
จาริกบุญถวายผ้าจ าน าพรรษา 2561 
21 - 23 ตลุาคม จาริกบญุถวายผ้าจ าน าพรรษา โอกาสในการท าบญุกาลทานนีมี้เพียง 10 วนัตอ่ปี แม้ท าได้ยากแต่

เพื่อการรักษาพระธรรมวินยั ก็ควรแก่การรักษาไว้ คณะของพวกเราจึงเดินทางไปกราบถวายผ้าจ าน าพรรษากนั ในปีนีเ้รามา
ทางภาคตะวนัออก ก าหนดไว้ตามโอกาสเวลาได้ 16 วดั วดัธรรมสถิต เป็นวดัแรก เป็นวดัครูบาอาจารย์ ท่านพ่อเฟ่ือง และครู
จารย์สชิุน ตอนนีพ้ระเณรไมม่ากนกัแตชี่และชีพราหมณ์มากจริงๆ ถวายเสร็จก็เลยออกกนัมาเลยไมอ่ยากรบกวนพวกเธอ  

   
วดัมาบจนัทร์ วดัท่ี2/61 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา พระอาจารย์อนนัต์ เมตตาให้โอวาทคณะเราว่าการรักษาพระ

ธรรมวินัยนัน้ดีแล้ว การป่วยเจ็บทางกายเป็นของปกติ ใช้ธรรมรักษาโดยการพิจารณาให้เห็นความจริงของโลกนีใ้ห้เป็น
ธรรมดา ยอมรับและเข้าใจจริงหลดุพ้น เพราะหนีไมไ่ด้ กายนีรั้กษาไว้ได้ก็รักษา ไมไ่ด้ก็ต้องปลอ่ยไป ทานศีลภาวนาอยา่ได้ขาด 

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

สีฟันวิเศษนิยม) มอบท่ีให้สร้างวดั แตก่่อนก็พอจะมีท่ีหน้าวดัมากกว่านีแ้ตต่อนนีว้ดัขึน้มาอยูบ่นเขาแล้วครับ วดัสงบสวยงาม
ดีครับ ทางเข้าจากแยกนายายอาบสะดวกดีมากมีป้ายติดบอกไว้เรียบร้อย วดันีมี้พระเจ้าทนัใจสีขาวองค์ใหญ่อยู่บนเขา
สวยงามมาก แตเ่ดิมแบบเป็นทรงกษัตริย์ แตค่รูจารย์ท่านเอาเคร่ืองทรงออก ให้ดเูรียบๆแบบวดัป่า ครับ 

   
ส านักสงฆ์สุขแสงธรรม 4/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา ส านักสงฆ์สุขแสงธรรม (เขาลูกช้าง) ต าบลสองพี่น้อง 

อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาขาหลวงปู่ ฝัก เขาน้อยสามผาน ท่านเคยฝากเราไว้ให้ดวุดัท่านด้วย วดันีอ้ยู่บนเขาลกูช้าง 
พืน้ท่ีบริเวณวดัสวยงามสงบร่มเย็นมากมองไปไกลๆเห็นภูเขาล้อมอยู่ปลายสายตา ดูสงบสบายใจ ท่านให้ธรรมะพวกเรา
เล็กน้อยก่อนให้พร ว่าให้รักษาจิต รักษาการท าบญุนีไ้ว้ให้ดี ให้รักษากาย วาจาใจนีไ้ว้สร้างบญุกศุลอย่างไปกระท าในสิ่งไม่ดี 
และขออนโุมทนาบญุกบัพวกเราด้วย 



   
วดัเขาคิชฌกฏูภาวนาราม 5/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา วดัเขาคิชฌกฏูภาวนาราม สาขาหลวงปู่ แบน มีหลวง

ตาไฉนเป็นเจ้าอาวาส วดัเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงาม แม้แต่ต้นไม้ยงัเป็นแถวเป็นแนวเลยครับ ใบไม้ก็อยู่ในคอกอย่าง
เรียบร้อย ศาลาหายกัไย่ยงัไม่ได้เลยครับ หลวงตาให้โอวาทพวกเรานานเลยครับ ท่านว่าท่านบวชมา5-6ปีแรกบริกรรมพทุโธ
เท่าไรก็ไปไม่รอด จนวนัหนึ่งเข้าใจว่าต้องมุ่งไปท่ีกายกบัใจนี ้จึงเร่ิมภาวนาได้ ท่านว่าทกุอยา่งท่ีนอกจากจิตนัน้ล้วนตกอยู่ใน
ไตรลกัษณ์ มีแต่จิตท่ียงัคงอยู่ รูปนาม กายใจนีเ้ป็นแหลง่ต าราใหญ่ให้เราเรียนรู้ ศีลคมุกาย/วาจา สมาธิ สมถะพกั วิปัสสนา
ใช้ปัญญาพิจารณากายใจ เวลาเราเหลือน้อยลงๆแล้ว ไปเร่งเพียรภาวนาเวลาก็จะหมดไป ท่านว่าแม้แต่ท่านเองตลอด
พรรษานีท้่านก็ไม่นอน แตใ่ช้เวลาภวนาตลอดคืน ท่านใช้การภาวนาของท่านมาเป็นก าลงัใจให้เราได้มีความเพียรเผาความขี ้
เกียจในใจเรา กราบครูจารย์ครับ 

    
วัดป่าคลองมะลิ 6/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา วัดป่าคลองมะลิเป็นวัดป่าสายธรรมยุต มีหลวงพ่อประเวศ 

ปัญญาธโร เป็นเจ้าอาวาส วดัป่าคลองมะลิตัง้อยู่ท่ี ต.บ้านศีรี อ.มะขาม จ.จนัทบรีุ เป็นวดัสายวดัป่าท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากวดัหนึ่งของเมืองจนัทบรีุ ท่านเป็นศิษย์ลป.ศรี มหาวีโร ท่ีออกธุดงค์ด้วยกบัหลวงปู่ เสมอๆ ปีนีท้่านไปจ าพรรษาท่ีวดัป่า
สามคัคีธรรม จึงไม่พบท่าน กราบถวายรองเจ้าอาวาสแทน ท่านเล่าว่าปัจจุบนัไม่ค่อยมีพระมากเหมือนก่อนเพราะทางวดั
ยดึถือข้อวตัรเคร่งครัด เก็บมือถือไม่ให้พระใหม่ใช้ กฎีุไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้ามีเฉพาะพืน้ท่ีสว่นกลางเท่านัน้ พระใหม่บางรูปร้องไห้
ขอกลบับ้านเลยทัง้ๆท่ีโกนผมแล้ว พืน้ท่ีในวดัเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆ พระเทพฯท่านเมตตามาท าถนนเข้าวดัให้ ส่วนบ่อ
น า้และฝายน า้ทางวดัท าเพื่อเก็บน า้ไว้ใช้ สนทนาธรรมกบัท่านอยูส่กัพกั ถวายผ้าจ าน าเสร็จก็ลากลบั แตช่าวคณะวา่ปีหน้าถ้า
มาอีกจะขอพกัภาวนาท่ีวดันีค้รับ 

    
 

วัดทรายงาม 7/16 วัดทรายงาม วัดท่ีลป.กงมาท่านสร้างไว้และมีลป.เจีย้เป็นสงฆ์รูปแรกของวัดขณะนีมี้ท่าน
ปราโมทย์เป็นเจ้าอาวาส หลงัจากท่ีเดินทางกนัมาทัง้วดั21ตค.นีเ้ราก็มาขอพกัภาวนาท่ีวดัทรายงาม หญิงพกัท่ีโรงครัวชายพกั
ท่ีศาลาใหญ่ หนึ่งทุ่มสวดมนต์ท าวตัรและนัง่ภาวนาจนสี่ทุ่ม เสร็จก็มานัง่ภาวนาต่อท่ีศาลาจนเช้า ตีห้าไปสวดมนต์ท าวตัร
เสร็จก็แยกย้ายกนัท าอาหารถวายสงฆ์ พอเสร็จก็ไปดอูงค์เจดีย์ท่ีลป.แบบสร้างไว้ เพราะฟ้าผ่า เจดีย์ร้าว และมีปัญหาท่ีตวั
เจดีย์แตกร้าวมีน า้ร่ัวซึม สีทองท่ีทาไว้ใหม่หลุดร่อนออกมา พิจารณากันแล้วคงต้องหาช่างปูนมากระเทอะปูนบริเวณท่ี



แตกร้าวออก ยาด้วยซีเมนต์พิเศษ แล้วหุ้มด้วยตระแกรงเหล็กก่อนท่ีจะฉาบปิด และทิง้ไว้จนหายชืน้ค่อยทาสีรองพืน้และสี
ทองใหม่นะครับ ใครมีความสามารถ ด้านนีข้อแรงไปช่วยกนัซอ่มท าเอาบญุด้วยนะครับ เช้าถวายจังหนัและผ้าจ าน าพรรษา
เสร็จก็ลากลบัเพื่อเดนิทางกนัตอ่ไปครับ 

     
 วดัป่าคลองกุ้ง 8/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาและไทยธรรมแก่หลวงพอ่เข้ม 

วดัป่าคลองกุ้ง ตัง้อยูเ่ลขท่ี ๓ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จนัทบรีุ เป็นวดัในสายปฏิบตัิกรรมฐานในพระอาจารย์
มัน่ ภูริทตัโต โดยมี “พระสทุธิธรรมรังสีคมัภีรเมธาจารย์” หรือ หลวงพ่อลี ธมฺมธโร วดัอโศการาม จ.สมทุรปราการ เป็น ผู้
ก่อตัง้วดัป่าคลองกุ้ ง โดยท่ีมาของการสร้างวดัป่าคลองกุ้ งนัน้ มีอยู่ว่า 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 หลวงพอ่ลีท่านได้ออกธุดงค์ในหลายจงัหวดัและมีผ่านมายงัตวัเมืองจนัทบรีุ จึงได้
มีโอกาสเทศนาอบรมสัง่สอนญาติโยมให้ปฏิบตัิกรรมฐาน ท าให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธา และนิมนต์ให้ท่านพ านักอยู่จ า
พรรษาท่ีวดัป่าคลองกุ้ ง หลวงพ่อลี ท่านพิจารณาเห็นว่าตอ่ไปภายภาคหน้าวดัป่าคลองกุ้ งจะเป็นอีกหนึ่งวดัท่ีมีประชาชนมา
ปฏิบตัิกรรมฐานกนัเป็นจ านวนมาก ท่านจึงรับนิมนต์จ าพรรษาอยู่ท่ีน่ีเพื่อโปรดญาติโยมโดยการสอนการปฏิบตัิกรรมฐาน
ให้แก่ญาติโยม เป็นเวลา ๑๔ พรรษา ตรงกบั ปี พ.ศ.๒๔๙๒ 

หลงัจากนัน้หลวงพอ่ลีจึงได้ธุดงควตัรไปยงัประเทศอนิเดียและกลบัมาท่ีประเทศไทยอีกครรัง้ กระทัง่ได้สร้างวดัอ
โศการาม จ.สมทุรปราการขึน้ ในปี พ.ศ.๒๔๙๙ จากนัน้เป็นต้นมา ท่านจงึจ าพรรษาท่ีวดัอโศการามจนถงึวนัมรณภาพ เมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

  
 วดัป่าแก้ว 9/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาวดัป่าแก้วแก่พระอจ.จงกล วดัป่าแก้วนีเ้ป็นวดัท่ีมีท่ีปฏิบตัภิาวนาท่ี
สะดวกสบายมาก มีพระอจ.จงกลเป็นผู้สอน ววิมองออกไปจากระเบยีงศาลาเห็นเขาคิชฌกฏู สวยงามและอากาศสดช่ืน
มากๆมาแล้วปลอดโปร่งใจ ก่อนกลบัท่านบชูามาทกัเรา ท่านบวชเป็นพระได้สามพรรษาแล้ว ไมไ่ด้พบกนันานเลย ท่านจงกล
ท่านถามพวกเราวา่ท าอะไรกนัเราตอบวา่ท างานมลูนิธิฯ ท่านวา่ท างานให้ผู้ อ่ืนก็ดีแตต้่องรู้จกัให้ตนเองก่อนด้วย! สว่นเร่ือง
การปฏิบตัทิ่านให้ตดัเวลาวา่งๆของเราแล้วตัง้ใจบริกรรมเช่นพทุโธ อทุิศบญุกศุลให้ผู้ ท่ีเรารักเช่นมารดาบดิา เร่ิมต้นจะเป็น
15-30นาทีหรือ1ชม.ก็ได้ ไมต้่องคดิวา่จะได้อะไร ให้ภาวนาไปอยูก่บัพทุโธ ก็เป็นกศุโลบายท่ีดีนะครับ 



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

     
 วดัเขาสกิุม 11/16 กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาลป.สมชายวดัเขาสกิุม วดัเขาสกิุมมีเนือ้ท่ีในการขออนญุาตสร้างวดั 
จ านวน 6 ไร่ 50 ตารางวา มีเนือ้ท่ีเป็นของวดั 3,344 ไร่ ตอ่ มาได้ยกท่ีให้ โรงเรียนมธัยมวดัเขาสกิุม 50 ไร่ และโรงพยาบาลวดั
เขาสกิุม 14 ไร่ จึงเหลือเนือ้ท่ีของวดั 3,280 ไร่ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ได้เร่ิมบุก เบิก จนเป็นท่ีรู้จกัของผู้ปฏิบตัิธรรมและ
สาธุชนทัว่ไปเป็นท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นสถานท่ีมีความส าคญัอีกแห่งหนึ่งของจงัหวดัจนัทบรีุ เร่ิมสร้างวดัเขาสกิุม ใน ปี พ.ศ. 2509 
พนัโทสนิท พร้อมด้วยคณุนายประนอม บูรณะคณุและคณุรัตนา เอกครพานิช ได้มีจิตศรัทธาบริจาคท่ีดิน จ านวน 6 ไร่ 50 
ตารางวา ถวายเพื่อสร้างวดั ตลอดระยะเวลาที่ หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิริโย ได้ก้าวขึน้มาบนภเูขาสกิุมแห่งนี ้นบัเป็นระยะเวลาถึง 
30 ปี ( 2507-2543 ) หลวงปู่ ท่านเป็นผู้บกุเบกิ ริเร่ิมและสร้างสรรค์ภเูขาซึง่เป็นป่าดงดบิ ให้เป็นวดัท่ีร่มร่ืน เป็นสถานท่ีปฏิบตัิ
ธรรมของพระภิกษุสาม เณรและผู้ ท่ีสนใจปฏิบัติกรรมฐาน เป็นสถานท่ีทัศนาการของประชาชนทัง้ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ พวกเรามาครัง้นีน้อกจากได้ถวายผ้าจ าน าพรรษาแล้ว ยงัได้ร่วมท าบุญร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ถวายท่านอีก
ด้วย พระท่ีท่านมารับผ้าจ าน า ท่านทกัว่าเคยเจอเรา หลงัสนทนากนั ท่านเป็นคนหนองววัซออยู่ใกล้วดัถ า้เต่าแต่กลวัถ้าอยู่
แถวบ้านทางบ้านจะให้ลาสกิขาเลยมาอยูไ่กลจากบ้านหน่อย กราบระลกึคณุท่านพอ่ครับ 

 
  วดัภมูาศ 12/16 วดัป่าภมูาศ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นวดัใหม่สายพระอจ.อนนัต์ เจ้าอาวาส พระอาจารย์
มหาศิรัส ปสนันจิตโต เคยอยู่กบัพระอจ.อนนัต์และอจ.ตัน๋ สายหนองป่าพง ท่านมาปรับแตง่พืน้ท่ีให้เป็นเสนาสนะวดัป่าใน
หบุเขาท่ีสวยงามมากมีน า้พดุขึน้ในพืน้ท่ีและไหลผ่านตามร่องน า้ในวดัท าให้พืน้ท่ีชุ่มชืน้ต้นไม้เขียวขจี ร่มร่ืนสงบสวยงามสม
เป็นวดัป่าส าหรับประพฤติปฏิบตัิธรรม ท่านเคยพบกบัคณะมลูนิธิฯตัง้แต่ท่านอยู่ท่ีมาบจนัทร์ จึงคุ้นเคยกนัพอควร ท่านคยุ
เร่ืองการจดับริเวณเสนาสนะต่างๆท่ีดแูล้วเหมาะสม ประหยดัเรียบร้อยมาก ท่านยงัได้พาชมสถานท่ีท่ีจะท าเป็นลานปฏิบตัิ
ธรรมและท่ีส าหรับสร้างโบสถ์ใหม่ด้วย กฐินท่ีก าลงัจะมาถึงคือวนัท่ี  28 ตค.นีค้รับ ท่านให้ข้อคิดว่ามะเร็งนัน้ไมมี มีแต่เซล
ร่างกายที่ผิดปกติ 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
ไปซือ้กบัข้าวมาเตรียมท าจงัหนัถวายสงฆ์ กลบัมา6.30น.เร่ิมท าวตัรสวดมนต์จนสามทุ่มและนัง่ภาวนาต่อจนเท่ียงคืน ตก
กลางคืนมีน้องช้างตวัใหญ่มาเยี่ยมเยียนภายในวดัได้ยินเสียก่ิงไม้หัก พอพ้นบริเวณวดัชาวบ้านก็จุประทัดไล่เขาอีก เรา
ภาวนาตอ่กนั ณ ท่ีพกัจนเช้าตีห้าลกุขึน้มาท าจงัหนักนั สว่นหนึ่งก็ไปตามรอยเท้าช้าง เราไปดอูโุบสถใหม่ท่ีก าลงัก่อสร้างอยู่
คยุกันเร่ืองการก่อสร้างวสัดฯุลฯ จนท่านอจ.สนุยัไม่ได้ออกบิณฑบาตรเลยครับ ประมาณ7.30น.ถวายจงัหนั เสร็จท่านให้
สมัโมทนียกถา ว่าขออนโุมทนากบับญุท่ีคณะเราได้กระท า ก่อนลากลบัทางมลูนิธิฯได้ร่วมถวายปัจจยัสร้างโบสถ์ 100,000 
บาท กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านครับ  

 
 วดับญุญาวาส 14/16 พระอาจารย์อคัรเดช (ตัน๋) ถิรจิตโต เจ้าอาวาสวดับญุญาวาส ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง 
จงัหวดัชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาท่ี 130 ของวดัหนองป่าพง เกิดเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2498 บวชเป็นพระภิกษุ เม่ือวนัท่ี 9 
กรกฎาคม พ.ศ. 2521 ณ พระอโุบสถวดัหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สภุทัโท) เป็นพระอปัุชฌาย์ ท่ีวดัก าลงัจะ
ฉลองโบสถ์ใหมใ่น11พย.นีพ้ร้อมงานกฐินครับ เร่ิมวดับญูญาวาสเมิ่ืปี 2533 อายไุด้ ๓๕ ปี พรรษา ๑๒ ได้เดินทางมาพ านกัท่ี
ป่าแห่งนี ้บ้านคลองใหญ่ ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบรีุ ซึง่พืน้ท่ีป่าแห่งนีเ้ป็นของครอบครัวนายบญุ-นางเซี่ยม เจนจิรวฒันา 
ดแูลรักษาอยู่ โดยมีอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกสวนยางพารา สวนปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ อ้อย ยคูาลิปตสั สปัปะรด และอ่ืนๆ 
อยู่ทางด้านทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก ทิศใต้ ของพืน้ท่ีป่าแห่งนี ้ป่านีมี้พืน้ท่ีอยู่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ พืน้ท่ีแห่งนีเ้ดิมเป็นป่า
สงวน ประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ มีการท าสมัปทานตดัไม้ ชาวบ้านได้เข้ามาจบัจองพืน้ท่ีท าไร่ท าสวน และซือ้สิทธ์ิท่ีดินกนั ซึง่
นายบญุ เจนจิรวฒันา ก็ได้ซือ้สิทธ์ิท่ีดินบริเวณนีเ้พ่ือท าเกษตรกรรม และได้เก็บรักษาพืน้ท่ีป่าแห่งนีโ้ดยคิดว่า จะเก็บไว้ให้
ลูกหลานดูว่าอดีตนัน้สภาพป่าเป็นอย่างไร จึงเหลือพืน้ท่ีป่าเป็นท่ีราบ บริเวณนีเ้พียงแห่ง เดียว 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 กายนีเ้หมือนเรือถ้ามนัพมุนัพกัซอ่มไม่ได้ก็เปลี่ยนเรือล าใหมเ่สีย การปฏิบตัิภาวนานัน้ต้องตัง้ใจท าให้เป็นนิสยั 
เพื่อให้มีก าลงัสู้กบักิเลสเคร่ืองเศร้าหมองในใจ เม่ือมีก าลงัอ่อนกิเลสก็ชนะเราได้จงึต้องมีความเพียร อยา่ท้อถอยจะได้ขจดักิ
เลศออกไปจากใจนีไ้ด้ ก่อนกราบลาท่านคณะเราก็ได้ร่วมปัจจยัส าหรับพระอโุบสถใหม่ด้วย กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่าน
ครับ 



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

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

คณะเราได้เข้าเยี่ยมชมวดัท่ีสวยงามมีระเบียบเรียบร้อยอีกแห่งหนึ่ง พอเดินมาสดุขอบสระก็พบกบัพระหลวงตาแดง
ท่ีเป็นรักษาการเจ้าอาวาส พกัอยู่ท่ีกุฎีเล็กๆท้ายวดั คยุกนัสกัพกัท่านก็ทกัว่าจ าท่านได้ไหม เพราะท่านเคยอยู่กับลป.แบบ
และลป.อ้มและยงัพรรษาเดียวกบัพระอจ.แมวท่ีเราสนิทด้วย จึงคยุกนัอยู่นานมาก จนฝนตกจนฝนหายจึงลาท่านกลบัมา 
ท่านว่าผ้าจ าน าพรรษาคงจะมีประโยชน์มากส าหรับพระท่ีปฏิบตัิภาวนาท่ีดงหลวงและภพูานท่ีเราไปถวายเม่ือหลายปีก่อน
เพราะส่วนใหญ่อยู่กนัวดัละรูปเดียว เราจึงรับปากว่าจะไปอีกครัง้ ท่านให้โอวาทเร่ืองการอยู่ร่ วมกบัพ่อแม่ครูอาจารย์ต้อง
ระวงัใจ ท่านจะสัง่ให้เราท างานหลากหลายอยา่งซึง่บางอยา่งเราก็ท าไม่เป็นต้องเร่ิมใหม่หมด บางครัง้วนันีส้ัง่อย่างนีพ้รุ่งนีก็้
เปลี่ยนแล้ว เราอย่าไปต าหนิท่านเพราะท่านสอนเราให้รอบคอบอ่อนตวัเปลี่ยนแปลงได้ สอนให้เราลดอตัตาตวัตนและทิฐิ
มานะเราลง ท่านว่าท่านเองครูจารย์ให้ท างานหนกัตลอด ท่านก็จะตัง้ใจท าอย่างเต็มท่ีเพราะทุกอย่างเป็นงานท่ีชอบ -เวย
ยาวจัจมยั- การขวนขวายช่วยท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน ตอ่ส่วนรวมด้วยความสจุริตใจ เป็นบญุเพราะไม่ได้ท าให้ใคร
ผู้ ใดผู้หนึ่งแต่เป็นสาธารณะประโยชน์จริงๆ ครูจารย์ท่านลป.ทุย สอนให้***"จดจ่อ"*** คือต้องมีสมาธิ จดจ่อตัง้ใจ มีปัญญา
พิจารณาให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด ฟังแล้วนึกถึงค าสอนของตรูจารย์หลวงตาพระมหาบัวว่า***"ส ารวม ระวัง"*** ซึ่งก็
คล้ายๆกนั ท าให้เราทราบวา่การปฏิบตัิภาวนานัน้มิจ าเป็นต้องท าตามรูปแบบ*-นัง่สมาธิ-เดนิจงกรม-*เท่านัน้ แตก่ารงานทกุ
อย่างท่ีเป็นสาธารณะประโยชน์ และเราตัง้ใจท าจริงๆทัง้-ศีลสมาธิปัญญา-ก็อยู่ตรงนัน้ มรรคคือตรงนีเ้อง การท่ีเราท า
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์นีจ้ึงส าคญั ขอให้ตัง้ใจท าจริงๆก็จะได้เช่นกัน เหมือนการท าบุญนี ้เราได้บุญตัง้แต่เร่ิมคิดเร่ิม
เตรียมตวัเตรียมของตา่งๆแล้ว แม้มิได้มากลา่วถวาย ตายไปก็ได้บญุแล้ว การกลา่วค าถวายหรือระเบียบประเพณีนัน้เป็นกศุ
โลบายให้ทกุๆคนหรือคนอ่ืนๆได้บญุไปด้วย (เหมือนท่ีเราเอาเร่ืองจาริกบญุนีม้าลงในเฟตให้เพื่อนๆน่ีไง) กราบอนโุมทนาบญุ
กบัทกุๆท่านนะครับ วา่งมีเวลาไปนะครับ ใกล้ๆแคนี่เ้อง น่ากราบน่าไหว้น่าเลื่อมใส....สาธุในพระคณุ-คณุงามความดี-ปฏิบตัิ
ดีปฏิบตัชิอบครับ 

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



"พระครูวิสทุธิสงัวร" หรือ "หลวงพ่อใช่ สชีุโว" วดัปาลไิลยวนั ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ เป็นพระเถระผู้ มีปฏิปทา
เคร่งครัดพระธรรมวินยัยิ่ง เป็นพระสายปฏิบตัิวิปัสสนากมัมฏัฐานด าเนินตามรอยหลวงปู่ มัน่ ภริูทตัโต 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 เข้าพิธีอปุสมบท เม่ือวนั
จนัทร์ท่ี 7 กรกฎาคม 2484 ณ พทัธสีมาวดัโพธ์ิ อ.เมือง จ.ชลบรีุ 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
ผ้าป่าช่วยชาตท่ีิน่ีเม่ือ2544 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพระอาจารย์สวุิทย์และพระอาจารย์ปอ้มท่ีกฎีุ ท่านให้พรให้แข็งแรงท างานตอ่ไปได้นานๆ 
ท่านว่าท่านเป็นมะเร็งตอ่มน า้ลาย รักษาท่ีรพ.จฬุา คณุหมอท่ีรักษาทกุท่านน่ารักใจดีและดีตอ่ท่านมาก ปัจจบุนัยงัมีนดัตรวจ
กบัทางรพ.อยูเ่ลย ท่านรักษาได้ทนัตัง้แตต้่นจงึไมเ่หลือเซลมะเร็งแล้ว ท่านจงึขอให้เราหายเช่นกนั กราบอนโุมทนาครับ 

 


