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21 ต.ค.64  ทริปถวายผา้จ าน า  
ส านกัสงฆท์รัพยส์วนพลู  
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาและปัจจยัไทยธรรมแด่ท่านป๋ิว  ท่านปรารภว่าพวกเรามาท่ีน่ีตั้งแต่เร่ิมสร้างวดั มา
กราบถวายท่านทุกปี สร้างอะไรๆไวก้็มากแลว้ ถึงเวลาตอ้งสร้างใจตนเองบา้งแลว้   ออกพรรษาปีน้ีใครท่ีตั้ง
สัจจะไวว้า่จะท าดีในเร่ืองต่างๆ ผูใ้ดท่ีท าส าเร็จก็ขออนุโมทนาบุญดว้ย แต่จะให้ดีกวา่นั้น ขยายจากสามเดือน
เพิ่มอีกเกา้เดือนเป็นหน่ึงปีน่าจะดีนะ เวลาเพียงแค่สามเดือนถึงแมจ้ะพอยบัย ั้งกิเลสได ้แต่เวลาในชีวตินั้นเทียบ
กนัไม่ไดเ้ลย ขอใหพ้วกเราขยายการท าความดี เช่น รักษาศีล ภาวนา เพิ่มจากสามเดือนเป็นหน่ึงปี เพิ่มไปเร่ือยๆ
จนตลอดชีวติจึงจะดี...... 

 

 
วดัแสงธรรมวงัเขาเขียว   

เรามาถึงวดัช้าไปเพียงสิบห้านาที ท่านอาจารยโ์สภาเขา้ไปพกัแลว้ เราจึงกราบถวายผา้จ าน าพรรษา
และปัจจยัไทยธรรมกบัพระท่ีอยูเ่วรแทน ท่านอนุโมทนาบุญกบัคณะพวกเราดว้ย ท่านวา่ วดัปิดมานานและเพิ่ง
เปิดวนัน้ีเพียงวนัเดียว เพราะเป็นวนัออกพรรษา คิดถึงครูจารยท่ี์ไม่ไดพ้บกนันาน แต่ก็ดว้ยเหตุปัจจยันะครับ  
ออกจากวดัมาจึงไดพ้อมีเวลาทานอาหารร่วมกนัครับ 

 



วดัป่าภูผาผึ้ง 
                 ตกเยน็คณะเราไดเ้ขา้พกัภาวนา ณ วดัป่าภูผาผึ้ง เสมือนกลบับา้นอีกคร้ัง เขา้ท่ีพกัอาบน ้าอาบท่าเสร็จ
ก็ไปรวมตวักนัท าวตัรเยน็ท่ีศาลา หลงัท าวตัรเสร็จท่านอาจารยปิ์งพานัง่ภาวนาต่อจนตีสองจึงท าวตัรเชา้ร่วมกนั 
เสร็จแลว้จึงแยกยา้ยกนัไปพกัผอ่นท่ีพกัของตนๆ แต่ตอนขากลบัชาวคณะเราอยูก่นัไม่ครบแลว้! ส่วนพวกเรา
บางคนคงท าสมาธิภาวนานานไปหน่อย ตาคา้งจนตอ้งสนทนาธรรมกนัต่อจนสวา่งเลยครับ 
                   ก่อนการภาวนา ท่านปิงให้ธรรมะพวกเรา เร่ืองการภาวนา ท่านว่าเรากลบัมาบา้นเก่าท่ีเคยบวช
เรียน แต่ใหค้ณะทุกท่านให้รองกลบับา้นบา้ง คือ ลองเลิกใชมื้อถือท่ีเราใหค้วามส าคญัมนัอยา่งมากดูบา้ง จิตใจ
เราผกูอยูก่บัมือถือ อยูก่บัข่าวสารต่างๆมากมาย จนไม่มีเวลาไดก้ลบับา้นคือกลบัมาสู่ ใจตนเองบา้งเลย ร่างกาย
เรายงัตอ้งพกัผอ่น ใจก็เหมือนกนั การท่ีมีเวลาให้จิตใจไดอ้ยูก่บัการสงบบา้ง ให้ใจไดพ้กัผอ่น กายใจจึงไดรั้บ
ความสุขสงบกลบัคืนมาไดบ้า้ง ดีท่ีวดัแห่งน้ีไม่ค่อยมีสัญญาณมือถือ จึงท าใหเ้ราไดมี้เวลาอยูก่บัตวักบัใจตนเอง
บา้ง จึงอยากใหพ้วกเราไดใ้ชเ้วลาดีๆเช่นน้ีใหเ้ป็นประโยชน์กบัตนเองบา้ง 

 
22 ต.ค. 64  

พิธีมุทิตาสักการะพอ่แม่ครูอาจารยอ์ม้ในวาระ อายวุฒันะมงคล 84ปี (ตค.64)   เชา้ 22 ต.ค.แบ่งงานกนั
ท า ฝ่ายหน่ึงจดัเตรียมอาหาร ฝ่ายหน่ึงจดัเตรียมผา้ไตรไทยธรรมถวายพอ่แม่ครูอาจารยร์วม 18 วดั คือวดัป่าภูผา
ผึ้งและวดัเล็กๆโดยรอบ ท่ีมีพระจ าพรรษาไม่มากนกั โดยจดัถวายผา้ไตรครอง(ผา้จ าน า)แด่ท่านเจา้อาวาส/
ประธานสงฆ ์ส่วนพระลูกวดัทุกรูปเราจดัถวายผา้ไตรอาศยัให้ทุกรูปรวมส่ีสิบสองไตร ส่วนผา้ไตรครองรวม
สิบแปดวดัครับปัจจยัท่ีถวายรวม 130,000 บาทครับ 
                 ไดเ้วลาเจ็ดโมงเราร่วมกนัตกับาตรพ่อแม่ครูบาอาจารยท่ี์มาร่วมในพิธีทุกรูป เสร็จก็ร่วมกนักราบ
ถวายพานธูปเทียนแพและผา้ไตร(ผา้จ าน าพรรษา)แด่พ่อแม่ครูอาจารยอ์ม้ หนา้ห้องท่าน เพราะไม่ตอ้งการให้
ท่านเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค  เสร็จแลว้ก็กราบนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารยท์่านเจา้อาวาสและประธานสงฆ์ทั้งสิ
ปแปดวดัมารับผา้จ าน าพรรษาบริเวณขา้งศาลาใหญ่ โดยกล่าวค าถวายผา้จ าน าพรรษาเสร็จครูจารยทุ์กท่านก็ได้
พิจารณาชกัผา้บงัสุกุลร่วมกนัทุกองค ์(เช่นเดียวกบัท่ีพ่อแม่ครูอาจารยแ์บนพากระท าท่ีวดัดอยธรรมเจดียค์รับ) 
เสร็จพิธีพระสงฆ์รับจงัหัน ส่วนพวกเราก็รับกน้บาตรกนั นบัว่าเป็นพิธีท่ีเรียบง่ายตามแบบท่ีครูจารยท์่านพา
ด าเนินนะครับ 



 

 

 
วดัป่านาคนิมิตต ์
                 ตั้งใจมากราบถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรม หลวงปู่อวา้น แต่ท่านเขา้พกัแล้ว เราจึงกราบ
ถวายท่านพระมหาแทนครับ เสร็จแลว้จึงไดไ้ปกราบกุฏิท่ีหลวงปู่มัน่เคยพกัภาวนา ระลึกถึงองคท์่าน ทางวดั
ก าลงัสร้างพระมหาเจดีย ์เราจึงไดร่้วมบุญใหญ่คร้ังน้ีดว้ย เพื่อนๆท่านใดประสงคจ์ะร่วมบุญ เรียนเชิญนะครับ 

 



วดัป่าสีห์พนม 
              ตั้งใจมากราบหลวงปู่บุญมา แต่ท่านไปงาน
กฐินวดัอ่ืนเลยไม่ไดก้ราบท่านครับ 
 
 
วดัพระธาตุฝุ่ น 
กราบหลวงปู่เล่ือน ถวายผา้จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรม ร่วมสร้างเจดียพ์ระธาตุฝุ่ นและเจดียบู์รพาจารย ์ท่าน
ให้คติธรรมพวกเราให้มองพิจารณาส่ิงภายนอกตวัทั้งหลาย แลว้กลบัมองยอ้นเขา้มามองตนเอง พิจารณาส่ิง
ภายนอกนั้นเปรียบเทียบกบักายกบัใจของเรา จึงเห็นความปกติธรรมดาของสรรพส่ิงทั้งหลาย มีเกิดข้ึนตั้งอยู่
สักพกัแลว้ก็ดบัไป ส่ิงทั้งหลายลว้นเกิดจากเหตุ เม่ือเหตุนั้นดบัไป ส่ิงนั้นยอ่มตั้งอยูไ่ม่ไดต้อ้งดบัตามไป เม่ือ
เห็นเช่นน้ีก็จะเขา้ใจธรรมชาติรอบตวั เขา้ใจธรรมะ เม่ือนั้นกายใจเรา-ตวัเราก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติน้ี 
มิไดมี้อนัใดแตกต่างไป เราจะมัว่มายดึตวัยึดตนไว ้จนเป็นทุกขท์ั้งกายทั้งใจ  เม่ือเขา้ใจทุกอยา่งก็จะสงบไปเอง
ดว้ยปัญญาท่ีเห็นสภาพเกิดดบัของสรรพส่ิง 

 
วดัป่าโนนสีทอง 
กราบท่านอาจารยห์นูพิน ท่ีเพิ่งสร้างวดัใหม่มาไดส้ามปี ท่านยา้ยมาจากเจา้อาวาสวดัดอยแม่ป๋ัง เชียงใหม่ ท่าน
เป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่แหวนอยูน่านครับ วดัใหม่ก าลงัปลูกตน้ไม ้อาคารหลกัๆก็เสร็จไปเกือบหมดแลว้ครับ 
สนิทกบัทานมากว่ายี่สิบกว่าปีได้สมยัไปท าผ่าตดัท่ีฝางตั้งแต่ปี2531 ท่านปรารภจะสร้างพระเจดียเ์พื่อบูชา
บูรพาจารย ์คลา้ยกบัของหลวงปู่เล่ือนวดัพระธาตุฝุ่ น เราจึงปวารนารับปากท่านจะร่วมสร้างเจดียน้ี์ดว้ย เพื่อนๆ
ท่านใดประสงคจ์ะร่วมบุญดว้ยกนัเรียนเชิญนะครับ งบก่อสร้างประมาณเจด็ลา้นบาทครับ 

 
วดัป่าอตัตมโนพฒันาราม 
               กราบถวายผา้จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรม แด่ครูจารยส์มหมาย วนัน้ีท่านมาสร้างวดัใหม่-วดัป่าอตั
ตมโนฯ  เราจึงพาคณะมากราบถวายท่าน ท่านใหพ้รและธรรมโอวาทแก่คณะเราดว้ย 



                ท่านสอนหลกัการภาวนา โดยใหมี้สติรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาทางกายทางใจ(อายตนะ) เม่ือมีสติมีสมาธิ 
ใจก็จะพิจารณาเห็นความเป็นจริง หลุดพน้จากกิเลศ ตญัหาและอุปาทาน ในกายในใจน้ีได ้ส่ิงท่ีเคยมองเห็น 
ความรู้ความคิดต่างๆท่ีเคยรู้ก็จะเปล่ียนไป ดุจดงัพลิกฟ้าพลิกดิน คือไม่เหมือนเดิมอีกเลย เราก็จะอยูใ่นสภาวะ
ท่ีรวมอยูแ่ต่ไม่เก่ียวขอ้ง วา่งสงบสุขตลอดไป ขอใหพ้วกเราตั้งใจประพฤติปฏิบติัใหม้ากกนัทุกๆคน 
23 ต.ค.64 ทริปถวายผา้จ าน า  

 
วดัป่าบา้นตาด 
กราบองคห์ลวงตาพระมหาบวั ณ วดัป่าบา้นตาด ร่วมถวายผา้พระกฐิน -ผา้จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรม ใส่
บาตร  ณ วดัป่าบา้นตาด บา้นอีกหน่ึงหลงัท่ีกลบัมาเยอืน เราบวชท่ีน่ีหน่ึงพรรษาปี2547 และไดมี้โอกาสดูแล
องคท์่านก่อนละขนัธ์เป็นเวลาแปดเดือน 

 
วดัป่าภูหินร้อยกอ้น 
            กราบครูจารยสุ์นทร วดัป่าภูหินร้อยกอ้น ถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรม รับฟังธรรมโอวาทจาก
ท่าน  ท่านเตือนพวกเราให้มีความเพียรอยา่ข้ีเกียจ ตั้งใจภาวนาสม ่าเสมอ รักษาศีล ท าแต่ส่ิงดีๆ ท่านให้ขอ้คิด
เก่ียวกบัการก่อสร้าง โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นวหิาร เจดียต่์างๆ ใหส้ร้างดว้ยใจท่ีศรัทธาบูชาคุณพระ
รัตนตรัย อยา่สร้างดว้ยอิฐดว้ยปูน เพราะวตัถุนั้น ก็เปรียบเสมือนตวัเราเช่นกนั มีแก่ชราและตายคือพุพงัลงไป 
ถา้ใจยงัติดอยู่ก็เกิดทุกข์ได ้ท่านให้มองว่าแมเ้พียงเศษอิฐเศษปูนท่ีหลงเหลืออยู่ ก็สามารถน าเราไปสู่ประวติั
ของส่ิงนั้นๆ เช่นความเจริญรุ่งเรือง หลกัธรรม ปรัชญา ขอ้คิด ความศรัทธาฯของผูค้นในพระพุทธศาสนา และ
พระธรรมค าสอนขององคพ์ระศาสดาได ้อิฐกอ้นหน่ึงจึงมีค่ากวา่วตัถุช้ินหน่ึงมากนกั กระดูกในกายเราท่ีเหลือ



จากการจากไปอาจมีค่านอ้ยกวา่อิฐได ้ ท่านไม่ค่อยแขง็แรงนกั เราก็เป็นห่วงท่านอยูเ่สมอ ไดเ้รียนปรึกษาขอให้
ท่านมาสอนปฏิบติัภาวนาแต่ท่านไม่ค่อยแขง็แรงพอจะมาสอนพวกเราไดค้รับ  

  

 
วดัป่าหนองแซง-สร้างพระใหญ่ 

กราบพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงปู่เสน ถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรม ช่วยท่านสร้างพระใหญ่ และ
ซ้ือรถพยาบาลให้รพ.เป็นสาธารณกุศล ท่านกรุณามอบพระแม่เหล็กและกลดัติดหนา้อกให้ผูช้ายในคณะทุกๆ
คนดว้ยครับ แต่ท่ีส าคญักวา่ก็คือธรรมโอวาทท่ีมอบใหพ้วกเราในโอกาสออกพรรษาปีน้ี 

ท่านเล่าให้พวกเราฟังถึงการปฏิบติัสมยัท่ีท่านอยูก่บัหลวงปู่บวั ท่านลองพิจารณาอาหาร โดยเร่ิมฉัน
จนอ่ิมประมาณ52ค า และค่อยๆลดลงๆจนถึงจุดท่ีท่านภาวนาไดดี้ อยูป่ระมาณ12-15ค าขา้ว ท่านวา่ท่านยงัเคย
ฉนัแค่หา้ค าขา้วก็ภาวนาดีเหมือนกนั  แต่ท่ีท่านสอนเพราะอยากใหเ้รารู้จกันิวรณ์ทั้งหา้ 

***กามฉนัทะ -ความพอใจ ติดใจ ในความสุขภายนอกต่างๆทั้งหมด 
พยาบาท -ความไม่พอใจ จากความไม่ไดส้มดงัปรารถนา 
ถีนมิทธะ -ความข้ีเกียจ ทอ้แท ้อ่อนแอ  ไร้ก าลงัทั้งกายใจ 
อุทธจัจะกุกกุจจะ- ความคิดท่ีท าใหใ้จไม่สงบน่ิง  
วจิิกิจฉา- ความไม่แน่ใจ  สงสัย กงัวล ไม่มัน่ใจ*** 
ท่านว่าท่านตั้งช่ือมนัเป็นเจา้ผีบา้ทั้งห้าตวั ท่านสอนให้เอาชนะเจา้ผีบา้ทั้งห้าให้ได ้ด้วยสติ-สมาธิ-

ปัญญา โดยยกตวัอยา่ง การต่อสู้กบัความตระหน่ี  ท่านวา่เบ้ืองตน้ในการต่อสู้ความตระหน่ีก็จะตอ้งผา่นเจา้ผีบา้
ทั้งห้าก่อน จึงจะท าทานได ้ แต่ท าไดม้ากไดน้้อยก็แลว้แต่บุคคล  ท่านสอนเราว่าความตระหน่ีเหมือนเบาะท่ี
ท่านนัง่อยู ่ถา้ยงัมีความตระหน่ีนัง่อยู ่ส่ิงอ่ืนๆจะเขา้มาไดอ้ยา่วงไร (ส่ิงอ่ืนๆท่ีท่านวา่หมายถึง ความมีโชค ผล
ของบุญกุศล ความมัง่มี ร ่ ารวย-เป็นตน้ เพราะฉนั้น ผูท่ี้ท  าบุญ ละความตระหน่ีในใจได ้บุญกุศลจึงมาหาเขาได้
มากกวา่ผูอ่ื้น ลองพิจารณากนัดูนะครับ... แต่เท่าท่ีเห็น ผูท่ี้ท  าบุญโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ ไม่เห็นเคยมีผูใ้ด
ขดัสนอบัจนเลยครับ.. 



 
 

วดัภูสังโฆ 

ตั้งใจจะมากราบท่านอาจารยว์นัชยั แต่วดัปิด พอดีก าลงัจะออกมามีรถมา
ส่งของเลยให้ถามพระในวดัวา่เขา้ไปถวายไดไ้หม ท่านวา่ให้เขาไปถวาย
ไวท่ี้ศาลาได ้เราเลยไดไ้ปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรมพ่อ
แม่ครูจารยว์นัชยัไดด้ว้ย กราบอนุโมทนาทุกๆท่านครับ 

 
วดัป่าทบักุง-ถ ้าสหาย 
วดัถ ้ าสหายก็เช่นกนัครับ มาถึงเย็นล้ว แต่วดัก็ปิดอยู่ยงัไม่
เปิดครับ โทรประสานกบัคุณแม่ชีล าไย ท่านจึงให้วางของ
ไวห้น้าวดัแล้วให้คนไปรับมาครับ เราจึงได้กราบถวายผา้
จ าน าพรรษา ปัจจยัไทยธรรมไวท่ี้หน้าวดัตามท่ีแม่ชีบอก
ครับ ปกติทุกปีมาก็ยงัได้พบท่านแต่ปีน้ี ป้องกนัโควิด คง
ตอ้งช่วยกนัครับ พระก็เยอะคนในวดัก็เยอะ ถา้ใครติดเช้ือมาคงเป็นเร่ืองใหญ่ มาตราการท่ีพ่อแม่ครูจารยท์่าน
พิจารณาแลว้คงตอ้งเคารพนะครับ 

24 ต.ค.64  ถวายผา้จ าน าพรรษาวดัป่าภูผาแดง 
เช้ามืดวนัท่ี24 คณะเราไดใ้ส่บาตรและถวายผา้จ าน า
พรรษาท่านกนก วดัป่าภูผาแดง ท่ีท่านก าลงัควบคุม
งานก่อสร้างพระมหาเจดียอ์งค์หลวงตาบา้นตาดอยู่
ครับ มี เวลาสนทนากันไม่นานแต่ก็ได้ช่องทาง
ติดต่อกนัแลว้ ดีใจมากครับ 

กฐินวดัถ ้าเต่า 
กราบพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่บุญมี ถวายผา้จ าน าพรรษา ไทยธรรม 
และปัจจยั1แสนบาทเพื่อเป็นปัจจยัสร้างวิหารพระธรรมเจดีย ์ณ สวนป่า
มอกระโดน (ผอ่นส่งเดือนละ 1 แสนต่ออีกห้าแสนบาท) เชา้ 24 ต.ค. ก็
ใส่บาตรพระสงฆแ์ละร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วดัป่าศรัทธาถวายครับ  ท่าน
วา่ผา้จ าน าพรรษา เป็นผา้ท่ีทอดถวายให้พระท่ีจ าพรรษาครบสามเดือน 



สามารถรับกฐินก็ได้ผา้จ  าน าก็ได้ แต่สามารถทอดถวายสงฆ์โดยระบุ
พระก็ได ้ไม่ระบุถวายสงฆโ์ดยรวมก็ได ้ครบห้ารูปก็ไดไ้ม่ครบก็ได ้แต่
ถ้าถวายสงฆ์องค์รวมเป็นสังฆทานตอ้งมีพระอย่างน้อยส่ีรูปจึงรับไป
ใชไ้ด ้
ผา้จ าน าพรรษา เรียกอีกอย่างว่าอจัเจกจีวร หรือ ผา้ทอดด่วน คือถวาย
โดยด่วน ส าหรับผูมี้ธุระจ าเป็นท่านอนุญาตให้ทอดไดสิ้บวนัก่อนออก
พรรษา ส าหรับ ผูเ้จ็บป่วย มีธุระด่วน ผูจ้ะไปออกศึกสงคราม หรือผูเ้พิ่ง
มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นตน้ ดีท่ีพวกเราช่วยกนัรักษาพระธรรม
วินยักนัไว ้เพราะส่วนใหญ่ผูค้นมกัลือมกัจะลืมเลือนไปกนัหมดแลว้ อา
นิสงคก์็เท่ากบัผา้กฐินเช่นกนั แต่ตอ้งดูท่ีเจตนาดว้ย 

 

วดัอุดมคงคาคีรีเขต 
ตั้งใจมากราบหลวงปู่ผาง ซ่ึงท่านละขนัธ์ไปแลว้ มีพระอาจารยน์งค์
เป็นเจา้อาวาสในปัจจุบนั แต่ท่านไม่อยูก่นัทั้งวดั จึงไดแ้ต่กราบพระ
ธาตุเจดียแ์ลว้จึงลากลบัครับ 

 

วดัป่าธรรมคีรี 
กราบถวายผา้จ าน าพรรษาปัจจยัไทยธรรมท่านอาจารยค์ม วดัป่าธรรมคีรี 
ท่านให้ขอ้คิดว่า การเท่ียววิ่งไปหาบุญกบัครูบาอาจารยน์ั้นดีแต่น่าจะเอา
เวลามาภาวนาดีกวา่ ถา้เห็นวา่ท าเยอะๆแลว้บุญมาก ก็ส่งปัจจยัโอนไปตาม
วดัร้อยวดัพนัวดัก็ได ้ไม่เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเดินทางดว้ย พระท่ีชอบไป
ตามงานนั้นงานน้ีก็ไม่เหมาะสมน่าจะเอาเวลามาปฏิบติัภาวนา ท่านวา่ท่าน
จะไม่ออกหน้า ไม่ออกส่ือเพื่อหาช่ือเสียง แต่คอยช่วยอยู่ขา้งหลงัก็ได้ ก็
ท  างานต่างๆเอาหนา้เอาตาเอาช่ือเสียงไม่สมควรกบัการเป็นพระเลย ยิ่งไป
ทะเลาะกนัในงานยิง่ไม่สมควร  
 
สรุป ธรรมะ ทริปผา้จ าน าพรรษา 64 (ภาคอิสาน) 
                    ปี 2564 พวกเราเดินทางไปกราบถวายผา้จ าน าพรรษาพอ่แม่ครูบาอาจารย ์คร้ังท่ีสองในภาคอิสาน 
ระหวา่ง21-24ตค. จ  านวน18วดั โดยท่ีวดัภูผาผึ้งไดนิ้มนตพ์ระจากวดัรอบๆบริเวณมาอีก18วดั เพื่อร่วมในพิธี
มุฑิตาสักการะครูจารยอ์ม้ในวาระอายุวฒันมงคลครบ 84ปี ค่าใชจ่้ายในทริปน้ีรวม 691,643 บาท เป็นค่าปัจจยั 
340,000 บาท ไทยธรรมและผา้จ าน า 303,500 บาท ค่าเดินทางประมาณ50,000บาท รวมค่าใชจ่้ายสองคร้ังใน
ภาคตะวนัออกและอิสานประมาณ9แสนบาท ยงัมีทริปต่อไปอีกประมาณสิบวดัไดแ้ก่ วดัถ ้ าผาด า,วดัถ ้ าธาร



ลอด,วดัป่ากตญัญุตาราม,วดับางกะม่าฯ เป็นตน้ แต่เราคงไม่ไดจ้ดัเป็นคณะเช่นน้ีเพราะแต่ละท่ีห่างไกลกนัมาก 
กราบอนุโมทนาทุกท่านท่ีมีส่วนในบุญกุศลน้ีนะครับ 
                   การถวายผา้จ าน าพรรษาเป็นการรักษาพระธรรมวินยัท่ีมีพระพุทธบญัญติัไวใ้ห้คงอยู่ต่อไป อานิ
สงคก์็เหมือนกบัผา้กฐิน ซ่ึงปัจจุบนัเปล่ียนไปเป็นกฐินเงินเป็นหลกัไปเสียแลว้ แต่ก็เป็นไปตามกระแสในการท่ี
วดัตอ้งการปัจจยัไปใชจ่้ายในเร่ืองต่างๆนั้นเอง  นอกจากการถวายผา้จ าน าพรรษาและบริวารรวมทั้งปัจจยัตาม
วดัต่างๆแลว้ ส่ิงท่ีพวกเราจะไดร้ะหวา่งการเดินทางคือ การไดเ้ขา้ท าบุญกบัพ่อแม่ครูอาจารย ์ไดส้นทนาเร่ือง
ต่างๆท่ีเราอาจได้มีโอกาสได้รับใช้ท่านได้ รวมทั้งได้รับฟังธรรมโอวาท ได้รับฟังประสบการณ์การปฏิบติั
ภาวนาจากพอ่แม่ครูอาจารย ์ซ่ึงหาฟังไดย้ากยิง่ และเป็นการสร้างก าลงัใจให้พวกเราไดเ้ป็นอยา่งดี ระหวา่งทาง
ยงัไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์การภาวนากบัเพื่อนๆกลัยาณมิตรท่ีร่วมเดินทางไปดว้ยกนัอีกดว้ย แมแ้ต่ในสมยั
พุทธกาล พระสงฆท่ี์ไปปฏิบติัภาวนาในท่ีต่างๆ ก็จะกลบัมาทูลรายงานผลการปฏิบติัภาวนาแด่พระผูมี้พระภาค
เจา้ การท่ีพวกเราได้กลบัมารายงานผลการปฏิยติัแก่พ่อแม่ครูอาจารยก์็คงเป็นการดีเช่นกนั ปีหน่ึงๆเราก็มี
เพียงทริปถวายผา้อาบน ้ าฝน และถวายผา้จ าน าพรรษาสองคร้ังท่ีจะมีโอกาสไดก้ราบฟังธรรมโอวาทจากท่าน 
คงนบัวา่ไม่มากจนเกินไปนะครับ 
                   ในโอกาสน้ี ขออนุญาตแบ่งปันธรรมะระหวา่งการเดินทางให้เพื่อนๆท่ีไม่ไดไ้ปดว้ยนะครับ อาจ
ไม่ครบไม่มากนกัแต่ก็พยายามเก็บรวบรวมมาครับ    
1.สร้างอะไรๆไวก้็มากแลว้ ถึงเวลาตอ้งสร้างใจตนเองบา้งแลว้ ออกพรรษาปีน้ีใครท่ีตั้งสัจจะไวว้า่จะท าดีใน
เร่ืองต่างๆ ผูใ้ดท่ีท าส าเร็จก็ขออนุโมทนาบุญดว้ย แต่จะให้ดีกว่านั้น ขยายจากสามเดือนเพิ่มอีกเกา้เดือนเป็น
หน่ึงปีน่าจะดีนะ เวลาเพียงแค่สามเดือนถึงแมจ้ะพอยบัย ั้งกิเลสได ้แต่เวลาในชีวิตนั้นเทียบกนัไม่ไดเ้ลย ขอให้
พวกเราขยายการท าความดี เช่น รักษาศีล ภาวนา เพิ่มจากสามเดือนเป็นหน่ึงปี เพิ่มไปเร่ือยๆจนตลอดชีวิตจึงจะดี 
2.  เร่ืองการภาวนา ท่านวา่เรากลบัมาบา้นเก่าท่ีเคยบวชเรียน แต่ให้คณะทุกท่านให้รองกลบับา้นบา้ง คือ ลอง
เลิกใชมื้อถือท่ีเราใหค้วามส าคญัมนัอยา่งมากดูบา้ง จิตใจเราผกูอยูก่บัมือถือ อยูก่บัข่าวสารต่างๆมากมาย จนไม่
มีเวลาไดก้ลบับา้นคือกลบัมาสู่ ใจตนเองบา้งเลย ร่างกายเรายงัตอ้งพกัผอ่น ใจก็เหมือนกนั การท่ีมีเวลาใหจิ้ตใจ
ไดอ้ยู่กบัการสงบบา้ง ให้ใจไดพ้กัผ่อน กายใจจึงไดรั้บความสุขสงบกลบัคืนมาไดบ้า้ง ดีท่ีวดัแห่งน้ีไม่ค่อยมี
สัญญาณมือถือ จึงท าให้เราไดมี้เวลาอยูก่บัตวักบัใจตนเองบา้ง จึงอยากให้พวกเราไดใ้ชเ้วลาดีๆเช่นน้ีให้เป็น
ประโยชน์กบัตนเองบา้ง              
3.   ให้เรามองพิจารณาส่ิงภายนอกตวัทั้งหลาย แลว้กลบัมองยอ้นเขา้มามองตนเอง พิจารณาส่ิงภายนอกนั้น
เปรียบเทียบกบักายกบัใจของเรา จึงเห็นความปกติธรรมดาของสรรพส่ิงทั้งหลาย มีเกิดข้ึนตั้งอยูส่ักพกัแล้วก็
ดบัไป ส่ิงทั้งหลายลว้นเกิดจากเหตุ เม่ือเหตุนั้นดบัไป ส่ิงนั้นยอ่มตั้งอยูไ่ม่ไดต้อ้งดบัตามไป เม่ือเห็นเช่นน้ีก็จะ
เขา้ใจธรรมชาติรอบตวั เขา้ใจธรรมะ เม่ือนั้นกายใจเรา-ตวัเราก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติน้ี มิได้มีอนัใด
แตกต่างไป เราจะมัว่มายดึตวัยดึตนไว ้จนเป็นทุกขท์ั้งกายทั้งใจ  เม่ือเขา้ใจทุกอยา่งก็จะสงบไปเองดว้ยปัญญาท่ี
เห็นสภาพเกิดดบัของสรรพส่ิง......      
4.   หลกัการภาวนา นั้นใหมี้สติรับรู้ส่ิงต่างๆท่ีเขา้มาทางกาย ทางใจ(อายตนะ) เม่ือมีสติมีสมาธิ ใจก็จะพิจารณา
เห็นความเป็นจริง หลุดพน้จากกิเลศ ตญัหาและอุปาทาน ในกายในใจน้ีได ้ส่ิงท่ีเคยมองเห็น ความรู้ความคิด



ต่างๆท่ีเคยรู้ก็จะเปล่ียนไป ดุจดงัพลิกฟ้าพลิกดิน คือไม่เหมือนเดิมอีกเลย เราก็จะอยูใ่นสภาวะท่ีรวมอยูแ่ต่ไม่
เก่ียวขอ้ง วา่งสงบสุขตลอดไป ขอใหพ้วกเราตั้งใจประพฤติปฏิบติัใหม้ากกนัทุกๆคน...      
5.    ครูจารยท์่านเตือนพวกเราให้มีความเพียรอยา่ข้ีเกียจ ตั้งใจภาวนาสม ่าเสมอ รักษาศีล ท าแต่ส่ิงดีๆ ท่านให้
ขอ้คิดเก่ียวกบัการก่อสร้าง โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา เช่นวิหาร เจดียต่์างๆ ให้สร้างดว้ยใจท่ีศรัทธาบูชา
คุณพระรัตนตรัย อยา่สร้างดว้ยอิฐดว้ยปูน เพราะวตัถุนั้น ก็เปรียบเสมือนตวัเราเช่นกนั มีแก่ชราและตายคือพุ
พงัลงไป ถา้ใจยงัติดอยูก่็เกิดทุกขไ์ด ้ท่านให้มองวา่แมเ้พียงเศษอิฐเศษปูนท่ีหลงเหลืออยู ่ก็สามารถน าเราไปสู่
ประวัติของส่ิงนั้ นๆ เช่นความเจริญรุ่งเรือง หลักธรรม ปรัชญา ข้อคิด ความศรัทธาฯของผู ้คนใน
พระพุทธศาสนา และพระธรรมค าสอนขององค์พระศาสดาได ้อิฐกอ้นหน่ึงจึงมีค่ากว่าวตัถุช้ินหน่ึงมากนัก 
กระดูกในกายเราท่ีเหลือจากการจากไปอาจมีค่านอ้ยกวา่อิฐได ้..........     
6.  คนเราลว้นมีความอยาก ความโลภ อยากได ้ อยากมี  มีความอยากไม่รู้จกัพอทุกส่ิงลว้นคือกิเลส     การต่อสู้
กบักิเลสคือความอดทน เช่นตอนท่านบิณฑบาตแลว้ท่านเห็นคนอ่ืนไดป้ลาแต่ท่านไม่ไดรู้้สึกอยาก   พอไม่ได้
รับแบ่งปันก็รู้สึกหงุดหงิดท่ีท่านไม่ได ้ ต่อมาท่านก็ใช้การลดปริมาณอาหารลงเพื่อลดความอยาก  และท่าน
บอกวา่เราตอ้งเอาชนะเจา้หงุดหงิด เจา้สงสัย เจา้ความง่วง เจา้พยาบาท และเจา้ความอยากซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเราตอ้ง
ใช้ความอดทนความเพียรโดยมีตวัรู้คือสติ  ปัญญาในการเอาชนะเจา้หงุดหงิด เจา้สงสัย เจา้ความง่วง เจา้
พยาบาท และเจา้ความอยาก  นอกจากน้ีท่านได้สอนว่ามนุษยส่์วนใหญ่มกัจะมีนิสัยข้ีเกียจชอบนอน ท่าน
เปรียบวา่ สมณะนอน4 เศรษฐีนอน 5 ข้ีขา้ นอน 8  อยากจะเป็นอะไรก็เลือกเอา เราเลือกได ้ เราตอ้งละความ
ตระหน่ีถา้จะเป็นเศรษฐีตอ้งละความตระหน่ีหลวงปู่ยกตวัอยา่งวา่ ถา้ท่านไม่ลุกออกจากอาสนะก็ไม่มีใครเขา้
มานัง่ได ้ถา้ท่านลุกไปก็จะมีคนเขา้มานัง่แทนได ้   ครูบาอาจารยบ์อกวา่ถา้จะสอนใครตอ้งรู้จริตของแต่ละคน
วา่มีความแตกต่าง ของโลภะ โทสะโมหะตอ้งมีกุศโลบายในการสอนท่ีต่างกนั การฝึกปฏิบติัธรรมให้เกิดตวัรู้ 
ความสามารถรู้ วาระจิต รู้อนาคตไม่ใช่ทางพน้ทุกขต์อ้งมีสติก ากบั ในส่วนของโรคระบาดท่ีก าลงัเกิดในขณะน้ี
ท่านผา่นมา 4 วาระ ท่ีร้ายท่ีสุดคือ โรคฝีดาษ    ทุกคนลว้นมีกรรม ทุกอยา่งลว้นเกิดจากกรรม มีกรรมเป็นก าเนิด 
มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ เพราะฉะนั้นทุกคน ถูกก าหนดมาดว้ยกรรมท่ีท าไว ้........   
7.   ท่านวา่ผา้จ าน าพรรษา เป็นผา้ท่ีทอดถวายให้พระท่ีจ าพรรษาครบสามเดือน สามารถรับกฐินก็ไดผ้า้จ  าน าก็
ได ้แต่สามารถทอดถวายสงฆโ์ดยระบุพระก็ได ้ไม่ระบุถวายสงฆโ์ดยรวมก็ได ้ครบห้ารูปก็ไดไ้ม่ครบก็ได ้แต่
ถา้ถวายสงฆอ์งคร์วมเป็นสังฆทานตอ้งมีพระอยา่งนอ้ยส่ีรูปจึงรับไปใชไ้ด ้ ผา้จ  าน าพรรษา เรียกอีกอยา่งวา่อจั
เจกจีวร หรือ ผา้ทอดด่วน คือถวายโดยด่วน  ส าหรับผูมี้ธุระจ าเป็นท่านอนุญาตให้ทอดได้สิบวนัก่อนออก
พรรษา ส าหรับ ผูเ้จ็บป่วย มีธุระด่วน ผูจ้ะไปออกศึกสงคราม หรือผูเ้พิ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นตน้ ดี
ท่ีพวกเราช่วยกนัรักษาพระธรรมวินยักนัไว ้เพราะส่วนใหญ่ผูค้นมกัลือมกัจะลืมเลือนไปกนัหมดแลว้ อานิสงค์
ก็เท่ากบัผา้กฐินเช่นกนั แต่ตอ้งดูท่ีเจตนาดว้ย....   
8. การเท่ียววิ่งไปหาบุญกบัครูบาอาจารยน์ั้นดีแต่น่าจะเอาเวลามาภาวนาดีกวา่ ถา้เห็นวา่ท าเยอะๆแลว้บุญมาก 
ก็ส่งปัจจยัโอนไปตามวดัร้อยวดัพนัวดัก็ได ้ไม่เสียเวลาเสียค่าใชจ่้ายเดินทางดว้ย พระท่ีชอบไปตามงานนั้นงาน
น้ีก็ไม่เหมาะสมน่าจะเอาเวลามาปฏิบติัภาวนา ท่านว่าท่านจะไม่ออกหน้า ไม่ออกส่ือเพื่อหาช่ือเสียง แต่คอย



ช่วยอยูข่า้งหลงัก็ได ้ก็ท  างานต่างๆเอาหนา้เอาตาเอาช่ือเสียงไม่สมควรกบัการเป็นพระเลย ยิ่งไปทะเลาะกนัใน
งานยิง่ไม่สมควร !... 
9. การภาวนาแต่ละคนควรมีจุดมุ่งหมายท่ีถูกตอ้ง (เชียงใหม่)  เพื่อจะไดเ้ดินไปในทิศทางท่ีถูก เม่ือรู้ทิศทางแลว้ 
ควรมีท่ีอา้งอิงเพื่อตรวจสอบไดเ้สมอวา่ยงัอยูใ่นเส้นทางท่ีถูกหรือไม่    
10...ธรรมะมิไดอ้ยู่ท่ีตวัหนงัสือ ไม่ไดอ้ยู่ท่ีรูปเคารพใดๆ แมท้่องบ่นทุกวนั มีรูปเคารพติดตวัเสมอ แต่ไม่คิด
พิจารณา ไม่ภาวนาไม่ปฏิบติัตาม จะไดผ้ลแห่งการปฏิบติัภาวนาไดอ้ยา่งไร?   
11.  ธรรมะ มีอยูร่อบๆตวัเรา เม่ือเราเขา้ใจในธรรม- ธรรมชาติรอบตวั ความขดัแยง้ใดๆ ทั้งภายนอก ภายในก็
คงหมดไป แนวทางการด าเนินชีวติก็จะสงบสุข ไม่ติดยดึกบัตวักบัตน  ....... 
12.  การเดินทางไปท าบุญกราบพ่อแม่ครูอาจารยน์ั้น ส่ิงส าคญัมิใช ้วตัถุทาน  ไม่ใชเ้ดินทางไปถ่ายรูป   ไม่ใช้
ไปเท่ียวเล่น   แต่ตอ้งปฏิบติัภาวนา  รักษาศีล  ส ารวมระวงั  ไปตลอดการเดินทาง การฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบา
อาจารยน์ั้น ตอ้งตั้งใจ มีสติ มีสมาธิ พิจารณาอรรถธรรมท่ีรินไหลลงไปในใจ  แมไ้ม่ตอ้งท่องจ า ธรรมเหล่านั้น
ก็ยงัคงติดตาติดใจ สามารถน ามาพิจารณาภายหลงัไดไ้ม่รู้จบ แมค้ณะภาวนา ธรรมเหล่านั้นก็จะผุดมาให้เรา
รับรู้ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

 


