จาริ กบุญบุโรพุทโธ 7-11 ธ.ค. 60
ด้วยสำนึกในพระเมตตำของพ่อแม่ครู อำจำรย์หลวงพ่อบุญมีและคณะศิษย์ รวมทั้งพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ
ที่รัก ในกำรเสี ยสละแรงกำยแรงใจไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมำตลอดสองปี ในโครงกำรเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระสังฆรำช พระญำณสังวรฯ ในกำรสร้ำง พระบรมธำตุเจดียญ
์ ำณสังวรำนุ สรณ์ ณ วัดป่ ำบัวแก้วฯ จนเสร็ จ
สิ้ นลงใน ต.ค.60 เรำจึงได้มำร่ วมกันจำริ กแสวงบุญ ณ พระมหำเจดี ยท์ ี่ใหญ่ที่สุดของชำวพุทธ-บุโรพุทโธ
ก่อนเดินทำงภูเขำไฟอำกุงปะทุจนต้องปิ ดสนำมบินที่บำหลี แต่ก็หยุดลงและสนำมบินก็เปิ ดรับคณะเล็กของ
เรำมีพอ่ แม่ครู จำรย์บุญมีเป็ นหัวหน้ำคณะ พระติดตำม 7 รู ป พี่นอ้ งและผูม้ ีพระคุณของพวกเรำอีก 14 ท่ำนจึง
ได้พำกันมำยังดิ นแดนแห่ งนี้ ได้ และดูเหมือนจะเป็ นโชคของเรำที่ทำให้นกั ท่องเที่ยวลดลง ที่ต่ำงๆ ที่เคยมี
ผูค้ นมำกมำยจึงเบำบำงลง
จำริ ก บุ ญ - ดิ น แดนแห่ ง นี้ เคยเป็ นดิ น แดนที่ มี พ ระพุ ท ธศำสนำเจริ ญรุ่ ง เรื องอย่ำ งมำกในอดี ต มี
หลัก ฐำนเป็ นศำสนวัต ถุ ม ำกมำยให้เห็ นได้แม้ใ นปั จจุ บ นั แต่ ข ณะนี้ มี ชำวพุ ทธเหลื อเพี ย ง 0.7% เท่ ำ นั้น
ทำไม??? นัน่ คือสำเหตุหนึ่งที่เรำมำดูและระลึกย้อนหำเหตุผลเข้ำไปในใจน้อยๆ นี้ เรำได้เดินทำงไปดูศำสน
สถำนของทั้งพุทธและพรำหมณ์ ของพรำหมณ์ ยังยึดเหนี่ ยวอย่ำงมัน่ คงในเฉพำะเกำะบำหลี ทั้งๆ ที่แต่ละวัด
ไม่มีพระ/พรำหมณ์อยูเ่ ลย แต่ทุกคนในบำหลีก็ยึดมัน่ ในวัตรปฏิบตั ิ ตื่นแต่เช้ำมำเซ่ นไหว้ เทวดำ บรรพบุรุษ
วิญญำณ ฯลฯ ทุกวัน มีบทสวดสรรเสริ ญคุณของเทพเจ้ำสั้นๆต่อด้วยคำขอให้เจริ ญรุ่ งเรื องฯ จนทำให้ผคู ้ นที่
นั บ ถื อ มี ห ลั ก ยึ ด ใ จ ก ลั ว ก ำ ร ท ำ บ ำ ป บ ำ ห ลี จึ ง เ ป็ น แ ด น ส ง บ ส ว ย ง ำ ม ดั ง ปั จ จุ บั น
ส่ วนพุทธ มีวดั มีพระแต่นอ้ ยมำกๆ มีงำนใหญ่ๆ ปี ละครั้ง ที่รวมตัวกันหลำยร้อยคนเดินจำกวัดเมนดุ จุดโคม
ไฟ ไปสั ก กำระบุ โ รพุ ท โธ ในวั น วิ ส ำขบู ช ำ นอกนั้ นก็ ร วมตั ว กั น เล็ ก ๆเป็ นกลุ่ ม ๆ เท่ ำ นั้ น
ทริ ปนี้ เรำตื่นตีห้ำ ทำวัตรเช้ำตีห้ำครึ่ ง เสร็ จก็นงั่ ภำวนำฟั งธรรม จน 7 โมง ทำน/ถวำยภัตเช้ำ ส่ วนเย็นก็สวด
มนต์ทำวัตรเย็นเสร็ จฟังธรรมภำวนำจนสี่ ทุ่ม
ทำให้เรำได้มองออกไปภำยนอกแต่ยงั มีเวลำย้อนกลับมำพิจำรณำภำยใน ว่ำสักวันเมืองไทยจะเป็ น
เช่นนี้ ไหม? ข้อคิดที่เรำได้รับ คือถ้ำชำวพุทธยึดแต่ศรัทธำ ขำดปั ญญำพิจำรณำธรรม สักวันเรำก็จะเป็ นเช่ น
เขำ คือเหลือแต่ศำสนวัตถุไว้เป็ นเครื่ องเตือนใจเท่ำนั้น สิ่ งที่จะยึดเรำไว้ได้คือ หลักแห่ งควำมเชื่ อที่พระพุทธ
องค์ทรงวำงไว้ให้แก่พุทธศำสนิ กชน ไม่ให้เชื่ อสิ่ งใด ๆ อย่ำงงมงำยโดยไม่ใช้ปัญญำพิจำรณำให้เห็นจริ งถึ ง
คุณโทษหรื อดีไม่ดีก่อนเชื่อ มีอยู่ 10 ประกำร ได้แก่
มา อนุสฺสวเนน
มา ปรมฺ ปราย
มา อิติกิราย
มา ปิ ฏกสมฺ ปทาเนน
มา ตกฺกเหตุ
มา นยเหตุ
มา อาการปริ วติ กฺเกน
มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺ ติยา

- อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา
- อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสื บ ๆ กันมา
- อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ
- อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตาราหรื อคัมภีร์
- อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง)
- อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน (คาดคะเน)
- อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
- อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กบั ทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว

มา ภพฺพรู ปตา
มา สมโณ โน ครู ติ

- อย่าปลงใจเชื่อมองเห็นรู ปลักษณะน่าจะเป็ นไปได้
- อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้ เป็ นครู ของเรา

เมื่อใดสอบสวนจนรู ้ได้ดว้ ยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็ นอกุศลหรื อมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสี ย และ
เมื่อใดสอบสวนจนรู ้ได้ดว้ ยตนเองว่า ธรรมเหล่านั้นเป็ นกุศลหรื อไม่มีโทษ เมื่อนั้นพึงถือปฏิบตั ิ
เมื่อใดเรามีหลักยึดเหนี่ ยวจิตใจด้วยธรรมที่มงั่ คงแล้ว เมื่อนั้น เราคงไม่เป็ นเช่นเขา แต่เมื่อใด พุทธ
บริ ษทั ยังมุ่งหวังชื่อเสี ยงเงินทองลาภสักการะ คาสรรเสริ ญเยินยอ เมือนั้น หายนะกาลังมาเยือนเราแล้ว
ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาที่ยงิ่ ใหญ่น้ ีไว้ ซึ่ งก็คือพระธรรมที่บรรจุลงใน
จิตใจนี้เท่านั้น มิใช่สิ่งอื่นใดเลย

เช้ า 7 ธ.ค. 22 ชี วิต เดิ นทำงสู่ สนำมบินงูระห์รัย เกำะบำหลี Jimbaran (lunch) บ่ำย เดิ นทำงสู่ สวนพระวิษณุ
(GWA Culture Park) เพื่อสักกำระองค์พระวิษณุ อนุสำวรี ยข์ นำดใหญ่ครึ่ งตัว เพื่อเป็ น ศิริมงคล เรำสำมำรถ
มองเห็นทัศนียภำพ ของเวิง้ อ่ำวบำหลีที่ขอดเขำหำกันบริ เวณทำงตอนใต้ได้จำกที่น้ ี จำกนั้นเรำเดินทำงลงไป
ทำงใต้สุดของเกำะเพื่อเยี่ยมชม วัดอูลูวำตู (Pura Uluwatu) วัดที่ ต้ งั อยู่บนสุ ดปลำยหน้ำผำที่ สูง ตระหง่ ำ น
เหนื อมหำสมุทรอินเดี ย เป็ นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชำวบำหลีแทบทุกคนเคำรพบูชำ สองข้ำงของวัดมี
ทำงเดินเลียบเลำะหน้ำผำให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของหน้ำผำสู ง เห็นคลื่นซัดเข้ำหำฝั่งเป็ นประกำยฟองสี ขำว
นวลตัดกับท้องทะเลสี ครำม ค่ำ - ทำวัตรเย็น สนทนำธรรม นัง่ ภำวนำ

วันทีส่ อง 8 ธ.ค. บาหลี เดินทางสู่ หมู่บา้ นคินตามณี เป็ นหมู่บา้ น ณ ความสู ง 1,500 เมตร ซึ่ งท่านจะได้รับชม
ทัศนี ยภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ที่ หมู่บา้ นแห่ งนี้
เที่ ย ง รั บ ประทานอาหารกลางวัน แบบบุ ฟ เฟ่ ห์ อ าหารพื้ น เมื อ ง พร้ อ มชมวิ ว ภู เ ขาไฟและทะเลสาบ
บ่าย - เยี่ยมชมไร่ กาแฟที่มีชื่อเสี ยงของบาหลี Coffee Plantation ที่น้ ี ท่านจะได้ชมการทาการแฟด้วยวิธีการ
ดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟที่ที่ชื่อว่า Luwak Coffee กาแฟจากขี้ชะมด ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นกาแฟที่หอมที่สุด จากนั้น
เดินทางมาถึงวัดน้ าพุศกั สิ ทธิ์ หรื อคนไทยเรี ยกติดปากว่า วัดเทมภัคสิ ริงค์ หรื อจริ งๆแล้วคนบาหลีเรี ยกว่าวัด
Pura Tirta Empul ภายในวัดมีบ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ซ่ ึ งผุดพรายน้ าขึ้นมา ชาวบาหลีลว้ น เคารพบูชาวัดนี้ ดว้ ยเชื่อว่า
กาเนิ ดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิ ยมมาอาบน้ า เก็บน้ าไปดื่ มกิ น เพราะเชื่ อว่าบ่อน้ าศักดิ์ สิ ทธิ์ แห่ งนี้
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิ ริงค์น้ ี
เองคือตลาดปราบเซี ยน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคา
ของแบบสุ ดๆ จึงเป็ นที่มาที่คนไทยตั้งชื่ อให้กบั ตลาดแห่ งนี้ จากนั้นเดิ นทางสู่ วัดถ้ าช้าง (Pura Goa Gajah)
เป็ นวัดที่ มีสิ่งโดดเด่ นอยู่ที่ตวั ปากทางเข้าถ้ ามีการแกะสลักเป็ นเศี ยรใหญ่ยกั ษ์น่ากลัว มื อทั้งสองดูราวกับ
กาลังง้างทางเข้าถ้ าให้แยกออก ค่า ทาวัตรเย็น สนทนาธรรม นัง่ ภาวนา

วันทีส่ าม 9 ธ.ค. ขึ้นสู่ ทำงตอนเหนือสู่ เขตเบดูกลู (Bedugul) ท่ำนจะได้เห็นทัศนียภำพของบำหลีทำง
ใต้ รวมทั้งภำพนำข้ำวขั้นบันไดจำกที่รำบสู งทำงตอนเหนื อ จำกนั้นเรำนำท่ำนไปยัง ทะเลสำบบรำตัน(Lake
Bratan) เพื่อไปสู่ วดั อูลนั ดำนูบรำตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็ นวัดที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณกลำงน้ ำริ มทะเลสำบ มี
ฉำกหลังเป็ นภูเขำไฟ วัดนี้ เป็ นวัดที่เก่ำแก่ที่ชำวเบดูกูลสร้ำงขึ้นเพื่อสักกำระ บูชำพระแม่แห่ งทะเลสำบของ
พวกเขำ

วันทีส่ ี่ 10 ธ.ค. บุโรพุทโธ วัดพรามหณ์มนันต์ - ตลาด Malioboro
เช้า Borobudur Sunrise ออกไปตั้งแต่เช้าฝนตกแต่พอถึงบอดสุ ดฝนก็หยุด พระอาจารย์พาเดินจงกรม16รอบ
แล้วจึงทาวัตรเช้านัง่ ภาวนาจนเก้าโมงพอคนมาเยอะเราก็กลับไปรร.รับทานอาหารเช้าออกมาจึงไปต่อด้วยวัด
พาวัน และวัดเมนดุ ด ก่อนกลับแวะวัดพราห์มนันต์ : Prambanan หมู่วิหารแห่ งปรัมบานันของฮินดู สร้าง
เสร็ จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปี กาตัน (ทายาทผูส้ ื บทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของ
โบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่ สุ ดสามหลังเรี ยงจากเหนือจรดใต้คือ จันดี ศิวะ มหาเท
วา สู ง 47 เมตร ขนาบข้างด้วยวิหารขนาดเล็กกว่า คือ จันดี วิษณุ (ทางเหนื อ) และ จันดี พรหมมา (ทางใต้) ฝั่ง
ตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระ
ศิวะ (นนที) หงส์ ของพระพรหม (ฮัสมา) และครุ ฑของพระวิษณุ ปั จจุบนั เหลือแต่นนที ใกล้ประตูทางเหนื อ
และใต้ของพื้นที่ส่วนกลางซึ่ งมีกาแพงล้อมรอบคือวิหารราชสานักสองหลังซึ่ งมีกาแพงล้อมรอบคือวิหาร
ราชสานักสองหลังซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนกัน สู งราว 16 เมตร

วันที่ห้า 11 ธ.ค. บาหลี- เดินทางกลับกรุ งเทพ ทริ ปนี้ เดินทางท่องเที่ยวภายนอกชมทิวทัศน์สวยงาม
วัฒนธรรมที่น่าสนใจ พุทธศาสนวัตถุศาสนสถานที่น่าเคารพบูชา แต่ทุกๆเช้า-เย็น เราก็เดินทางศึกษาภายใน
ทาวัตรเช้าเย็นนัง่ ฟังธรรมภาวนา แสนสุ ขใจจริ งๆ
กราบขอบพระคุ ณพ่อแม่ครู อาจารย์ที่เมตตาพาคณะเราไปชอบภายนอกสวยงามย้อนกลับภายใน
เรี ยนรู้ใจตน ให้รู้สานึ กข้อคิดนานาในเมืองพุทธที่ยงิ่ ใหญ่ในอดีตและล้มสลายไปแล้ว เป็ นเครื่ องเตือนใจ ว่า
ถ้าเรายังมีแต่ศรัทธางมงายไม่มีปัญญาพิจารณา ที่จะเลือกรับธรรมะในระดับต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์ท้ งั หลาย
เพราะถ้าไม่ มีหลัก ยึดแล้ว ก็อาจถู กพัดพาไปลงคู ล งเหวจนแผ่นดิ นพุท ธอันยิ่งใหญ่ใ นปั จจุ บนั เช่ นสยาม
ประเทศดับสิ้ นไปเช่นดินแดนแห่งนี้
ธรรมะไม่มีสิ่งใดจะบรรจุเก็บรักษาได้เลยถึงแม้จะแข็งแกร่ งดุจหิ นผาที่อาจคงอยูเ่ ป็ นพันปี แต่ก็เป็ น
เพียงกองหิ นเท่านั้น มองดูแล้วสะทกสะท้อนใจยิง่ สิ่ งเดียวที่อาจบรรจุพระธรรมลงไปได้คือใจเรานี้เอง หาก
มุ่งหวังแต่ทาบุญถวายทาน นานไปเมืองไทยคงเป็ นเช่นอินโดนี้

กลับมาถึงประเทศไทย ครู จารย์เมตตามาพักที่ธรรมวิภาวันต่ออีกหนึ่งคืน เราจึงรวมกันถวายปั จจัย
ท่านอีกหกหมื่นบาท

