
ตุลาคม 2560 

6-8 ตุลาคม 2560 จาริกบุญร่วมกฐินพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า 10 วัด 

(1) วดัแรกในวนัน้ี ส ำนกัสงฆท์รัพยส์วนพลู สระบุรี หลงัถวำยภตัตำหำรและปัจจยัไทยธรรมพร้อมบริวำร

กฐินเสร็จแล้ว ท่ำน อำจำรยป๋ิ์ว ท่ำนเมตตำแนะน ำกำรภำวนำอยู่นำน ท่ำนอยำกให้เรำหยุดเร่ืองต่ำงๆภำยนอกให้เร่ง

ภำยในแทน ยงัคุยกนัถึงตอนไปกรำบลำหลวงตำลำสิกขำปี 47 ท่ีท่ำนดุวำ่เรำและไล่ลงกุฎีท่ีบำ้นตำด ลงมำกอดเสำร์น ้ำตำ

ไหลอยำ่งกลั้นไม่อยูก่วำ่ยีสิ่บนำทีกอดเสำอยูท่ี่กุฎีท่ำนอยำ่งนั้นขยบัไปไหนไม่ไหว หมดแรงใจ วนันั้นยงัจ ำอยูเ่สมอในใจ

น้ี ท่ำนวำ่มำถึงน่ีแลว้ท ำไมตอ้งยอ้นกลบัไปอีก ทุกอยำ่งลว้นวำ่งเปล่ำ ทำงเดินนั้นอีกไกล จบเสียตอนน้ีดีกวำ่ เวลำน้ี ชำติ

น้ีมีพร้อมทุกอยำ่ง ท ำไมไม่รู้ดี ส่ีห้ำคร้ังท่ีอยูว่ดัเม่ือจิตสงบตั้งมัน่ดีแลว้ตั้งใจปฏิบติัตำมท่ำนสอน แต่...ใจมนับอกวำ่..เวลำ

ก็เท่ำนั้นเอง..เด๋ียวก็ถึงเองท ำไปท ำต่อไป 

    

   
(2) วดัแสงธรรมวงัเขำเขียว นครรำชสีมำ กรำบครูจำรยโ์สภำ ถวำยปัจจยัไทยธรรมเคร่ืองบริวำรกฐิน 

สุดทำ้ยของวดัท่ำนห้ำหม่ืนกวำ่บำทร่วมสร้ำงพระมหำเจดียท่ี์สวยงำม ถวำยพ่อแม่ครูจำรยพ์ลวงตำพระมหำบวัท่ีรักและ

เคำรพยิ่ง ท่ำน.เมตตำอบรมธรรมะให้พวกเรำและคณะศรัทธำท่ีมำรอท่ำนอยูต่ ั้งแต่เชำ้ วำ่ท ำบุญตอ้งตั้งใจ เปิดใจรับบุญ

รับกุศล อุตส่ำห์เสียเงินทองเวลำมำท ำบุญ จะรีบๆร้อนๆหปท ำไม บุญส ำเร็จดว้ยใจมิใชท้  ำใหเ้สร็จไปสุดทำ้ยก่อนลำกลบั 

ครูอำจำรยท์่ำนเมตตำบอกวำ่ ท่ำนจะไปร่วมสมโภชพระบรมธำตุเจดียท่ี์วดัป่ำบวัแกว้ดว้ยครับ พวกเรำลว้นดีใจกนัทุกคน 



  
 

            
 

(3) กรำบท่ำนสำมดง ณ วดัอรัญพรหมำรำม ประทำย โครำช เป็นคร้ังแรกท่ีคณะเรำมำกรำบท่ำนท่ีวดั ท่ำน

เมตตำให้ธรรมะ ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงพระบรมธำตุเจดียถ์วำยถูแรกบุคคล เช่นพระพุทธเจำ้ พระปัจเจกพุทธเจำ้ พระ

อรหันต์ และพระเจำ้จกัรพรรดิ ท่ำนอนุโมทนำคณะเรำท่ีไปร่วมสร้ำงพระเจดียถ์วำยหลวงตำท่ีบำ้นตำด และยงัเมตตำ

บอกวำ่ท่ำนจะไปร่วมพิธีสมโภชพระบรมธำตุเจดียด์ว้ย 

    
 

       
 



  
  

(4) กฐินวดัป่ำบำ้นตำด กรำบพ่อแม่ครูอำจำรยสุ์ดใจ ใส่บำตร ถวำยปัจจยัร่วมสร้ำงพระมหำเจดียเ์ป็นของ

ท่ำนป๋ิวฝำกมำเป็นผำ้ป่ำ 30 กอง ของมูลนิธิฯ 10 กองรวม 120,000 บำทและเคร่ืองบริวำรกฐิน ถึงพ่อแม่ครูจำรยห์ลวงตำ

ท่ำนไม่อยู ่แต่ก็เหมือนท่ำนยงัอยู ่ลูกหลำนท่ำนยงัเตม็วดัเหมือนเดิม เห็นแลว้ช่ืนใจยิ่งนกั อบอุ่นเหมือนเดินทำงไกลกลบั

บำ้นจริงๆ 
 

  
 

  
(5) วดัถ ้ ำสหำย กรำบพ่อแม่ครูอำจำรยจ์นัเรียน ถวำยปัจจยัไทยธรรม ท ำวตัรเช้ำ และเยี่ยมคุณแม่ชีล ำไย 

หลำยปีก่อนเรำไดม้ำพกัภำวนำ ณ ท่ีแห่งน้ีบ่อยคร้ัง ไดฟั้งธรรมและค ำช้ีแนะจำกพ่อแม่ครูอำจำรย ์ท ำให้ไดห้ลกัในกำร

ภำวนำดียิง่ข้ึน ยงัไดมี้โอกำสร่วมท ำบุญกบัท่ำนอีกหลำยอยำ่งหลำยประกำร กรำบระลึกในพระคุณท่ำนเสมอครับ ถึงแม้

ท่ำนจะไม่ไดรั้บกฐินแลว้แต่กำรท่ีลูกศิษยร์ะลึกถึง มำกรำบถวำยผำ้และไทยธรรมก็เป็นเร่ืองสมควรอยำ่งยิง่ครับ 

  



(6) วดัภูผำแดง กรำบหลวงปู่ ลี ถวำยปัจจยัร่วมสร้ำงพระมหำเจดีย ์ร่วมกองกฐินท่ีวดัและเดินชมควำม

คืบหนำ้ขององคพ์ระเจดีย ์

   
 

  

(7) วดัป่ำภูสังโฆ กุดหมำกไฟ กรำบร่วมถวำยปัจจยัและเคร่ืองกฐิน พร้อมรับฟังธรรมจำกพ่อแม่ครูจำรย ์ 

วนัชยั พอสรุปไดด้งัน้ี วชิำทำงโลกเรียนรู้ไปเพื่อท ำมำหำกิน เพื่อปำกเพื่อทอ้ง ดีนั้นดีอยูแ่ต่...เพื่ออะไร เพรำะทุกอยำ่งนั้น

ส้ินสูญเปล่ำ กำรภำวนำนั้นมีคุณสูงสุดอย่ำงไรดีอย่ำงไรให้ศึกษำไว ้เรียนรู้ให้ได้ว่ำพ่อแม่ครูอำจำรยเ์ช่นองค์หลวงตำ 

หลวงปูลี ท ำไมท่ำนยอมตำยถวำยชีวิตให้กบักำรภำวนำ และท่ีสุดส่ิงท่ีท่ำนไดน้ั้นยิง่ใหญ่เพียงใด ใหศึ้กษำดูและพยำยำม

เ ดินตำมท่ ำน เ สีย  แม้จดจ ำไม่ได้มำกนักสัก เ ส่ียว เล็กน้อย  ก็ขอให้ เ กิดประโยชน์กับ เพื่ อนๆบ้ำงนะครับ 

ภูสังโฆแห่งน้ีเรำไดม้ำพกัภำวนำบ่อยๆสมยัก่อน มีโอกำสไดพ้กัภำวนำ ณ กุฎีพอ่แม่ครูอำจำรยห์ลวงตำพระมหำบวั สัป

ปำยะยิง่ เป็นบุญของศิษยแ์ลว้ครับ 

   
 

   



(8) วดัป่ำหนองแซง กรำบหลวงปู่ แสน ร่วมปัจจยักฐินและสร้ำงองคพ์ระใหญ่ท่ีท่ำนก ำลงัสร้ำงอยู ่เห็นท่ำน

ถำมหำอยูค่งอยำกให้เรำมำช่วยท่ำนบำ้ง เสร็จงำนเจดียค์งไดม้ำเรียนรับฟังเร่ืองต่ำงๆจำกท่ำนครับ เสร็จงำนก็ไปกรำบ

หลวงปู่ บวัและเล้ียงปลำท่ีสระกนั1ถุงใหญ่ใหเ้ขำทำนกนัใหจุ้ใจ สมกบันำน ๆ เจอกนัทีนะครับ 

         
 

   
(9) วดัป่ำศรัทธำถวำย กรำบพ่อแม่ครูอำจำรยบุ์ญมี ถวำยปัจจยั ไทยธรรม เคร่ืองกฐิน และไฟลห์นงัสือสวด

มนต์ท่ีระลึก 70ปีของท่ำน คืน7ตค หลงัท ำวตัรเยน็ และฟังธรรมต่ออีกสองกณัฑ์จนเท่ียงคืน ต่อดว้ยเนสัญชิกตลอดคืน 

นั่งภำวนำในวดัเป็นท่ีสัปปำยะมำก เช้ำท ำวตัรเช้ำ และเตรียมใส่บำตร ท ำบุญถวำยกฐิน รวมยอดได้เกือบสำมล้ำน 

อนุโมทนำทุกท่ำนครับ ก่อนท ำบุญครูจำรยท์่ำนเตือนให้ดูใจเรำอย่ำให้เป็นกฐินเสียกฐินบูด...เพรำะใจเรำนั่นและใจ

เสียใจบูดเสียก่อนจะท ำบุญ บุญท่ีไดจึ้งไม่บริสุทธ์ิ อำนิสงค์จึงดอ้ยไป ทำนแมเ้ล็กน้อยแต่ด้วยใจท่ีบริสุทธ์ิศรัทธำเต็ม

เป่ียมยอ่มมีอำนิสงคม์ำก อยำ่งกงัวลใดๆเลย 

   
    

(10)  วดัถ ้ ำกลองเพล กรำบถวำยปัจจยัร่วมกองกฐินและบูรณะถ ้ ำกลองเพลท่ีโครงสร้ำงร้ำวตอ้งท ำใหม่ 

กรำบเยีย่มหลวงปู่ บุญเพง็ และนมสักำรพระธำตุหลวงปู่ ขำว ท่ีพระเจดีย ์พำคณะเรำท ำประทกัษิณเคำรพพอ่แม่ครูอำจำรย์

ร่วมกนัก่อนกลบั 

   



  

22 ตุลำคม 2560 กฐินสำมคัคี ณ วดัป่ำบวัแกว้ 

กฐินเป็นปีท่ี 6 มีเจำ้ภำพคือ คุณแม่จิตตส์มร อุดหนุน คุณกุลวดี ศิริภทัร์ รร.บำงกอกพฒันำ และคุณหมอโมฬีรพ.

สมุทรสำคร รวมไดย้อดกฐินประมำร1.3ลำ้นบำท เพื่อร่วมสร้ำงและดูแลซ่อมแซมบูรณะ วดัป่ำบวัแกว้ฯ และพระบรม

ธำตุเจดียฯ์ ต่อไป งำนน้ี มีเพื่อนๆ กลัยำณมิตรหลำยท่ำนมำออกโรงทำน เช่น คุณฮั้ว คุณซวง ป้ำเตือน พี่ชยัฯ คณะคุณครู 

ร.ร.หินแหลมดูงำนจะหนกัมำกทั้งจดัระบำยผำ้กบัคุณม่อง และยงัจดัดอกไมส้วยงำมตลอดงำน งำนท่ีดูเหมือนจะใหญ่โต 

แต่มีคนจดังำนไม่มำกนกัจึงท ำใหข้ำดตกบกพร่องไปบำ้ง ขอใหทุ้กๆ ท่ำนโปรดอภยัใหพ้วกเรำดว้ย 

  

  

 



 

22 ต.ค.60 พิธีป้ันพระเจำ้ทนัใจ "พระปิยพุทธบรมไตรโลกนำถ" 

เร่ิมตั้งแต่เท่ียงคืนพวกเรำไดท้  ำพิธีป้ันพระเจำ้ทนัใจร่วมกนัวำงอิฐฤกษโ์ดยพระอำจำรยบุ์ญมี ครูจำรยถ์  ้ำเต่ำเป็นประธำน 

จนบ่ำยประมำณหำ้โมงเยน็จึงร่วมกนัท ำพิธีพุทธำภิเษก บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ หวัใจและวตัถุมงคลต่ำงๆในองคท์่ำน 

เชำ้ตีหำ้คร่ึงท ำพิธีปฐมสมโภชองคพ์ระโดยพระอำจำรยส์มบติัท่ำนเจำ้อำวำส ทั้งน้ีดว้ยฝีมือป้ันของคุณเอม็จึงไดพ้ระเจำ้

ทนัใจท่ีสวยงำมมำประดิษฐำนไว ้ณ พระบรมธำตุฯแห่งน้ีต่อไป พวกเรำทุกคนท่ีมีส่วนไดส้วดมนตอ์ธิษฐำนจิตร่วมสร้ำง

ท่ำนคงรับรู้ไดถึ้งควำมศกัด์ิสิทธ์ิท่ีกระแสจิตแห่งใจท่ีเป็นกุศลร่วมกนับรรจุลงในองคพ์ระ เพื่อให้อยูคู่่พระบวรพุทธ

ศำสนำตลอดไปอีกนำนเท่ำนำนคู่กบัพระพรมธำตุแห่งน้ี 

พระเจำ้ทนัใจ-มีควำมเช่ือวำ่ขอพรใดก็จะไดด้งัใจโดยเร็วพลนั ...แต่ ไม่มีกำรคำ้ท่ีไม่ลงทุน...ผูอ้ธิษฐำนจะตอ้งสะอำด

พร้อมดว้ยกำยวำจำใจ รักษำศีล เจริญภำวนำมำสมกบัค ำขอนั้นๆ กำรอธิษฐำนท่ำนใหก้ระท ำคร้ังเดียว-เร่ืองเดียว*แน่วแน่

ท่ีสุด**ผลก็จะส ำเร็จดงัหมำย แต่ผมยอ่มสมควรกบัเหตุฉนัใด ผูข้อท่ีขอเร่ืองยำกล ำบำก ก็ตอ้งรักษำศีล ภำวนำสร้ำงบำรมี

ใหเ้พียงพอกบัค ำขอนั้นๆ ดว้ย สักแต่ขอคงตอ้งรอจนบำรมีเตม็ก่อนจึงไดส้มดงัหวงั  ขอขอบคุณเพื่อนๆ กลัยำณมิตรทุกๆ 

ท่ำนท่ีช่วยกนัประคบัประคองใหพ้ิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิน้ีผำ่นไปไดอ้ยำ่งสวยงำมเป็นท่ีปิติยิง่ส ำหรับทุกๆ คนท่ีไดมี้ส่วนร่วม

ในมหำกุศล สร้ำงบำรมีอนัดีงำมน้ี กรำบอนุโมทนำบุญกบัทุกๆท่ำน ไว ้ณ ท่ีน้ี 

พระปิยพุทธบรมไตรโลกนาถ หมายถงึ พระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นทีรั่กและทีพ่งึพาของสรรพสัตว์ทัง้สามแดนโลกธาตุ 

    

   



   

  

  

23 ตุลำคม 2560 พิธีเปิดพระบรมธำตุเจดีย"์ญำณสังวรำนุสรณ์" 

ก่อนพิธีเปิด ท่ำนประธำนโครงกำร-ครูจำรยบุ์ญมีถ ้ำเต่ำ ไดน้ ำพระธำตุของท่ำนเจำ้พระคุณสมเด็จฯ มำใหพ้วก

เรำไดส้ักกำระ ณ บุศษก มณฑป หนำ้องคพ์ระบรมธำตุ คู่กบัรูปเหมือนของพระองคท์่ำน ตลอดงำน ท่ำนประธำนในพิธี

ไดแ้ก่ท่ำนเจำ้คุณโก๋ อดีตพระเลขำของพระองคท์่ำน ปัจจุบนัมีนำมวำ่ "พระธรรมมงคลวฒุำจำรย ์ปูชนียฐำนประยุต     วิ

สุทธิสีลำจำรวมิล สกลกำรธุรำทร ยติคณิสสร บวรสังฆำรำม คำมวำสี" 94พรรษำ  

เม่ือท่ำนมำถึงพระอำจำรยบุ์ญมีและพระอำจำรยส์มบติัใหก้ำรตอ้นรับ ท่ำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 

พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนตเ์สร็จแลว้ทรงตดัริบบิ้ล น ำพระธำตุของท่ำนเจำ้พระคุณสมเด็จประดิษฐำนภำยในองคพ์ระ

บรมธำตู และเดินชมภำยในองคพ์ระธำตุ ก่อนกลบัมำมอบของท่ีระลึกแก่ผูมี้อุปกำรคุณท่ีสนบัสนุนปัจจยัร่วมสร้ำงเกิน

หำ้แสนบำทจ ำนวนหำ้ท่ำน ก่อนกลบัท่ำนใหโ้อวำทวำ่ไดม้ำวดัน้ีตั้งแต่เร่ิมสร้ำงมีแต่ตน้กลว้ย จนปัจจุบนัมีตน้ไม้

หนำแน่น สัปปำยะแก่กำรปฎิบติั และยงัมีพระบรมธำตุให้ท่ำนเจำ้คุณสมเด็จฯ แสดงควำมกตญัญูกตเวทีต่อท่ำนดว้ย ท่ำน

ขออวพพรใหว้ดัน้ีเจริญรุ่งเรืองยิง่ๆข้ึนต่อไป 



   

   

       

   

 


