
จาริกบุญผ้าจ าน าพรรษา 
 

12-14 ต.ค. จาริกบุญผ้าจ าน าพรรษา  คณะเราปีน้ีมีไม่มากนัก 13 คนเอง วดัท่ีไปกราบถวายก็ได้14วดัแต่
เปล่ียนแปลงเล็กนอ้ยครับ ปัจจยัท่ีใชไ้ปทั้งหมดประมาณ 8 หม่ืนบาท กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านท่ีมีส่วนในบุญน้ีนะ
ครับ กราบอนุโมทนาครับ 

 
วนัเสาร์ 12 ต.ค. 
05.00 น. ออกจากธรรมวภิาวนั 
07.00 – 8.30 น. วดัถ ้าประทุน (1) 
9.30- 10.00 น. วดัภูมาส (2) 
10.30-11.00 น. วดัธรรมสถิต (3) 
11.10-11.40 น. วดัมาบจนัทร์ (4) 
12.25- 13.00 น. เก๊ียวปลาสามยา่น อ.แกลง 
13.45-14.30 น. ส านกัสงฆสุ์ขแสงธรรม (5) 
15.00-15.45 น. วดัเขาคิชฌกดูภาวนาราม (6) 
17.00 น. วดัป่าคลองมะลิ 

วนัอาทติย์ 13 ต.ค. 
08.20 น. วดัป่าคลองมะลิ (7) 
09.00 – 9.30 น. วดัป่าทรายงาม (8) 
09.50-10.30 น. ท่ีพกัสงฆเ์ขาสิงห์ (9) 
10.15-11.00 น. ก๋วยเต๋ียวหมูเลียง ท่าใหม่ 
11.20-12.00 น. ส านกัสงฆสิ์ริจนัโธ (10) 
14.00 น. วดัโพธิญาณรังสี (11) 
 

วนัจนัทร์ 14 ต.ค. 
08.30 น. วดัโพธิญาณรังสี 
09.00 -11.00 น. วดับุญญาวาส (12) 
12.00-13.00 น. ร้านอ่ิมทอ้ง 
16.00 น. วดัป่าอมัพโรฯบา้นบึง 
16.30-17.30 น. วดัป่าพิชยัวฒันมงคล อ.บางพลี              
จ.สมุทรปราการ (14) 
18.00 น. ธรรมวภิาวนั 
 

วัดถ ้าประทุน กราบพ่อแม่ครูอาจารยห์ลวงปู่ อ่อนศรี คณะเราออกจากธรรมวิภาวนัตีห้าตั้งใจจะไปถวายจงัหัน
พระอจ.ยทุธท่านเจา้อาวาส แต่ท่านไม่อยู ่ถวายจงัหนัเสร็จก็ถวายผา้จ าน าพรรษา เสร็จแลว้ก็เดินทางต่อกนัเลยครับ 

 

วัดภูมาศ ออกจากวดัถ ้ าประทุน เรามากนัท่ีวดัภูมาศ รอท่านอจ.ฉันเสร็จก็ไดส้นทนากนัเล็กน้อยก่อนถวายผา้
จ าน าพรรษา ท่านเตือนเราเร่ืองใจก าลงัใจช่วยรักษากายได ้การทดสอบมีมาก็ตอ้งพยายามผา่นไปใหไ้ด ้ช่ืนชมในการจดัขอ้
วตัรระเบียบปฏิบติัในวดัไดอ้ยา่งเรียบร้อยมากๆ ครับ 



 
วัดธรรมสถิตย์ กราบถวายผา้จ าน าพรรษาพระอาจารยสุ์ชิน เสร็จแลว้ท่านพาไปกราบพระแกว้จุนเจียใสบริสุทธ์ิ

องคใ์หญ่หน้าตกั 19 น้ิวประเมินราคากว่าส่ีลา้นบาทท่ีท่านจะน าไปถวายพิพิธภณัฑ์เจดีย ์บา้นตาด ประมาณวนัท่ี17-18น้ี
ครับ กราบอนุโมทนาบุญกบัทุกๆท่านทีมีส่วนในบุญอนัยิ่งใหญ่น้ีนะครับ ท่านพระอาจารยสุ์ชิน ท่านเป็นหน่ึงในพระป่า
กรรมฐานท่ีมีปฏิปทากตญัญูกตเวทีต่อพ่อแม่ครูบาอาจารยข์องท่านคือหลวงพ่อเฟ่ือง เป็นอยา่งยิ่ง เป็นแบบอยา่งปฏิปทาท่ี
งดงานน่าช่ืนชมเป็นอย่างมาก ท่านเป็นครูบาอาจารยท่ี์น่าเคารพเล่ือมใส่และน้อมน ามาประพฤติปฏิบติัเป็นแบบอย่าง
ส าหรับศิษยก์รรมฐานจริงๆครับ 

 
วดัมาบจันทร์ กราบถวายผา้จ าน าพรรษาพ่อแม่ครูอาจารยอ์นนัต ์และรับฟังธรรมโอวาทจากท่าน ท่านอนุโมทนา

บุญกับคณะพวกเราท่ีตั้ งใจรักษาพระธรรมวินัยไว ้และสอนให้เราเข้าใจว่าในพระพุทธศาสนานั้นแม้นิกาย แม้การ
ปฏิบติัการแตกต่างกนับา้ง แต่เราตอ้งมองเขา้ไปให้เห็นเน้ือแทข้องการปฏิบติั นั้นก็คือพระธรรมซ่ึงเม่ือไปถึงเน้ือแทข้อง
พระพุทธศาสนาแลว้ไม่วา่จะมาจากทางใดก็จะถึงท่ีเดียวกนั เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั อย่าให้ความแตกต่างนั้นท าให้เกิดความ
แตกแยก ท่านสอนปริศนาธรรมในนิมิต ว่าท่านพบพระผูใ้หญ่อาวุโสฝ่ายมหายาน ท่านใช้มือเคาะศีรษะสามคร้ัง ท่านก็
ตอบไปสามคร้ัง ผูอ้าวุโสเคาะอีก 8 คร้ัง ท่านตอบไปอีกหน่ึงคร้ัง เร่ืองธรรมของฝ่ายมหายานนั้นใชโ้ศลก ปริศนาธรรมมา
วดัภูมิธรรมกนั เช่นสรรพส่ิงลว้นวา่งเปล่า หน่ึงเดียวคือพระธรรมฯ ท่านวา่ท่านก าลงัสร้างพระเจดียท่ี์จะมีการผสมผสาน
แบบของไทย-จีนและศรีลงักาไวด้ว้ยกนั ซ่ึงยากมาก และเป็นเหตุท่ีท าให้การก่อสร้างเนินนานมาจนบดัน้ีก็ยงัไม่เสร็จ.....
กราบอนุโมทนาบุญครับ 



 
สนส.สุขแสงธรรม กราบถวายผา้จ าน าพรรษา ส านกัสงฆสุ์ขแสงธรรม (เขาลูกช้าง) ต าบลสองพี่นอ้ง อ าเภอท่า

ใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี สาขาหลวงปู่ ฝัก เขาน้อยสามผาน ท่านเคยฝากเราไวใ้ห้ดุวดัท่านด้วย วดัน้ีอยู่บนเขาลูกช้าง พื้นท่ี
บริเวณวดัสวยงามสงบร่มเยน็มากมองไปไกลๆเห็นภูเขาลอ้มอยูป่ลายสายตา ดูสงบสบายใจ ท่านเจา้อาวาสก าลงัเช่ือมเหล็ก
เองอยู ่เราจึงกราบขอถวายผา้จ าน าพรรษา ท่านให้ธรรมะพวกเราเล็กนอ้ยก่อนให้พร วา่อนุโมทนากบัเราดว้ยในการหมัน่
สร้างบุญกุศลอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

 

วดัเขาคิชฌกูดภาวนาราม มาถึงวดัฝนตก พระอาจารยไ์ฉนไม่อยู ่ท่านอยูว่ดัดอยฯ ท่ีวดัก าลงัเตรียมงานรับหลวงปู่
แบนท่ีจะมาอีกสองสามวนัน้ีในงานฉลองรูปหลวงปู่ มัน่หลวงปู่ กงมาและพระเจา้ตากสินมหาราช ดูไปรอบๆวดั ทุกอยา่ง
เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกๆอย่างจนสทอ้นเขา้มาในใจเรา สงบลงไปอย่างไม่รู้ตวั กราบในพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย ์
ธรรมองคห์ลวงปู่  ของฝาก "มีดโต"้ หลวงปู่ ท่านให้เอามีดโตฟั้นแบ่งกายน้ีให้เป็นช้ินๆเป็นส่วนๆดูสิวา่ตรงไหนท่ีมนัสวย
มนังามท่ีเราหลงใหลอยู ่รักชอบตรงไหนก็ฟันมนัลงไปเอามาแยกแยะดูวา่มนัสวยมนังามตรงไหน ท่านใหมี้มีดอีโตไ้วใ้กล้
ตวัจะไดใ้ชเ้ป็นปัญญาพิจารณากายใจน้ี ใหเ้ห็นความเป็นจริงหลุดจากความหลงงมงายในตวัในตนน้ีต่อไป 

 

วัดป่าคลองมะลิ วดัสุดทา้ยของวนัน้ีเป็นวดัป่าคลองมะลิ ซ่ึงเราจะพกัภาวนากนัคืนน้ี ก่อนเขา้ท่ีพกัเราก็ไดก้ราบ
ถวายผา้จ าน าพรรษาก่อน แลว้จึงนัง่ภาวนากนั คืนแรกน้ีพวกเราเหน่ือยกนัมากเราเองก็ไม่ค่อยสบาย จึงภาวนากนัไม่นานก็
ตอ้งพกัผอ่นกนั เชา้ต่ืนมาตีสองนัง่ภาวนากนัจนตีส่ีท าวตัรสวดมนต์ ครูจารยท์่านปาวารนาออกพรรษากนัแต่เช้า พวกเรา



หุงขา้วใส่บาตรกนั เชา้น้ีชาวบา้นมากนัมากมายจริงๆเราวา่มากกวา่สามส่ีร้อยคนเลย ถวายจงัหันเสร็จท่านอจ.ให้พร และ
อนุโมทนาบุญกบัคณะเราดว้ยก่อนท่ีพวกเราจะลากลบักนัเพื่อเดินทางต่อไป (หลวงปู่ ท่านไปจ าพรรษาท่ีร้อยเอด็ไม่อยู)่ 

 
วัดทรายงาม  วันคล้ายว ันสวรรคตของ ร.9 พวกเรามาท าบุญถวายผ้าจ าน าพรรษากันท่ีว ัดทรายงาม                              

ท่านอจ.ปราโมทยเ์มตตามารับเองและยงัน าเอาน ้ ามะม่วงคั้นสดๆ แสนอร่อยมาให้คณะเราดว้ย ท่านวา่อนุโมทนากบัพวก
เราดว้ยท่ีมาท าบุญกบัพอ่แม่ครูบาอาจารยก์นัเป็นประจ าทุกๆ ปี 

 
ส านักสงฆ์สิริจันโธ วดัป่าสิริจนัโท เป็นวดัฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ท่ี ต  าบลเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั

จนัทบุรี ท่านเจา้อาวาสคือท่านอจ.เดช หรือท่านอจ.สมเดช ศิษยอ์าวุโสของหลวงปู่ แบบวดัดอยธรรมเจดีย ์วนัน้ีโชคดีท่ีพ่อ
แม่ครูจารยท์่านวา่งมารับคณะเรา จึงมีโอกาสกราบถวายผา้จ าน าท่าน ท่านเมตตาแนะการภาวนาพวกเราวา่ ให้รักษาใจเป็น
ใหญ่ โดยสรุปท่านน าค าสอนองคห์ลวงปู่ มัน่มาวา่ " อาตมารักษาเพียงอนัเดียว คือใจ อาตมารักษาใจ ไม่ใหคิ้ดพดูท าในทาง
ผิด อนัเป็นการล่วงเกินขอ้ห้ามท่ีทรงบญัญติัไวจ้ะเป็น ๒๒๗ ขอ้ หรือมากกว่านั้นก็ตาม บรรดาท่ีเป็นขอ้ทรงบญัญติัห้าม 
อาตมาก็ใจเยน็วา่ตนมิไดท้  าผดิต่อพุทธบญัญติั ส่วนท่านผูใ้ดจะวา่อาตมารักษาศีล ๒๒๗ หรือไม่นั้น สุดแต่ผูน้ั้นจะคิด จะ
พูดเอาตามความคิดของตน เฉพาะอาตมาไดรั้กษาใจอนัเป็นประธานของกาย วาจา อยา่งเขม้งวดกวดขนัมาตลอด นบัแต่
เร่ิมอุปสมบท ฯลฯ" และค าสอนขององคห์ลวงปู่ ฝ้ัน อาจาโร ท่ีวา่"ถา้ใจดีทุกอยา่งก็ดี " เราจึงตอ้งรักษาใจน้ีไวใ้ห้ดี กราบ



อนุโมทนา "วดัน้ีเจา้โคล่าหมานอ้ยเป็นปชส.รับแขกทุกๆคนอยา่งตั้งใจ พอดีวนัน้ีเธออ่ิมมากจนอุม้ไม่ไหมเลยไม่ค่อยจะ
ยกมือใหเ้หมือนเคย" 

 

 

ทีพ่กัสงฆ์เขาสิงห์ กราบถวายผา้จ าน าพรรษาท่านเจา้อาวาส พระอาจารยป์ระสิทธ์ิมาอยูท่ี่น่ีไดป้ระมาณสามสิบปี
แลว้ ท่านเป็นศิษยข์องลป. สามและลป.ดุลยเ์ป็นอุปัชฌายใ์ห้ ท่านให้เราพิจารณากาย ให้มากๆ จะไดไ้ม่ติดยึดและหลงใน
กายน้ี ใหย้ดึมัน่ในคุณงามความดี 

 

วดัโพธิญาณรังสี คืนน้ีเราพกัภาวนากนัท่ีวดัของพระอจ.สุนยัแห่งน้ี เยน็เราท าวตัรร่วมกนักบัเด็กๆและผา้ขาวท่ี
วดั เสร็จท าวตัรก็กราบถวายผา้จ าน าพรรษาแลว้นัง่ภาวนาต่อจนเท่ียงคืน พระจนัทร์วนัเพญ็สวยงามมากๆครับ คืนน้ีไม่มี
นอ้งชา้งมาเยีย่มเหมือนปีก่อน เชา้ฝนตกพร ่ าๆอากาศเยน็สบาย ต่ืนมาแต่ตีสามนัง่ภาวนาจนเชา้ แม่ครัวพอ่ครัวในคณะเรา
ร่วมกนัแสดงฝีมือท าอาหารถวายพอ่แม่ครูจารยก์นัสุดฝีมือ เสร็จแลว้ก็พากนัไปกราบลาพอ.สุนยั สนทนากนัพอหายคิดถึง
แลว้จึงลากลบักนัครับ  



 

วดับุญญาวาส กราบถวายผา้ไตร ผา้ขาว ไทยธรรมแก่พอ่แม่ครูจารยต์ัน๋ ร่วมกฐินท่ีไม่สามารถมาไดใ้น10 พ.ย.น้ี 
ท่านบอกวา่ท่านจะข้ึนไปดูงานก่อสร้างท่ีวดัป่ามหาวนัท่ีน่านสัปดาห์น้ีครับ พรุ่งน้ีเราคงตอ้งรีบกลบัไปดูงานก่อนท่ีท่านจะ
ไปตรวจงานนะครับ 

 
วดัป่าอมัพโรปัญญาวนาราม กราบถวายผา้จ าน า แก่พระอจ.แดง ดีใจท่ีคร้ังน้ีมาแลว้พบท่าน หลายคร้ังท่ีมาแต่ไม่

พบท่านครับ ท่านไปรักษาตวัท่ีรพ.หลายแห่งเพราะท างานมากจนขอ้เข่าขอ้มืออกัเสบเจ็บไปหมดครับ นัง่คุยกนัอยู่นาน 
ท่านใหข้อ้คิดหลากหลายอยา่งในทางธรรมใหเ้ราไดคิ้ดกนัครับ อยูก่นันานจนบ่ายกวา่จะไดก้ราบลาท่านได ้

 

 



วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล อ.บางพลี วดัสุดทา้ยของทริปน้ี เป็นวดัป่าพิชยัฯท่ีเจา้ของถวายท่ีให้ท่ีดินแก่ท่านอินทร์
ถวาย แต่ท่านอินทร์มอบให้ท่านอจ.เล็กท่ีหนองคายมาดูแลสร้างวดัแทน ท ามาไดห้า้ปีกวา่ในพื้นท่ีหกไร่ครับ ศาลาท่ีท าไว้
สวยงามดีแต่มียุงและมีนกมาอาศยั วนัน้ีท่ีเราไปท่านก าลงัปิดกระจกและมุง้ลวดชั้นบนทั้งหมดครับ อยูไ่ม่ไกลอยา่งท่ีคิด
ครับใกลท้างระบายน ้าสมุทรปราการครับ 

 


