จาริกบุญกฐิน 63
สวนป่ ามอกระโดน. เตรียมงานกฐิน
บ่ายสามโมงเย็นคณะมูลนิธิ เดินทางมาถึง จัดการเอาผ้ าป่ าบริ วารกฐิ นและผ้ ากฐิ นเตรี ยมไว้ สาหรับพิธีในวันพรุ่ งนี ้ สี่
โมงเย็นท่านอาจารย์บญ
ุ มีเมตตามาตรวจงานความเรี ยบร้ อยในการจัดงาน โรงทานมีหลายโรงจากวัดสาขาและลูกศิษย์
ของครูจารย์ท่านมาร่วมบุญด้ วย ท่านเมตตาพาดูที่เตรี ยมสร้ างศาลาใหญ่/อุโบสถ บริเวณทางเดินขึ ้นศาลาใกล้ ลานจอด
รถ ศาลาสามชัน้ ขนาดประมาณ 14*20ม. ความสูงรวมประมาณ 12-14 ม. เนื่องจากอยูย่ อดเขาลมแรงและมีพายุหมุน
อยูบ่ อ่ ยๆครับ นึกภาพตามท่านแล้ วดูสวยงามมากๆ มองไปทางทิศตอ. เห็นเป็ นพาโนรามา 180 องศา เห็นภูเขาและพื ้น
ทุ่งหญ้ าต้ นไม้ เขียวขจี มองไปตรงๆหน้ าศาลาเห็นวัดถ ้ากลองเพลชัดเจนเลยครับ

เย็นสวดมนต์ทาวัตร นั่งภาวนาฟั งธรรมจากพ่อแม่ครู อาจารย์บุญมีที่ถา้ เต่า หลังพระสงฆ์ ทาปวารณาออก
พรรษาโดยให้ สอบถามด้ วยการเห็น การฟั ง และสงสัยเรื่ องใดๆ โดยธรรมเสร็ จ ท่านให้ ถวายผ้ าจานาพรรษาแด่คณะ
สงฆ์ได้ และเมตตาอธิบายความเป็ นมาและอานิสงส์ของกฐิ นต่างๆให้ อีกด้ วย โดยอธิบายเรื่ องกฐิ น นันเป็
้ นสังฆทาน
ส่วนผ้ าจานาจะถวายเป็ นสังฆทานก็ได้ เฉพาะตัวก็ได้ แต่พระองค์นนต้
ั ้ องจาพรรษาครบสามเดือนจึงรับได้

3 ต.ค. กฐินแรก สวนป่ ามอกระโดน 1
พิธีกฐิ นแรกของสวนป่ ามอกระโดน เพื่อจัดซื ้อที่ดินเพิ่มเติมอีกเจ็ดไร่ เช้ าคณะมูลนิธิเดินทางมาถึงงานหกโมง
ฝนตกนิดหน่อย ช่วยกันเตรี ยมงานจนพระอาจารย์บุญมี มาถึงก็ใส่บาตรร่ วมกัน ต่อด้ วยถวายจังหัน เก้ าโมงเริ่ มพิธี
ถวายผ้ าพระกฐิ นโดยคุณหมอแบ๊ ว กาญฯและบุ้งร่ วมกันกล่าวนาให้ พวกเราร่ วมถวาย เสร็ จงานทานอาหารโรงทาน
อร่ อยๆกันจนพุงกาง 11โมงรี บออกมาจากวัดเพราะต้ องไปถวายผ้ ากฐิ นต่อที่วดั ป่ าบ้ านตาด ยอดกฐิ นรวม ประมาณ
847000฿ เป็ นปั จจัยระบุจะซื ้อที่ดินเพิ่มเติม 4.5แสนส่วนที่เหลือไม่ได้ ระบุ มียอดประมาณ 4แสนครับ ปั จจัยทังหมดที
้
่
ได้ จากงานกฐิ นที่วดั มูลนิธิไม่ได้ มีส่วนรับทราบด้ วยครับ เพราะจะได้ รับการดูแลจากพระอาจารย์อ๊อด ส่วนปั จจัยที่
ทาบุญผ่านมูลนิธิเพื่อซื ้อที่ดิน ทางมูลนิธิจะเก็บรวบรวมไว้ สาหรับซื ้อที่ดินตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับกราบขอบพระคุณ
ทุกๆท่านที่มาร่วมงานนะครับ และขอบคุณโรงทานทุกๆโรงด้ วยครับ โดยเฉพาะโรงทานวัดป่ าบัวแก้ วและวัชรธรรมสถาน
นะครั บ เรื่ องการจัดซือ้ ที่ ดิน เพิ่ มคงต้ องรอการตรวจสอบที่ ดิน และออกเป็ น โฉนดรวมแปลงเดียว เพื่อให้ พร้ อมจะ
ดาเนินการทาเรื่ องขออนุญาตสร้ างวัดต่อ ไปครับ ปั จจัยในส่วนที่ดินทางมูลนิธิจะได้ รวบรวมต่อไปให้ ครับ1.1ล้ านบาท

เพื่อใช้ ในการโอนโฉนดต่อไป ส่วนที่เหลือท่านอาจารย์อ๊อดรับไว้ บรู ณะปรั บปรุงและใช้ จ่ายสาหรับเสนาสนะสวนป่ ามอ
กระโดนต่อไปครับ

สวนป่ ามอกะโดน ที่ตงั ้ ศาลา
ครูจารย์บญ
ุ มีท่านเป็ นห่วงผู้เฒ่าผู้แก่ในการเดินขึ ้นเขา ท่านจึงปรารภอยากให้ สร้ างศาลาไว้ ใกล้ ๆที่จอดรถ จะได้ ไม่ต้อง
เดินขึ ้นเขาไกลเกินไป และแบ่งส่วนของสังฆาวาสให้ เป็ นสัดส่วนไม่มีฆราวาสเข้ าไปรบกวนอีกด้ วย ท่านจึงกาหนดที่
สร้ างศาลาใหญ่อยู่บริ เวณหินก้ อนใหญ่ๆสองก้ อนใกล้ ทางขึ น้ เขาติดที่จอดรถครับ งานนี ้คงลาบากกันหน่อย แต่ก็เพื่อ
ประโยชน์ของทุกๆฝ่ ายนะครับ

3 ต.ค. วัดป่ าบ้ านตาด
กราบพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ร่วมถวายผ้ าพระกฐิ นและปั จจัยสร้ างพระเจดีย์องค์หลวงตา ปี นี ้ผู้คน
มาร่วมบางตากว่าทุกปี นะครับ

วัดป่ าภูหนิ ร้ อยก้ อน
กราบถวายผ้ าจานาพรรษาพระอาจารย์สุนทร รับฟั งพระธรรมโอวาท ท่านว่าให้ พวกเราเร่ งปฏิบตั ิในทานศีล สมาธิ
ภาวนากันให้ มาก ถ้ าไม่หยุดไม่แวะข้ างทางก็ต้องถึงจุดหมายสักวันแน่นอน อย่าพยายามสงสัยสิ่งที่ยงั ไม่พบไม่เจอ

ตังใจพยายามเข้
้
า ยิ่งธรรมะพ่อแม่ครู อาจารย์ไม่ต้องไปสงสั ย เพราะท่านผ่านมาแล้ ว ให้ สงสัยในทานศีล ภาวนาของ
ตัวเอง ว่ากระทาดีขึ ้นๆหรื อยัง หมัน่ สารวจตัวเองพัฒนาตนเอง อย่าไปสนใจเรื่ องภายนอกมากนัก

วัดป่ าหนองแซง
กราบถวายผ้ าจานาพรรษากับหลวงปู่ เสน ท่านว่าโครงพระใหญ่เสร็จแล้ ว เหลือแต่ปิดองค์ท่านที่ละชิ ้นๆให้ ครบทังองค์
้
ท่านว่าคนละห้ าสิบบาทก็พอแล้ ว ท่านเล่าเรื่ องเก่าของพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ ฟัง ทังหลวงปู่
้
บวั หลวงปู่ บญ
ุ จันทร์ หลวงปู่
ฝั่น ฟั งแล้ วมีกาลังใจปฏิบตั ภิ าวนาเพิ่มขึ ้นอีกเลยครับ โดยเฉพาะเวลาขณะที่พอ่ แม่ครูอาจารย์จะละขันธ์ น่าสนใจมาก
และน่ากลัวสาหรับผู้ที่ยงั เตรียมตัวไม่พร้ อมด้ วย กราบเรียนถามอาการอาพาธของท่าน ท่านว่าดีขึ ้นมากแล้ ว แต่พอท่าน
เดินไม่มาท่านยังหอบอยูเ่ ลยครับ สุดท้ ายก็กราบขอบพระคุณท่านที่ให้ คนงานก่อสร้ างที่รพ. หนองวัวซอมาพักที่หน้ าวัด
ท่านตลอดระยะเวลาการก่อสร้ าง ซึง่ ท่านก็ไม่วา่ อะไรและบอกว่าถ้ าเราจะสร้ างตึกสงฆ์อาพาธ ท่านจะช่วยทางมูลนิธิ
ด้ วยอีกแรงหนึง่ พวกเรากราบอนุโมทนาและกราบลากลับ

วัดป่ าภูผาคา
กราบถวายผ้ าจานาพรรษาแก่พระอาจารย์เทา วัดป่ าภูผาคา วันกฐิ นท่านเป็ นจันทรที่ห้านี ้แต่คณะเราจะเดินทางกลับ
กทม. บ่ายพรุ่งนี ้. คณะเราจึงมาถวายปั จจัยร่วมกฐิ นกับท่านเทาเสียก่อน วัดนี ้อีกเช่นกันที่อยู่ในเขตป่ าไม้ และเขตฝึ กรบ
ของทหาร เสร็จถวายของ -ผ้ าจานาพรรษา เราร่วมเททองสร้ างพระประธานที่จะนาไปประดิษฐานในพะอุโบสถใหม่ที่
กาลังจะสร้ างด้ วยครับ

คืนก่ อนกฐิน
ตกเย็นเราร่ วมทาวัตรเย็น และฟั งเทศน์จากพระอาจารย์จิระศักดิ์ เรื่ องกฐิ น เสร็ จท่านอาจารย์บญ
ุ มีสรุ ปให้ ฟัง
เล็กน้ อย ว่าครู อาจารย์บ้านตาดท่านรัษาข้ อวินยั ทังหมดไว้
้
แต่ ไม่รับอานิสงส์กฐิ น ยังคงข้ อวัตรไว้ เช่นเดิม บางวัดรับ
กฐิ นแต่ไม่กรานกฐิ นบอกว่าไม่รับอานิสงส์ก็ไม่ถกู ต้ องเพราะในคากล่าวถวายไห้ กรานกฐิ นด้ วยผ้ านี ้ อีกกรณีคือวัดให้
พระหรื อให้ โยมไปขอเจ้ าภาพมาทอดกฐิ นที่วดั ตนเอง ก็เป็ นการผิดเช่นกัน ต้ องให้ โยมมีจิตศรัทธามาขอทอดถวายเอง
หรื อกรณีพระไม่ครบห้ ารู ปก็ไม่สามารถรับกฐิ นได้ ต้ องรับเป็ นผ้ าป่ าหรื อผ้ าจานาพรรษาแทนเป็ นต้ น คืนนี ้จบลงที่สี่ท่มุ
ครึ่ ง แต่เหนื่อยมาทังวั
้ ด พักก่อนนะครับ ต้ องชื่นชมคุณป้าฐาวรา ที่นงั่ ฟั งธรรมกับเราจนสี่ท่มุ เสร็ จแล้ วเดินตัวตรงไป
ถวายไทยธรรมติดกัณฑ์เทศน์ได้ เลย เรายังแย่เลยอายุน้อยกว่าท่านหลายรอบ

4 ต.ค. วัดป่ าศรัทธาถวาย
ร่วมถวายผ้ าพระกฐิ นและปัจจัย30,000 บ. ปิ ดทริปกฐิ นอุดร 6 วัด งบประมาณที่ใช้ ทริปนี ้ 120,000 บาท
เหนื่อยแต่สขุ ใจ

