
จาริกบญุผ้าอาบน ้าฝน 2562 
 
 วดัท่ี 1 สนส.ทรพัยส์วนพลู  

 
วดัท่ี  2 วดัแสงธรรมวงัเขาเขียว เ น่ืองจากล่วงเลยมาหลายวัน สญัญาไม่เที่ยงจรงิๆ แต่ธรรมที่ครูจารย์

สอนที่ยังคา้งในใจน ามาสอนตนยังพอเหลอือยู่บ้าง น ามาฝากกันหน่อยนะครบั  ครูจารย์สอนให้พวกเราอย่าหายใจ
ทิ้งไปวันๆ ไม่สร ้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ประโยชน์ท่านก็ให้สร ้างประโยชน์แก่สังคม ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ์ ส่วนตนก็หมัน่เจรญิสติ พจิารณากาย คดิพิจารณาในพร ะไตรปิฎก เล่มน้ี(กาย วาจา ใจ ของเรา) 
โลกร ้อนรุ่ม ภัยพิบัต ิมาเยือน เพราะผูค้นปราศจากศีล แต่พวกเราโชคดีหันหน้าเด ินสู่พระธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ ้า จงอย่างทิ้งพระธรรม อย่าทิ้งภาวนา ไม่ส่งใจออกนอก พิจารณาธรรม เข้าไปในกายในใจน้ี ธรรมมี
หลายระดบั ตน้ไมม้ ีกระพี้ เปลือก แก่น เราก็ไม่ทิ้ง ทาน ศีล ภาวนา จะเอาแต่แก่นย่อมไม่ได ้ตัง้ใจภาวนากันนะ  
กราบระลกึในพระคุณพ่อแม่ครูจารย์ครบั 

 
วดัท่ี 3 วดัป่าภูผาผึ้ง กราบท าวัตร ถวายผ้าอาบน ้าฝน เทียนพรรษากับหลวงปู่อม้ และยังได ้ทอดผา้ป่า   

วัดป่าอกี 20 วัดส านักชีอกี 2 วัด ตอนเช้าไดก้ราบรายงานการท างานที่ผ่านมาหลายปีหลงัจากออกจากวัด ท่านว่า
ตัง้ใจท าไปตามวิถขีองตน ในศาลาท่านเมตตาให้โอวาทพวกเราตัง้ใจสรา้งบุญกุศล อย่าตระหน่ีในการท าบุญ เวลา
และโอกาสอาจไม่มมีาอกีแลว้  

 
วดัท่ี 4 วดัป่าหนองไผ่ กราบท าวัตร ถวายผ้าอาบ / เทียนพรรษา พระอาจารย์สุธรรมวัดป่าหนองไผ่     

ท่านเมตตาให้โอวาท เท่าที่พอจ าได ้นะครบั ท่านยกเร ื่องนางปญจะปาปะ ผู ้ถวายดนิเหนียวที่นวดดีแล้วแก้พระ
ปจัเจกฯ แต่ตอนถวายท าดว้ยความโกรธ ประชดประชัน จงึท าให้นางมมีอืและเท้าหลงังอคดอปัลกัษณ์ไม่น่าดู และ
ก็เน่ืองจากนางใช้ดวงตาคอ้นควัก ใช้จมูกเชิดใส่ ใช้ปากบ่นอุบอบิพมึพ าให้พระปจัเจกพุทธเจา้ นางจ ึงมีดวงตา 



จมูก และปากบิดเบี้ยวพกิลอปัลกัษณ ์แต่ผลของดนิเหนียวที่นวดดแีลว้ท าให้มสีัมผัสทิพย์ใครสมัผัสจบัตอ้งจะหลง
รกัเธอ และไดเ้ป็นมเหสีถงึสองเมอืงสองแคว้น ท่านว่าขนาดไม่เตม็ใจท าบุญยังมอีานิสงคม์ากมาย ที่พวกเราตัง้ใจ
เตรยีมการ จ ัดของอย่างด ีมาด้วยศรทัธาและความตัง้ใจ ผลบุญนั้นย่อมมีแน่นอน การมาร่วมกันประพฤติปฏิบัต ิ
ร่วมกันเป็นกลุ่มนัน้ดเีพราะมกีัลยาณมิตรช่วยเกื้อกูลกันและกัน ต่อไปศาสนาจะตอ้งให้อุบาสกอุบาสกิา ภกิษุ เณร 
ช่วยกันดูแลรกัษาไว้ต่อไป หาใช่เฉพาะพระภกิษุสงฆ์หมู่เดยีวไม่  

 
วดัท่ี  5 วดัป่าอุดมสมพร กราบท าวัตรหลวงปู่แปลง ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา  ท่านว่าพวกเรามาท า

ความดไีฝ่หาความด ีและ ท่านถามเราว่า ว่าอย่างไรจงึเรยีกว่าด ีท่านว่าเบื้องตน้ของความดตีอ้งมศีีล ควบคุมกาย
วาจาให้ด ีฝร ัง่มุ่งเน้นแต่กายดูแลร่างกายน้ี แต่พระพุทธศาสนามุ่งเน้นในการดูแลใจ การเป็นหมอพยาบาลรักษา
กายให้ผูอ้ ื่นย่อมด ีแต่อย่างไร กายน้ีก็มแีก่มีเจ ็บอยู่ด ี ท่านจงึมุ่งเน้นให้เรารกัษาใจ ก่อนเราจากลา ท่านให้สูตร
ภาวนาดงัน้ี ธรรมบทส าคญัที่หลวงปู่ฝ ัน่มอบไว้ตามที่พ่อแม่ครูอาจารย์สัง่สอนคอื ค าบรกิรรม "พุทโธ" เพราะ พุท
โธ นัน้ท าให้เราหยุดคดิ หยุดส่งใจออกนอก เป็นเคลด็ลบัที่สามารถใช้ได ้อย่างรวดเรว็  ใช้ไดทุ้กเวลาทุกสถานที่คร ับ 
กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน 

 
วดัท่ี 6 วดัป่าสีหพ์นม กราบถวายผา้อาบน ้าฝน/เทียนพรรษาแด่พระอาจารย์บุญมาและพระอจ.สมหมาย 

พอดท่ีานอาจารย์บุญมา ท่านเดนิทางกลบัจากกทม.ยังไม่ถงึ หลวงปู่สมหมายเป็นอุปชัฌาย์ในการบวชที่วัดอยู่พอดี
เลยรบัถวายแทนครบั เราจงึไดท้ าวัตรแต่พระอจ.สมหมายครบั ก่อนลากลบั ท่านเรยีกไปให้ค าสัง่สอน ท่านว่า
ท างานข้างนอกแต่อย่าลมืดูข้างใน ท าไปดว้ยกันงานที่ท าก็เป็นภาวนาดว้ย กราบขอบพระคุณในความเมตตาของ
พ่อแม่ครูอาจารย์ครบั 

 
 

วดัท่ี 7 วดัป่าบ้านตาด เน่ืองจากเรามาตอนเย็นแลว้ไม่กลา้ไปรบกวนครูจารย์สุดใจ จงึกราบถวายผา้อาบ/
เทียนพรรษาที่ศาลาใหญ่ มพีระศาลารบัให้ครบั 



 
 วดัท่ี  8 วดัป่าภูหินร้อยก้อน กราบท าวัตรพ่อแม่ครูจารย์สุนทร ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา ครูจารย์สุนทร 
นัง่ภาวนาที่ศาลาใหญ่จนเที่ยงคนืและมาต่อที่หอภาวนาดกีจนเช้า มฝีนตกพร ่าๆท าให้อากาสเย็นสบายสปัปายะใน
การปฏิบัตภิาวนายื่งครบั ก่อนกลบัพีสุ่เมธเห็นสายลวดราวตากผา้ขึ้นสนิม จงึซือ้ส่งไปถวายหลงักลบัมาจากทริป 
ครบั กราบอนุโมทนาบุญครบั 

 
วดัท่ี 9 วดัถ า้สหาย ครูจารย์ท่านไม่อยู่คณะเราจงึไดแ้ต่ไปกราบพระที่ถ ้าและฝาผา้อาบ/เทียนพรรษากับ

คุณแม่ล าไยแทนครบั 

            
วดัท่ี 10 วดัถ า้เต่า กราบท าวัตร ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษาและพระพุทธเมตตาแด่พ่อแม่ครูจารย์บุญม ี

ท่านเมตตาสอบพวกเราอยู่หลายกัณฑเ์ลยครบั ทัง้ค าสรรพในพระพุทธศาสนา การตรวจสอบจติ ฯ 

 
 
 
 
 
 
 



วดัท่ี 11 วดัป่าโคกมน 

 
วดัท่ี 12 วดัป่าสัมมานุสรณ์ กราบท าวัตร ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา หลวงปู่โกวิท วัดป่าสมัมานุสรณ์ 

ท่านเมตตาคณะเราให้หมัน่สวดมนตภ์าวนาเพราะมอีานิสงคม์ากนัก เช่นบทธรรมจักร บทชัยยะ พุทธคุณเป็นต้น 
ท่านว่าให้หมัน่สวดไว้ ต ัง้ใจอะไรในทางที่ดจีะสมใจหมายครับ 

 
วดัท่ี 13 วัดป่าศรีอภ ัยวนั กราบครูบาอาจารย์หลวงปุ่ท่อน ระลกึพระคุณท่าน กราบขอขมาและร่วม

ท าบุญสรา้งเจดยี์กับท่านครบั  

 
วดัท่ี 13 วดัถ า้ผาปู่ 

 
วดัท่ี 14 วดัป่าฐานสโมบูชา เจา้อาวาส : พระอาจารย์วิวัฒน์ ยโสธโร วัดป่าฐานสโมบูชา สถานที่เคยแวะ

พ านักเมื่อคราว หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เดนิทางเข้ามารกัษาธาตุขันธ ์ที่โรงพยาบาลเลย ทางวัดจงึใช้ชื่อฉายาท่าน 
เป็นเคร ื่องระลกึถงึการบูชาคุณของหลวงปู่ชอบ การจดัสรา้งเป็นวัดป่าฐานสโมบูชาขึ้นมา เป็นด ารชิอบของ พระ
ญาณวิศิษฏ์ (ทอง จ ันทสิร)ิ  อดีตเจ ้าอาวาสวัดอโศการาม จงัหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นสถานที่บ าเพญ็สมณ
ธรรม ปฏิบัตธิุดงควัตรของพระสงฆ์ และญาตธิรรมทัง้หลายเป็นวัดที่สวยงามมากครบั ที่น่ีเรานัง่ภาวนากันจนเที่ยง
คนืครบั เช้ามาก็ออกเดนิบาตรกับท่าน มผีูศ้รทัธาใส่บาตรกันมากทีเดยีวครบั 



 
 วดัท่ี 15 วดัป่าม่วงไข่ กราบท าวัตร ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษาพระอาจารย์ขันต  ี

 
 วดัท่ี 16 วดัสมเดจ็ภูเรือม่ิงเมือง วัดที่แลดูสง่างามทัง้รูปแบบการสรา้ง วัสดุที่ใช้ และท าเลที่ต ัง้  ในอ าเภอ
ภูเรอืคงจะหาไดย้ากยิ่งที่จะงดงามพรอ้มได้เหมือนวัดสมเดจ็ภูเร ือมิง่เมอืง ด ้วยวัดแห่งน้ีเป็นพระอารามที่สมเด ็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานเงนิซือ้ที่ด ินส าหรบัสรา้งวัดน้ีขึ้นมา อยู่บนเขาที่มวีิวสวยรอบดา้น มี
พระอุโบสถโดดเด่นอยู่ตรงกลางรายล้อมด้วยวิหารรายทัง้สี่ ทุกหลงัสรา้งดว้ยไม้แกะสลกัลวดลายสวยมากๆ ทั ้ง
ผนังและคนัทวย ยิ่งหน้าบันก็จะยิ่งสวยเพราะอยู่ด ้านหน้าสุด ในวิหารรายแต่ละหลงัประดิษฐานพระพุทธรูปที่
งดงาม พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธเจ ้าไภสชัยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ หรอืพระกร ิ่งปวเรศ เป็นพระ
ปฏิมาประธาน พระพุทธรูปในวิหารรายองคห์น่ึงเป็นพระนอนแกะสลักด้วยหินหยกแม่น ้ าโขง จากพม่า ทุกวันน้ีใคร
มาเที่ยวภูเรอืไม่ไดแ้วะมาชมความสวยงามของวัดสมเดจ็ภูเรอืมิง่เมอืงนับว่าน่าเสยีดายมากๆ เหมอืนมาไม่ถงึภูเร ือ 

 

 



วดัท่ี 17 วดัเนรมิตวิปัสสนา กราบถวายผ้าอาบน ้าฝน/เทียนพรรษา กับท่านรองเจา้อาวาส และอาจารย์
ป๋องที่รบัผดิชอบงานศิลป์ทัง้หมดของวัดพาชมสถานที่ครบั 

 
วดัท่ี 18 วดัโพธ์ิชยันาพึง มพีระพุทธรูปส าคญัศักดิส์ทิธ ิท์ี่เคารพของชาวบ้าน ค ือ พระเจ ้าองค์แสน หรือ

พระพุทธรูปฝนแสนห่าตามประวัตเิล่าว่า เสดจ็มาจากเมอืงเชียงแสนดว้ยพระองคเ์อง มาประดิษฐานอยุ่ที่วัดโพธิช์ัย 
โดยมฆี้องห้อยศอกมา 1 อนั และลูกแก้วเป็นทองสมัฤทธิม์าด ้วย 1 องค์ พรอ้มดว้ยปืน 1 กระบอก ต่อมาเจา้เมอืง
เชียงของทราบข่าวจงึยกขบวนพลช้าง พลมา้ เพื่อที่จะอญัเชิญไปเชียงของ แต่ไม่สามารถอัญเชิญไปได ้และเล่ากัน
ต่อมาว่า ถา้พระพุทธรูปองคน้ี์เสดจ็ไปประดษิฐาน ณ ที่ใด ที่นัน้จะไม่มกีารแลง้ จงึไดช้ื่อว่าพระพุทธรูปฝนแสนห่า .
พระพุทธรูปองค์แสน เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตกั กว้าง 34 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร เน้ือองคเ์ป็นทอง
สมัฤทธิ ์พระสังฆาฏิเป็นทองนาค พอถงึฤดูตรุษสงกรานต ์ชาวบ้านจะน าพระพุทธรูปองคแ์สนมาสรงน ้าและท าพิธ ี
เปลีย่นเคร ื่องทรงทุกปีตรวจสอบแลว้มีอายุประมาณ 400 ปี ความสวยงามของพุทธศิลป์นั้นเป็นที่ยอมรบัไดจ้รงิๆ
ครบัสวยงามควรมาเยือนมากๆ 

 
วดัท่ี 19  วดัป่าเทิดพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพฯ กราบท าวัตร ถวายผา้อาบ/เทียนพรรษา กับครูจารย์

ศิษย์หลวงปู่แบนครบั 

 
วดัท่ี 20 วดัป่าเทิดพระเกียรติสิรินธร มีครูจารย์หมู ศิษย์ในองคห์ลวงตาพระมหาบัวเป็นเจา้อาวาส มี

ปฏิปทาเหมอืนองคท่์านครับ เรามาที่ น่ีหลายครัง้พอสมควรแต่ก็ไม่ถงึกับทุกๆปี ถงึแมจ้ะรบัปากองคห์ลวงตาว่าจะ
ช่วยท่านดูแลสองวัด วัดน้ีเป็นหน่ึงในสองวัดนัน้คร ับ เราไดเ้วียนเทียนกันตอนหัวค ่า และนัง่ภาวนากันจนเที่ยงค ืน
ครบั ตอนเช้าครูจารย์เรยีกไปอบรมอยู่สามครัง้ๆละชม.กว่า ท่านไม่ไดว่้าที่ ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก แต่ให้รกัษาข้อวัตร
ตวัเองไว้ปฏิปทาที่ฝึกฝนเรยีนรูม้าอย่าไดท้ิ้ง ให้ท าประโยชน์ทั ้งภายนอกและภายใน ไม่ตอ้งสนใจเร ื่องทางโลกให้
มากนัก หมัน่พจิารณาธรรมในใจ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการท างาน การใช้ชีวิต น้อมมาสอนตนเอง  



 
 


