมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ต้อง
ระวงัใจ ท่านจะสัง่ให้เราท างานหลากหลายอย่างซึ่งบางอย่างเราก็ท าไม่เป็นต้องเร่ิมใหม่หมด บางครัง้วนันีส้ัง่อย่างนีพ้รุ่งนีก็้
เปล่ียนแล้ว เราอย่าไปต าหนิท่านเพราะท่านสอนเราให้รอบคอบอ่อนตวัเปล่ียนแปลงได้ สอนให้เราลดอตัตาตวัตนและทิฐิ
มานะเราลง ท่านว่าท่านเองครูจารย์ให้ท างานหนักตลอด ท่านก็จะตัง้ใจท าอย่างเต็มท่ีเพราะทุกอย่างเป็นงานท่ีชอบ -เวย
ยาวจัจมยั- การขวนขวายช่วยท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืน ตอ่ส่วนรวมด้วยความสจุริตใจ เป็นบญุเพราะไม่ได้ท าให้ใคร
ผู้ ใดผู้หนึ่งแตเ่ป็นสาธารณะประโยชน์จริงๆ ครูจารย์ท่านลป.ทุย สอนให้***"จดจ่อ"*** คือต้องมีสมาธิ จดจ่อตัง้ใจ มีปัญญา
พิจารณาให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด ฟังแล้วนึกถึงค าสอนของตรูจารย์หลวงตาพระมหาบัวว่า***"ส ารวม ระวัง"*** ซึ่งก็
คล้ายๆกนั ท าให้เราทราบว่าการปฏิบตัภิาวนานัน้มิจ าเป็นต้องท าตามรูปแบบ*-นัง่สมาธิ-เดนิจงกรม-*เทา่นัน้ แตก่ารงานทกุ
อย่างท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ และเราตัง้ใจท าจริงๆทัง้-ศีลสมาธิปัญญา-ก็อยู่ตรงนัน้ มรรคคือตรงนีเ้อง การท่ีเราท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์นีจ้ึงส าคญั ขอให้ตัง้ใจท าจริงๆก็จะได้เช่นกัน เหมือนการท าบญุนี ้เราได้บุญตัง้แต่เร่ิมคิดเร่ิม
เตรียมตวัเตรียมของตา่งๆแล้ว แม้มิได้มากล่าวถวาย ตายไปก็ได้บญุแล้ว การกล่าวค าถวายหรือระเบียบประเพณีนัน้เป็นกศุ
โลบายให้ทกุๆคนหรือคนอ่ืนๆได้บญุไปด้วย (เหมือนท่ีเราเอาเร่ืองจาริกบญุนีม้าลงในเฟตให้เพ่ือนๆน่ีไง) กราบอนโุมทนาบญุ
กบัทกุๆท่านนะครับ ว่างมีเวลาไปนะครับ ใกล้ๆแคนี่เ้อง น่ากราบน่าไหว้นา่เล่ือมใส....สาธุในพระคณุ-คณุงามความดี-ปฏิบตัิ
ดีปฏิบตัชิอบครับ 



 
 วดัเขาฉลาก 16/16 จบทริปบญุผ้าจ าน าพรรษาปีนี ้ท่ีวดัหลวงพอ่ไช่ บญุท่ีกระท าได้เพียงสิบวนัในหนึง่ปี ปีหนึง่มี
เพียงครัง้เดียว 

"พระครูวิสทุธิสงัวร" หรือ "หลวงพอ่ใช่ สชีุโว" วดัปาลิไลยวนั ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ เป็นพระเถระผู้ มีปฏิปทา
เคร่งครัดพระธรรมวินยัยิ่ง เป็นพระสายปฏิบตัิวิปัสสนากมัมฏัฐานด าเนินตามรอยหลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต บรูพาจารย์แห่งพระ
เถระ 

อตัโนประวตัิ มีนามเดิมว่า ใช่ รอดเงิน เกิดเม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2462 ณ หมู่ 1 ต.วดัหลวง อ.พนสันิคม จ.
ชลบุรี โยมบิดา-มารดา ช่ือนายปยุและนางจาก รอดเงิน ครอบครัวประกอบอาชีพชาวนา อายุ22 เข้าพิธีอุปสมบท เม่ือวนั
จนัทร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2484 ณ พทัธสีมาวดัโพธ์ิ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีพระครูสนุทรธรรมรส วดัอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง 
จ.ชลบรีุ เป็นพระอปัุชฌาย์, พระอธิการบญุมา วดัอทุยานนที ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบรีุ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ
พระอธิการบญุยอด (พระอาจารย์ยอด) วดัโพธ์ิ ต.บ้านโขด อ.เมือง จ.ชลบรีุ เป็นพระอนสุาวนาจารย์ ละสงัขาร เช้าวนัศกุร์ท่ี 
6 ตลุาคม 2538 สิริอาย ุ76 พรรษาท่ี 53 ครูจารย์หลวงตาท่านรับรองว่าเป็นพระปฎิบตัิดีปฎิบตัิชอบองค์หนึ่ง ท่านเคยมารับ
ผ้าป่าชว่ยชาตท่ีิน่ีเม่ือ2544 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพระอาจารย์สวุิทย์และพระอาจารย์ปอ้มท่ีกฎีุ ท่านให้พรให้แข็งแรงท างานตอ่ไปได้นานๆ 
ทา่นว่าท่านเป็นมะเร็งตอ่มน า้ลาย รักษาท่ีรพ.จฬุา คณุหมอท่ีรักษาทกุท่านนา่รักใจดีและดีตอ่ทา่นมาก ปัจจบุนัยงัมีนดัตรวจ
กบัทางรพ.อยูเ่ลย ทา่นรักษาได้ทนัตัง้แตต้่นจงึไมเ่หลือเซลมะเร็งแล้ว ทา่นจงึขอให้เราหายเช่นกนั กราบอนโุมทนาครับ 

 
 มอบถวายวดัป่าแก้วบดนิทร์ธร ( -วดัป่าอนัเป็นศริิมงคลของพระเจ้าแผน่ดนิ- )เสาร์ 27 ตุลาคม 61 มูลนิธิดวงแกว้
ฯ โดย คุณ กาญจนา และคุณวิจิตร น ากล่าวค าถวายวดัป่าแกว้ฯแด่พระสงฆ์ ผูอ้ยู่ในทิศทั้ง ๔ ท่ีมาแล้วและยงัไม่ได้มา ขอ
พระสงฆ์โปรดรับ ซ่ึงเสนาสนะ กบัทั้งบริวารทั้งหลายเหล่าน้ี ของขา้พเจา้ทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อพระ
นิพพาน และเพื่อความเจริญถาวรในพระพุทธศาสนาสืบไป  

ความเป็นมาของวดัป่าแกว้ฯ พระอาจารยม์หาจกัรายธุ เจา้คณะอ าเภอโพนนาแกว้ จ.สกลนคร เมตตามาสอนพวกเราท่ี
วชัรธรรมสถานขององคห์ลวงตาพระมหาบวั ท่านด าริวา่อยากจะไดว้ดัป่าเล็กๆท่ีสับปายะแก่การปฎิบติัภาวนาเหมือนวดัป่า
บวัแกว้ฯบา้ง ต่อจากนั้นมีผูม้าถวายท่ีดินให้ท่านท่ีบา้นหนองกระบอกสามแปลง เราจึงวางแผนผงัหลกัเสนอให้ท่านพิจารณา 
พอท่านเห็นชอบ เราจึงเขา้ไปเร่ิมสร้างเสนาสนะให้เม่ือเดือนเมษายน แต่ท่านอจ.อยากจะใหพ้ระเขา้จ าพรรษาไดใ้นปีน้ีเลย เรา
จึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน และวางศิลาฤกษ์ใน19 พ.ค.61 จนแลว้เสร็จในเดือนก.ค.ครบสามเดือนพอดี จึงท าให้
พระเขา้จ าพรรษาไดท้นัเขา้พรรษาปีน้ี พวกเราไดด้ าเนินการสร้างกุฎีส่ีหลงั กุฎีเจา้อาวาสหน่ึงหลงั ซ่อมแซมกุฎีท่ียงัไม่เสร็จ
เดิมอีกสองหลงั ห้องน ้ าส าหรับฆราวาสหน้าศาลาใหญ่6ห้อง ห้องน ้ าส าหรับสงฆ4์ห้องอีกหน่ึงหลงั ศาลาโรงน ้ าร้อน ศาลา



อุโบสถ พระประธาน และพระพุทธรูปยืนภาวนา พร้อมฐาน ระบบไฟฟ้า/น ้ าบาดาล ฐานถงัเก็บน ้าพร้อมถงัน ้ า ปรับปรุงพื้นท่ี
ในวดัตามผงัหลักท่ีตั้ งวางไว ้ในพรรษาแรกน้ีมีพระจ าพรรษา 7 รูปด้วยกัน หลังออกพรรษา พวกเราจึงพากันมาถวาย
เสนาสนะแห่งน้ีพร้อมกฐินแรกของวดัแห่งน้ี โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 10 กระผมขอกราบ
อนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในมหากุศลคร้ังน้ี และขอให้บุญกุศลน้ีดูแลส่งเสริมท่านทั้งหลายตลอดทุกภพชาติจนถึง
พระนิพพานนะครับ ดงัค ากล่าวถวายเสนาสนะน้ี: ผลบุญคร้ังน้ีโปรดเป็นพลวะปัจจยั เสริมส่งให้ขา้พเจา้ทั้งหลาย แมเ้กิดใน
ชาติใดภพใด ก็ขอใหเ้ป็นผูเ้จริญดว้ยจตุรพิธพรชยั ตั้งอยูใ่นอริยมรรคและตรัยสรณคมณ์ จนถึงซ่ึงพระนิพพาน แมจ้ะถึงคราว
ละสังขารไปจากโลกน้ี ก็ขอใหข้า้พเจา้ทั้งหลายไปไดดี้โดยสงบปราศจากทุกขเวทนาทั้งหลายทั้งปวงดว้ยเทอญ 

 
 กฐินแรกของวดัป่าแก้วบดินทร์ธร 27 ตค.61 หลงัจากมอบเสนาสนะวดัป่าแก้วบดินทร์ธรเสร็จเรียบร้อย พวกเราก็
กราบถวายกฐินแดส่งฆ์ โดยมีคณุหมอสพฤดีเป็นประธานกล่าวน าถวาย โดยมีคณะมลูนิธิดวงแก้วฯมาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม
31ชีวิต(30ปีมลูนิธิดวงแก้วฯพอดีเลยครับ) หลงัถวายผ้ากฐินก็ตามด้วยบริวารกฐินเป็นปัจจยัจากทางมูลนิธิ 123,000บาท 
และจากทางประชาชนในพืน้ท่ีอีกประมาณ60000บาท รวม183000บาทครับ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านท่ีร่วมใน
บญุครัง้นีน้ะครับ ขอบุญกุศลนีจ้งน าส่งท่านทัง้หลายให้ถึงซึ่งความสขุความเจริญยิ่งทัง้ทางโลกและทางธรรมและขอถวาย
บญุนีเ้พ่ือบชูาพระคณุ มารดา บดิา ครูบาอาจารย์ รวมทัง้ญาติทัง้หลาย และขออทุิศให้ เทพยดาผู้สถิตในทิพยสถานทกุแห่ง
หน สรรพสตัว์ทัง้หลายทัง้ปวงท่ีทอ่งเท่ียวอยูใ่นภพน้อยภพใหญ่ ขอเชิญบรรดาเจ้ากรรมนายเวร มาร่วมอนโุมทนา และรับเอา
สว่นบญุกศุล ท่ีข้าพเจ้าได้กระท าในครัง้นีโ้ดยทัว่ถึงกนั และโปรดอโหสิกรรมให้กบัข้าพเจ้าทัง้หลายด้วยเถิด 

 
 2 7 ต.ค. 61 วดัป่าบ้านตาด ออกจากถวายวดัป่าแก้วบดินทร์ธร ก็มากราบพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบวั ณ 
วดัป่าบ้านตาด เราจะไปไหนท าอะไรก็คิดถึงพระคณุพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสมอ กราบท่านแล้วก็คยุบอกความเป็นไปของเรา
ทัง้ผลในการปฎิบตัแิละการงานตา่งๆท่ีเราท าไปถวายท่าน เหมือนสมยัท่ีท่านยงัคงธาตขุนัธ์อยู่ เรามากราบพระประธานพบ
พระศาลา จงึได้เสวนากนัเร่ืองเก่าๆ ท าให้คดิถึงสมยัเราบวชเรียน ณ ท่ีแหง่นี ้– บ้านของเราเชน่กนั 

 
 วดัป่าภูหินร้อยก้อน-(วดัป่าหลวงตามหาบวัธรรมเจดีย์) กราบนมสัการพระอาจารย์สุนทร เจ้าอาวาสวดัป่าภูหิน
ร้อยก้อน ทา่นเป็นศษิย์ของพ่อแม่ครูจารย์หลวงตาพระมหาบวั รุ่นเดียวกบัพระอาจารย์วทยาวัดป่าดอยแสงธรรมฯฝาง ตััง้แต่
ทา่นออกมาจากบ้านตาดก็ไปชว่ยองค์หลวงปู่ ลีสร้างวดัภผูาแดง และชว่ยพระอาจารย์วนัชยัสร้างวดัป่าภสูงัโฆ ก่อนมาอยูท่ี่น่ี 



ซึ่งเดิมเป็นวดัเก่าอยู่แล้วแต่กนัดารมากจนไม่มีใครอยู่ได้ ท่านได้ปรับแต่งบริเวณท่ีเป็นป่ามนัและอ้อยจนกลบัมาเป็นป่า อีก
ครัง้กว่ายีสิบปีแล้ว พวกเรามีโอกาสดีท่ีได้มาพบท่าน ทางวดัด าริว่าจะจดัท าสถปูบรรจุอฐิัธาตขุององค์พ่อแม่ครูจารย์หลวง
ตาพระมหาบวับนภเูขา เราจงึมีโอกาสร่วมบญุด้วยถึงแม้จะไมม่ากนกัก็ตาม เพ่ือนๆมีโอกาสมาชว่ยกนันะครับ 

 
 28 ต.ค. กฐินวดัป่าศรัทธาถวาย กราบหลวงพอ่บญุมี ร่วมถวายผ้าและปัจจยั พร้อมใสบ่าตรพระสงฆ์90รูป ร่วมโรง
ทาน ชมเสนาสนะภายในวดัท่ีปรับปรุงไปได้อยา่งสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และดีใจยิ่งท่ีมลูนิธิได้มีโอกาสเป็นสว่นหนึ่ง
ของการก่อสร้างและการปรับปรุงบ้างบางอาคารครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านครับ 

 
 กฐินวดัภูสังโฆ กราบถวายผ้ากฐินพร้อมบริวารและปัจจยัร่วมกับคณะเจ้าภาพและคณะศรัทธาทัง้หลาย ณ วัด
ภูสังโฆ พระอาจารย์วนัชัย ครูอาจารย์ท่ีเมตตาสั่งสอนเรามาหลายสิบปี ได้พบได้เจอเพ่ือนๆเก่าหลายท่าน ได้พบได้เห็น
สถานท่ีท่ีเราเคยมาปฏิบตัภิาวนา เป็นสขุใจยิ่งครับ 

 
 กฐินวดัภูผาแดง กราบหลวงปู่ ลี ณ ภูผาแดง ร่วมบุญสร้างพระเจดีย์ถวายองค์หลวงปู่  นึกถึงสมัยก่อนท่ี

หลวงปู่ สร้างวดัภูผาแดง สร้างถ า้เสนาสนะท่ีถวายองค์หลวงตา สมยัก่อนท่ีเรามาทา่นเมตตาสอนเราครัง้ๆหนึ่งเป็นชม.สอง
ชม. แม้ตอนท่ีได้ไปดแูลองค์หลวงตาท่ีบ้านตาดท่านก็เมตตาเรียกไปคยุทกุวนั เสียดายวนันีท้่านไม่พดูคยุกบัใครแล้ว กราบ
อาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยปกปักคุ้มครององค์หลวงปู่ ด้วยนะครับ ส่วนเจดีย์ โครงสร้างก็ใกล้เสร็จแล้วครับ โรงทานก็ยงัมี
อยู ่คณะเราได้ไปอดุหนนุกนัอยา่งมีความสขุ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นด้วยครับ 

 
 วดัถ า้สหายธรรมจนัทร์นิมิต กราบหลวงปู่ ด้วยความเคารพ ถวายปัจจยั ไทยธรรม และผ้าบงัสุกลุ เสร็จแล้วพากัน
ปฎิบตัิภาวนา และถวายปานะ แม่ชีล าใย สนทนาเร่ืองตา่งๆระลกึถึงวนัเวลาท่ีมาปฎิบตักิบัหลวงปู่ เม่ือสิบย่ีสิบปีก่อน ท่านให้
นัง่ภาวนาครัง้ละห้าชม.วนัละสามครัง้ พระเณรก็ยงัไม่มากเทา่ปัจจบุนั ผู้คนมาปฎิบตัิก็ยงัไม่มาก วนัเวลาท่ีได้พดูคยุถามข้อ



สงสยักบัหลวงปู่ ก็มีได้เกือบทกุวนั ปัจจบุนัมาเราก็ไม่กล้ารบกวนท่าน พระเณรก็เป็นร้อยแล้ว แตท่กุองค์ก็ต้องปฎิบตัิภาวนา
อยา่งน้อยส่ีชม.ตอ่วนั จงึจะอยูใ่นวดัได้ กราบอนโุมทนาครับ 

 
 กฐินวดัป่าหนองแซง ร่วมกฐิน และสร้างพระใหญ่กบัหลวงปู่ เสน ทา่นว่าโครงสร้างใกล้เสร็จแล้ว เดือนธค.วนัท่ี 9 ก็
จะเร่ิมปิดผิวองค์พระแล้วครับ เราได้ร่วมบญุเป็นครัง้ท่ีสองแล้วครับ ทา่นยงัเมตตาสนทนาหลายๆเร่ืองและยงัให้พรให้น้องให้
ได้ลูกแฝดสมใจอีกด้วย เสร็จจากสนทนกับลป.เราก็ไปชมบริเวณวดั กราบหลวงปู่ บวั ท าความเคารพโดยประทกัษิณรอบ
เจดีย์องค์ทา่น แล้วพาคณะไปเลีย้งปลาท่ีสระหลงัเจดีย์ ก่อนจะลากลบักนั กราบอนโุมทนากบัทกุๆทา่นในคณะครับ 

 
 
 


