จาริกบุญผ้ าอาบนา้ ฝนและเทียนพรรษา ๒๕๖๑
ในเทศกาลเข้าพรรษาเราจะเข้าไปกราบทาวัตร ขอขมาและขอธรรมโอวาทจากพ่อแม่ครู อาจารย์ ดูแลความเป็ นอยู่
ทุกข์สุข สถานที่จาพรรษาว่าเป็ นที่สัปปายะหรื อยัง ช่วยเหลือกิจต่างๆ ให้ท่านได้จาพรรษาได้อย่างสะดวก พร้อมถวายผ้า
อาบน้ าฝนในช่วงก่อนเข้าพรรษาด้วย
27 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา ออกจากธรรมวิภาวันตีห้า มาถึงวัดแสงธรรมฯบ่ายห้าโมงเย็น 12 ชม. จากอุบตั ิเหตุรถ
น้ ามันคว่าที่เขาปั ก แต่ก็ยงั ได้มากราบทาวัตรพ่อแม่ครู อาจารย์โสภาพร้ อมคณะ16 ชี วิต และได้กราบถวายผ่าอาบน้ าฝน
เทียนพรรษาและไทยธรรมต่างๆรวมปั จจัยอีกหกพันบาท ครู อาจารย์ท่านเมตตาสอนให้เราเอาธรรมเข้าสู่ ใจ สอนเรื่ อง
วิบากกรรมที่ส่งผลติดตามเราไปในวัฏสงสารนี้ เช่นกรณี นอ้ งๆหมูป่า อุทกภัยวาตภัยต่างๆ ที่ตอ้ งรับผลจากกรรมที่กระทา
ไว้ ท่านจึงสอนให้เราเร่ งออกจากภพชาติเสี ย เพราะการเกิดมาแล้วจะไม่ทาผิดทางกายวาจาใจนั้นเป็ นไปได้ยากยิง่ นัก

28 ก.ค. เข้าพรรษา วัดที่สอง วัดป่ าโนนขุมเงิ น เช้าหกโมงช่วยกันจัดจังหันถวายพระสงฆ์ เริ่ มเทศกาลเข้าพรรษา
ตลอดสามเดื อน ครู อาจารย์ท่า นใช้เป็ นกุ ศโลบายสู ้ กิเลสในใจ ให้ต้ งั สั จจะ ทาความดี ต่อสู ้ ก ับกิ เลสให้ได้ใ นพรรษานี้
แล้วแต่ใครจะตั้งสัจจะเช่นไร แต่ตอ้ งพยายามทาให้ได้ เมื่อตั้งแล้วอย่าลืมบทลงโทษตัวเองด้วยเมื่อทาไม่ได้เช่น ทาผิดสัจจะ
หนึ่งครั้งอดอาหารหนึ่งวัน หรื อไม่นอนหนึ่งวันเป็ นต้น เพื่อนๆครับ พรรษานี้เรามาบาเพ็ญเพียรทาความดีกนั นะครับ

28 ก.ค. วันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ วัดป่ าแก้วบดินทร์ ธร ถวายพระประธานพระพุทธปรั ต
ถกรนาคาพิทกั ษ์ พร้อมพานพุ่มดอกไม้และชุ ดแจกันหิ นอ่อน พร้ อมกับการทาวัตรท่านเจ้าอาวาสและถวายผ้าอาบ/เทียน
พรรษา วัดนี้ ใช้เวลาสร้างสามเดือนเสร็ จแต่ความเรี ยบร้อยอาจไม่ครบร้อยเปอร์ เซ็นต์ครับ ได้ท้ งั กุฎิหอ้ งน้ าระบบน้ าประปา
ทางเดินศาลาใหญ่และศาลาโรงน้ าร้อนครับ มาดูแล้วก็ชื่นใจนะครับ

28 ก.ค. พระธาตุเชิ งชุ ม ถวายผ้าอาบน้ าฝน และเทียนพรรษาวันที่สามของวันนี้ ทาบุญร่ วมซื้ อที่ดินขยายวัด
ถวายผ้าไตรและเทียนพรรษา เดินปทักษิณรอบองค์พระธาตุกราบระลึกในพระคุณขององค์พระศาสดา

28 ก.ค. ถวายผ้าอาบน้ าฝน/เทียนพรรษาวัดที่สี่ วัดป่ าสุ ทธาวาส กราบองค์กลวงปู่ มันและองค์หลวงตาพระมหาบัว
ระลึกพระคุณของพ่อแม่ครู อาจารย์

28 ก.ค. วัดป่ าสี ห์พนม กราบหลวงปู่ บุญมา ท่านเมตตาให้โอวาทว่า สิ่ งเดียวที่จริ งคือจิตเพราะอวิชชามีอยูจ่ ึงทาให้
เกิดรู ป ที่เกิดจากมหาภูตรู ปสี่ คือดินน้ าลมไฟ ซึ่ งเราได้มาจากมารดาบิดา จึงยึดเอาว่าเป็ นตัวเป็ นตนของเรา จึงเกิดทุกข์จาก
ขันธ์ท้ งั ห้า จากรู ปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ บางคนคิดผิดก็เอารู ปหรื อก้อนกายนี้ไปทาผิดทางกายวาจาใจ เกิดทุกข์ต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น พระพุทธองค์ทรงชี้ สอนเรื่ องทุกข์และเหตุเกิดทุกข์และบอกทางออกจากทุกข์คือนิ โรธตามทางแห่งมรรค
เบื้องต้นขอให้เราตั้งใจสารวมระวังในกายวาจาใจ รักษาศีลให้ได้อย่างน้อยศีลห้าอย่าได้ขาดเป็ นพื้นฐานแก่งการพ้นทุกข์
กลับไปสู่ จิตที่บริ สุทธิ์

28 ก.ค. วัดป่ าสันติกาวาส หลวงปู่ สมหมาย ตั้งใจจะไปกราบหลวงปู่ สมหมาย แต่ที่ไปจาพรรษาที่ประเทศอังกฤษ
กับหลวงปู่ ทองอินทร์ ต้ งั แต่มิ.ย.แล้วครับ เลยได้แต่กราบถวายผ้าอาบฯไทยธรรม เทียนพรรษาฯ กราบหลวงปู่ บุญจันทร์
แล้วจึงเดินทางต่อ

28 ก.ค. วัดป่ ารังสี ปาริ วนั หลวงปู่ เขียน วัดป่ าบ้านโพน หลวงปู่ เขียน ครู จารย์ที่เป็ นสหธรรมมิกขององค์หลวงตา
บ้านตาดและอดีตสมเด็จพระสังฆราช กราบพระอาจารย์สงบคุยสนทนากันจนหายคิดถึง ท่านเล่าให้ฟังว่าหลายปี ก่อนท่าน
เดินออกจากวัดไปตอนกลางคืนสว่างที่ภูพาน และไปจาพรรษาที่วดั ป่ าโนนขุมเงินกับท่านมหาทวยเทพซึ่ งเป็ นชาวอุบล
เช่นเดียวกับท่านหนึ่งพรรษา ท่านเล่าให้ฟังเพราะเราเพิ่งไปพักที่วดั ป่ าโนนขุมเงินมาเมือคืนนี้ เอง ออกจากศาลาพบท่านชุน
ที่เคยไปช่วยสร้างเจดียท์ ี่วดั ป่ าบัวแก้ว

29 ก.ค. วัดป่ าท่างาม พระอาจารย์สมพร เมื่อคื นมาพักภาวนาที่ วดั ป่ าท่างาม ของท่านอาจารย์สมพร ศิ ษย์พระ
อาจารย์บุญมีถ้ าเต่า วัดสวยงามมาก ๆ ครับ ทั้งศาลาใหญ่ โรงน้ าร้ อน ครัว ที่พกั โยมเพิ่งเสร็ จ เจ้าภาพชาวสิ งคโปร์ จะมา
ถวายพรุ่ งนี้ เช้า หลังกราบทาวัตรและถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษาแล้ว ท่านให้การอบรมว่า การมาทาวัตรถวายเทียนพรรษา
ทาบุญทาความดีในพระพุทธศาสนานี้เป็ นสิ่ งที่ขดั เกลาจิตใจให้โน้มลงมาสู่ บุญกุศลในพระพุทธศาสนา เป็ นอริ ยทรัพย์ที่จะ
ติดตามไปทุกภพทุกชาติ เกิดชาติใดภพใดก็จะมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ใจอยากทาบุญกุศล ฟังธรรมก็จะเข้าใจง่ายเข้าสู่
มรรคได้อย่างรวดเร็ วเพราะสร้างฐานในใจในจิตดวงนี้ ไว้แล้ว ศรัทธา คือข้อแรกของอริ ยมรรคนี้ จึงสาคัญมาก ท่านให้พร
ให้สิ่งที่มุ่งหมายไว้ของพวกเราจงสาเร็ จ

29 ก.ค. วัดถ้ าผาแดงผานิมิต หลวงตาสิ ริ กราบพระธุตงั คธาตุเจดีย ์ ที่สวยงามมาก กราบพระบรมสารี ริกธาตุและ
พระอรหันตธาตุพระธาตุของพ่อแม่ครู อาจารย์ เสร็ จก็ไปกราบถวายสักการะพระอาจารย์พรหมและถวายผ้าอาบ/เทียน
พรรษา ก่อนจะรับพรและลากลับ

29 ก.ค. สนส.ทรัพย์สวนพลู พระอาจารย์สมภพ เนื่ องจากรถติดมากจึงต้องตัดวัดอื่นออกไปเป็ นวัดสุ ดท้ายที่ท่าน
ปิ๋ ว เป็ นวัดที่11 ท่านทาวัตรเย็นเสร็ จและนัง่ ภาวนากันอยู่ กราบทาวัตรและถวายผ้าอาบ/เทียนพรรษาเสร็ จท่านให้พรและให้
โอวาทว่าให้หมัน่ ทาบุญทากุศล คือทาน ศีล ภาวนา อย่าเอาแต่ทาน หรื อศีลให้หมัน่ ภาวนาด้วย ท่านให้กาลังใจในการทาความดี
และเล่าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในวัดป่ าบ้านตาดให้ฟังเป็ นกาลังใจเช่นเรื่ องพระอจ. ปั ญญาและพระอจ. เชอรี่ เป็ นต้น เพื่อนๆในคณะ
บอกว่าถ้าเป็ นเรื่ องอย่างนี้ท้ งั คืนก็ไม่ง่วงเลยครับ สุ ดท้ายท่านให้พรให้พวกเราสาเร็ จในสิ่ งที่หวัง สุ ขภาพแข็งแรง

