จาริกบุญผ้าอาบน้าฝน 2562
วัดที่ 1 สนส.ทรัพย์สวนพลู

วัดที่ 2 วัดแสงธรรมวัง เขาเขียว เนื่องจากล่ว งเลยมาหลายวัน สัญญาไม่เ ที่ยงจริงๆ แต่ธรรมที่ค รู จารย์
สอนที่ ยังค้า งในใจนามาสอนตนยั งพอเหลือ อยู่ บ้า ง นามาฝากกันหน่ อยนะครับ ครู จารย์ สอนให้พวกเราอย่ าหายใจ
ทิ้ง ไปวั นๆ ไม่ ส ร้า งประโยชน์ ต นประโยชน์ ท่ า น ประโยชน์ ท่ า นก็ ให้ ส ร้า งประโยชน์ แ ก่ ส ัง คม ชาติ ศาสนา
พระมหากษัต ริย์ ส่ว นตนก็ หมันเจริ
่ ญสติ พิจารณากาย คิดพิจารณาในพร ะไตรปิ ฎก เล่มนี้( กาย วาจา ใจ ของเรา)
โลกร้อ นรุ่ ม ภัยพิบั ต ิม าเยื อ น เพราะผูค้ นปราศจากศี ล แต่ พวกเราโชคดีหั นหน้ า เดินสู่ พระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า จงอย่ างทิ้ง พระธรรม อย่ าทิ้ง ภาวนา ไม่ส่ง ใจออกนอก พิจารณาธรรม เข้า ไปในกายในใจนี้ ธรรมมี
หลายระดับ ต้นไม้ม ี กระพี้ เปลื อก แก่ น เราก็ ไม่ทิ้ง ทาน ศีล ภาวนา จะเอาแต่แ ก่ นย่ อ มไม่ได้ ตัง้ ใจภาวนากันนะ
กราบระลึกในพระคุณพ่อแม่ครูจารย์ครับ

วัดที่ 3 วัดป่ าภูผาผึ้ง กราบท าวัต ร ถวายผ้าอาบน้ าฝน เทียนพรรษากับหลวงปู่ อม้ และยังได้ทอดผ้าป่ า
วัดป่าอีก 20 วัด สานักชีอกี 2 วัด ตอนเช้า ได้กราบรายงานการทางานที่ผ่านมาหลายปี หลัง จากออกจากวัด ท่ านว่ า
ตัง้ ใจทาไปตามวิถขี องตน ในศาลาท่ า นเมตตาให้โอวาทพวกเราตัง้ ใจสร้างบุ ญกุ ศล อย่ าตระหนี่ในการทาบุ ญ เวลา
และโอกาสอาจไม่มมี าอีกแล้ว

วัด ที่ 4 วัด ป่ าหนองไผ่ กราบทาวัต ร ถวายผ้าอาบ / เที ยนพรรษา พระอาจารย์สุ ธรรมวัด ป่ าหนองไผ่
ท่ านเมตตาให้โ อวาท เท่ าที่พอจาได้นะครับ ท่ า นยกเรื่องนางปญจะปาปะ ผู ้ถวายดินเหนียวที่นวดดีแล้วแก้ พระ
ปจั เจกฯ แต่ ตอนถวายทาด้วยความโกรธ ประชดประชัน จึงทาให้นางมีมอื และเท้าหลังงอคดอัปลักษณ์ไม่น่าดู และ
ก็เนื่ องจากนางใช้ด วงตาค้อนควั ก ใช้ จมู กเชิ ดใส่ ใช้ ปากบ่ นอุบ อิบ พึมพาให้พระปจั เจกพุท ธเจ้า นางจึงมีดวงตา

จมูก และปากบิ ดเบี้ยวพิกลอัป ลักษณ์ แต่ผลของดินเหนียวที่ นวดดีแ ล้วทาให้มสี ั มผัสทิพย์ใครสัมผัสจับต้อ งจะหลง
รักเธอ และได้เป็ นมเหสีถงึ สองเมืองสองแคว้น ท่ านว่ าขนาดไม่เต็มใจทาบุ ญยังมีอ านิสงค์มากมาย ที่ พวกเราตัง้ ใจ
เตรีย มการ จัดของอย่ า งดี มาด้วยศรัทธาและความตัง้ ใจ ผลบุ ญนั ้นย่ อมมีแน่ นอน การมาร่ว มกันประพฤติปฏิบั ต ิ
ร่วมกันเป็ นกลุ่มนัน้ ดีเพราะมีกัล ยาณมิตรช่ วยเกื้อกู ลกันและกัน ต่อไปศาสนาจะต้อ งให้อุ บาสกอุบาสิก า ภิก ษุ เณร
ช่ วยกันดูแลรักษาไว้ต่อไป หาใช่ เฉพาะพระภิกษุสงฆ์หมู่เดียวไม่

วัดที่ 5 วัด ป่ าอุดมสมพร กราบทาวั ตรหลวงปู่ แปลง ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา ท่ า นว่ า พวกเรามาท า
ความดีไฝ่หาความดี และ ท่ านถามเราว่ า ว่ า อย่ างไรจึง เรียกว่ าดี ท่ านว่ าเบื้องต้นของความดีตอ้ งมีศีล ควบคุมกาย
วาจาให้ ด ี ฝรังมุ
่ ่ งเน้ นแต่กายดูแ ลร่า งกายนี้ แต่ พระพุทธศาสนามุ่ งเน้นในการดูแ ลใจ การเป็ นหมอพยาบาลรักษา
กายให้ ผอู ้ ่ นื ย่ อมดี แต่ อย่ างไร กายนี้ ก็ มแี ก่ ม ีเจ็บอยู่ ด ี ท่ านจึง มุ่ง เน้ นให้เ รารัก ษาใจ ก่ อนเราจากลา ท่ านให้ สูต ร
ั่
ภาวนาดังนี้ ธรรมบทสาคัญ ที่หลวงปู่ ฝนมอบไว้
ตามที่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ส งั ่ สอนคือ คาบริกรรม "พุทโธ" เพราะ พุ ท
โธ นัน้ ทาให้เราหยุ ดคิด หยุ ด ส่งใจออกนอก เป็ นเคล็ดลับ ที่สามารถใช้ได้อย่ างรวดเร็ว ใช้ได้ทุกเวลาทุ กสถานที่ครับ
กราบอนุ โมทนาบุ ญกับทุ กท่ าน

วัดที่ 6 วัดป่ าสีหพ์ นม กราบถวายผ้าอาบน้ าฝน/เทียนพรรษาแด่พระอาจารย์บุ ญมาและพระอจ.สมหมาย
พอดีท่านอาจารย์บุญมา ท่ านเดินทางกลับจากกทม.ยังไม่ถงึ หลวงปู่ สมหมายเป็ นอุปชั ฌาย์ในการบวชที่วัดอยู่ พอดี
เลยรับถวายแทนครับ เราจึงได้ทาวัตรแต่พระอจ.สมหมายครับ ก่ อนลากลับ ท่ านเรียกไปให้คาสังสอน
่
ท่ านว่ า
ทางานข้างนอกแต่อย่ าลืมดูข้างใน ทาไปด้วยกันงานที่ทาก็เป็ นภาวนาด้วย กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ
พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ

วัดที่ 7 วัดป่ าบ้านตาด เนื่องจากเรามาตอนเย็นแล้วไม่กล้าไปรบกวนครูจารย์สุดใจ จึงกราบถวายผ้าอาบ/
เทียนพรรษาที่ศาลาใหญ่ มีพระศาลารับให้ครับ

วัดที่ 8 วัดป่ าภูหินร้อยก้ อน กราบทาวัตรพ่อแม่ครูจารย์สุนทร ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษา ครูจารย์สุนทร
นัง่ ภาวนาที่ศาลาใหญ่ จนเที่ยงคืนและมาต่อที่หอภาวนาดีกจนเช้า มีฝนตกพร่ าๆทาให้อากาสเย็นสบายสัปปายะใน
การปฏิบัตภิ าวนายื่งครับ ก่ อนกลับพีส่ ุเมธเห็นสายลวดราวตากผ้าขึ้นสนิม จึงซือ้ ส่งไปถวายหลังกลับมาจากทริ ป
ครับ กราบอนุ โมทนาบุ ญครับ

วัดที่ 9 วัดถา้ สหาย ครูจารย์ท่านไม่อยู่ คณะเราจึงได้แต่ไปกราบพระที่ถ้าและฝาผ้าอาบ/เทียนพรรษากับ
คุณแม่ลาไยแทนครับ

วัดที่ 10 วัดถา้ เต่า กราบทาวัตร ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษาและพระพุทธเมตตาแด่พ่อแม่ครูจารย์บุญมี
ท่ านเมตตาสอบพวกเราอยู่ หลายกัณฑ์เลยครับ ทัง้ คาสรรพในพระพุทธศาสนา การตรวจสอบจิต ฯ

วัดที่ 11 วัดป่ าโคกมน

วัดที่ 12 วัด ป่ าสัมมานุสรณ์ กราบท าวัต ร ถวายผ้าอาบ/เทีย นพรรษา หลวงปู่ โกวิ ท วั ดป่า สัมมานุ ส รณ์
ท่ านเมตตาคณะเราให้ หมันสวดมนต์
่
ภาวนาเพราะมีอานิ สงค์ม ากนัก เช่ นบทธรรมจักร บทชัยยะ พุท ธคุณเป็ นต้น
ท่ านว่ าให้หมันสวดไว้
่
ตัง้ ใจอะไรในทางที่ดจี ะสมใจหมายครับ

วัด ที่ 13 วัดป่ าศรี อภัย วัน กราบครู บาอาจารย์ หลวงปุ่ ท่ อน ระลึก พระคุ ณท่ าน กราบขอขมาและร่ ว ม
ทาบุ ญสร้างเจดีย์กับท่ านครับ

วัดที่ 13 วัดถา้ ผาปู่

วัดที่ 14 วัดป่ าฐานสโมบูช า เจ้าอาวาส : พระอาจารย์วิวัฒ น์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบู ชา สถานที่เคยแวะ
พานัก เมื่อ คราว หลวงปู่ ช อบ ฐานสโม เดินทางเข้ามารักษาธาตุ ขันธ์ที่โรงพยาบาลเลย ทางวั ดจึง ใช้ช่ อื ฉายาท่ า น
เป็ นเครื่องระลึก ถึงการบู ช าคุณของหลวงปู่ ชอบ การจัด สร้า งเป็ นวัดป่า ฐานสโมบู ชาขึ้นมา เป็ นด าริชอบของ พระ
ญาณวิศิษ ฏ์ (ทอง จันทสิร)ิ อดีตเจ้าอาวาสวัด อโศการาม จัง หวั ดสมุ ทรปราการ เพื่อใช้เป็ นสถานที่บาเพ็ญ สมณ
ธรรม ปฏิบัตธิ ุดงควัตรของพระสงฆ์ และญาติธรรมทัง้ หลายเป็ นวัดที่สวยงามมากครับ ที่นี่เรานัง่ ภาวนากันจนเที่ย ง
คืนครับ เช้ามาก็ออกเดินบาตรกับท่ าน มีผศู ้ รัทธาใส่บาตรกันมากที เดียวครับ

วัดที่ 15 วัดป่ าม่วงไข่ กราบทาวัตร ถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษาพระอาจารย์ขันตี

วัดที่ 16 วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วั ดที่แลดูสง่ างามทัง้ รู ปแบบการสร้าง วัสดุ ที่ใช้ และทาเลที่ตงั ้ ในอาเภอ
ภูเรือ คงจะหาได้ย ากยิ่ งที่จ ะงดงามพร้อ มได้เหมือนวั ดสมเด็จ ภูเรือมิง่ เมือ ง ด้วยวั ดแห่ งนี้เ ป็ นพระอารามที่ส มเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานเงินซือ้ ที่ด ินสาหรับสร้างวัดนี้ขึ้นมา อยู่ บนเขาที่มวี ิวสวยรอบด้าน มี
พระอุโบสถโดดเด่นอยู่ ตรงกลางรายล้อมด้วยวิ หารรายทัง้ สี่ ทุ ก หลัง สร้า งด้ว ยไม้แกะสลัก ลวดลายสว ยมากๆ ทั ้ง
ผนั งและคันทวย ยิ่ งหน้า บันก็จ ะยิ่ง สวยเพราะอยู่ ด ้านหน้ าสุ ด ในวิ หารรายแต่ ล ะหลัง ประดิษฐานพระพุท ธรู ป ที่
งดงาม พระอุ โบสถประดิษฐานพระพุท ธเจ้าไภสัช ยาคุรุ ไวฑู รยประภา จอมแพทย์ หรือ พระกริ่งปวเรศ เป็ นพระ
ปฏิมาประธาน พระพุทธรูปในวิหารรายองค์หนึ่งเป็ นพระนอนแกะสลักด้วยหินหยกแม่น้ าโขง จากพม่ า ทุ กวันนี้ใคร
มาเที่ยวภูเรือไม่ได้แวะมาชมความสวยงามของวัดสมเด็จภูเรือมิง่ เมืองนับว่ าน่ าเสียดายมากๆ เหมือนมาไม่ถงึ ภูเรื อ

วัดที่ 17 วัดเนรมิตวิปัสสนา กราบถวายผ้าอาบน้ าฝน/เที ยนพรรษา กับท่ านรองเจ้า อาวาส และอาจารย์
ป๋องที่รบั ผิดชอบงานศิลป์ทงั ้ หมดของวัดพาชมสถานที่ครับ

วัดที่ 18 วัดโพธ์ ิ ชยั นาพึ ง มีพระพุท ธรูป สาคัญ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ี่เคารพของชาวบ้า น คือ พระเจ้าองค์แสน หรือ
พระพุทธรูปฝนแสนห่ าตามประวัตเิ ล่าว่ า เสด็จมาจากเมือ งเชียงแสนด้วยพระองค์เอง มาประดิษฐานอยุ่ ที่วัดโพธิชั์ ย
โดยมีฆ้อ งห้อยศอกมา 1 อัน และลูก แก้วเป็ นทองสัม ฤทธิมาด้
์ วย 1 องค์ พร้อมด้วยปื น 1 กระบอก ต่อมาเจ้าเมือ ง
เชียงของทราบข่ าวจึงยกขบวนพลช้าง พลม้า เพื่อที่จะอัญเชิญไปเชีย งของ แต่ไม่สามารถอัญเชิญไปได้ และเล่ากั น
ต่อมาว่ า ถ้า พระพุทธรูป องค์นี้เสด็จ ไปประดิษฐาน ณ ที่ ใด ที่นนั ้ จะไม่ มกี ารแล้ง จึงได้ช่ อื ว่ า พระพุทธรูป ฝนแสนห่ า .
พระพุท ธรู ปองค์แสน เป็ นพระพุท ธรู ปขนาดหน้า ตัก กว้า ง 34 เซนติเมตร สู ง 50 เซนติเมตร เนื้อ องค์เ ป็ นทอง
สัมฤทธิ ์ พระสังฆาฏิ เป็ นทองนาค พอถึง ฤดูตรุษ สงกรานต์ ชาวบ้า นจะนาพระพุท ธรูปองค์แสนมาสรงน้ าและทาพิธ ี
เปลีย่ นเครื่องทรงทุ กปี ตรวจสอบแล้วมีอายุ ประมาณ 400 ปี ความสวยงามของพุ ทธศิลป์นั้นเป็ นที่ ยอมรับ ได้จริง ๆ
ครับสวยงามควรมาเยือนมากๆ

วัดที่ 19 วัดป่ าเทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็จ พระเทพฯ กราบทาวั ตร ถวายผ้า อาบ/เที ยนพรรษา กั บครู จารย์
ศิษย์หลวงปู่ แบนครับ

วัดที่ 20 วัด ป่ าเทิดพระเกี ยรติสิริ นธร มีครูจ ารย์ หมู ศิษย์ ในองค์ห ลวงตาพระมหาบัวเป็ นเจ้าอาวาส มี
ปฏิปทาเหมือ นองค์ท่านครับ เรามาที่ นี่หลายครัง้ พอสมควรแต่ก็ ไม่ถงึ กับทุ ก ๆปี ถึงแม้จะรับปากองค์ห ลวงตาว่ าจะ
ช่ วยท่ า นดูแลสองวัด วัดนี้เป็ นหนึ่งในสองวั ดนัน้ ครับ เราได้เวีย นเทียนกัน ตอนหัวค่ า และนัง่ ภาวนากันจนเที่ยงคืน
ครับ ตอนเช้าครูจารย์เรียกไปอบรมอยู่ สามครัง้ ๆละชม.กว่ า ท่ านไม่ได้ว่าที่ ยุ่งเกี่ยวกั บทางโลก แต่ให้รกั ษาข้อวัต ร
ตัวเองไว้ป ฏิปทาที่ฝึกฝนเรีย นรูม้ าอย่ าได้ทิ้ง ให้ทาประโยชน์ทั ้งภายนอกและภายใน ไม่ตอ้ งสนใจเรื่อ งทางโลกให้
มากนัก หมันพิ
่ จารณาธรรมในใจ ที่ปรากฏขึ้นระหว่ างการทางาน การใช้ชีวิต น้อมมาสอนตนเอง

