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บันทึกจาริกบุญผ้าจ าน าพรรษา ๒๕๖๓ 

กิจกรรมส่งเสริมและรักษาพระธรรมวินัยประจ าปี ปีนี้เราไปกราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารย์ในภาคตะวันออก
สองวันเสาร์อาทิตย์ก่อนออกพรรษาจ านวน 10 วัด แม้จะไม่มากนักแต่ก็ท าดีท่ีสุดที่ท าได้ไปก่อนครับ ค่าใช้จ่ายประจ าปีนี้ ค่าเดินทาง
และปัจจัยไทยธรรมที่กราบถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ รวม 211,000 บาท กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนในบุญนี้นะครับ 

 

26 กย.            กทม.-ระยอง-จันทบุรี -ชลบุรี 

04.30 น.            ออกเดินทางจากธรรมวิภาวัน 

07.30-8.30 น.     ถวายจังหัน วัดธรรมสถิต1 

09.30-10.30 น.   วัดมาบจันทร์ 2 

11.30-12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น.   สนส. สุขแสงธรรม 3 

15.00-16.00 น.   วัดเขาคิชฌกูฏภาวนาราม 4 

16.30-17.00 น.   วัดป่าสิริจันโทธรรมานุสรณ์ 5 

19.00 น.            วัดป่าโพธิญาณรังสี 6 

27 กย.      ชลบุรี – กทม. 

09.30 น.    วัดบุญญาวาส 7 

11.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

13.30 น.    วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม 8 

15.00 น.    วัดป่าวชิรบรรพต 9 หนองข้างคอก 

17.30 น.    วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี10 

18.30 น.    ธรรมวิภาวัน  
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ผ้าจ าน าพรรษา ผ้าวัสสาวาสิกสาฎก 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ได้อธิบายความหมายของค าว่า  

"ผ้าจ าน าพรรษา" คือ ผ้าที่ถวายแด่ภิกษุผู้อยู่จ าพรรษาแล้ว คือ ถวายกันในพรรษา เรียกตามค าวัดว่า ผ้าวัสสาวาสิกสาฎก  
ผ้าจ าน าพรรษา จะเป็นผ้าไตรจีวรทั้งหมด หรือผืนหนึ่งผืนใดก็ได้ โดยทายกมีเหตุรีบด่วนต้องไปทัพ หรือ เดินทางไป

ไกล ไม่อาจรอถึงช่วงออกพรรษาได้ จึงขอถวายไว้ก่อนในพรรษา จึงเรียกผ้านี้อีกอย่างหนึ่งว่า อัจเจกจีวร คือ จีวรรีบด่วน 
หรือผ้าด่วน พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับไว้ได้ก่อนวันออกพรรษาปวารณาไม่เกิน ๑๐ วัน   

ผ้าจ าน าพรรษา ที่เรียกดังนี้เพราะ เมื่อรับถวายแล้วต้องเก็บไว้จนกว่าจะออกพรรษาจึงน าออกมาแจกกัน เหมือนกับ
จ าน า หรือฝากพรรษาไว้ก่อน 

 
ค าถวายผ้าจ าน าพรรษา 

อิมานิ มย  ภนฺเต วสฺสาวาสิกจีวรานิ , สปรวิารานิ , ภิกขุสงฆฺสฺส , โอโณชยาม , สาธุโน ภนฺเต , ภิกฺขุสงฺโฆ , อิมานิ , 
วสฺสาวาสิกจีวรานิ , สปริวารานิ , ปฏิคณฺหาตุ , อมฺหาก  , ฑีฆรตฺต  , หิตาย , สุขาย. 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจ าน าพรรษา กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอ
พระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจ าน าพรรษา กับท้ังบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพ่ือประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
สิ้นกาลนาน เทอญ ฯ 
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อานิสงส์ถวายผ้าจ าน าพรรษา 
เมื่อสมัยครั้งพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี มีอุบาสกคนหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาต่อพระ

รัตนตรัย ชื่อว่าติสสะ ได้พร้อมใจกับภรรยาของตนเย็บและย้อม ซึ่งจีวรสบง สังฆาฏิ ได้ถวายเสร็จแล้วก็ทูลลากลับไปสู่เคหา
ของตน 

ในกาลครั้งนั้นพระโมคคัลลานะ ผู้ประกอบ ด้วยฤทธานุภาพสามารถน าข่าวสารสวรรค์มาบอกมนุษย์น าข่า วมนุษย์
ไปบอกสวรรค์ และนรกเป็นต้น ครั้งแล้วพระโมคคัลลานะก็ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เห็นปราสาทมีความงามรุ่งเรืองกว่า
ปราสาทหลังอ่ืน ๆ และมีนางเทพกัญญา พันหนึ่งแวดล้อมปราสาทนั้น แต่ไม่มีเทพบุตรอยู่ในปราสาทหลังนั้น พระเถระเจ้า
ได้ไต่ถามกับนางเทพอัปสรนั้น ได้ทราบโดยตลอด จึงลงจากเทวโลกเข้าไปสู่ส านักพระบรมศาสดาก าลังมีพุทธบริษัททั้ง ๔ 
แวดล้อมอยู่ พระเถระเข้าไปถวายอภิวาท แล้วก็ทูลถามถึงอานิสงส์ถวายผ้าจ าน าพรรษายังมีชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์ ว่า
ปราสาททิพย์ได้รอคอยอยู่ในเทวโลก เพราะเกิดจากผลทานของการถวายผ้าจ าน าพรรษา จะมีบ้ างไหมพระพุทธเจ้าข้า 
พระองค์ทรงตรัสว่า ดูกรโมคคัลลานะ ผ้าจ าน าพรรษาที่ติสสะอุบาสกได้กระท าไว้นั้น ก็ได้ปรากฏแก่เธอเองแล้วมิใช่หรือ 
พระโมคคัลลานะ ทูลตอบว่าจริงแล้วพระเจ้าข้า สมเด็จภวันต์ตรัสต่อไปว่า โมคคัลลานะบุคคลผู้ใดมี ศรัทธา ได้ถวายผ้าจ าน า
พรรษาแก่ภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น บุคคลผู้นั้นเบื้องหน้าแต่แตกกายท าลายขันธ์ ไป ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป 
“ทานสคฺคโสปาณ ” ผลทานเป็นบันไดน าไปสู่สวรรค์ปิดกันเสีย ซึ่งอบายภูมิ บุคคลผู้มีมืออันชุ่มไปด้วยการให้ทาน หมู่ทวย
เทพทั้งหลายย่อมมีความยินดี สรรเสริญรอคอยบุคคลผู้ ให้ทานนั้นอยู่เสมอ ดุจนางอัปสรเทพกัญญารอคอยติสสะอุบาสก
ฉะนั้น เมื่อ จบพระสัทธรรมเทศนาลง บริษัททั้ง ๔ มีความรื่นเริง ยินดีในพุทธพจน์นัก กลับเป็นผู้ตั้งอยู่ในกุศล สัมมาปฏิบัติ
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เป็นจ านวนมาก ฝ่ายติสสะอุบาสกครั้นท าลายขันธ์ลงก็น าตนไปอุบัติขึ้นใน สัตตรัตนปราสาท เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ มีนาง
อัปสรแวดล้อมเป็นยศบริวาร 

วัดธรรมสถิต- ระยอง 
ที่ตั้ง บ้านเพ ต าบล ส านักทอง อ าเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 

        กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาครูจารย์สุชิน และถวายจังหันแด่คณะสงฆ์  ครจูารย์ท่านเมตตาให้ธรรมโอวาทแก่คณะพวก
เราด้วย 
- การท างานทุกอย่าง ต้องมีปัญญาประกอบด้วย จึงจะส าเร็จเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ไม่เสียหาย/ผิดพลาด 
- ท่านเคยถามพ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านว่าพระโพธิสัตว์เป็นแต่เพศชาย จะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ก็ควรเป็นชาย 
- การภาวนา คือเพ่ือให้เห็นกิเลสที่เกิด ละวางลงได้ จะได้ไม่ก่อภพชาติต่อไปอีก ไม่ใช่ภาวนาเพ่ือได้หวังนั้นหวังนี่ เป็นเหตุที่ 
จะก่อเวรกรรมต่อไปอีก 
- ท่านยกตัวอย่างหลวงตาตอนไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ท่านว่านิพพานอยู่แค่เอ้ือม ฟังแล้วเข้าใจเห็นตามได้ไปหมด แต่พอ หลวง
ปู่มั่นจากไป ท าอย่างไรๆก็ไม่พบทาง ต้องขึ้นเขาวัดดอยไปต่อสู้กิเลสจนผ่านมาได้ เราก็เหมือนกัน อ่านฟังอย่างเดียวไม่พอ 
ต้องประพฤติปฏิบัติด้วย ท าจริงๆ อย่าเล่น 
- ทุกคนที่เกิดมาเกี่ยวข้องกันในปัจจุบัน ล้วนเคยมีกรรมเกี่ยวข้องกันมาแต่อดีตทั้งนั้น ให้กระท าต่อกันอย่างดี อย่าสร้างเวร
ภัยต่อกัน ท าดีให้กันและกัน 
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- ท่านพ่อลี เคยตอบจดหมายท่านพุทธทาสว่าท่านสอนธรรมผู้คน ท่านเก็บเกี่ยวทุกอย่าง ไม่จ าเป็นจะเอาแต่ผู้บรรลุธรรม แค่
นับถือ เข้าถึงพระรัตนตรัย ช่วยเหลือเกิ้อกูลพระศาสนา ท างานตามความสามารถของตนให้พระศาสนาท่านก็ว่าพอใจแล้ว 
เพราะเขาก็จะได้อานิสงส์ได้ทางเดินต่อไปได้สักวัน 
- ผ้าจ าน าพรรษา มีอานิสงส์เช่นเดียวกับผ้ากฐิน มีมาแต่สมัยพุทธกาล ดีที่พวกเราพยายามรักษากันไว้ รักษาข้อที่พระองค์
ทรงบัญญัติไว้ 
- สิ่งเล็กน้อย 4 อย่างที่ไม่ควรดูถูก ๑. ยุวกษัตริย์ แม้ไม่บรรลุนิติภาวะ ก็สามารถตัดสินคนทั้งประเทศได้ ๒. ไฟ แม้เพียงไม้
ขีดก้านเดียวก็ท าให้วอดวายได้ ๓. อสรพิษตัวเล็ก (งูแม้ตัวเล็ก ก็อาจมีพิษกัดถึงตายได้) ๔. พระบวชใหม่/สามเณรน้อย แม้
บวชเพียงวันเดียวก็อาจเป็นพระอริยเจ้าได้ 
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สรุป-ให้พวกเราตั้งใจสร้างบุญกุศลเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ทางที่ด าเนินอยู่นี่ถูกต้องแล้วให้พยายามกระท าต่อไปตลอดไป 
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วัดธรรมสถิต 
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก ท่านเคยปฏิบัติภาวนากับท่านพ่อลี และเคยอยู่จ าพรรษากับพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ม่ัน 

ติดตามพระอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ ธุดงค์ไปถ้ าเชียงดาวกับพระอาจารย์สิม พุทฺธาจาโร อยู่กับ พระอาจารย์อ่อนสา 

สุขกาโร และไปองค์เดียวที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอร์ด า ท่านพ่อเฟื่อง ท่านเป็นพระที่สมถะ มักน้อย สันโดษ ไม่ยึด

ติดในสมณศักดิ์และลาภยศ รักการเดินธุดงค์เป็นชีวิตจิตใจ ก่อนที่ท่านจะมาจ าพรรษาที่วัดธรรมสถิตและได้รับการ

แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ 

พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ ท่านออกปฏิบัติธรรมภาวนาอยู่ตามป่าช้าตามเขา จนกระทั่งเดินทางมาพบ ท่านพ่อเฟ่ือง 

โชติโก พ.ศ. 2519 ท่านมาอยู่กับท่านพ่อเฟ่ือง โชติโก วัดธรรมสถิต และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต

แทนท่านพ่อเฟ่ือง โชติโก เมื่อปี พ.ศ. 2539 

หลักธรรมค าสอน  ให้พิจารณาตามหลักอานาปานสติ ดูลมหายใจเข้าออก ดูธาตุทั้ง 6 มีดิน น้ า ลม ไฟ อากาศธาตุ 
วิญญาณธาตุ ให้รวมเป็นหนึ่งเดี่ยวจะท าให้เกิดพลัง เมื่อมีพลังแล้วใช้จิตเพ่งจิต จนเกิดความรู้ขึ้นในกายและในจิต
เต็มบริบูรณ์ เกิดอ านาจพลังแห่งปัญญา รู้ตามสภาวะแห่งความเป็นจริงเห็นความเป็นทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา 
เรียกว่าไตรลักษณ์ เมื่อรู้แล้วให้ปล่อยความรู้ทั้งหมดทั้งทางโลก และทางธรรม ไม่ให้เหลือแม้กระทั่งปัจจุบันมุ่งเข้าสู่
แดนพระนิพพานได้อย่างแน่นอน 

  
 



  มลูนิธิดวงแก้ว 

9 
 

วัดมาบจันทร์  
ที่ตั้ง 8/1 หมู่ 7 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษา ครูจารย์อนันต์วัดมาบจันทร์ ท่านให้ก าลังใจพวกเราให้หมั่นท าบุญกุศลมากขึ้นๆต่อๆไป ที่เรา
กระท าอยู่ก็ดีแล้ว ค าสอนครูบาอาจารย์ก็ได้รับฟังกันมามากแล้ว แต่ยังขาดความเพียรในการตั้งใจพระพฤติปฏิบัติให้ต่อเนื่องอยู่ ให้
พยายามตั้งมั่นหมั่นภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวตลอด ให้สตินี้ตั้งอยู่ในกายในใจไม่ให้หลุดไปภายนอก  ท่านมีรูปภาพพุทธประวัติตั้งไว้ให้
เราดูด้วย ท่านว่า จะให้ช่างจากลังกามาวาดติดไว้ที่องค์เจดีย์ ก่อนกลับท่านให้พวกเราadd line ของวัดจะได้ทราบข่าวและฟังธรรม
ได้ต่อเนื่อง 
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วัดมาบจันทร์ วัดป่าในสายหลวงปู่ชา สุภัทโท 

เมื่อครั้งเป็นส านักสงฆ์มีชื่อเดิมว่า ส านักสงฆ์สุภัททะบรรพต มีความหมายว่าภูเขาแห่งความเจริญรุ่งเรือง โดยการ

ตั้งชื่อของส านักสงฆ์ ตั้งขึ้นตามนามฉายาของท่านพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) หรือหลวงปู่ชา ซึ่งท่าน

เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดย วัดมาบจันทร์เป็นสาขาวัดหนองป่าพงที่ ๗๓ โดย   

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เป็นเจ้าอาวาสได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 

๒๕๓๙ ปัจจุบันท่านพระอาจารย์อนันต์ โดยมีสมณศักดิ์อยู่ที่พระครูปลัด และมีพระอาจารย์มหาสมชายเป็นผู้ช่วย

เจ้าอาวาส 
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ส านักสงฆส์ุขแสงธรรม  
ที่ตั้ง (เขาลูกช้าง) ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพระอาจารย์น้อย สนส.สุขแสงธรรม เขาลูกช้าง จันทบุรี ลูกศิษย์พระอาจารย์ฝัก เพราะท่านเคย
ฝากเราไว้ เลยมากันเป็นประจ าเกือบทุกปี ปีนี้ท่านเล่าให้เราฟังว่าท่านไปธุดงค์ที่หม่องกะลาใกล้ๆวัดป่าบัวแก้ว เป็นถ้ าที่สัปปายะ
มาก ท่านเล่าว่าธุดงค์ของพระจะได้ปลีกออกมาวิเวกได้หาความสงบพิจารณาธรรมที่แตกต่างไปจากที่วัดทีคุ้นชิน เหมือนญาติโยม
ออกจากบ้านมาปฏิบัติที่วัด จิตก็จะตื่นตัวได้อรรถได้ธรรมมากขึ้น ท่านว่าส าหรับเราให้พยายามให้ทุกขณะจิต เป็นบุญได้ถ้ามีสติอยู่
กับพุทโธ 

- ทุกขณะ เห็นอะไรให้น้อมเข้ามาในใจเรา พิจารณาโดยใช้ธรรมะก็จะเรียนรู้ธรรมได้ง่ายขึ้นน้อมมาเปรียบเทียบในกายในใจ
เรา จะได้เข้าใจตัวเองได้ดียิ่งขึ้นๆ และให้หมั่นท าบุญสร้างกุศลไว้อย่าประมาท-การท าบุญนอกพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนสมบัติ
พระอินทร์ ท าแล้วมักจะไปสร้างภพสร้างชาติไม่จบ ให้หันกลับมาท าบุญในพระพุทธศาสนา เป็นไปเพ่ือการพ้นทุกข์ ท าเพ่ือสละออก
ไม่ใช้ท าบุญเพ่ือหวังผลอะไร 
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วัดเขาคิชกูฏภาวนาราม 
ที่ตั้ง ต าบล คลองพลู อ าเภอ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาแด่พระอาจารย์สมบูรณ์ ที่ไม่ได้พบกันมานานตั้งแต่ท่านอยู่วัดดอย ตอนนี้ท่านกลับมาอยู่เขาคิช
กูฏแล้วครับ กลับมาวัดพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วสุขสงบสบายใจจริงวๆครับ วัดนี้ตอนสร้างวัดแทบไม่มีต้นไม้ใหญ่สักต้น คุณชุมพลและ
คุณนุชได้มอบถวายหลวงปู่และทางวัดก็ช่วยกันปลูกต้นไม้จนร่มรื่นสุขสงบเช่นนี้ครับ 
ท่านอารย์ท่านเมตตาให้ธรรมโอวาทพวกเราให้ ตั้งใจภาวนา สร้างบุญกุศลให้เต็มที่เพราะทุกคนส าเร็จบรรลุธรรมได้ไม่ว่าชาย/หญิง 
ให้หมั่นดูใจตัวเอง 

-ท าบุญท ากุศล อย่าให้ถูกกิเลสหลอก ว่าเพ่ือสวยเพ่ืองามเพ่ือสุขภาพดีหรือเพ่ือชื่อเสียงเงินทอง แต่ให้ท าบุญท ากุศลปฏิบัติ
ภาวนาเพื่อให้พ้นทุกข์ เพ่ือบรรลุธรรมนั้นจึงจะเป็นทางเดินที่ถูกต้อง 

-ท าไปเรื่อยๆสะสมไว้ ไม่ใช่ท าครั้งเดียว แล้วใช้ไปหมด ให้ท าบุญบารมีเพ่ิมขึ้นๆ อย่าใช้แต่บุญเก่าที่มีไม่สร้างบุญใหม่ บุญ
กุศลหมั่นท าท่ีละน้อยๆก็สามารถยังประโยชน์ให้เกิดข้ึน ให้ถึงมรรคถึงผล บรรลุธรรมได้สักวันนะครับ 
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วัดป่าสิริจันโท 
ทีต้ั่ง บ้านคลองกะพง ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาพระอาจารย์สมเดช ศิษย์อาวุโสท่านหนึ่งของท่านอาจารย์แบน ท่านก าลังสร้างเจดีย์อยู่ครับ 
สร้างมาได้หนึ่งปีแล้ว ท ากันเองไม่ได้จ้างช่างรับเหมาครับ ท่านว่าท่านพิจารณาแล้วเจดีย์เป็นสิ่งส าคัญมากที่สร้างถวาย
พระพุทธศาสนา และจะอยู่ยืนยาวมั่นคงไปอีกนานแสนนาน -ท าเจดีย์เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรม พ่อแม่ครูจารย์ ท่านว่าเกิดมา
เพ่ือสร้างเจดีย์นี้ เพียรท าให้ส าเร็จ เพราะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า ถึงแม้สร้างด้วยตัวท่านเองไม่มีอะไร ท่านก็เชื่อว่าจะต้องส าเร็ จ 
เพราะความยึดมั่นในพระพุทธศาสนา 

สี่มุมขององค์เจดีย์ท่านเอาความหมายของสติปัฏฐานสี่มาจับเพราะ สติปัฏฐานสี่ กาย เวทนา จิต ธรรม นั้นก็คือการตามรู้ใน
กายในใจเรานี่เอง พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา มีสภาวะ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป -ไตรลักษณ์ 
ตามธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ควรยึดมาเป็นตัวตนของเรา จึงละ กิเลส ตัญหา อุปาทานในกายในใจนี้ได ้

- ไม่ว่าเราจะพบเห็นสิ่งใด ก็ให้น้อมเข้ามาในจิต พิจารณาคิดให้เป็นธรรม เพราะเราเกิดมาตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ 
นอกจากบุญ/บาป กรรมที่เรากระท าไว้เท่านั้น 

- อย่าประมาทในค าสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีใครสมหวังในทุกสิ่ง เป็นไปตามบุญบารมีที่สร้างมา ควรเกิดมาเ พ่ือพัฒนา
จิตใจของเรา รักษาศีลท าบุญให้มาก ท าให้ตัวเองมั่นคงที่สุด พัฒนาสติ/ปัญญาให้มาก ท าศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มาก ปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีล สมาธิให้มาก เมื่อถึงพร้อมตามมรรคแล้ว ผลก็จะตามมาเอง 
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- ถ้าจิตส่งออก จะเป็นทุกข์ (สมุทัย)เราจะเสียหายเอง เพราะจะเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ง่าย  
- ที่สุดแล้วต้องปฏิบัติให้ถึงใจคือได้ใจเป็นธรรมแล้วก็จะได้ทั้งหมดทั้งศีล สมาธิ และปัญญา-ขอให้มีศรัทธา น้ าหยดทุกวัน 

ทุกวันๆไม่หยุด จะต้องเต็มแก้ว เต็มโอ่งเข้าสักวัน จงตั้งใจเพียรสร้างคุณงามความดีอย่าท้อ 
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วัดป่าโพธิญาณรังสี  
ทีต่ั้ง ต าบล คลองพลู อ าเภอหนองใหญ่ ชลบุรี 20270 

หมดวันที่หนึ่งของทริปจาริกถวายผ้าจ าน าพรรษา เราได้มากราบพระอาจารย์สุนัยขอพักภาวนากับท่าน พอดีวันอาทิตย์มี
งานยกยอดศาลาใหม่ท่านด้วย เราจึงได้มีโอกาสร่วมบุญกับท่านอีกเรื่องหนึ่ง  อาบน้ าเสร็จท่านพาไหว้พระสวดมนต์ท าวัตรเย็น ต่อ
ด้วยนั่งภาวนาจนเที่ยงคืน เสร็จแล้วท่านให้พักภาวนาตัวใครตัวมัน เราพยายามเนสัชชิกทั้งคืนแต่แอบนอนพักไปชม.ครึ่งได้(นั่่งหลับ) 
เช้าสาวๆในทีมท าอาหารถวายพระกันอย่างมีความสุข เสร็จแล้วท่านพาชมโบสถ์ใหม่ด้วยกัน เจ็ดโมงก็ ได้เวลาถวายผ้าจ าน าพรรษา 
ท่านว่าท่านรู้จักมูลนิธิมายี่สิบกว่าปีแล้ว ตอนถวายวัดป่ากตัญญุตารามท่านก็ได้ไปร่วมด้วย  

ท่านอนุโมทนาบุญกับเราที่ได้พยายามรักษาดูแลพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานาน ท่านว่าบารมีต้องสร้างไปเรื่อยๆอย่าท้อ 
ให้ร่วมกันท าคุณงามความดีไปตลอด ท่านยังได้สอนเรื่องพุทธคุณ ท่านว่าหลวงปู่ชาท่านว่าเป็นของเล่นของเด็กๆ แต่ท่านว่าส าหรับ
บางคนขอให้เป็นเครื่องระลึกให้เข้าถึงพระรัตนตรัยก็เป็นประโยชน์แล้ว ก่อนกลับท่านให้คณะเราทานอาหารจากโรงทานลูกศิษย์
ท่าน ทุกคนบอกว่าอร่อยดีครับ เพราะความตั้งใจใส่ร่วมกับฝีมือ 
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วัดบุญญาวาส 
ที่ตั้ง ต าบล บ่อทอง อ าเภอบ่อทอง ชลบุรี 20270  

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาท่านอาจารย์ตั๋น และรายงานเรื่องการจะเข้าไท างานที่วัดป่ามหาวันอีกครั้งหลังกฐินครับ  
ท่านว่าจะให้พ่ีขาวไปท าพ้ืนเจดีย์หลังเสร็จงานที่วัดพระธาตุพนมช่วงแรกนี้ครับ ท่านคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน  

ธรรมะของฝากจากท่านอาจารย์ 
- ถ้าเรากระท ากรรมดี มีศีล สมาธิ ปัญญา เราย่อมมั่นใจ ไม่หวั่นไหวแม้มรณภัยเข้ามา เชื่อมั่นว่าจะท าให้ภพชาติ

เราสั้นเข้าๆ 
- ศีล ช่วยควบคุมกายวาจา สมาธิช่วยคุมใจ 
- จิตที่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป จะท าให้เราลดการยึดมั่นถือมั่นในตัวเราได้มากข้ึน 
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วัดบุญญาวาส  สาขาท่ี 130 ของวัดหนองป่าพง 

ประวัติพระอาจารย์ อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตโต  เกิดวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2498 

อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดหนองป่าพง โดยมีพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ พ.ศ. 2521 

“บางคนคิดว่าเราเกิดมามีความทุกข์ยากล าบากแล้วนี่ เราหาเช้ากินค่ ายากล าบากแล้วก็ไม่ท าบุญต่อ มันก็ไม่ได้ เพราะ
เราท าบุญมาน้อย ถ้าไม่ท าบุญต่อ มันก็ไม่มีบุญต่อไป ยิ่งบางคนมีน้อยก็ท าน้อย ข้าวทัพพีหนึ่งก็ได้บุญ กับข้าวสักอย่าง
หนึ่งก็ได้บุญ มีน้อยท าน้อยก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องอายท าความดีนี่ แต่บางคนนี้คิดว่า ฉันยังไม่ค่อยมีพอรวยก่อนแล้วค่อยท า
แล้วกัน ระยะระหว่างนี้ไปจนถึงเราจะตั้งฐานะได้ 5 ปี 10 ปี เกิดตายก่อนยัง...ไม่ทันได้ท า มันรอไม่ได้ บางคนก็มี
ศรัทธาอยากจะท านะ ตั้งใจจะท านะ แต่พอกาลเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่ง เกิดเปลี่ยนใจไม่อยากจะท าแล้ว นี่
พระพุทธเจ้าบอกถ้ามีจิตเป็นบุญเป็นกุศล อยากท าบุญให้รีบท า เพราะถ้าไม่รีบท ากิเลสจะมา ความหวงความตระหนี่ 
จะไม่อยากท าแล้วมันเปลี่ยน สังเกตดูบางคนคิดว่าจะท าบุญนะ ก็ยังไม่ท าสักที ยังไม่มีโอกาสจะท า คอยไปคอยมา ไม่
ท าแล้ว คือกิเลสเข้ามาแหย่ เพราะฉะนั้นทานบารมีส าคัญ เราคิดว่าพอ แต่ไม่พอ” 
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วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 เลขที ่99 ต.คลองก่ิว อ.บ้านบึง ชลบุรี 20220 

กราบถวายผ้าจ าน าพรรษาท่านอาจารย์แดง ครูจารย์ที่สนิทกันตั้งแต่ท่านอยู่วัดดอยฯ ตอนหลังท่านไปอยู่กับหลวงปู่ทุย  
หลวงปู่เลยให้ท่านมาอยู่วัดป่าแห่งนี้ ปีนี้อยู่รูปเดียว เราเป็นห่วงมาเยี่ยมหลายครั้งไม่ค่อยได้เจอกัน ครั้งนี้โอกาสดีมากับคณะได้
คุยกับืท่านอยู่นานเลย ท่านอนุโมทนากับพวกเราด้วยที่ได้เข้าไปหาครูบาอาจารย์ ท่านว่าได้มีโอกาสเข้าไปหาไปกราบฟังธรรมจาก
ท่านเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้ว ดีที่ยังมีผู้คนสนใจธรรมะกันอยู่ กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมักให้โอกาสลูกศิษย์ที่จะท าบุญท ากุศล 
ท่านเป็นพระอยากจะท าอะไรถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ท าได้ยากกว่าโยมมาก ท่านว่าอะไรที่ท าให้เราสะดวกมาก มักไม่ดี ท าให้เราไม่
อดไม่ทน ไม่ใช้สติปัญญา ไม่มีความเพียร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติภาวนา พ่อแม่ครูจารย์สอนมาให้รู้จักใช้ อะไรควรใช้ก็จึงใช้ 
ไม่ให้สบายจนเกินไป จะถูกกิเลสหลอกเอาได้ 

- ปัญญาของแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน วาสนาบารมีของแต่ละคนท ามาไม่เหมือนกัน ต้องพึงพาคนที่มีสติปัญญา
มากกว่าเราเป็นกัลยาณมิตร 

- เราจึงต้องมีการฝึกสติปัญญา ต้องไม่ท าตัวให้ทุกข์ จากการโกรธ หลง โลภ 
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วัดป่าวชิรบรรพต 
ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.หนองขางคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 

กราบถวายผ้าจ าน าพระอาจารย์ตอง ท่านปรึกษาเรื่องจะจัดตั้งมูลนิธิฯเพ่ือมาดูแลวัด และพิมพ์หนังสือธรรมะแจก 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426811774549&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426811774549&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426811774549&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426812854576&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426812574569&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R
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วัดสุวรรณภมู ิ
ที่ตั้ง 989 ม. 9 ซ.จระเข้ 8 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 

ตั้งใจมากราบ พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัด
ไทยพุทธคยา แต่ท่านไม่อยู่ ได้พบท่านคมสรณ์ แทน เพราะท่านมีธุระเข้ากทม. ท่นคมสรณ์อธิบายความเป็นมาของวัดมาตั้งแต่ต้น
และแจ้งให้ทราบว่ายังขาดงบประมาณมีเป็นจ านวนมาก หลังจากถวายผ้าจ าน าพรรษากันแล้วเราจึงร่วมปัจจัยสร้างวัดอีกหกหมื่น
บาท เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้ สร้างไว้เป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธตลอดไป 
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ติดตามข่าว-ข้อมลูของมลูนิธิดวงแก้วได้ที ่

     >> https://www.facebook.com/Duangkaewfoundation 
     >> www.duangkaew.org 

สนับสนุนกิจกรรมของมลูนิธิดวงแก้วได้ที่  
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาอิมพีเรียลเวิลด์ส าโรง 

    ชื่อบัญชี "มูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์" 
    เลขที่บัญชี ๐๘๒-๒-๒๙๒๘๗-๖ 

https://www.facebook.com/Duangkaewfoundation
http://www.duangkaew.org/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426812254561&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10220426812254561&set=pcb.10220426830175009&__cft__%5b0%5d=AZWVKmEjCukRkxyV_zYiYMreRN8V2srONkLqdecN_hiuEGIM66p_2C_XBQ9piFjFnmf76po-hyI9Mk1QE5JPLyxN6TqPxKciq059CSec0a5DrTUe9hcW_BvvpkXlDwGS9GE&__tn__=*bH-R

