จาริกบุญผ้าจานาพรรษา
12-14 ต.ค. จาริ ก บุ ญ ผ้า จ าน าพรรษา คณะเราปี นี้ มี ไ ม่ ม ากนัก 13 คนเอง วัด ที่ ไ ปกราบถวายก็ ไ ด้14วัด แต่
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับ ปั จจัยที่ใช้ไปทั้งหมดประมาณ 8 หมื่นบาท กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะ
ครับ กราบอนุโมทนาครับ
วันเสาร์ 12 ต.ค.
05.00 น. ออกจากธรรมวิภาวัน
07.00 – 8.30 น. วัดถ้ าประทุน (1)
9.30- 10.00 น. วัดภูมาส (2)
10.30-11.00 น. วัดธรรมสถิต (3)
11.10-11.40 น. วัดมาบจันทร์ (4)
12.25- 13.00 น. เกี๊ยวปลาสามย่าน อ.แกลง
13.45-14.30 น. สานักสงฆ์สุขแสงธรรม (5)
15.00-15.45 น. วัดเขาคิชฌกูดภาวนาราม (6)
17.00 น. วัดป่ าคลองมะลิ

วันอาทิตย์ 13 ต.ค.
08.20 น. วัดป่ าคลองมะลิ (7)
09.00 – 9.30 น. วัดป่ าทรายงาม (8)
09.50-10.30 น. ที่พกั สงฆ์เขาสิ งห์ (9)
10.15-11.00 น. ก๋ วยเตี๋ยวหมูเลียง ท่าใหม่
11.20-12.00 น. สานักสงฆ์สิริจนั โธ (10)
14.00 น. วัดโพธิญาณรังสี (11)

วันจันทร์ 14 ต.ค.
08.30 น. วัดโพธิญาณรังสี
09.00 -11.00 น. วัดบุญญาวาส (12)
12.00-13.00 น. ร้านอิ่มท้อง
16.00 น. วัดป่ าอัมพโรฯบ้านบึง
16.30-17.30 น. วัดป่ าพิชยั วัฒนมงคล อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ (14)
18.00 น. ธรรมวิภาวัน

วัดถ้าประทุน กราบพ่อแม่ครู อาจารย์หลวงปู่ อ่อนศรี คณะเราออกจากธรรมวิภาวันตี ห้าตั้งใจจะไปถวายจังหัน
พระอจ.ยุทธท่านเจ้าอาวาส แต่ท่านไม่อยู่ ถวายจังหันเสร็ จก็ถวายผ้าจานาพรรษา เสร็ จแล้วก็เดินทางต่อกันเลยครับ

วัดภู มาศ ออกจากวัดถ้ าประทุน เรามากันที่ วดั ภูมาศ รอท่านอจ.ฉันเสร็ จก็ได้สนทนากันเล็กน้อยก่อนถวายผ้า
จานาพรรษา ท่านเตือนเราเรื่ องใจกาลังใจช่วยรักษากายได้ การทดสอบมีมาก็ตอ้ งพยายามผ่านไปให้ได้ ชื่นชมในการจัดข้อ
วัตรระเบียบปฏิบตั ิในวัดได้อย่างเรี ยบร้อยมากๆ ครับ

วัดธรรมสถิตย์ กราบถวายผ้าจานาพรรษาพระอาจารย์สุชิน เสร็ จแล้วท่านพาไปกราบพระแก้วจุนเจียใสบริ สุทธิ์
องค์ใหญ่หน้าตัก 19 นิ้วประเมินราคากว่าสี่ ลา้ นบาทที่ท่านจะนาไปถวายพิพิธภัณฑ์เจดีย ์ บ้านตาด ประมาณวันที่17-18นี้
ครับ กราบอนุ โมทนาบุญกับทุกๆท่านทีมีส่วนในบุญอันยิง่ ใหญ่น้ ี นะครับ ท่านพระอาจารย์สุชิน ท่านเป็ นหนึ่ งในพระป่ า
กรรมฐานที่มีปฏิปทากตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครู บาอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อเฟื่ อง เป็ นอย่างยิ่ง เป็ นแบบอย่างปฏิปทาที่
งดงานน่ าชื่ นชมเป็ นอย่างมาก ท่านเป็ นครู บาอาจารย์ที่น่าเคารพเลื่ อมใส่ และน้อมนามาประพฤติ ปฏิ บตั ิ เป็ นแบบอย่าง
สาหรับศิษย์กรรมฐานจริ งๆครับ

วัดมาบจันทร์ กราบถวายผ้าจานาพรรษาพ่อแม่ครู อาจารย์อนันต์ และรับฟั งธรรมโอวาทจากท่าน ท่านอนุ โมทนา
บุ ญกับ คณะพวกเราที่ ต้ งั ใจรั ก ษาพระธรรมวินัย ไว้ และสอนให้เราเข้า ใจว่า ในพระพุ ท ธศาสนานั้นแม้นิก าย แม้ก าร
ปฏิบตั ิการแตกต่างกันบ้าง แต่เราต้องมองเข้าไปให้เห็นเนื้ อแท้ของการปฏิบตั ิ นั้นก็คือพระธรรมซึ่ งเมื่อไปถึ งเนื้ อแท้ของ
พระพุทธศาสนาแล้วไม่วา่ จะมาจากทางใดก็จะถึงที่เดียวกัน เข้าใจซึ่ งกันและกัน อย่าให้ความแตกต่างนั้นทาให้เกิดความ
แตกแยก ท่านสอนปริ ศนาธรรมในนิ มิต ว่าท่านพบพระผูใ้ หญ่อาวุโสฝ่ ายมหายาน ท่านใช้มือเคาะศีรษะสามครั้ง ท่านก็
ตอบไปสามครั้ง ผูอ้ าวุโสเคาะอีก 8 ครั้ง ท่านตอบไปอีกหนึ่งครั้ง เรื่ องธรรมของฝ่ ายมหายานนั้นใช้โศลก ปริ ศนาธรรมมา
วัดภูมิธรรมกัน เช่ นสรรพสิ่ งล้วนว่างเปล่า หนึ่ งเดียวคือพระธรรมฯ ท่านว่าท่านกาลังสร้างพระเจดียท์ ี่จะมีการผสมผสาน
แบบของไทย-จีนและศรี ลงั กาไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งยากมาก และเป็ นเหตุที่ทาให้การก่อสร้างเนิ นนานมาจนบัดนี้ ก็ยงั ไม่เสร็ จ.....
กราบอนุโมทนาบุญครับ

สนส.สุ ขแสงธรรม กราบถวายผ้าจานาพรรษา สานักสงฆ์สุขแสงธรรม (เขาลูกช้าง) ตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุ รี สาขาหลวงปู่ ฝั ก เขาน้อยสามผาน ท่านเคยฝากเราไว้ให้ดุวดั ท่านด้วย วัดนี้ อยู่บนเขาลูกช้าง พื้นที่
บริ เวณวัดสวยงามสงบร่ มเย็นมากมองไปไกลๆเห็นภูเขาล้อมอยูป่ ลายสายตา ดูสงบสบายใจ ท่านเจ้าอาวาสกาลังเชื่อมเหล็ก
เองอยู่ เราจึงกราบขอถวายผ้าจานาพรรษา ท่านให้ธรรมะพวกเราเล็กน้อยก่อนให้พร ว่าอนุ โมทนากับเราด้วยในการหมัน่
สร้างบุญกุศลอย่างต่อเนื่องทุกปี

วัดเขาคิชฌกูดภาวนาราม มาถึงวัดฝนตก พระอาจารย์ไฉนไม่อยู่ ท่านอยูว่ ดั ดอยฯ ที่วดั กาลังเตรี ยมงานรับหลวงปู่
แบนที่จะมาอีกสองสามวันนี้ ในงานฉลองรู ปหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ กงมาและพระเจ้าตากสิ นมหาราช ดูไปรอบๆวัด ทุกอย่าง
เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยทุ กๆอย่างจนสท้อนเข้ามาในใจเรา สงบลงไปอย่างไม่รู้ตวั กราบในพระคุ ณพ่อแม่ครู บาอาจารย์
ธรรมองค์หลวงปู่ ของฝาก "มีดโต้" หลวงปู่ ท่านให้เอามีดโต้ฟันแบ่งกายนี้ ให้เป็ นชิ้นๆเป็ นส่ วนๆดูสิวา่ ตรงไหนที่มนั สวย
มันงามที่เราหลงใหลอยู่ รักชอบตรงไหนก็ฟันมันลงไปเอามาแยกแยะดูวา่ มันสวยมันงามตรงไหน ท่านให้มีมีดอีโต้ไว้ใกล้
ตัวจะได้ใช้เป็ นปั ญญาพิจารณากายใจนี้ ให้เห็นความเป็ นจริ งหลุดจากความหลงงมงายในตัวในตนนี้ต่อไป

วัดป่ าคลองมะลิ วัดสุ ดท้ายของวันนี้ เป็ นวัดป่ าคลองมะลิ ซึ่ งเราจะพักภาวนากันคืนนี้ ก่อนเข้าที่พกั เราก็ได้กราบ
ถวายผ้าจานาพรรษาก่อน แล้วจึงนัง่ ภาวนากัน คืนแรกนี้พวกเราเหนื่ อยกันมากเราเองก็ไม่ค่อยสบาย จึงภาวนากันไม่นานก็
ต้องพักผ่อนกัน เช้าตื่นมาตีสองนัง่ ภาวนากันจนตีสี่ทาวัตรสวดมนต์ ครู จารย์ท่านปาวารนาออกพรรษากันแต่เช้า พวกเรา

หุ งข้าวใส่ บาตรกัน เช้านี้ ชาวบ้านมากันมากมายจริ งๆเราว่ามากกว่าสามสี่ ร้อยคนเลย ถวายจังหันเสร็ จท่านอจ.ให้พร และ
อนุโมทนาบุญกับคณะเราด้วยก่อนที่พวกเราจะลากลับกันเพื่อเดินทางต่อไป (หลวงปู่ ท่านไปจาพรรษาที่ร้อยเอ็ดไม่อยู)่

วั ด ทรายงาม วัน คล้ า ยวัน สวรรคตของ ร.9 พวกเรามาท าบุ ญ ถวายผ้า จ าน าพรรษากั น ที่ ว ัด ทรายงาม
ท่านอจ.ปราโมทย์เมตตามารับเองและยังนาเอาน้ ามะม่วงคั้นสดๆ แสนอร่ อยมาให้คณะเราด้วย ท่านว่าอนุ โมทนากับพวก
เราด้วยที่มาทาบุญกับพ่อแม่ครู บาอาจารย์กนั เป็ นประจาทุกๆ ปี

สานักสงฆ์ สิริจันโธ วัดป่ าสิ ริจนั โท เป็ นวัดฝ่ ายธรรมยุติกนิ กาย ตั้งอยูท่ ี่ ตาบลเขาบายศรี อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ท่านเจ้าอาวาสคือท่านอจ.เดช หรื อท่านอจ.สมเดช ศิษย์อาวุโสของหลวงปู่ แบบวัดดอยธรรมเจดีย ์ วันนี้ โชคดีที่พ่อ
แม่ครู จารย์ท่านว่างมารับคณะเรา จึงมีโอกาสกราบถวายผ้าจานาท่าน ท่านเมตตาแนะการภาวนาพวกเราว่า ให้รักษาใจเป็ น
ใหญ่ โดยสรุ ปท่านนาคาสอนองค์หลวงปู่ มัน่ มาว่า " อาตมารักษาเพียงอันเดียว คือใจ อาตมารักษาใจ ไม่ให้คิดพูดทาในทาง
ผิด อันเป็ นการล่วงเกินข้อห้ามที่ทรงบัญญัติไว้จะเป็ น ๒๒๗ ข้อ หรื อมากกว่านั้นก็ตาม บรรดาที่เป็ นข้อทรงบัญญัติห้าม
อาตมาก็ใจเย็นว่าตนมิได้ทาผิดต่อพุทธบัญญัติ ส่ วนท่านผูใ้ ดจะว่าอาตมารักษาศีล ๒๒๗ หรื อไม่น้ นั สุ ดแต่ผนู ้ ้ นั จะคิด จะ
พูดเอาตามความคิดของตน เฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็ นประธานของกาย วาจา อย่างเข้มงวดกวดขันมาตลอด นับแต่
เริ่ มอุปสมบท ฯลฯ" และคาสอนขององค์หลวงปู่ ฝั้น อาจาโร ที่วา่ "ถ้าใจดี ทุกอย่างก็ดี " เราจึงต้องรักษาใจนี้ ไว้ให้ดี กราบ

อนุโมทนา "วัดนี้ เจ้าโคล่าหมาน้อยเป็ นปชส.รับแขกทุกๆคนอย่างตั้งใจ พอดีวนั นี้ เธออิ่มมากจนอุม้ ไม่ไหมเลยไม่ค่อยจะ
ยกมือให้เหมือนเคย"

ทีพ่ กั สงฆ์ เขาสิ งห์ กราบถวายผ้าจานาพรรษาท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์ประสิ ทธิ์ มาอยูท่ ี่นี่ได้ประมาณสามสิ บปี
แล้ว ท่านเป็ นศิษย์ของลป. สามและลป.ดุลย์เป็ นอุปัชฌาย์ให้ ท่านให้เราพิจารณากาย ให้มากๆ จะได้ไม่ติดยึดและหลงใน
กายนี้ ให้ยดึ มัน่ ในคุณงามความดี

วัดโพธิญาณรังสี คืนนี้เราพักภาวนากันที่วดั ของพระอจ.สุ นยั แห่งนี้ เย็นเราทาวัตรร่ วมกันกับเด็กๆและผ้าขาวที่
วัด เสร็ จทาวัตรก็กราบถวายผ้าจานาพรรษาแล้วนัง่ ภาวนาต่อจนเที่ยงคืน พระจันทร์ วนั เพ็ญสวยงามมากๆครับ คืนนี้ ไม่มี
น้องช้างมาเยีย่ มเหมือนปี ก่อน เช้าฝนตกพร่ าๆอากาศเย็นสบาย ตื่นมาแต่ตีสามนัง่ ภาวนาจนเช้า แม่ครัวพ่อครัวในคณะเรา
ร่ วมกันแสดงฝี มือทาอาหารถวายพ่อแม่ครู จารย์กนั สุ ดฝี มือ เสร็ จแล้วก็พากันไปกราบลาพอ.สุ นยั สนทนากันพอหายคิดถึง
แล้วจึงลากลับกันครับ

วัดบุญญาวาส กราบถวายผ้าไตร ผ้าขาว ไทยธรรมแก่พอ่ แม่ครู จารย์ตนั๋ ร่ วมกฐินที่ไม่สามารถมาได้ใน10 พ.ย.นี้
ท่านบอกว่าท่านจะขึ้นไปดูงานก่อสร้างที่วดั ป่ ามหาวันที่น่านสัปดาห์น้ ีครับ พรุ่ งนี้ เราคงต้องรี บกลับไปดูงานก่อนที่ท่านจะ
ไปตรวจงานนะครับ

วัดป่ าอัมพโรปัญญาวนาราม กราบถวายผ้าจานา แก่พระอจ.แดง ดีใจที่ครั้งนี้มาแล้วพบท่าน หลายครั้งที่มาแต่ไม่
พบท่านครับ ท่านไปรักษาตัวที่รพ.หลายแห่ งเพราะทางานมากจนข้อเข่าข้อมืออักเสบเจ็บไปหมดครั บ นัง่ คุ ยกันอยู่นาน
ท่านให้ขอ้ คิดหลากหลายอย่างในทางธรรมให้เราได้คิดกันครับ อยูก่ นั นานจนบ่ายกว่าจะได้กราบลาท่านได้

วัดป่ าพิชัยวัฒนมงคล อ.บางพลี วัดสุ ดท้ายของทริ ปนี้ เป็ นวัดป่ าพิชยั ฯที่เจ้าของถวายที่ให้ที่ดินแก่ท่านอินทร์
ถวาย แต่ท่านอินทร์ มอบให้ท่านอจ.เล็กที่หนองคายมาดูแลสร้างวัดแทน ทามาได้หา้ ปี กว่าในพื้นที่หกไร่ ครับ ศาลาที่ทาไว้
สวยงามดี แต่มียุงและมีนกมาอาศัย วันนี้ ที่เราไปท่านกาลังปิ ดกระจกและมุง้ ลวดชั้นบนทั้งหมดครับ อยูไ่ ม่ไกลอย่างที่คิด
ครับใกล้ทางระบายน้ าสมุทรปราการครับ

