
จาริกบุญผ้าอาบน า้ฝนและเทียนพรรษา ปี 2563 

จาริกบุญผ้าอาบน า้ฝนและเทียนพรรษา 2563 
4-7 ก.ค. 2563 ร่างจาริกบุญถวายเทยีนพรรษาและผ้าอาบน า้ฝน 

วนัที ่1 เสาร์ที ่4 ก.ค. 63  
05.00 น. รถออกจากธรรมวภิาวนั  
07.00 -08.00 น. ส านกัสงฆท์รัพยส์วนพลู (1) (พระอจ.สมภพ)  
09.45 -11.30 น. วดัแสงธรรมวงัเขาเขียว (2) (พระอจ.โสภา)  
12.30 -13.15 น. อาหารกลางวนั ร้านสืบศิริไก่ยา่ง  
19.45 น. วดัป่าภูผาผึ้ง (3) (หลวงปู่อม้)  
 
วนัที ่2 อาทติย์ที ่5 ก.ค. 63  
09.00 น. วดัป่าภูผาผึ้ง (3) (หลวงปู่อม้)  
11.30-12.30 น. วดัป่าสีห์พนม (4) (หลวงปู่บุญมา)  
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหาร  
14.00 - 14.30 น. วดัพระธาตุฝุ่ น (5) (หลวงปู่เล่ือน)  
15.00 -16.00 น. วดัป่าสนัติกาวาส (6) (หลวงปู่สมหมาย)  
17.00 – 17.30 น. วดัชยัมงคลวราราม (7) บา้นโคกนาคลอง (พระอจ.
จงกล) 
19.00 น. วดัป่าศรัทธาถวาย (พระอาจารยบุ์ญมี) ภาวนาเนสชัชิก  

วนัที ่3 จนัทร์ที ่6 ก.ค. 63  
09.00 น. วดัป่าศรัทธาถวาย (พระอาจารยบุ์ญมี) 
10.00-11.30 น.วดัป่าภูสงัโฆ (9) (พระอาจารยว์นัชยั)  
12.00-13.00 น.อาหารกลางวนั 
13.30-14.30 น.วดัถ ้าสหาย (10) (หลวงปู่จนัทร์เรียน)  
15.00-15.30 น.วดัป่าภูหินร้อยกอ้น (11) พระอจ.สุนทร  
16.00-16.30 น. วดัป่าหนองแซง (12) (หลวงปู่เสน)  
17.00 น.วดัป่าศรัทธาถวาย (ประชุมสร้างอาคาร 72 ปี ลพ.บุญมี) 
 
วนัที ่4 องัคารที ่7 ก.ค. 63  
08.30 น. วดัป่าศรัทธาถวาย (พระอาจารยบุ์ญมี)  
17.30 – 18.30 น. สนส.ทรัพยส์วนพลู (13) (พระอาจารยป๋ิ์ว)  
21.00 น. ธรรมวภิาวนั  
 

 
4 ก.ค.63 กราบท าวตัรพอ่แม่ครูอาจารยป๋ิ์ว และกราบถวายผา้อาบน ้าฝน/เทียนพรรษา ณ SCG แก่งคอย สระบุรี 

 
กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา พระอาจารยโ์สภา 

 
ธรรมะโอวาทจากพระอาจารยโ์สภา  



1. ห้องปลอดเช้ือ พระอจ.ท่านก าลงัท าห้องปลอดเช้ือให้สงฆ์อาพาธ พระอาพาธระยะสุดทา้ยไดอ้ยู่ในวดั ไม่ใช่ในรพ.
ปะปนกบัญาติโยม เพราะการอยูรั่กษาท่ีรพ.บางคร้ังท าให้พระผดิพระธรรมวินยัไดโ้ดยง่าย การมาอยูท่ี่วดัจึงเหมาะสมกวา่ 
เม่ือรักษาไม่ไดก้็ควรกลบัมาอยูท่ี่วดั พระธรรมวินยัจ าเป็นตอ้งรักษาไวแ้มร้ะยะสุดทา้ยของชีวิตก็เช่นกนั ท่านวา่ไม่วา่เป็น
พระหรือโยม ใหทุ้กคนน าเอาพระพุทธ/พระธรรม/พระสงฆเ์ป็นท่ีพึ่งท่ีอาศยั ท าเสมอๆจนวาระสุดทา้ย 
2. น ้ายาลา้งจาน คณะเราน าเอาน ้ายาท าความสะอาดหลายชนิดมาถวายท่าน ท่านใหข้อ้คิดวา่ น ้ายาเหล่าน้ีท าความสะอาด
ไดเ้พียงภายนอก เช่นร่างกาย ท่ีพกัเสนาสนะ ฯ แต่...ส่ิงส าคญัท่ีสุดของเราคือใจ ธรรมะเท่านั้นท่ีสามารถจะชะลา้งจิตใจให้
สะอาดข้ึน ท าใหค้วามทุกขใ์นใจเราลดนอ้ยลง มีความสุขมากข้ึน สร้างประโยชน์ใหก้บัเพื่อนมนุษยแ์ละสรรพสัตวไ์ดม้าก
ยิง่ข้ึน (สบู่ท  าความสะอาดกายภายนอก ใหเ้อาธรรมมาลา้งใจเรา) 
3. กรรม / เปรต /อนนัตริยกรรม (ท่ีท าบุญอยูเ่ป็นนามธรรม ไม่เห็น แต่จะติดตามไป ส่วนปัจจยัท่ีหามาเป็นรูปธรรม ตาย
แลว้เอาไปไม่ได)้เราตอ้งระวงักายกรรม วจีกรรม มโนกรรมของเราให้ดี เพราะเราจะไดรั้บผลของกรรมท่ีท าแน่นอน ท่ี
พวกเราหลายคน คิดวา่การมาท าบุญสร้างกุศลนั้นไม่ไดอ้ะไร ไม่สู้ท  างานหาเงินทองซ้ือแสวงหาส่ิงท่ีตอ้งการได ้แต่ความ
เป็นจริงส่ิงท่ีคิดวา่ได ้กลบัไม่ได ้ส่ิงท่ีคิดว่าไม่ไดก้็จะได ้เศรษฐี พนัหม่ืนลา้น ตายไปสล่ึงเดียวก็เอาไปไม่ได ้แต่บุญกุศล
นั้นจะติดตวัเราไปไดต้ลอดทุกภพช่าติ เราจึงควรท าแต่กรรมดี จะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมเราในทุกๆสถานการณ์ เช่นกนั 
กรรมชัว่ท่ีเราท าก็จะส่งผลใหเ้ราตลอดไปเช่นกนั ท่านยกตวัอยา่งกรรมหนกัเช่นการท าร้ายบิดามารดา ท่ีเรียกวา่ อนนัตริยก
รรม จะปิดกั้น บุญกุศลท่ีเราเคยท าและตอ้งรับผลกรรมชั่วท่ีท าไวท้นัที ท่านว่าตราบใดมีสติ จงอย่าท าเด็ดขาด มีเวลามี
โอกาส จงตั้งใจท าบุญกุศล ท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ทุกวนัเวลาท่ีเหลืออยู่ ตลอดไป อย่าปล่อยเวลาท่ีเหลืออยู่โดย
เปล่าประโยชน์ 
4. อริยทรัพย ์ พวกเรามุ่งมัน่ท างาน ด าเนินชีวติ กนัอยา่งหามรุ่งหามค ่า หมดเวลาไปทั้งชีวติเพื่อแสวงหาโภคทรัพย ์หาเงิน
หาทอง เพราะหลงเช่ือวา่ส่ิงนั้นน าความสุขมาให ้แต่แลว้ ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ ท่านวา่ความสุขในชีวตินั้น มีปัจจยัส่ี ใชจ่้าย
ไดเ้พียงพอ มีโอกาสท าบุญท ากุศล สร้างสาธารณะประโยชน์ ไดก้็เพียงพอ ไม่จ  าเป็นตอ้งรวยลน้ฟ้า มีหนา้ตาช่ือเสียงเหนือ
ผูค้น เราก็มีความสุขได ้
อริยทรัพย ์คือทรัพยอ์นัประเสริฐ ท่ีเราสามารถแสวงหาและน าพาไปยกัพบหนา้ต่อๆไปได ้ส่ิงแรกคือ ความศรัทธา ศรัทธา
เป็นตวัน าพาใหทุ้กอ่างด าเนินไปได ้ถา้ศรัทธาลด-หมดลง กิเลสก็จะน าทางเรา ท าผดิท าพลาด ท าอกุศล ท าชัว่ได ้ 
5. ศรัทธา คือ ความเช่ืออยา่งมีเหตุผล อยา่งถูกตอ้ง เป็นขอ้แรกของอริยทรัพยซ่ึ์งควรท าใหมี้เกิดข้ึนในใจเรา 
เม่ือมี1.ศรัทธา แลว้ ตอ้งมี 2. ศีล มาก ากบั มี 3.หิริ 4.โอตตปัปะ 5.พาหุสัจจะ 6.จาคะ และ7.ปัญญา ซ่ึงจะน าพาเราให้พน้
ทุกข ์ไม่ตอ้งมาเวยีนวา่ยตายเกิดอีกต่อไป 

 



5 ก.ค. กราบท าวตัร พ่อแม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา หลวงปู่อม้ เยี่ยมเยียนครูบามหา ครูบาเอ ครูบาปาน ครู
บาโคด้ หมออรชร พี่ๆเพื่อนๆทุกคนท่ีบา้นหลงัน้ี เสียดายท่ีไม่มีโอกาสไปเยอืนกุฎีท่ีพกัภาวนาสมยัมาจ าพรรษา ณ ท่ีแห่งน้ี 

 
 
5 ก.ค. 63 กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา ลป.บุญมา  

 
ธรรมะโอวาท ลป.บุญมา 
1.สัจจะ การปฏิบติัภาวนา ในพรรษา 
ระยะเวลา 3 เดือนของการเขา้พรรษา เป็นช่วงเวลาท่ีพระพุทธเจา้ใหพ้ระเร่งปฏิบติัภาวนา  
ส่วนฆราวาสเราก็เช่นกนัให้หมัน่ท าวตัร(ทานวตัร ศีลวตัร ภาวนาวตัร)ตลอด3เดือน  
นอกจากท าทานแลว้ ศีล เป็นส่ิงส าคญั อยา่งนอ้ยศีลหา้ ให้ท าใหส้มบูรณ์ และหมัน่ภาวนา 
2. พิจารณา กาย / ใจ  
ในโลกน้ีมีแต่ธาตุ 4 ขนัธ์ 5 เท่านั้น ซ่ึงเป็นตวัทุกข ์ท่ีเราหลงยดึวา่เป็นตวัเป็นตนของเรา 
กาย / ใจนั้นไม่ใช่อนัเดียวกนั ตอ้งใชค้วามเพียรพยายามใชปั้ญญาพิจารณาวา่เป็นคนละส่วนกนั  
ตอ้งมีศรัทธามีความเพียร ในการภาวนาไม่ใช่จะเห็นกาย/ใจแยกกนัไดเ้ลย เหมือนการปลูกถัว่ปลูกมนั ไม่ใช่ลงมือปลูกปุบ 
ก็จะขดุใหไ้ดถ้ัว่หวัมนัเลย 
หมัน่สร้างบุญกุศลเจริญภาวนา พิจารณาไปๆโดยตลอด 
3. สร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
ทุกวนัใหท้  าทาน รักษาศีล หมัน่ฟังธรรมะ(ซ่ึงปัจจุบนั สามารถหาฟังไดง่้ายๆเช่น เปิดเทป/ยทููปฟังทุกวนัๆ เพื่อสร้างอาจาร
ศรัทธาใหเ้กิดข้ึน จะไดมี้ก าลงัใจในการประพฤติปฏิบติัธรรมตลอดไป 
5 ก.ค. 63 กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา หลวงปู่เล่ือน  
ธรรมะโอวาทหลวงปู่เล่ือน 
เน่ืองจากอาการป่วยของหมอปิโยรสเป็น เหตุ ท่านจึงให้โอวาทหวัขอ้ธรรมเร่ืองการเจ็บป่วย 
1.ท่านวา่กายเจบ็กายป่วยก็ใหเ้อามาพิจารณาวา่กายคือธาตุ 4 ขนัธ์ 5 เท่านั้น คนละส่วนกบัจิต 



ถา้กายป่วยพาจิตป่วยไปดว้ย นัน่เป็นการกอดทุกขไ์ว ้เราจึงควรพิจารณากายวา่เป็นของสกปรก เหมือนถงัส้วมเตม็ไปดว้ยข้ี
ต่างๆ แมอ้าหาร/น ้าสะอาดท่ีใส่เขา้ไปก็ออกมาสกปรก เพื่อใหเ้ราละกายเสียไดว้า่ไม่ใช่เรา 
2.ถา้ไม่อยากทุกขก์็ไม่ตอ้งมาเกิดอีก เพราะจะทุกขเ์พราะขนัธ์ 5 คือกองทุกข ์ถา้มนัจะพงัก็ใหม้นัพงัไป กายน้ีเป็นเคร่ืองมือ
ในการท ากรรม ใชม้นัจนใชไ้ม่ได ้แลว้ก็เปล่ียนไป  
3.ท่านเนน้ท่ีการรักษาศีล ภาวนา พฒันาจิตไปโดยตลอด อยา่ไปใหค้วามส าคญักบักายน้ีนกั เพียรสร้างบุญกุศล ทาน ศีล 
ภาวนา อยา่ใหข้าด 

  
กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา 
ลป.สมหมาย 5 ก.ค. 63 
เรามากราบท าวตัรท่านหลงัท่ีท่านเสร็จอุโบสถ สามคัคีพอดี จึงไม่มีเวลารับฟังธรรมโอวาทมากนกั แต่ท่านก็ยงัคงเมตตา
คณะเรา โดยใหธ้รรมะสั้นๆ แต่ก็เป็นหลกัในการพิจารณา ภาวนา ส าหรับพวกเราไดต้ลอดไป 
ธรรมะโอวาท ลป.สมหมาย 
"พุทโธ" 
นอกจากจะตั้งตนเป็นชาวพุทธท่ีดี คือตั้งมั้นอยูใ่น ทาน ในศีล แลว้ พวกเรายงัตอ้งหมัน่ภาวนาดว้ย ท่านวา่ ครูบาอาจารย์
สอนใหเ้ราภาวนา พุทโธ ๆๆ 
ท่านใหเ้คล็ดวชิาก ากบัการภาวนาพุทโธอีก ไดแ้ก่ 
เม่ือภาวนา พุทโธ จนจิตใจสงบแลว้ ก็ใหพ้ิจารณา 
ไม่มาธรรมใดท่ีเขา้มาสัมผสัเรา ( ทาง ตาหู-จมูก-ล้ิน-กาย-ใจ) ท่านก็ใหพ้ิจารณา ธรรม นั้นๆ ใหเ้ป็น  
**อนิจจงั**ทุกขงั**อนตัตา** 
ทุกๆธรรมไม่วา่หมวดใด ส่ิงใด ก็ใหห้มัน่พิจารณาลงไปใน ไตรลกัษณ์น้ี หมัน่ท าบ่อยๆ ท าทุกๆขณะท่ีมีสติระลึกได ้จนจิต
ยอมรับ เม่ือจิตยอมรับแลว้ การหลงในกายในใจของเราก็จะลดนอ้ยลง เม่ือความยดึมัน่ในอุปทาน-ขนัธ์ทั้งหา้นอ้งลง  
ใจเราก็จะมีความสุขยิง่ข้ึนๆ ทุกขก์็จะลดนอ้ยลง 
และน่ีคือ*** เคล็ดวชิาจากจอมปราชญ ์*** 

 



วดัชยัมงคลวราราม (7) บา้นโคกนาคลอง จ.อุดร  
ใกลนิ้คมอุตสาหกรรมอุดร 
ท่านจงกล(จารุวฒัน์) เป็นพระท่ีเคยเป็นเจา้อาวาส วดัป่ากตญัญุตาราม วดัท่ีเราสร้างอุทิศบุญกุศลใหคุ้ณแม่สินทรา ตั้งแต่ปี
2547-48 ท่านเพิ่งยา้ยมาอยูว่ดัใหม่แห่งน้ีตอนพรรษา19 จึงมาเยีย่มเยยีน ใหก้ าลงัใจ และปาวารนาใหค้วามช่วยเหลือท่ีเรา
อาจช่วยได ้ 
เม่ือท่านตอ้งการ เม่ือเราสร้างเจดียถ์วายท่านเจา้พระคุณสมเด็จ พระสังฆราช ท่านยงัมาช่วยปูพื้นเจดียใ์หด้ว้ย จึงค่อนขา้ง
คุน้เคยกนัมากอยูค่รับ 
เราเอาอาสนะ เบาะนัง่ภาวนามาดว้ย แต่ เน่ืองจากป่วยมากจึงหลงลืมไป ไม่ไดเ้อาลงมาจากรถ สุดทา้ยจึงตอ้งถวายพระ
อาจารยบุ์ญทนั วดัสุดทา้ยของทริปก่อนกลบับา้นไปครับ 

 
วดัป่าบา้นตาด 
ไม่วา่จะมากราบพอ่แม่ครูจารยท์่านใด ทุกคร้ังเราจะตอ้งพยายามหาเวลามากราบพอ่แม่ครูอาจารยห์ลวงตาพระมหาบวั
เสมอ ถึงแมท้่านจะจากเราไปแลว้ก็ตาม เราถวายเทียนพรรษาผา้อาบ กบัท่านสุริยนต ์พระศาลาแทน มาคร้ังน้่ีตั้งใจจะไป
กราบดูแลท่านอาจารย ์เชอร่ี พระชาวต่างประเทศอาวุโส กวา่ 55 พรรษา ท่ีน่ี ขณะน้ีท่านอาพาธ เป็นเส้นเลือดขอดท่ีขาทั้ง
สองขา้ง แต่ประสานงานกบัลูกศิษยท์่านไม่ทนัเลยไม่ไดโ้อกาสไปดูแล คงตอ้งเป็นคร้ังหนา้แลว้ครับ ขณะเราบวชอยูท่ี่วดั
ป่าบา้นตาดแห่งน้ี ท่านก็ใหค้วามเมตตา อบรมเราบ่อยคร้ังทีเดียว คร้้งน้ีจึงเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะไดต้อบแทนพระคุณท่าน
แลว้ครับ  
ธรรมะท่านสุริยนต ์พระแมพ้รรษายาวนานก็อยากลาสิกขาลาเพศได ้ถา้ไม่มีความเพียร ไม่มีความอดทน ยากนกัท่ีรักษา
พระธรรมวินยัไวไ้ด ้

 
 



 
 
กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ 
ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา ลป.บุญมี ถ ้าเต่า 
วดัท่ีเกา้ของทริปน้ี แต่เราส่งของไทยธรรมต่างๆมาฝากไวท่ี้วดัก่อนแลว้ และยงัรบกวนครูจารยบุ์ญมีขอพกัภาวนาท่ีวดัท่าน 
สองคืนดว้ยคือระหวา่ง 5-6 ก.ค. 63 
เยน็วนัแรก เราเขา้ท าวตัรสวดมนตท่ี์ศาลาใหญ่ชั้นล่างร่วมกบัพี่ๆนอ้งๆในวดัตั้งแต่หน่ึงทุ่มจนสามทุ่ม เสร็จแลว้ก็เขา้ท่ีพกั
สนทนาธรรมและนัง่ภาวนากนัจนเชา้ 
6 ก.ค. ใส่บาตร เสร็จก็ออกไปกราบครูจารยจ์นัทร์เรียน  
ครูจารยว์นัชยั หลวงปู่เสน ท่านโบย้ ก่อนกลบัไป 
ประชุมเร่ืองก่อสร้างอาคาร 72 ปี พระอาจารยบุ์ญมี ณ รพ.หนองววัซอ ตอน 17.30 น. ประชุมเสร็จก็ไปวางผงัเพื่อจดังาน
วางศิลาฤกษท่ี์จะจดัข้ึนในวนัท่ี 7 สค.ศก น้ี 
กลบัมาจากรพ.ก็เขา้ท าวตัรสวดมนต ์ขอขมาพอ่แม่ครูบาอาจารยบุ์ญมี พร้องพระสงฆแ์ละพี่นอ้งในวดัถ ้าเต่าพร้อมกนั 
ส่ีทุ่มกลบัท่ีพกัภาวนาต่อจนเชา้เช่นเคย ก่อนนัง่ภาวนาไดส้นทนาธรรมกนัเร่ืองจุดมุ่งหมายและการเดินไปในเส้นทางแห่ง
ธรรมท่ีพระบรมศาสดาช้ีน าไว ้สรุปยอ่เป็น D D L S C 
Destination, Direction, Location, Solution, Check / Verify  
เชา้ 7 ก.ค. ใส่บาตร เสร็จ บนศาลาท่านให้ธรรมะโอวาท เสร็จแลว้พาคณะเราไปสวนป่ามอกระโดน ท่ีท่านรับไวเ้ป็นวดั
สาขาแห่งใหม่ โดยมีพระอจ.ออ็ดมาช่วยดูแล เจา้ของท่ีท่ีช่วยประสานงานดูแลคือคุณหนุ่ย ครูจารยบุ์ญมีท่านปรารภวา่ควร
จดัซ้ือท่ีหนา้วดัเสีย ดีกวา่ใหช้าวบา้นมาตั้งบา้นเรือนอยู ่เพราะจะเป็นการรบกวนพระในการปฏิบติัภาวนาได ้ท่านใหมู้ลนิธิ
รับผดิชอบกฐินวดัแห่งน้ีในปีน้ี ใหเ้ป็นวนัเดียวกบัถ ้าเต่าแต่เป็นช่วงบ่าย หาปัจจยัซ้ือท่ีดินหนา้วดัและก่อสร้างเสนาสนะใน
วดัใหเ้ป็นท่ีสัปปายะต่อการภาวนาของพระต่อไปดว้ย 
บางส่วนของธรรมะโอวาทของท่านอจ.บุญมี 
1. สัญญาอนิจจา  กะเกณฑอ์ะไรไม่ได ้เป็นอนิจจงั  
การจะรู้จะเขา้ใจได ้ตอ้งฝึกบ่อยๆรู้เห็นอะไรใหเ้ป็น อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ท าบ่อยๆ  
ชาวพุทธตอ้งมีหลกัตอ้งจ าก่อน ปัญญามาทีหลงั  
อภิญญา= รู้ยิง่ (เช่นท่านจุลบณัธก) 
2. ความไม่ประมาท = การรู้จกัเตรียมพร้อมในธุระ/กิจต่างๆ  
ธรรมะชุดเตรียมพร้อมของหลวงตา เป็นธรรมะท่ีสรุปไวพ้ร้อมมูลส าหรับฆราวาส  



เคารพในความไม่ประมาทในทุกเร่ือง/ในชีวติ/ในความไม่มีโรค/ในอาย/ุฯ  
ระวงัในทุกเร่ือง มีสติ มีสัมปชญัญะ  
3. อธิวาสนขนัติ อดทนอยา่งยิง่ (ทนเจบ็ใจ /ความสบประมาท/การส่อเสียด/ค าดูถูก/ดูหม่ิน) 
ขอนิสัย (ขอพึ่งพิง ใหส้อน ใหบ้อก โดยวนิยั โดยธรรม) ปกติจะขอนิสัยกบัอจ. อุปัชฌายไ์ม่ตอ้ง 
ภาระของผมเป็นหนา้ท่ีของอจ./ภาระของอจ.เป็นหนา้ท่ีของผม 
3. แรม 1 ค  ่า เดือน 8 วนัเร่ิมอธิษฐานพรรษา 
กรอบของพุทธบริษทัคือศีล 5/8 ตอ้งใหบ้ริสุทธ์ิ 
หลกัท่ีพระพุทธเจา้ใหเ้พื่อใหท้  าความดี ไม่ท าตามใจชอบซ่ึงจะท าผดิไดง่้าย 
ตอ้งซ่ือสัตยต่์อตนเอง/ผูอ่ื้น อยูบ่นพื้นฐานของจริยธรรม 
ดูแลใจใหดี้ ไม่เบียดเบียนใคร เพราะจะก่อทุกขโ์ทษต่อตวัเองและคนอ่ืน 
4. ศีลเป็นวคัซีน ป้องกนัตณัหา กาย/ใจเป็นกอ้นทุกข ์
การปฏิบติั คือ ใหย้อ้นมาดูท่ีจิตของเราเนืองๆวา่อยูใ่นกรอบ ในขอบ 2 ขา้ง ทางขา้งหนา้ 
คือมรรคผลนิพพาน ถา้ออกนอกกรอบไปซา้ย/ขวา ก็ไม่ถึง ถา้หนัไปมากลบัหลงัหนั ยิง่จะไปไม่ถึง 
ส่ิงท่ีท าใหอ้อกนอกทางคือ ความเห็นแก่ตวั เป็นส่ิงท่ีสั่งสมมา 
สั่งสมกรรมไม่ดีมาตลอดแต่มาอยูใ่นทางท่ีดี ก็จะชะลอความไม่ดีได ้
5. มโน=นอ้ม 
กิเลสตณัหา มกัจะรีบสนอง ไม่ทนัใชปั้ญญาพิจารณา การปฏิบติัธรรมคือมาลา้งส่ิงท่ีไม่ดีออกไป เป็นคนดีไปเร่ือยๆ ผลจะ
ไดอ้ยา่งท่ีชอบใจชดัเจน ตรงแน่ว ไปนิพพาน  ละชัว่ ท าดีแลว้ ตอ้งท าใจให้บริสุทธ์ิ เพื่อออกไปจากโลกน้ีได ้ความละเอียด
ของจิต จะพาไปเกิดในภพภูมิชั้นต่างๆ ฉะนั้น ละชัว่ ท าดี จึงไม่พอ ตอ้งช าระใจใหบ้ริสุทธ์ิดว้ย 
6. บุญ กุศล ภาวนา เป็นแรงของใจ  
ทุกคนตอ้งไดรั้บวบิากกรรมทุกคน แมพ้ระพุทธเจา้เอง แต่ดว้ยบุญท่ีสั่งสมมาจะมาช่วยได(้ตอนกระหายน ้า) 
เรามีการจ าพรรษา เพื่อเร่งความเพียร เป็นอุบายวธีิใหต้ั้งใจภาวนา ตั้งกรอบไวเ้พื่อแกไ้ขตวัเองใหดี้ข้ึน 
ทุกคน นกัปราชญ ์บณัฑิต ลว้นต่างกลบัตวักลบัใจ ไดดี้ทั้งนั้น เช่นพระเจา้อโศก องคุลีมาน นางสุชาดาภรรยามกัฆะมานพ 
พระโมคคลัลานะ พระเทวทตั (จะเป็นปัจเจกพระพุทธเจา้) 
ถา้ตายขณะจิตไม่ดี จะไปเป็นสัตวเ์ดียรัจฉานได ้
การเป็นญาติกบัพระพุทธศาสนาคือการมีลูกมีหลานแลว้ใหบ้วช 
กรรมจะตามจองเวรกนัไป จงอโหสิกรรม จะไดไ้ม่ตอ้งพบเจอในส่ิงไม่ดีกนันะ 

 



6 ก.ค. 63 กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ 
ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา ครูจารยว์นัชยั ภูสังโฆ 
ธรรมะโอวาทครูจารย ์
ท่านวา่ปัจจุบนัมีโรคโควิด ท าใหข้อ้วตัรปฏิบติัของพระเปล่ียนไป แต่ถึงแมจ้ะเกือบ 2600 ปี มาแลว้ก็ตาม พระธรรมวนิยัก็
มีบทบญัญติัไวพ้ร้อม สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เช่นถา้บิณฑบาตรไม่ได ้ก็สามารถเก็บอาหารไวท้านได ้หรือให้
ทางโรงครัวท าอาหารถวายก็ได ้หรือถา้ไม่มีเลยจริงๆก็สามารถท าอาหารฉนัเองไดด้ว้ย แต่พอหมดภาวะน้ีไปก็ตอ้งกลบัมา
ท าขอ้วตัรตามปกติ จึงเห็นถึงความระเอียดอ่อนของพระธรรมวินยั พระปัญญาอนัหาท่ีสุดมิไดข้องพระสัมมาสัมพุทธเจา้
พระบรมศาสดาของเรา เม่ือเห็นเช่นน้ี จึงสามารถสร้างศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระบวรพุทธศาสนาน้ีได้
อย่างสนิทใจ ขอให้สร้างศรัทธาให้เต็มเป่ียม และปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ ท าทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนาอยา่ไดข้าด หมัน่ท าความดีใหไ้ดเ้สมอๆ อยา่ปล่อยเวลาใหเ้ปล่าประโยชน์ 
**กฏระเบียบของพระพุทธเจา้เป็นธรรมนูญท่ีละเอียดอ่อนใชไ้ดถึ้งปัจจุบนัเป็น 2500 กวา่ปีแลว้ ไม่วา่จะมีเหตุการณ์อะไร
เกิดข้ึนก็สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นบุรุษผูเ้ดียวท่ีสามารถคาดการคิดค านวณไดด้ว้ยพระปัญญาอนัยิ่งในพระ
ธรรมวินยัน้ี ปฏิบติัตามน้ีไป จะรู้สึกวา่อึดอดัอยูใ่นกรอบ แต่ผูอ่ื้นท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามน้ี ก็จะถูกกิเลสชกัพาไป ผูท่ี้ปฏิบติัตาม
จะปลอดภยัหลุดจากวฏัฏะน้ีไปได*้* 

 

พระอาจารยสุ์นทร วดัป่าภูหินร้อยกอ้น กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา 
ธรรมะโอวาท จากพระอาจารยสุ์นทรเวลาเหลือนอ้ยแลว้ จะท าอะไรใหรี้บท า (ทาน ศีล ภาวนา) เตรียมกาย/ใจใหพ้ร้อม 

เม่ือท าไวดี้แลว้ ความกลวัในการจากไปยอ่มไม่มี พร้อมแลว้ 
 

  

พระอาจารยจ์นัทร์เรียน วดัถ ้าสหาย 



ถวายผา้อาบน ้าฝน/เทียนพรรษา ครูจารยจ์นัทร์เรียน ถ ้าสหาย และกราบถวายไทยธรรมไวก้บัคุณแม่ล าไย ไวใ้ชส้ าหรับ
พระสงฆใ์นวดั ครูจารยท์่านเมตตาขบัรถมาจอดใหพ้วกเราไดก้ราบถวายผา้จ าน าและเทียนพรรษา และยงัเมตตาให้ธรรมะ
โอวาทพวกเราอีกดว้ย กราบระลึกในพระคุณท่านครับ 

ธรรมะโอวาท ครูจารยจ์นัทร์เรียน อยา่ไปห่วงกายน้ี จะตายก็ตายไป ตั้งใจท าความดีไว ้ความตายก็ไม่ส าคญัแลว้ หายแลว้ 

 

หลวงปู่เสน วดัป่าหนองแซง 
กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา 
หลวงปูท่านอาพาธอยูห่ลายสัปดาห์หลงัเผาท าลายแบบพระเศียรพระใหญ่ไป หลวงปู่ใหพ้รวา่ยงัไม่ใหเ้ราตายเร็วนกัใหอ้ยู่
ท  าบุญไปก่อน และยงัใหน้ ้ามนัเลียงผาสมุนไพรมาอีกส าหรับทุกๆคนในคณะดว้ย กราบขอบพระคุณครับ 

 
วดัภูผาแดง กราบหลวงปู่ลี   ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา และจตุปัจจยัไทยธรรม 

 
วดัพระพุทธบาทบวัขาว พระอาจารยโ์บย้ พระอาจารยป์ระมวล สมปุญโญ กราบท าวตัร พอ่แม่ครูอาจารย ์ถวายผา้อาบ/
เทียนพรรษา ท่านวา่ท่ีพวกเราท านั้นดีแลว้ ให้ตั้งใจสร้างคุณงามความดีเพิ่มข้ึนในช่วงเขา้พรรษาน้ี จะเป็น ใส่บาตร/ท าวตัร
สวดมนต/์รักษาศีล/เจริญภาวนาเพิ่มข้ึน สู้กิเลสใหไ้ดก้็ดี คณะเรารับค า แต่เฉพาะพวกเรา ก าหนดวา่ถา้ท าไม่ไดก้็จะมี
บทลงโทษปราบกิเลศดว้ย เช่นลืมหน่ึงคร้ังปรับท าสองคร้ัง ลืมสองคร้ังเพิ่มท าอีกส่ีคร้ัง ท่านวา่ดีมาก เป็นการฆ่าความข้ี
เกียจในใจไดดี้ 



 
7 ก.ค.63 วดัท่ี 17 วดัสุดทา้ยของทริปจาริกบุญ 
ณ วดัเขาเจริญธรรม พระอาจารยบุ์ญทนั 50พรรษา ลูกศิษยใ์นองคห์ลวงตาบา้นตาด 
ครูจารยบุ์ญทนั บวชกบัพระท่ีเป็นลูกของหลวงปู่บวัวดัป่าหนองแซง ท่ีเพชรบูรณ์ และมาขอจ าพรรษากบัหลวงตาบา้นตาด
ประมาณ2525 หลงัจากนั้นไดไ้ปอยูก่บัหลวงปู่หลา้ วดัภูจอ้กอ้ จ.มุกดาหาร ก่อนท่ีจะกลบัมาดูแลบิดามารดาท่ีเพชรบูรณ์ 
ปัจจุบนั50พรรษา สมยัก่อนเวลามีงานเรามกัไดท้านไอศครีมกระทิของท่านท่ีโรงทานเสมอๆ ตอนฉลองเจดียท่ี์วดัป่าบวั
แกว้ ท่านมาร่วมจบัสลากภตัดว้ย ไดร้างวลัท่ีหน่ึง พารถคุณแต๋นจากทองผาภูมิ มาใชง้านท่ีเพชรบูรณ์ วดัเขาเจริญธรรม 
เห็นไดข้่าววา่ท างาน ดี อดทนไม่เกเรดว้ยครับ เราเลยไดม้าเยีย่มเยยีนคุณแต๋นเราดว้ยครับ 

 
ระเบียบการปฏิบติั ของผูร่้วมทริปจาริกบุญกบัคณะมูลนิธิดวงแกว้ 
1. ส ารวมกาย วาจา ใจ การเดินทางคร้ังน้ีคือการมาถือศีลภาวนา  
2. แต่งกายสุภาพ เส้ือขาว กางเกงขายาว หรือผา้ถุงสีด า/น ้าเงิน  
3. เป็นผูอ้ยูง่่าย ทานง่าย  
4. ดูแลช่วยเหลือผูร่้วมคณะ  
5. กลางคืนพกัภาวนาท่ีวดั โปรดเคารพสถานท่ีของพ่อแม่ครูอาจารย,์ รักษาความสะอาด ความสงบของสถานท่ี 
6. วนัพระนัง่ภาวนาตลอดคืน 

ค่าใชจ่้าย 
ปัจจยัถวายสงฆ ์150,000 บาท 17 วดั 
ไทยธรรม ถวายสงฆ ์120,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 43,000 บาท 4-7 ก.ค. 
รายรับ  
ผูบ้ริจาคร่วมบุญ 210,000 บาท 
ค่ารถ-ผูร่้วมคณะ 32,500 บาท 



ในวาระถวายผา้อาบน ้าฝนและเทียนพรรษา 2563 
พวกเราเดินทางกราบท าวตัรพอ่แม่ครูอาจารย ์17 วดั รถตูส้องคนั รถกระบะพี่ออ้ยส่งของไปถ ้าเต่าก่อน1คนั รถกระบะคุณ
สมศกัด์ิขนของตามไปอีก1คนั ไดใ้ชชี้วติร่วมกนัส่ีคืนสองวนั ในรถไดท้  าวตัรสวดมนต ์สนทนาธรรมกบัไป เช่น หวัใจ
ของพระพุทธศาสนา บุญกิริยาวตัถุ 10 อริยมรรค โพธิปักขิยธรรม37 เบ่ือก็เปล่ียนเป็นชาดกบา้ง ประวติัครูบาอาจารยบ์า้ง 
เกร็ดค าสอนพอ่แม่ครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นองคน้ี์ มาเล่าสู่กนัฟังบา้ง และท่ีขาดไม่ไดคื้อน าพระธรรมะโอวาทของพอ่แม่ครู
อาจารยท่ี์มอบใหช้าวคณะมาสรุป มาพิจารณากนัอีกคร้ังทั้งในรถและก่อนนอน 
ก่อนนอนเราก็ไดส้นทนาธรรมปฎิบติักนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ดา้นปฎิบติัภาวนากนั ก่อนและหลงัการนัง่
ภาวนา ปกติก็ประมาณตี1/เท่ียงคืน แต่บางท่านก็นัง่ภาวนากนัยนัสวา่งเลย เชา้มาก็เขา้ครัว ช่วยกนัท าอาหารถวายสงฆ ์ใส่
บาตรท าบุญกนั คนท่ีภาวนาไม่ไหวตีส่ีก็ตอ้งต่ืนท าวตัรเชา้ก่อนจะเขา้ครัว เยน็ก็ท  าวตัรเยน็ภาวนาจนเท่ียงคืน แมจ้ะหนกั
ไปบา้งแต่ก็มีความสุขกนัดี มีฉลองวนัเกิดใหพ้ี่ใหญ่ ในคณะ พี่ประยรู ในร้านอาหารขากลบักทม. ระหวา่งทางมีคนเห็น
คณะเราก็เอาล าไยมาร่วมบุญถวายจงัหนัพอ่แม่ครูอาจารย ์ 
 
ทริปการท่องเท่ียวเช่นน้ีท่ีเราท าต่อเน่ืองมากวา่ 30 ปีแลว้ เล็กลงๆ เพราะเหตุปัจจยัท่ีเปล่ียนไป แต่ก็พยายามคงไวใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ทุกๆ ท่าน สนุกบา้งล าบากบา้ง ก็อยากให้รักษากนัไว ้ไม่มาจะเป็นในประเทศนอกประเทศ ขอ้วตัร
ปฏิบติัเราก็จะพยายามรักษาไว ้ท าวตัรสวดมนตภ์าวนา ฟังธรรม ตลอดการเดินทาง ขอฝากชาวคณะให้กรุณารักษาขอ้วตัร
ไวใ้นยืนยาวนานต่อไปดว้ยนะครับ กราบขออนุโมทนาบุญกบัทุกๆ ท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ี ทั้งท่ีไดมี้เวลาไปร่วมเดินทาง
และท่านท่ีร่วมบุญปัจจยั ไทยธรรม ก าลงัใจ ทุกอยา่งทั้งหมดทั้งมวลร่วมกนันะครับ กราบอนุโมทนา 

 
 

 


