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จาริกบุญสังเวชนียสถานส่ี 2-9 ธ.ค.61 

2-9 ธ.ค.ท่ีผ่านมา ครูจารย์บญุมีได้เมตตาน าพาพวกเรา 25 คนไปจาริกบญุ ณ สงัเวชนียสถาน ในประเทศอินเดีย วนัแรกเรา
ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ ไปถึงเมืองคยา และเข้าไปท าบญุร่วมสร้างอาคารท่ีวดัไทยพุทธคยา พอดีท่านเจ้าคณุฯติดรับ

คณะแขกผู้ ใหญ่ เราจึงเดินทางต่อไปท่ีพระมหาเจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ท าวตัร นั่ง
ภาวนา และฟังธรรมจากพ่อแมค่รูจารย์ หม่ผ้าทองรอบต้นพระศรีมหาโพธ์ิและหม่พระ
พทุธเมตตาภายในองค์พระเจดีย์ด้วย เสร็จทา่นก็น าคณะเดนิประทกัษิณบชูารอบองค์
พระมหาเจดีย์ จนสามทุม่จงึได้กลบัเข้าท่ีพกั 

สรุปค าสอนในวันแรกนี ้ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ท่านว่าคณะเรามาในครัง้นีม้า
กราบพระพทุธเจ้า ณ ดนิแดนพทุธภมูิ ทา่นวา่สงัเวชนียสถานเป็นท่ีให้เกิดความสงัเวชซึง่มิใชก่ารเศร้าเสียใจ แตเ่ป็นการปิติท่ี
ระลึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระพทุธองค์ท่ีทรงประทานพระธรรมค าสอนชีน้ าเราออกจาทกุข์ทัง้ปวง ในคมัภีย์กล่าววา่ผู้
มาในดนิแดนนีด้้วยความสงัเวชระลกึถึงพระคณุจองพระพทุธองค์เม่ือตายไปจะไม่ตกนรก เพียงมีปิติศรัทธาในพระพทุธเจ้าก็
ยิ่งใหญ่มากแล้วจริงๆ ตอ่มาทา่นแสดงพระคณุของพระพทุธองค์ให้พวกเราทัง้พระพทุธเมตตา ปัญญา กรุณาฯ ทา่นชีใ้ห้เห็น
แรงพยายามวิริยะของพระโพธิสัตว์ท่ีบ าเพ็ญเพียรถึง20อสงไขยแสนมหากัลป์ อดทนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือพระ
โพธิญาณ ตอ่มาท่านแสดงพระธรรมท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้-อริยสจัจ์ และใช้เวลาอีก49วนัทบทวนรอบๆพระศรีมหาโพธ์ิ
แห่งนี ้สดุท้ายท่านสอนแนวทางการปฏิบตัิภาวนาสรุปให้พวกเราได้เข้าใจในขนัธ์ทัง้ห้าท่ีเราตา่งคนตา่งยึดถือว่าเป็นตวัเป็น
ตนของเรา ชีใ้ห้เห็นกิเลศ-ตณัหาและอุปาทานท่ีท าให้เรายากอย่างยิ่งท่ีจะหลุดออกจากขนัธ์ทัง้ห้านี ้ก่อนจบท่านสอนการ
ภาวนา ด้วยการบกิรรมพทุโธ ตามท่ีพอ่แมค่รูอาจารย์สอน เพ่ือให้เป็นงานของจิตให้ท าให้เกาะอยู่จะได้ไมห่ลดุใจไปกบัอกศุล
ทัง้หลาย สุดท้ายของสุดท้ายท่านย า้เตือนพวกเราว่ามาจาริกบุญครัง้นีอ้ย่าปล่อยตวัปล่อยใจไปกับสิ่งรอบๆตวั เช่นการ
บนัเทิงเริงใจ สนกุเพลิดเพลิน นนัทิราคะ ทัง้หลาย หรือแม้แตใ่นทางตรงข้ามคือการไม่พอใจ โกรธ กบัสิ่ งท่ีไม่ถกูใจ เช่นเสียง
ผู้คนวุ่นวายภายนอก อาหารท่ีพกัไม่ถูกใจ การเดินทางยากล าบาก ต้องต่ืนท าวตัรสวดมนต์ภาวนาแต่เช้า ท าวตัรสวดมนต์
ภาวนาจนดึกด่ืน คนพูด/ปฏิบตัิต่อเราไม่ถูกใจฯ เป็นต้น ท่านว่าต้องมีสติควบคุมใจตน ใช้ปัญญาพิจารณาไปตลอดการ
เดนิทาง อยา่ปลอ่ยให้ตณัหาเข้ามาแทรกได้   กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในบญุกศุลนีด้้วยครับ 

 
3 ธ.ค. คืนท่ีหนึง่ในดนิแดนแหง่การตรัสรู้ พทุธคยา 
เช้าต่ืนกนัตีส่ีมาท าวตัรบนชัน้บนสดุของรร.โอ๊ค จากจดุนีม้องเห็นพระมหาเจดีย์พทุธคยา แตเ่ช้านีห้มอกลงหนกัและอากาศ
เย็น พวกเราจงึได้แตเ่ข้าไปนัง่ภาวนากนัภายในห้อง สวดมนต์ท าวตัรเช้า นัง่ภาวนา ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์บญุ
มี ประดบัจิตใจยามเช้า เป็นท่ีนา่ช่ืนใจยิ่งนกั แม้หลายคนเร่ิมมีอาการไอ/หวดับ้าง แตก็่ตัง้อกตัง้ใจสวดมนต์ ฟังธรรม ภาวนา 
เรามองแล้วปิตจิริงๆ ความเหน่ือยจากการเตรียมงานตา่งๆท่ีผา่นมาหายไปหมดสิน้ 
สรุปธรรมะรับอรุณวนันีค้รับ 
ทา่นวา่พวกเรามาจาริกแสวงบญุกนัครัง้นีอ้ยา่หลงปล่อยตวัปล่อยใจเพลิดเพลินไปกบัสิ่งตา่งๆรอบกาย อยา่ปล่อยให้สิ่งหมกั



ดอง(อาสวะ)ในใจครอบง ่าได้ ให้น้อมน าเอาธรรมะของพระพทุธองค์มาพิจารณา ทา่นชีใ้ห้มีสติ ปัญญา แยกแยะเหตผุล
ตา่งๆท่ีท าให้เราเกิดความทกุข์ ทัง้กิเลศ ตณัหา และอปุาทานท่ีท าให้เรายึดติดในขนัธ์ทัง้ห้าวา่เป็นตวัเราของเราจริงๆ การ
สอนธรรมะนัน้ทา่นแสดงเป็นสองนยัยะคือเร่ืองราวหรือธรรมาธิฐาน และบคุคลเป็นบคุลาธิฐาน ทกุสิ่งทกุอย่างในโลกล้วน
เป็นสงัขารมีองค์ประกอบท่ีไมบ่ริสทุธ์ิยกเว้นพระจิตอนับริสทุธ์ิของพระพทุธองค์และพระอรหนัต์สาวกเทา่นัน้ สจัจะธรรมท่ี
พระพทุธองค์ทรงแสดงให้พวกเรานัน้เป็นสิ่งท่ีมีจริงอยูใ่นโลก คืออริยสจัจะทัง้ส่ี แนวทางในการปฏิบตัิคือมรรคนัน้ ถ้าผู้ใด
ปฏิบตัไิปตามทางโลกนีก็้จะไมส่ิน้พระอรหนัต์ไมว่่ายคุสมยัใด พวกเรามกัมีแตค่วามอยากได้ มุง่หวงัใน ลาภยศ ช่ือเสียง 
ความสขุ อยากได้ไมเ่กิด ไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย ซึง่มนัเป็นไปไมไ่ด้ ทา่นจงึให้เรามุง่หวงัในมรรค ตัง้ใจท าความดี รักษาศีล 
ภาวนา ทวนกระแส เพราะกิเลสเหมือนกระแสน า้ดงึเราลงต ่า การจะปฏิบตัธิรรม ทวนกระแสนัน้ยากนกั แตเ่ราก็ต้อง
พยายาม ไมไ่ปเพลิดเพลินไปกบัรูปรสกลิ่นเสียง และสิ่งท่ีมากระทบทางกายทางใจ เพลิดเพลินไปกบั อารมณ์ทัง้ภายนอก
และภายใน โดยใช้สตปัิญญาพิจารณาสิ่งท่ีมากระทบทางกายทางใจ ส ารวมระวงั กายใจให้ดี มาแสวงบญุครัง้นี ้จึงให้พวก
เราพยายามตกัตวงบญุกศุลไปให้เตม็ท่ี อยา่ให้ภาชนะคือใจนัน้ร่ัวไหล จนลดน้อยหรือถึงกบัขาดทนุไป 

 
ออกเดินทางจากพุทธคยาไปยงัเขาคิชกูฏ-ราชคฤห์ ระหว่างทางแวะร่วมซือ้ท่ีดินสร้างวดัใหม่ ท่ีสวนตาลหนุ่มท่ีพระเจ้าพิม
พิสารพบพระบรมศาสดาหลงัจากบรรลุพระโพธิญาณแล้ว วดันีช่ื้อว่า วดัไทยลฏัธิวนัมหาวิหาร เป็นจุดแวะก่อนเข้ากรุงรา
ชคฤห์ มีโรงทานและห้องน า้สะอาดให้ผู้แสวงบญุเช่นพวกเราอย่างดี กราบอนโุมทนาบญุครับ ชยัภูมิก็เหมาะมากเพราะติด
ถนนใหย๋ มีน า้บาดาลใช้สะดวกมากอยูใ่กล้สวนตาลหนุม่ในอดีตประมาณ200ม.(มีพระพทุธรูปประดษิฐานอยู่) เราจึงร่วมซือ้
ท่ี ดิ น ถ ว า ย ท่ า น กั น พ ร้ อ ม ไ ท ย ธ ร ร ม ท่ี เ ต รี ย ม ไ ป จ า ก เ มื อ ง ไ ท ย ร ว ม ป ร ะ ม า ณ 20000+บ า ท ค รั บ 
ผ่านประตเูมืองไปก็ถึงทางขีน้เขา เห็น โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก “ชีวกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะม่วงท่ีหมอชีวกโกมาร
ภจัจ์อทุิศถวายเป็นสงัฆารามแดพ่ระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ปัจจบุนัเหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงราย
กนัอยู่ เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิตจากการท่ีสะเก็ดหินมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทตักลิง้หิน
ลงมาหมายปลงพระชนม์พระพุทธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพทุธองค์มาท่ีชีวกมัพวนั และหมอชีวกเป็นผู้ถวายการรักษา
โดยการผา่ตดัเอาสะเก็ดหินออก ชีวกมัพวนัจงึถกูเรียกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆ์แหง่แรกในพระพทุธศาสนา ระหว่างทางขึน้มลู
คนัธกฏีุ เราก็สามารถมองเห็นคกุคมุขงัพระเจ้าพิมพิสาร และมีของขายตลอดทางรวมทัง้ขอทานทกุๆวยัทกุๆแบบ ทัง้พิการ
ตาบอดแขนขาพิการฯลฯ(บางครัง้ก็เป็นคนปกติแต่คลุมผ้าหลอกคนเล่นๆ)วันท่ีเราไปผู้คนท่ีมาแสวงบุญมากมาย มีทัง้
หลากหลายชนชาต ิเป็นท่ีนา่ปิติยิ่ง แต.่..เราก็เลยไม่มีโอกาสได้นัง่ฟังธรรมภาวนาได้นานๆเลย ไว้ครัง้หน้านะครับ แตเ่ราก็ยงั
มีท่ีสบัปายะอีกหลายแหง่รออยูค่รับ 

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215103898465043&set=pcb.10215104056869003&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7To40kErm6OWQuRnz16bPpUf7IlVJdD_sgaTMvRnc6oobCkq5ViWWT1qz6vySjPyeb99qL3auG_8Q
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215103898465043&set=pcb.10215104056869003&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7To40kErm6OWQuRnz16bPpUf7IlVJdD_sgaTMvRnc6oobCkq5ViWWT1qz6vySjPyeb99qL3auG_8Q


คณะเราออกจากเวฬวุนัแล้วจงึเดนิทางตอ่ไปนมสัการพระเจ้าองค์ด าและมหาวิทยาลยันาลนัทา ซึง่ท่ีน่ีเรามีเวลานัง่
ฟังธรรมภาวนากนัอยูน่านเกือบสามชม. โดยทา่นอาจารย์บญุมีได้แสดงธรรมอนัเป็นฐานเบือ้งต้นของการภาวนาท่ีส าคญัยิ่ง 

จะขอพอสรุปดงันีค้รับ.... 
เร่ิมด้วยหนึง่ในคณะของเราถามครูจารย์เร่ืองการภาวนา วา่เม่ือนัง่สมาธิแล้วเกิดเวทนาแตสู่้ ไมไ่ด้ บางครัง้ก็รู้สกึแปลกๆตวั
ลอยๆว่างๆเป็นต้น 

ทา่นวา่เป็นของปกตท่ีิเกิดขึน้กบัผู้ปฏิบตัทิกุๆคน เร่ิมต้นก็เหมือน ๆ กนั เพราะจิตถกูหลอกด้วยกิเลสตญัหาอปุทานเข้ามา
แทรก ตอ่สู้กบัความเจ็บความปวดเวทนาไมไ่ด้ จงึท้อถอยไป แท้ท่ีจริงเราต้องให้สตใิช้สมาธิ. ฝึกฝนให้เข้มแข็งเพียงพอ เม่ือ
ปรากฏเวทนาความเจ็บปวด แรกๆอาจต้องทนเอาก่อน ตอ่ไปเม่ือฝึกฝนนานเข้า ทา่นให้เราก าหนดรู้และปลอ่ยไป ครูจารย์
ทา่นสอนให้เอาสตเิข้าไปพิจารณาอารมณ์ทัง้ส่ีจากสตปัิฏฐานส่ี - กายเวทนาจิตธรรม พลิกแผลงลงไป เชน่ภาวนาพทุโธๆ ให้
เห็นอารมณ์ท่ีด าริอนัหนึง่ ผู้ด าริก็อนัหนึง่ เม่ือความอยากเกิดขึน้ อาการอยากท่ีใจสง่ไปท่ีกาย บางครัง้อยากท่ีกายส่งไปท่ีใจ 
ให้รู้เทา่ทนั พิจารณาได้ทนั เชน่นัง่ไปแล้วปวดเพราะเจ้าตณัหาความอยากแทรกมาวา่...อยากหายเจ็บ/อยากขยบั แท้จริงมา
จากกิเลศในใจเรานัน้เอง ทา่นให้แก้โดยให้มองย้อนมาท่ีจิตของเรา อย่าหลงไปกบั ตณัหาความอยากนัน้ๆ เม่ือไรท่ีเรายดึวา่
กายนีใ้จนีเ้ป็นของเรา เม่ือนัน้ก็ปฏิบตัติอ่ไมไ่ด้ เบญจขนัธ์นีไ้ปยดึไมไ่ด้ ต้องเอาปัญญาพิจารณา เจ็บปวดให้สกัแตว่า่ ให้สติ
สมาธิเราหนกัแน่นเพียงพอ ให้เห็น สขุ/ทกุข์ ก็ให้เป็นตวัของมนัเทา่นัน้ หน้าท่ีเราเพียงรับรู้ เป็นสกัแตว่า่. ไมย่ินดียินร้าย ดู
เฉยๆ แตต้่องมีพลงัสต ิสมาธิเพียงพอ จากการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง อยา่ได้คาดอยา่ได้หมาย นึกเอาเอง...(ส าคญัมาก) ให้
เห็นอารมณ์ปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้จริงๆ เพราะจิตรับอารมณ์ได้ท่ีละหนึง่เดียว เม่ือมีอาการถกูแทรก เชน่พทุโธเร่ิมหาย สตหิาย 
ตณัหาก็มาแทรกทนัที หลวงตาให้ดทูกุข์ท่ีเกิดให้เห็นความปวด แยกธาตแุยกขนัธ์ในขณะนัน้ๆจริงๆให้แยกกาย/จิต/เวทนาให้
แยกจากกนัไมย่ดึติดกบัมนัไมมี่ความอยากแทรกเข้ามา อยา่เอาตวัเราไปใส่ วา่เป็นตวัเราของเรา เชน่ เราเจ็บเราปวด เม่ือ
เป็นเชน่นีย้่อมปฏิบตัติอ่ไมไ่ด้ อยากขยบั อยากไมเ่จ็บ... ไมป่วดเป็นต้น เร่ิมใหม่ๆ ก็ให้สกัแตว่่าๆ ตอ่ๆไปก็ให้แยกกาย/ใจ แยก
เวทนากบักาย ออกมา ตอ่ไปก็พิจารณาให้แยกแตกออกจากตนไปเลย ละกาย ละใจไป.....ใช้สตปัิญญาพิจารณาสิ่งท่ีเกิดขึน้
เฉพาะหน้า ตอ่จิตตอ่ใจเรา ให้ได้ 

หลงัจากทา่นให้นัง่ไปสกัพกั บางคนทนไมไ่ด้ หายใจอึดอดั ต้องอดทนตา่งๆนานา เขาวา่เขาคิดใช้ค าวา่ เกิดขึน้ตัง้อยูด่บัไป
บริกรรมไป ทา่นว่าอยา่เอาค าพดูมาใช้ ต้องให้เกิดปัญญาพิจารณาได้จริงๆด้วย. อยา่ได้แตค่ดิเอาเอง ผู้ ท่ีท าได้เชน่นัน้จะต้อง
มีสภาวะธรรมละเอียด เข้าใจจริงๆวา่ท่ีเราเห็นนัน้ อะไรเกิด/อะไรดบั อย่าเอาแตค่ดิไปเองนะ อย่าให้จิตมนัหรอกเรานะ ให้ท า
ตอ่ไปนะ อยา่ท้อ แคนี่ก็้ยงัดี...เร่ืองจริงถ้าเป็นจริงอยา่งพดู จิตท่ีรู้ได้แวบเดียวก็พ้นแล้ว...ความหมาย-เป็นความคาดเดานะ 
ระวงัด้วย สญัญาถ้าใช้เป็นก็เอามาตอ่สู้ กิเลสได้ หรือใช้ผิดก็สง่เสริมกิเลสได้เชน่กนั... อาจสบัสนบ้างนะครับจ าได้ไมห่มด
ครับ กราบขออภยัด้วยนะครับ 

 
4 ธ.ค. ออกจากรร.เช้าก็มานัง่ฟังธรรมภาวนาท่ีปาวาลเจดีย์ ท่ีพระพทุธองค์ทรงปลงอายสุงัขาร และจ าพรรษาสุดท้ายก่อน
เดินทางไปปรินิพพาน ณ เมืองกสุินารา เรามาแต่เช้ายงัไม่คอ่ยมีคณะอ่ืนรบกวนจึงได้นัง่ฟังธรรมภาวนากนักว่าชัว่โมงคร่ึง
เสร็จแล้วก็ห่มผ้าทองรอบสถูปเจดีย์และเดินทางต่อไปรับทานอาหารท่ีรร.ไวสาลี เสร็จก็ออกไปท าบุญถวายจตปัุจจยัไทย



ธรรมร่วมสร้างถาวรวตัถแุละไทยธรรมถวายสงฆ์สามเณรชาวอินเดียกบัทา่นเจ้าอาวาสวัดไทยไวสาลีด้วยกนั ประมาณ2หม่ืน
บาทได้ครับ 

สรุปธรรมะ ณ ปาวาลเจดีย์-ความสงัเวช/ปิต-ิ 

ท่านว่าเรามาจาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธองค์ และกราบนมสัการสงัเวชนียสถาน ขอให้เราเกิดความสังเวช ระลึกถึง
พระคณุอนัยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ ให้เกิดปิติ รีบเร่งบ าเพ็ญเพียรติดตามพระพุทธองค์ไปให้ได้ เม่ือจิตสงบอ่อนโยนตาม
ธรรมแล้ว ธรรมใดผ่านเข้ามาเราก็จะรับไว้ได้อย่างดีสู่จิตสู่ใจของเรา แนวทางการปฏิบตัิเบือ้งต้นก็ขอให้พวกเราสกดักัน้ตญั
หาท่ีเกิดขึน้ในใจไม่ปล่อยตวัปล่อยใจ ให้ยึดถือก าหนดการจาริกบญุเราให้เป็นข้อวัตรปฏิบตัิ ให้ทกุคนในคณะมีใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน รักษาใจไว้อย่าลุแก่โทษ โทษะโมหะฯ เพราภาชนะท่ีเราจะรับบุญกุศลคือใจของเราอาจจะร่ัวทะลุได้ บุญท่ีมา
แสวงหาก็อาจจะสญูหายไปไม่อาจรักษาไว้ได้ ถ้าปลอ่ยตวัปล่อยใจมากไปก็อาจขาดทนุ ได้ ถึงแม้จะมาเป็นหมู่คณะแตก่าร
ปฏิบตัิก็ต้องพึ่งตนเอง อย่าปล่อยให้บญุท่ีเราตัง้ใจมาแสวงหาหลดุหายไประหว่างทางได้นะ. แล้วท่านก็ให้ภาวนาตอ่ไปสกั
ชม.พอเสร็จท่านก็ให้ส่งการบ้านมีคนหนึ่งในคณะถามว่า..."ไมพ่อใจกบัเสียงท่ีได้ยิน เห็นแสงสว่างก็พยายามก าหนดตามแต่
ปวดหวั"-ท่านสรุปให้ฟังว่า เพราะสติอ่อนไปไม่สามารถตามรู้อารมภ์ท่ีเกิดขึน้ได้จึงหลงไปกบัอารมภ์ภายนอก มีตญัหามา
แทรก ท าให้เกิดอาการตา่งๆท่ีวา่มา ทา่นให้แก้ไขโดยใช้ค าบริกรรม พทุโธ ให้ตอ่เน่ือง อย่าให้ขาด อย่าให้สะดดุแหว่งหวิ่นไป 
ให้ตอ่เน่ืองสิ่งเหลา่นีก็้จะไมเ่กิดขึน้ และให้ตามย้อนมาดท่ีูใจตนเอง เม่ือหลงออกไปภายนอก กลบัไปกลบัมาก็จะแก้อาการนี ้
ได้เชน่กนั ท่านว่าเวลาภาวนาต้องสงบระงบัจากความอยากความต้องการทัง้หลายท่ีเป็นตญัหามาคอยแทรกแซงการปฏิบตัิ
ภาวนาของเราเม่ือใจเราเพลอ เม่ือรู้ตวัไมห่ลงก็จะสงบระงบัใจตนได้และจะดบัตญัหาท่ีเกิดได้ เพราะมีสติระลึกรู้ได้ทนั ท่าน
วา่เอาภาวนาปทานมาพิจารณา ไว้-(ความเพียร มี 4 อย่าง คือ 1. สงัวรประธาน เพียรระวงัไม่ให้บาปเกิดขึน้ในสนัดาน 2. 
ปหานประธาน เพียรละบาปท่ีเกิดขึน้แล้ว 3. ภาวนาประธาน เพียรให้กศุลเกิดขึน้ในสนัดาน 4. อนรัุกขนาประธาน เพียรรักษา
กศุลท่ีเกิดขึน้แล้วไมใ่ห้เส่ือม)สรุป อยู่ในค าสอนของพอ่แมค่รูอาจารย์ท่ีมกัสัง่สอนเราเสมอๆคือ ให้ “ ส ารวมระวงั “ จงึจะมีสติ
ปอ้งกนัอกศุลท่ีเกิดในใจและก าจดัอกศุลท่ีจะเกิดขึน้แล้วได้ตอ่ไป พอสงัเขปนะครับ ของจริงไว้รอให้น้องๆอาสาเราถอดเทป
ออกมาท าหนงัสือธรรมะจากอินเดียมาแบง่ปันธรรมกนัครับ.... 

 
ออกจากวดัไทยไวสาลีก็ไปตอ่กนัท่ี วัดป่ามหาวัน กฏูาคารศาลาชมเสาอโศกท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุและงดงามท่ีสดุของอินเดีย ท่ีสดุ 
ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจ้าเคยเสดจ็มาท่ีเวสาลีหลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทบัท่ีกฏูาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นสว่นใหญ่ 
พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ท่ีเมืองแหง่นี ้และท่ีกฏูาคารศาลาน่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพทุธองค์ทรงอนญุาตให้พระนางมหาปชา
บดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพทุธองค์ พร้อมกบับริวาร สามารถอปุสมบทเป็นภิกษุณีได้เป็นครัง้แรกในโลก และในการ
เสดจ็ครัง้สดุท้ายของพระพทุธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวนมะมว่งของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้
อทุิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้ทรงจ าพรรษาสดุท้ายท่ีเวฬวุคาม และได้ทรงปลงอายสุงัขารท่ีปา
วาลเจดีย์ และเม่ือหลงัพทุธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มีการท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ณ วาลิการาม ซึง่ทัง้หมดล้วนอยูใ่น
เมืองเวสาลี 



ณ ท่ีน่ีเราก็ได้รับฟังธรรม บ าเพ็ญจิตภาวนา สวดมนต์ กนัเป็นท่ีช่ืนใจกลางแสงแดดอ่อนๆ เพราะไมค่อ่ยมีผู้คนมากนัมากนกั
ตอนเราไป ก่อนออกมามีคณะชาวพทุธอินเดียมาสวดมนต์ และมาขอกราบและถ่ายรูปกบัพระอาจารย์ด้วยความเคารพ พอ
สรุปพระธรรมท่ีรับฟังได้บ้างเล็กน้อยดงันีค้รับ 

ก่อนนัง่ภาวนาทา่นบอกวา่ท่ีแห่งนีเ้ป็นต้นก าเนิดของพระภิกษุณี นางปชาบดี โคตมี และเร่ืองเก่ียวข้องกบัราชวงค์ของทา่นท่ี
พากนับวชหมด แม้แตพ่ระราหลุท่ีบวชเป็นสามเณรตัง้แตเ่จ็ดขวบ จนบรรลธุรรมเหมือนสามเณรตสิสะท่ีบรรลธุรรมตัง้แตเ่จ็ด
ขวบเชน่กนั ตอ่มาทา่นก็แสดงธรรมเร่ืองนางปตาจาราท่ีทกุข์แสนทกุข์สญูเสียทกุสิ่งจนเป็นบ้า แตไ่ด้พระพทุธองค์โปรดจน
บรรลธุรรม แล้วทา่นจงึแสดงเร่ืองทกุข์ ท่ีพวกเราถกูกิเลศหลอกเสมอเหมือนเหย่ือท่ีติดกบัเบ็ด ตวัส าคญัคือตณัหา เหตแุหง่
สมทุยัเม่ือเรางบัเหย่ือก็จะติดเบ็ดไปด้วย แม้บางครัง้รู้ทัง้รู้แตก็่ไมอ่าจห้ามใจเชน่ยาบ้า เหล้าฯลฯ เพราะใจไมมี่ก าลงัท่ีจะหกั
ห้ามได้ ถ้าเรามาพิจารณา เราจงึทราบว่าสิ่งเหลา่นีคื้อสาเหตขุองทกุข์-สมทุยั เราต้องเอาค าสอนของพระพทุธองค์มาแก้คือ
มรรค ได้แก่ ศีลสมาธิปัญญา เบือ้งต้นของฆราวาสได้แก่ทาน เป็นการเร่ิมต้นละอตัตาตวัตนของตนไป เร่ิมก้าวไปสูท่างดีงาม 
ทานนัน้ไมใ่ชห่นึง่ตอ่หนึง่ แตใ่ห้หนึง่ได้ผลร้อยเทา่พนัทวี ขึน้กบัใจของเรา เชน่เดียวกบับาปก็เชน่กนั ท าหนึง่ได้ผลร้อยเทา่พนั
ทวีเชน่กนั พระสงฆ์สาวกจงึท าตามพระพทุธองค์ท่ีทรงบ าเพ็ญเพียรอยา่งถึงท่ีสดุๆของทาน ศีล และปัญญา สร้างบารมีทัง้30
ทศัน์ อยา่งสมบรูณ์สดุๆ. หลงัภาวนาตากแดดทา่นก็ให้ข้อคิดอีกเล็กน้อย ว่าความร้อนกายจากไอแดดยงัน้อยกวา่ร้อนจากใจ 
ให้หดัพิจารณาให้เป็น การเจ็บการปวดจากนัง่ภาวนาก็เช่นกนั เม่ือยดึวา่เป็นเราจงึร้อน เจ็บ ปวดนะ พิจารณาได้ก็สกัแตว่่าผู้
ดผูู้ รู้มิใช้ผู้ เจ็บผู้ปวด 

 

มหาสถูปแห่งเกสเรีย หรือท่ีในปัจจุบนัเรียกว่า เกสริยา, เกสเรีย (องักฤษ: Kesaria, อกัษรเทวนาครี: केसरिया) เป็น
สถานท่ีตัง้ของมหาสถูปพบใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย สถานท่ี
ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีทรงประทานแก่ชาววัชชี 
เม่ือครัง้พุทธกาลเกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวชัชีและมลัละต่อ
กนั (รัฐพิหารในปัจจบุนั)แตไ่ม่ใช่สถานท่ีแสดงกาลามสตูร ดงัท่ีเข้าใจกัน 
เพราะสถานท่ีแสดงกาลามสตูรนัน้ อยู่ในแคว้นโกศล แตส่ถปูเกสเรีย อยู่
ในแคว้นวชัชีตอ่กนักับพรมแดนแคว้นมลัละ เดิมมหาสถปูแห่งเกสเรียไม่
เป็นท่ีรู้จกัและไม่เป็นจุดส าหรับจาริกแสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลงัจาก

กองโบราณคดีอินเดียได้ขุดค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถปูโบราณท่ีมีความเส้นผ่านศนูย์กลางถึง 1,400 ฟุต สงูถึง 51 ฟุต 
(เดิมอาจสงูถึง 70 ฟุต) ซึ่งท าให้มหาสถปูโบราณท่ีค้นพบใหม่นีก้ลายเป็นมหาสถปูท่ีใหญ่ท่ีสดุในอินเดีย มีลกัษณะคล้ายกบั
เจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถปูบุโรพทุโธ ซึ่งท าให้มีผู้สนันิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริยานีเ้ป็นต้นแบบของมหาสถูปทัง้
สอง  โดยมหาสถปูแห่งเกสเรียเป็นสถปูเดียวกบัท่ีปรากฏในบนัทึกของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีเคยจาริกแสวงบญุมายงัสถานท่ีแห่งนี ้
ทา่นได้กลา่วไว้วา่สถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีตัง้ของพระมหาสถปูท่ีประดษิฐานบาตรของพระพทุธองค์ท่ีพระพทุธเจ้าทรงประทานแก่
ชาววัชชีเมืองไวสาลีท่ีตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครัง้สุดท้าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพ่ือเสด็จดบัขันธปริ



นิพพาน เกสริยาในปัจจบุนัอยู่ห่างจากกุสินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ในเขตรัฐพิหาร ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยงั
เมืองกสุินารา  

 

5 ธ.ค. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานท่ีปรินิพพานของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ภายใต้การดแูลของพระ
เดชพระคณุ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวดัไทยพุทธคยา หวัหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล พระ
ครูนรนาถเจตยิาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีดแูลวดัไทยกสุินาราเฉลิมราชย์ ได้มอบของท่ีระลกึให้กบัคณะมลูนิธิดวงแก้ว
ฯ ได้ให้การปฏิสันถารพวกเราอย่างดี ท่านดีใจท่ีพวกเราได้มาเย่ียมอีกครัง้ เพราะเราได้มาร่วมสร้างวัดแห่งนีต้ัง้แต่เร่ิม
ก่อสร้างกับท่านเจ้าคณุวีรยุทธ วดัแห่งนีพ้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร.9 ได้ออกแบบเอง ได้ทรงมอบทุนส่วนพระองค์5.5
ลบ. มอบพระบรมสารีริกธาต ุส่วนหนึ่งท่ีรับมอบจากอินเดียสมยัรัชกาลท่ีห้า และเส้นพระเจ้าท่ีปลงก่อนทรงออกผนวช และ
ยงัด าริให้สร้างโรงพยาบาลไว้ด้วย สมยัก่อนรักษาฟรี ตอ่มาก็เป็น 5 รูปี 8 รูปี 10 รูปี แตว่นัทกุๆพระจะรักษาฟรีให้ชาวบ้านได้
ระลกึถึงพระบรมศาสดาด้วย สมเดจ็พระเทพได้มาวางศิลาฤกษ์ สมเด็จญาณฯได้มาฉลองพระอโุบสถ ฯ พวกเรามาครัง้นีเ้รา
ได้ถวายปัจจยัให้แก่ทางวดัรวมประมาณ 120,000 บาท เพ่ือร่วมบญุกศุลกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร.9 ตอ่ไป ถวาย
เป็นพระราชกศุลเทิดพระเกียรตพิระองค์ทา่นผู้ เป็นท่ีรักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทกุคน 

 
เช้านีค้รูจารย์ทา่นเมตตาแสดงธรรมเร่ืองข้อวตัร ข้อวตัรคืองานท่ีเราต้องท าประจ า ถ้าไมท่ าก็ขาดข้อวตัร บางคนหนีหลบเล่ียง
แล้วนึกว่าเก่งฉลาดแท้จริงนัน้ตรงข้ามกนั เพราะข้อวตัรเป็นการฝึกฝนอบรมกายใจ โดยเฉพาะพระสงฆ์ ท ามากก็ได้ผลมาก 
เพราะศาสนาเราต้องมีกิริยามีการกระท าจงึเกิดกศุล/อกศุลกรรม ผลยอ่มมาจากเหต ุเหตเุกิดยอ่มมีผลเกิดแนน่อน เราจงึต้อง
พยายามกระท าดี ไมท่ าสิ่งไม่ดี ให้มองเข้าไปในใจของเราจะสามารถเห็นผลท่ีเราสร้างเหตไุด้ กรรมจึงตามติดในจิตในใจเรา
ไปได้ทุกภพชาติภพ อาการของใจท่ีแสดงออกมา เช่น เวทนา สัญญา การปรุงแต่งในใจ ทางดีและไม่ดี ปกติเรามักมอง
รวมๆกนัเป็นตวัเป็นตนของเรา ไม่สามารถแยกได้. แตพ่อเราศกึษาพทุธศาสนาไปก็จะแยกแยะขนัธ์ทัง้ห้าได้ เม่ือปฏิบตัิมาก
ขึน้ๆจนสามารถรู้ว่าขนัธ์ทัง้ห้านีไ้มใ่ช่เราไมใ่ชต่วัตนของเรา แตอ่ยา่เอาสญัญาไปคาดไปหมายผลของการปฏิบตั ิเพราะจะละ
ได้เพียงในความคิดเรา เม่ือละได้จริงปฏิบตัิได้จริงก็จะหลดุพ้นจากทกุข์ได้ เราจึงต้องพากนัปฏิบตัิภาวนา ผลของกรรมท่ีเรา
ท า บางครัง้ก็ส่งไปทางดี บางครัง้ก็ไม่ดี เช่นป่านไปพกับนสวรรค์หรือรับโทษในนรกเป็นท่ีพกัระหว่างทาง ขอให้เราตัง้ใจท า
ความดี มากขึน้ๆ จนส าเร็จสมบรูณ์ 

 

"มอบเคร่ืองอปุโภคบริโภคชาวเมืองกสุินารา ๑๐๐ ชดุ  วนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙" 

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีดแูลวดัไทยกสุินาราเฉลิมราชย์ น าคณะพล.ร.ต .นพ.ดร.ปิโยรส ปรียา
นนท์ และคณะมลูนิธิดวงแก้วในพระสงัฆราชปูถัมภ์ มอบเคร่ืองอปุโภคบริโภคแก่ชาวเมืองกสุินารา ๑๐๐ ชดุ ประกอบด้วย 



ข้าวสาร ผ้าหม่ ถัว่ดาล แปง้สาลี เกลือ ๑๐๐ชดุ รวมประมาณ ๑๕๐ ๐๐๐ รูปี แตส่ิ่งท่ีเราจกัมอบให้นีก็้มีทกุอยา่งท่ีครอบครัว
เขาครอบครัวหนึ่งๆจะอยู่ได้สบายๆในหนึ่งเดือน เราจึงได้เห็นรอยยิม้อย่างสดช่ืนของทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ ชาวคณะมูลนิธิฯยิม้
น้อยยิม้ใหญ่ เห็นแล้วปลืม้ใจจริงๆครับ 

กิจกรรมในการบ าเพ็ญกุศลครัง้นี ้เพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิพิตร วนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 
น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุมิได้ท่ีมีตอ่พสกนิกรชาวไทย ท่ีทรงสิริราชสมบตัิด้วยทศพิธราชธรรม เป่ียมด้วย
พระปรีชาสามารถ พระอจัฉริยภาพ และพระวิสยัทศัน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสกุร่วม
เย็นใต้ร่มพระบารมี ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคณุอนัประเสริฐยิ่ง 

 
มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถปูโบราณท่ีถกูสร้างขึน้ตรง สถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธสรีระของ พระพทุธเจ้า 

พวกเราได้มีโอกาสมานัง่ฟังธรรมปฏิบตัภิานากบัครูจารย์บญุมี 

พอสรุปได้ดงันี:้- ณ ท่ีถวายพระเพลิงพระสรีระของพระพทุธเจ้าในวนัท่ีเจ็ดหลงัทรงปรินิพพานภายหลงัจากท่ีพระมหากสัสปะ
ได้มากราบพระสรีระเป็นครัง้สดุท้าย แล้ว. ไฟก็ลกุไหม้เองโดยเหลา่เทวดาทัง้หลาย ในการนีมี้ของบางสว่นท่ีไมไ่หม้ไฟ เชน่ผ้า
ขาวท่ีห่อพระพุทธสรีระชัน้แรกและชัน้สุดท้าย พระเขีย้วแก้ว พระรากขวัญเป็นต้น ท่านให้เราพิจารณาว่าสงัขารทัง้หลาย
เกิดขึน้ต้องดบัไป แตถ้่ายงัมีเหตอุยู่ก็ยงัต้องเกิดอีก เพราะจิตเม่ือชอบสขุก็ยดึเข้ามา สิ่งไม่พอใจก็ผลกัออกไป เกิดโลภ โกรธ  
หลง วนไปมาอยู่เช่นนี ้เกิดนามรูปวนอยูใ่นวฏัฏะ พระพทุธองค์จึงชีใ้ห้เห็นว่าความไมรู้่ หรืออวิชาท่ีท าให้เราหลงติดยึดตวัตน
ท่ีไม่ใช่ของเรานีเ้อง. ท่ีท าให้เราไมส่ามารถหลดุออกไปได้ เพราะเรายดึติดในสงัขารองค์ประกอบคือขนัธ์ทัง้ห้า ว่าเป็นตวัเรา
ของเรา ท่านจึงสอนเร่ืองปฏิจสมุทบาท ทัง้การเกิดและการดบัของอวิชาให้เข้าใจ เม่ือเข้าใจทัง้แนวทางการเกิดและแนว
ทางการดบั ให้ใช้การปฏิบตัภิาวนาเข้าใจพิจารณาสิ่งกระทบตา่งๆให้เราสามรถไม่ตดิยดึไมด่งึเข้าผลกัออก เชน่พิจารณากาย
นีเ้ป็นอาการ 32 นัน้ไม่เป็นตวัเราของเรา สกัแต่ว่าเป็นสิ่งต่างๆท่ีมาประกอบเป็นเรา เราก็จะสามารถตดัชาติภพไปได้บ้าง
แล้ว. วัฏฏะก็สัน้ลงๆ เห็นรูปเป็นธาตุทัง้ห้า เห็นนามธรรมเช่นเวทนา อารมภ์ท่ีเกิดก็ไม่ใช่เราไม่ยึดรู้แล้วให้ปล่อยไป ใช้
สติปัญญามองให้เห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไป ตวัตนก็เบาสามารถดบัตณัหา กิเลสและอปุาทานได้ ตอ่ไป......สดุท้าย
ทา่นให้พรให้พวกเราสามารถเดนิตามรอยพระบาทพระพทุธองค์ ดบัสิน้สงัขารให้ได้ทกุๆคน 

 
“สาลวโนทยาน” สถานท่ีเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถ่ินวา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) 
ธรรมะ ณ สาลวโนทยาน (หลงับริจคทานให้พ่ีน้องชาวอินเดียแล้วด้วยความปลืม้ปีตใินใจ) 

ทาน-เป็นเคร่ืองส่งเสริมในการปฏิบตัิ ทานเป็นผลจากใจท่ีเสียสละ ไม่ใช้ให้หนึ่งได้หนึ่งแตเ่ป็นร้อยเท่าพนัทวี ส่งผลไปไม่มี
ขอบเขต สร้างพลงัในใจของเรา ให้ทานง่ายก็ลดละตวัตนง่าย อยู่ภพชาติใดก็ไม่อดไม่อยาก ท าอะไรก็จะสะดวกขึน้ รู้จัก



เสียสละ ไม่ได้มองว่าสิน้เปลืองให้มองข้ามความตระหน่ีเสีย อาหารจะเข้าปาก แต่เห็นประโยชน์ก็สละได้ เช่นอนาทบิณฑิก
เศรษฐีเป็นต้น ทานท่ีเราร่วมท าในวนันีก็้เป็นบญุเป็นกศุลไพศาลไมมี่ประมาณ ให้มองให้ทะลเุกิดความสขุให้เป็นบาทฐานใน
การประพฤติปฏิบตัติอ่ๆไป ทานจึงเป็นเคร่ืองขดัเกลาความตระหน่ี ลดอตัตาตวัตนลง ท าให้ความทกุข์จากความยดึตวัตนถือ
เนือ้ถือตวัให้ลดลงๆ โมทนากบัคณะเราด้วยนะ 

สงัเวชนียสถานแหล่งท่ี ๔ กุสินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมลัละ 
อยูต่รงข้ามฝ่ังแม่น า้คูก่บัเมืองปาวา เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ท่ีพระพทุธเจ้า
เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้า “สาลวโนทยาน” สถานท่ี
เสด็จดบัขันธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถ่ินว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-
Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจ้าชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีร์ว่า เมืองนีเ้คยเป็นท่ีปรินิพพานของ
พระพทุธเจ้าพระนามวา่ผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์หลายครัง้ เคยเป็นราช
ธานีนามวา่กสุาวดีของพระเจ้ามหาสทุสัสนจกัรพรรด ิปัจจบุนักสุินารามีอนสุรณ์สถานท่ีส าคญั
คือสถปูใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุวิหารปรินิพพานซึ่ง

เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยูภ่ายในและมีซาก ศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 

 

 

6 ธ.ค. ลมุพินี เช้าตีห้าอากาศเย็นมากจึงมิกล้านิมนต์ออกมาท าวตัรเช้า เราจงึได้แตส่วดมนต์ท าวตัรเช้ากนัเองท่ีหอพระของ 
รร.พทุธมายา เสร็จแล้วก็เดินทางไปวิหารมายาเทวี ในสวนลมุพินี  ฟังธรรมนัง่ภาวนากนัใต้ต้นโพธ์ิริมสระน า้ใจความโดยย่อ 
เร่ืองการเกิด ดงันี:้- การเกิด-คือปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกเพราะตามมาด้วย ความแก่ ความเจ็บ การตายฯ ท าให้เกิดการสืบ
ตอ่ของกองสงัขาร ของรูป/นาม พระพทุธเจ้าทา่นเห็นสจัจนีจ้ึงหาทางท่ีจะไม่เกิดอีก ไม่ใชไ่มต่าย ท่านจงึแสวงหาเหตขุองการ
เกิด และแนวทางท่ีจะไม่ต้องเกิดอีก ท่านว่าอวิชชามาปรุงแต่งเป็นกองสงัขาร เกิดรู้/นาม ขึน้ เราจึงหลงและยึดสิ่งตา่งๆมา
เป็นตวัเราของเรา หลงไปกยัสิ่งรอบตวั ชอบก็ดงึเข้ามาไม่ชอบก็ผลกัออก ท าให้เรายิ่งติดอยู่ในโลกไม่สามารถหลดุจากวฏัฏ
ได้ พระพุทธเจ้าจึงมีพระคณุอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะพาเราน าเราออกจากความทุกข์นี ้ท่านสอนการปฏิบตัิภาวนา ใช้สติตามรู้สิ่งท่ี
มากระะทบเช่นเสียงดงัรอบตวัเรา ฟังแล้วรุ้ แตไ่ม่ไปพอใจไม่พอใจกบัมนั ให้ย้อนเข้ามาสู่ใจ พิจาณาท่ีใจแล้วใช้ปัญญารับรู้
แล้ววางลงไมตดึยดึในอารมภ์นัน้ๆ ได้แคส่กัแตว่า่เสียงเป็นต้น ให้ใช้เสียง หรือสิ่งท่ีมากระทบนัน้มาจดุประกายให้เกิดปัญญา
ได้ แต.่...สติสมาธิ เราต้องหนกัแนน่ ใจต้องมีความสงบพอควรแล้ว ท าตวัเหมือนใยแมงมมุ แครั่บรู้ว่ามีสิ่งกระทบแตไ่ม่วิ่งไป
รับไปหามนั ไม่ต้องวิ่งไปหาเหย่ือทุกครัง้ไป รอให้เหย่ือสงบแล้วจึงไป เหมือนเราเอาสิ่งกระทบมาพิจารณา รับรู้แตไ่ม่วิ่งงับ
เหย่ือนัน้ สต ิสมาธิ ปัญญาเราก็ได้พอควรแล้ว 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215128851048842&set=pcb.10215128883209646&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5A98n4gwewvIAhcuaBXg3N67z6gJteY8BjtHF7GN1woSlPdjnVOeXxGp6hdC1H6pRBDOB-I6dVIMr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215128851048842&set=pcb.10215128883209646&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5A98n4gwewvIAhcuaBXg3N67z6gJteY8BjtHF7GN1woSlPdjnVOeXxGp6hdC1H6pRBDOB-I6dVIMr


 

วัดไทยลุมพนีิ ตัง้อยูใ่นปริมณฑลสงัเวชนียสถานท่ีประสตูขิองพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ณ สวนลมุพินีวนั ราชอาณาจกัรเนปาล 
สร้างขึน้ด้วยศรัทธาของพทุธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแหง่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั โดยใช้งบประมาณแผน่ดิน 
และผู้ ศรัทธาร่วมท าบุญ ท าสัญญาเช่าท่ีดิน จากรัฐบาลเนปาล จ านวน ๒ แปลง รวมพืน้ท่ี ๕ เอเคอร์ (๑๓ ไร่เศษ)เป็น
ระยะเวลา ๙๙ ปี เพ่ือเป็นการบชูาคณุพระพทุธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรง
ครองสิริราชสมบตัิ ครบ ๕๐ ปี ปัจจุบนัพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ท่านท ากิจกรรม 
มากมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่นบวชสามเณรเนปาล ท าโครงการให้การศกึษาเยาวชนเนปาล ออกหน่วยแพทย์
ช่วยเหลือผป.ชาวเนปาลเป็นต้น วดันีเ้รากราบถวายปัจจยัประมาณ 49000 บาท รวมทัง้ปัจจยัร่วมสร้างวดัไทยรามคามอีก 
100000 บาท กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นท่ีมีสว่นในบญุกศุลครัง้นี ้

 
รามคาม  "รามคามสถูป นครเทวทหะ" คณะเราออกจากวดัไทยลมุพินี ผา่นแมน่ า้โรหินีไปสูร่ามคามสถปู ผ่านวดัไทยราม
คามท่ีก าลงัก่อสร้างอยู่ด้วยแตไ่ม่มีเวลาเราเลยไปสวดมนต์ฟังธรรมภาวนากนัท่ีรามคามสถปูเลย สถปูแห่งนีย้งัไม่ทราบแน่
ชดัว่าบรรจสุิ่งใด มีตัง้แต ่ทะนานทองตวงพระบรมสารีริกธาต ุหรือและอาจเป็นพระบรมสารีริกธาต ุและพระอฐิัธาตขุองพระ
บรมสานุวงค์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามครูจารย์ท่านให้เราตัง้ใจนึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ จะกราบระลึกท่ีใดก็ถึงพระพุทธองค์ทุกครัง้ไป ท่านให้ข้อคิดว่า ไม่ว่าเราจะภาวนาท่ีใด จะหนีเสียงย่อมท าไม่ได้ 
เพราะเรามีหูรับเสียงผ่านมายงัใจ แต่ถ้าเรามีสติสมาธิดีพอ เสียงท่ีมากระทบ ผ่านปัญญาก็ท าให้เราแยกแยะธรรมได้เป็น
ประโยชน์มากกว่าโทษ ท่านให้เราเร่งพากเพียรเหมือนใช้ไม้สีไฟ ต้องท าตอ่เน่ืองจนเกิดประกายไฟตอ่เน่ืองไปจนเกิดไฟให้ได้ 
จะได้ตอ่สู้กบักิเลสตณัหาอปุาทานได้ในท่ีสดุ 

 

 

วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ส าหรับท่านท่ีเดินทางไปสกัการะพทุธสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล เกือบแทบจะทุก
คณะต้องแวะท่ี ศนูย์ดแูลผู้แสวงบญุชาวพทุธ ณ วดัไทยนวราชรัตนารามแหง่นี ้เพราะเวลาท่ีใช้ในการผา่นดา่นอินเดียเนปาล
นานมากๆบางครัง้เกือบสองชม.ได้ พระธรรมทูต น าโดยท่านเจ้าคุณวีรยุทธ จึงด าริจัดสร้างวัดนีข้ึน้ดูแลนักแส วงบุญ
โดยเฉพาะชาวไทย พวกเราจึงได้โอกาสดีๆท่ีมาเข้าห้องน า้ พักทานโรตีแสนอร่อย พกัผ่อนและท าบุญกัน ปัจจุบนัทางวัด
ก าลงัขยายท่ีออกไปข้างๆอีกเพ่ือท าเป็นท่ีพกัสงฆ์และนกัแสวงบญุ เราจึงร่วมกนัถวายปัจจยัไทยธรรมราวหนึ่งหม่ืนบาทร่วม
บญุกบัทา่นด้วย 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215129211857862&set=pcb.10215129403902663&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoCoWmG0Hu8W2oAOqUULz2ON6ykLJ3U8nt6_5Pz7X1IIm4g-VWb_6Z-UUVlTyw_v_KUPvdfs0M1Xee
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215129211857862&set=pcb.10215129403902663&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoCoWmG0Hu8W2oAOqUULz2ON6ykLJ3U8nt6_5Pz7X1IIm4g-VWb_6Z-UUVlTyw_v_KUPvdfs0M1Xee


 
7 ธ.ค. คณะเราออกจากรร.ไปท าบญุท่ีวัดไทยเชตวัน วดัท่ีเราช่วยซือ้ท่ีสร้างวดัและร่วมสร้างเสนาสนะด้วยมาตัง้แต่เป็น
พืน้ท่ีโล่งๆ มาครัง้นีเ้ราจึง ช่วยสร้างกฎีุอีก15000฿ พวกเราท าวตัรเช้ากนัท่ีมลูคนัธกฏีุจ าลอง ครูจารย์ท่านแสดงธรรมแตผ่ม
ลืมไปแล้วครับไม่ได้โน๊ตไว้ประมาณ สกั15-20นาทีหลงัท าวตัรเช้า เสร็จแล้วเดินชมบริเวณวดัท่ีขยายออกไปอย่างมาก และมี
อาคารท่ีพกัผู้แสวงบญุท่ีใหญ่ใหม่สวยงามด้วย ต่อด้วยไปท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย์ เสร็จแล้วจึงไปชมบ้านท่านอานาถบิณฑิก
เศรษฐี และบ้านทา่นองคลุิมาลใกล้ๆ วดัด้วย 

 
เรามานัง่ฟังธรรมภาวนาท่ีวดัพระเชตวนัตัง้แตบ่า่ยจนหนึง่ทมุได้อากาศหนาวมากหลายคนก็เร่ิมไอจามแล้วเลยเลิกเร็วกวา่
ก าหนดเดมิคือสามทุม่ครับ ครูจารย์เมตตาน าภาวนาครัง้แรกด้านหลงัมลูคนัธกฎีุ พอตกเย็นก็ย้ายมาภาวนาบนมลูคนัธกฎีุ
ครับ 

“ แม้ไมมี่เงินทองมากองสร้างวดั...แตก็่สร้างบญุใหญ่ได้ด้วยการภาวนา”. ธรรมพอสงัเขป...ณ เชตวนัแหง่นี.้ 

ท่ีน่ีคือวดัเชตวนัท่ีมีผู้แสวงบุญจากทุกชาติทุกสารทิศมากราบระลึกคณุพระพุทธเจ้าซึ่งท่านประทบัอยู่นาน19พรรษา ใน
ศาสนานีมี้ข้อปฏิบตัิเช่น ให้ทาน รักษาศีล ทานนัน้ดีแตศี่ลนัน้มีข้อปฏิบตัิมากกว่า ศีลจึงส าคญักว่า เราต้องมีสติจึงรักษาศีล
ให้บริสทุธ์ิได้ เป็นการระงบัตณัหาได้อย่างดี แตมี่ข้อปฏิบตัิท่ีส าคญักว่าคือภาวนา ท าความสงบให้แก่หวัใจถึงแม้จะท าทาน
เท่าท่านเศรษฐีไม่ได้ เราก็เร่งมาภาวนากนัจะได้ผลอานิสงค์มาก เพราะสามารถน าไปสู่การพิจารณาใช้ปัญญาให้เห็นความ
ไม่เท่ียง หรือไตรลกัษณ์ได้นัน้ก็ยิ่งส าคญัมาก เม่ือเห็นได้การยึดมัน่ถือมัน่ในกายนีก็้จะลดน้อยลงจนหมดไป ลองมาภาวนา
กนัด ูท าใจให้สงบ เวทนาท่ีเกิดขึน้ท าให้เราอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวด -ตณัหาเร่ิมเข้ามาแทรกแล้ว พอขยบัความเจ็บปวดก็
คลายลง เราก็เสร็จ ยอมจ านนตอ่ตณัหาแล้ว ให้เราเร่ิมใหม่ใช้สติมาพิจารณากาย ตามรู้เวทนา หรือจิตหรือธรรมก็ได้ มอง
พิจารณาให้ระเอียดเวลาเจ็บปวดก็มองให้เห็นว่ากายกับใจนัน้ไม่ใช่อันเดียวกัน การพิจารณาจิตเบือ้งต้นก็ให้พิจารณา
อารมณ์ปัจจุบนันัน้ๆ การพิจารณาธรรม ก็ติดตอ่กาย/จิต/เวทนา นัน้เอง ไม่ว่าเราจบัอะไรก็จะสามารถเห็นได้ทุส่วนเหมือน
เหรียญเดียวกันแตม่องคนละมมุ แตถ้่าเราแพ้ตณัหา เราก็จะเบื่อ อยากเลิก อยากขยบั ลดความเล่ือมใส่ศรัทธาลง เม่ือเป็น
บอ่ยๆก็ปฏิบตัิตอ่เน่ืองไม่ได้แล้ว เราเห็นไหม ทกุๆคนท่ีมาแสวงบญุก็เอากายเอาวาจามาสวดมนต์อ่อนน้อมตอ่พระรัตนตรัย 
แตเ่ทา่นัน้ยงัไมเ่พียงพอ การพิจารณาเข้าสูจ่ิตใจนัน้จ าเป็นต้องปฏิบตั ิใช้ความเพียรอยา่งตอ่เน่ือง พยายามพฒันาปัญญาให้
เกิดขึน้ การภาวนาก็จะก้าวหน้าไปได้จะมีก าลงัใจมีความเพียรท าตอ่ๆไปได้ใช้ความตัง้ใจ ตอ่สู้ กิเลสได้ท่ีละน้อยๆเราก็จะมี
ก าลงัมากขึน้ ภาวนาได้ดีขึน้ๆ ความเบื่อหนา่ยก็จะน้อยลงเพราะเราจ าหลกัได้แล้ว การภาวนาก็จะไมล่ด ละยอ่ถอย จะตัง้ใจ
ได้ดีขึน้ๆ พฒันาจิตใจ ชีวิตก็จะมีศีลมีธรรม มีทาน มีธรรมน าทางในชีวิต ลดรอนความทกุข์ลง เราโชคดีแล้วท่ีมีโอกาสได้พบ
พระพุทธศาสนา มีการตัง้ตนชอบ มาจาริกทกุข์ยากอย่างไรก็เสียสละกันมาทัง้ทาน ศีล และ ภาวนา อนุโมทนากบัพวกเรา



ด้วย ถ้าเราทดถอยปล่อยตวัหลุดไปเช่นเกิดมาเป็นสตัว์ กว่าจะหลดุจากความเคยชินนัน้ๆได้ก็แสนยากแล้ว พยายามตัง้อก
ตัง้ใจกนัให้ดีนะอยา่ยอ่ท้อพลาดได้นะ 

 
8 ธ.ค. ท าวัตรเช้า ฟังธรรมภาวนา ณ รร.นิกโก้ ก่อนออกเดนิทางไปพาราณสี สรุปข้อธรรมมาแบง่กนันะครับ 

-**ระหวา่งภพหน้ากบัวนัพรุ่งนี ้เราจะพบสิ่งใดก่อน**- 

ความตายผ่านมาถึงเราได้อย่างรวดเร็วมิอาจรู้ได้ ความจบชีวิตนัน้ง่ายดาย เพียงอวยัวะไม่ท างาน หยดุท างานก็จบแล้ว ไม่
อาจมีอะไรมาบอกล่วงหน้าได้ ท่านให้ลองย้อนเวลากลับไป จนถึงเวลาท่ีเซลของพ่อมารวมกับแม่ ลองพิจารณากันดู 
คณุธรรมของมนุษย์นัน้ต้องมีพืน้ของศีลห้า มีความระอายแก่ใจเจ้าของ มิอาจข้ามไปท าผิดได้ ซึ่งเป็นเทวธรรมทัง้หิริและ
โอตปัปะ การเป็นมนษุย์นัน้ ควรมีหลกัของธรรม เช่นหวัใจเศรษฐี***ออุากะสะ***ทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์ เป็นหลกัธรรมใน
พุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หวัใจเศรษฐี "อุ อา กะ สะ" อาจเรียกสัน้ ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
(เน่ืองจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีประโยชน์ ซ า้ซ้อนกันสองค าก็ได้) หรืออาจเรียกเต็ม ๆ ว่า 
ทิฏฐธัมมิกัตถสงัวตัตนิกธรรม 4 หมายถึง ธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในปัจจุบนั หลกัธรรมอนัอ านวยประโยชน์สุขขัน้ต้น 
เพ่ือประโยชน์สขุสามญัท่ีมองเห็นกนัในชาตินี ้ท่ีคนทัว่ไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น อนัจะส าเร็จด้วยธรรม 
4 ประการ คือ 

อฏุฐานสมัปทา ถึงพร้อมด้วยความหมัน่ เช่นขยนัหมัน่เพียร เลีย้งชีพด้วยการหมัน่ประกอบการงาน เป็นผู้ขยนัไม่เกียจคร้าน
ในการงานนัน้ ประกอบด้วยปัญญาเคร่ืองสอดสอ่ง อนัเป็นอบุายในการงานนัน้ ให้สามารถท าได้ส าเร็จ 

อารักขสมัปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ท่ีหามาได้ด้วยความขยนัหมัน่เพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภค
ทรัพย์เหลา่นัน้ไว้ได้พร้อมมลู ไมใ่ห้ถกูลกั หรือท าลายไปโดยภยัตา่งๆ 

กลัยาณมิตตตา คบคนดี ไมค่บคบชัว่ อยู่อาศยัในบ้านหรือนิคมใด ยอ่มด ารงตน เจรจา สนทนากบับคุคลในบ้านหรือนิคมนัน้ 
ซึง่เป็นผู้ มีสมาจารบริสทุธ์ิ ผู้ ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 

สมชีวิตา อยู่อยา่งพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเส่ือมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลีย้งชีพพอเหมาะ ไมใ่ห้สรุุ่ยสรุ่ายฟมูฟายนกั 
ไมใ่ห้ฝืดเคืองนกั ด้วยคดิวา่ รายได้ของเราจกัต้องเหนือรายจา่ย และรายจา่ยของเราจกัต้องไมเ่หนือรายได้ 

ทา่นให้รู้จกัหาทรัพย์ เก็บรักษาทรัพย์ ต้องรู้จกัคบกลัยาณมิตร โดยเฉพาะในครัวเรือน ต้องไมด่ถูกูดหูมิ่นกนั ต้องเอาธรรมเข้า
ตดัสิน ใครมีธรรมมากกว่าให้ตามคนนัน้ ท่านให้เป็นคูบ่ารมีเหมือนพระเวสสนัดร เอาทานข่มความตระหน่ีความโลภในใจให้
จนหมดทุกๆสิ่งทุกอย่าง เอาเมตตาข่มความโกรธเช่นตอนพระอินทร์มาขอนางมทัรีเป็นต้น สุดท้ายต้องรู้จกัใช้สอยให้พอดี
เหมาะสม เป็นประโยชน์ในภพนี ้ส่วนประโยชน์ในภพหน้า ก็เป็น ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา เป็นต้น ส่วนประโยชน์อย่างยิ่ง



สงูสุดคือนิพพาน ใช้ปัญญาน าพิจารณาให้พ้นไปจากวฏัฏะนี ้ธรรมะวนันีท้่านมอบให้คณะจาริกเรา ท่านอวยพรให้ได้เป็น
กลัยาณมิตรกนัชว่ยเหลือเกือ้กลูกนัและกนัโดยเฉพาะในทางธรรม เหมือนเป็นเพ่ือนร่วมทางกนัไปอริยมรรคนี ้

หลงัจากนัน้ท่านมีของท่ีระลึกมอบให้สมาชิกในคณะทกุๆคน เป็นพระจากเชตวนั และมีพระพทุธเมตตาให้ครอบครัวคณุต้อ
เป็นกรณีพิเศษด้วย 

 
ท าบุญวัดไทยพุทธชยันตี(มูลนิธิพุทธชยันตี ไทย-อินเดีย)ท่ี Sultanpur ระหว่างทางระหว่างสาวตัถีกับพาราณสี ปัจจัย
ท าบญุประมาณ 9000 บาท พร้อมไทยธรรมท่ีเตรียมไป เราแวะทานอาหารกนัท่ีน่ีด้วย อาหารอร่อยดี ห้องน า้สะอาดพอเพียง 
เป็นท่ีพึ่งของนกัแสวงบญุมาพกัพิงได้จริงๆ ระหว่างการเดนิทาง ครูจารย์เมตตาให้ทกุคนได้สอบถามเร่ืองการปฏิบตั ิข้อสงสยั 
และประสบการณ์ท่ีได้ระหวา่งทางจาริกบญุครัง้นี ้แล้วทา่นก็ตอบและแนะน าให้ท่ีละคนๆ ตลอดเวลากวา่สิบชัว่โมงในรถครับ 

 
คณะเรามาถึงพาราณสีตอนเย็นทุ่มคร่ึงได้เลยแวะล่องเรือแม่น า้คงคากันก่อนเข้า  รร. เพราะจะได้ไม่เสียเวลาตอนเช้า
วนัรุ่งขึน้คงคาไมไ่ด้เปล่ียนแปลงมากนกั แตส่ามล้อเป็นไฟฟ้าเสียสว่นใหญ่แล้วครับ  

 
9 ธ.ค. ออกจากรร.ท่ีพาราณสีก็เดินทางมายังสารนาถ ท่ีท่ีพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา มาถึงท่านอจ .ก็ให้นั่งฟังธรรม
ภาวนา พอสรุปได้สงัเขปดงันี:้- " ธรรมจกัร ท่ีได้เคล่ือนแล้ว" พระพทุธองค์ทรงตรัสรู้ท่ีพทุธคยา มีพระพรหมมาอาราธนาให้สัง่
สอนเวไนยสตัว์ ตัง้ใจจะโปรดอาจารย์ทัง้สองแตก็่สิน้ไปแล้ว จึงพิจารณาเห็นปัญจวคัคีย์ ว่านา่จะรับได้จงึเดนิทางมาหาท่ีป่า
อิสิปตนมฤคทายวนั แสดงธรรมโปรดจนสามารถบรรลุธรรมทัง้ห้ารูป โดยเร่ิงธรรมบทแรกคือ ธรรมจกัรกัปปวตันสตูร จนท า
ให้ท่านโกณฑญัญะ บรรลธุรรมเป็นองค์แรก แตท่ี่ทัง้ห้าองค์ยงัติดอยู่คือ อตัตา ท่ียึดตนเอง มียินดียินร้าย พอใจในความสุข



อยู่ไม่อาจตดัตนเองผู้ เสวยสุขอยู่ได้ จึงชีใ้ห้เห็นว่าเรามิอาจสัง่หรือควบคมุกายและใจนีไ้ด้ ท่านทรงอธิบายขนัธ์ทัง้ห้าโดย
ละเอียด เช่น กายประกอบจากธาตุ ดิน น า้ ลม ไฟ , แยกแยะ เวทนา จิต ต่อๆไป โดยแสดง อนัตตลักขณสูตร 

(Anattalakkhaṇa Sutta) คือพระสตูรท่ีแสดงลกัษณะ คือ เคร่ืองก าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา เป็นพระสตูร ท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุดพระสตูรหนึ่ง เน่ืองจากหลงัจากท่ีพระโคตมพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพระสูตรนีแ้ล้ว ได้บงัเกิดพระอรหนัต์ในพระบวรพุทธ
ศาสนา 5 องค์ รวมพระพุทธองค์เป็น 6 องค์ ซึ่งพระสูตรนี ้มีใจความเก่ียวกับ ความไม่ใช่ตวัตนของ รูป คือ ร่างกาย เวทนา 
คือ ความรู้สึกสขุทกุข์หรือเฉย ๆ สญัญา คือ ความจ าได้หมายรู้ สงัขาร คือ ความคดิหรือเจตนา วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์
ทางตา หู เป็นต้น หรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า อายตนะทัง้ 6 อันได้แก่สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิน้  กาย และใจ   

ตามด้วยปฏิจจสมุปบาท ( Paticcasamuppāda; สันสกฤต: Pratītyasamutpāda) เรียกอีกอย่างว่า อิทัปปัจจยตา หรือ 
ปัจจยาการ เป็นหลกัธรรมท่ีอธิบายถึงการเกิดขึน้พร้อมแห่งธรรมทัง้หลายเพราะอาศยักนั, การท่ีสิ่งทัง้หลายอาศยักนัจงึเกิดมี
ขึน้ เช่น ทุกข์เกิดขึน้เพราะมีปัจจัย 12 เร่ืองเกิดขึน้สืบ ๆ เน่ืองกันมาตามล าดบั อธิบายถึงเวทนา ท่ี เกิดจากสิ่งกระทบจาก
ภายนอก ท่ีพอใจ และไม่พอใจ เกิดตญัหา เพิ่มความยึดมัน่ในตวัในตนยิ่งขึน้ ธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดงจึงชีใ้ห้ปัญจวคัคีย์ทัง้
ห้าได้มองเห็นผ่านแสงแห่งธรรมทิง้ความยึดมั่นในตนออกไป แต่ส าหรับเราครูจารย์ให้เรายึดในสัมมัปปธาน 4 คือ 
1. สงัวรปธาน คือ เพียรระวงัยบัยัง้บาปอกศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิด มิให้เกิดขึน้  

2. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว  

3. ภาวนาปธาน คือ เพียรท ากศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิด ให้เกิดมี  

4. อนรัุกขนาปธาน คือ เพียรรักษากศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้วให้ตัง้มัน่และให้เจริญยิ่ง  

โดยใช้สติสมาธิท่ีท าให้ใจนีส้ามารถมองเห็นธรรมท่ีเกิดขึน้อารมภ์ท่ีปรากฏตัดดัญหาท่ีจะมาแทรกออกไปเอาปัญญา
พิจารณาปลดปล่อยกิเลส ตญัหา และอุปทานในตวัตนออกไป การจะปฏิบตัิตาม สมัมปธานได้ ต้องมีสติระลึกรู้ มีปัญญา
แยกแยะธรรมตา่งๆให้ได้รู้ว่าสิ่งใดคือกศุลสิ่งใดคืออกศุลจึงจะละลดประหารหรือเพียรภาวนารักษาไว้ได้ เบือ้งต้นก็ให้ฝึกสติ 
สามธิ เชน่ จบัลม จบัพทุโธ ไปก่อน คอ่ๆเป็นคอ่ยๆไป จนจิตสงบ ไปเร่ือยๆจนพิจารณา เกิดปัญญาได้ตอ่ๆไป ฝากค าครูจารย์
ไว้คือ "ส ารวม ระวงั" ขอให้พวกเราท่ีมาแสวงจาริกบุญ ณ สงัเวชนียสถานนี ้จนได้บุญกุศล จาก กาย วาจา และใจ อย่าง
เตม็ท่ี ให้บญุท่ีเกิดนีส้ง่ผลให้เราได้เห็นธรรมรู้ธรรมตามพระสาวกเหลา่นัน้ด้วยเถิด ...เอาในชาตนีิเ้ลยนะ 

 

 
 ณ วัดไทยสารนาถ เป็นวดัท่ีเก้าของทริปนีค้รับ เราถวายปัจจยัร่วมสร้างถาวรวตัถใุนวดั รวมประมาณ11000บาท
ครับ วัดแห่งนีส้มัยก่อนเราเคยมาพักและช่วยสร้างเสนาสนะหลายครัง้รวมทัง้องค์พระใหญ่ด้วย  มาครัง้นีทุ้กอย่างเสร็จ
สวยงามทัง้อโุบสถหินทราย และพระหินทรายองค์ใหญ่ กราบขออนโุมทนาบญุกบัทา่นเจ้าอาวาสเดมิด้วยครับ เพราะปัจจบุนั
ทา่นจากไปหลายปีแล้วครับ ทา่นมีโครงการสอนเดก็ๆชาวอินเดียให้เรียนหนงัสือ มาชว่ยงานวดัฯลฯ เป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง 



วดัไทยสารนาถ ตัง้อยู่ท่ีต าบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอตุตรประเทศ ประเทศอินเดีย พระครูประกาศสมาธิคณุ (สงัเวียน 
ญาณเส วี) คณะ 25 วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพฯ ได้ด าริให้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา และตอบแทนพระคณุ
พระเจ้าอโศกมหาราช ท่ีทรงเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเข้าไปยงัประเทศไทย ท าให้ชาวไทยได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสขุจากการนบัถือพระพทุธศาสนามาจนทกุวนันี ้โครงการอนัดบัแรก ปี พ.ศ. 2512 ได้ซือ้ท่ีดนิ 1,310 เอเคอร์ 
ประมาณ 32 ไร่ และมอบหมายให้กัลยาณมิตรชาวอินเดีย คือภิกษุศาสนรัศมี หรือพระครูสรวิชัยเป็นเจ้าอาวาส 
• พระครูประกาศสมาธิคณุได้จดัตัง้มูลนิธิมฤคทาย วนัมหาวิหารแห่งประเทศไทย และสมาคมมฤคทาย วนัมหาวิหารแห่ง
ประเทศอินเดีย ตอ่มาเจ้าอาวาสพระครูสรวิชยัได้ซือ้ท่ีดินเพิ่ม ปัจจบุนัวดัมีท่ีดนิทัง้สิน้ 40 ไร่ วดัไทยสารนาถมีอโุบสถ 1 หลงั 
ชัน้ใต้ดินเป็นห้องสมุดเสนาสนสงฆ์ เป็นตึก 2 ชัน้เป็นรูปส่ีเหล่ียม ตรงส่วนกลางเป็นลานสนามหญ้า มีห้องพกั 48 ห้อง ชัน้
ลา่ง 24 ห้อง ชัน้บน 24 ห้อง ทกุห้องมี 2 เตียง มีพดัลม มีห้องน า้ในตวั มีทัง้น า้ร้อนและน า้เย็น มีดาดฟ้าพกัผ่อนได้ยามค ่าคืน 
กฏิุกรรมฐาน 277 ห้อง มีขอบเขตโดยเฉพาะ โรงเรียน 1 หลงัอยู่ด้านหน้าวดั เปิดสอนสายสามญัตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาล 1-2 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-12 วดัไทยสารนาถเกิดขึน้ด้วยแรงศรัทธาของชาวพทุธไทย อินเดีย และนานาชาต ิได้รับการดแูล
เป็นพิเศษจากคณุศศิธร ธนานาถ กับคณุธัมมา อารีราษฎร์ (คณุธัมมา อารีราษฎร์ เสียชีวิตแล้ว) บริเวณวดัร่มร่ืน มีทัง้ไม้
ใหญ่และไม้ดอกเต็มไปหมด เป็นสถานท่ีสงบและเย็นสบาย มีอนุสาวรีย์ของพระครูประกาศสมาธิคุณ ตัง้อยู่กลางสวน
กหุลาบงาม ให้ระลึกถึงคณุงามความดีของท่าน ในฐานะเป็นผู้ก่อตัง้วดัไทยสารนาถ วดัได้สร้าง  "พระพุทธรูปยืนปางประ 

ทานพร" ขึน้มา โดยใช้สถานท่ีด้านหน้า กลางลานกว้างเป็นท่ีตัง้ท่ีสง่างามมาก เหมาะส าหรับผู้
สญัจรไปมาจะเคารพกราบไหว้ คณะกรรมการมูลนิธิมฤคทายวันมหา วิหาร ได้จ าลองแบบจาก
พทุธศิลป์สมยัคปุตะ ในราวพุทธศตวรรษท่ี 9 ท่ีได้รับการขนานนามว่า "ยุคทองของศิลปะอินเดีย" 
เพราะประติมากรรมสมัยนีไ้ด้รับการพัฒนามาจากสมัยคันธาระและมถุรา ซึ่งเป็นความจริงท่ี
ประติมากรรมสมยันีไ้ด้บรรลุถึงความเป็นประติมากรรมท่ีเหมือนจริง และแสดงความรู้สึกออกมา
เป็นธรรมชาติได้อย่างสมจริง พระพทุธรูปสมยัคปุตะจะเป็นรูปประติมากรรมอนัอ่อนช้อย สง่างาม 

ครองจีวรใสมองทะลุได้ ท าให้ มองเห็นส่วนสดัสรีระได้ทกุส่วนอย่างชดัเจน พระ โอษฐ์แย้มน้อยๆ พระปรางกลม พระขนง
สงบนิ่ง แสดงถึงความรู้สึกของการมีสุขอย่างสุดยอดจากสมาธิ ออกมาทางพระพักตร์ ท าให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับ
พระพทุธรูปนัน้เป็นสญัลกัษณ์แห่งความกรุณา และเป็นท่ีรวมความรู้อนัแท้จริงเก่ียวกบัตนเอง การจดัสร้างใช้วสัดหุินทรายสี
ชมพูจากเมืองจูนาร์ เป็นหินทรายท่ีมีเนือ้เนียนและละเอียด งดงามท่ีสุดในกระบวนหินทรายด้วยกัน พระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียองค์นัน้ คือเนือ้หินทรายสีชมพจูากเมืองจนูาร์ ท่ียอมรับกนั
ว่าเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก! ความงามตรงนัน้มุ่งตรงสรีระท่ีนุ่มนวล ไปถึงจิตหลดุพ้นแล้ว การ จะแกะสลกัหิน
ก้อนเล็กๆ ให้มองเข้าไปเห็นถึงจิตอนัขาวบริสทุธ์ิได้คงจะไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ท่ีจะกระท าได้ ย่ิงจิตของพระพทุธเจ้าด้วยแล้ว ต้อง
ถือวา่เย่ียมสดุยอดของโลก 

 



สนามบินเมืองพาราณสี พวกเราชาวสมาชิกคณะจาริกแสวงธรรมทกุคน ได้ร่วมกนักราบท าวตัรขอขมาพ่อแม่ครู
อาจารย์บญุมีถ า้เตา่ ท่ีเราอาจล่วงเกินท่าน ทางกาย/วาจา/ใจ รู้หรือไม่รู้ ตอ่หน้าหรือลบัหลงั จ าได้หรือจ ามิได้ ก็ดี เพ่ือมิให้
เป็นบาปเป็นเวรเป็นภยัตอ่ไป และร่วมกนักราบระลกึในพระคณุทา่นในการสัง่สอนพวกเรามาตลอดเส้นทางสายบญุครัง้นี ้

ครูจารย์บญุมี ถ า้เตา่ เมตตาพาคณะเรา27คนเดินทางไปจาริกแสวงบญุ ณ ประเทศ อินเดีย/เนปาล กราบนมสัการ 
สงัเวชนียสถาน ระลึกถึงพระคณุของพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ ท่านน าพาพวกเราสวด
มนต์ ภาวนา นัง่สมาธิ ฟังธรรม ไปตามแตล่ะสถานท่ีท่ีเราไปกราบระลึกในพระคณุของพระบวรพระพทุธศาสนา ท าวตัรเช้า
เย็น ตอบค าถาม ชีน้ าในการปฏิบตัิภาวนาของสมาชิกในคณะ ท าบุญสร้างและบูรณะเสนาสนะวดัวาอารามต่างๆตลอด
เส้นทางทัง้เก้าวดั บริจาคทานให้กบัเพ่ือนพ่ีน้องชาวอินเดีย ร่วมท าบุญให้การรักษาพ่ี น้องชาวอินเดียและเนปาล ถวายเป็น
พระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ร่วมสร้างวัดไทยรามคาม ฯ ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีขยายออกมาจาก
คา่ใช้จา่ยในการเดินทางประมาณ4แสนบาท ส่วนคา่ใช้จา่ยในการเดินทางประมาณ1.5ล้านบาท รวมๆกนัก็สองล้านบาทได้
ครับ แตถ้่าเทียบกบัสิ่งท่ีเราได้รับนัน้คดิประมาณมิได้จริงๆ ความเมตตาของครูบาอาจารย์สดุประมาณจริงๆ เราไปอินเดีย 35 
ครัง้แล้ว แรกๆไปกบัคณะทวัร์ ได้ไปสวดมนต์ไหวพระ ไหว้สถานท่ีตา่งๆ เอาของตา่งๆไปถวายสงฆ์ก็นบัวา่ดีแล้ว คดิวา่คุ้มกบั
ความล าบากแล้ว แต่ต่อมามีโอกาสไปนัง่ภาวนาตามท่ีต่างๆล าพงัตนเอง ท าให้ได้พบกับสภาวะธรรมท่ีสุขสงบอย่างบอก
ออกมายากนกั แตท่ าให้รู้ซึง้ถึงค าว่าสงัเวชนียสถานมากขึน้ หลงัจากนัน้จงึพยายามจดัการคณะเอง โดยพยายามให้ทกุๆคน
ในคณะได้มีโอกาสมาภาวนาในสถานท่ีวิเศษเช่นนีบ้้าง แตก็่ยากนกัท่ีจะชีน้ าเพ่ือนๆเองได้ ตอ่มาครูจารย์บุญมีท่านเมตตา
ชีแ้นะธรรมะให้กบัคณะเรา จงึนบัวา่เป็นโอกาสทองของพวกเราแล้วจริงๆ แตก่ารไปกบัพ่อแมค่รูบาอาจารย์นัน้มิอาจจดัแบบ
ตะลอนทวัร์ได้ เพ่ือนๆในคณะจงึต้องเสียโอกาสท่ีจะไปได้หลายๆท่ีในแตล่ะทริปเหมือนแตก่่อนท่ีเราเคยไปได้ เข่นครัง้น่ีเราไป
กนัได้เพียงไม่ก่ีแห่ง และยงัต้องมีเวลาปฏิบตัิภาวนา เหมือนการเข้าหลกัสูตรอบรมท่ีวชัรธรรมสถาน ท่ีคอ่นข้างเข็มงวด ท า
ความล าบากให้ทกุๆคนในคณะแล้วนะครับ จงึขอกราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆทา่นด้วยนะครับ 

 
15-16 ธ.ค. มอบของขวญัปีใหมใ่ห้ชาวบ้านดงหลวง 
15 ธ.ค. วดัป่าภูผาผึง้ ก่อนไปมอบของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ณ วดัพระพุทธบาทดงหลวง คณะเราได้เดินทางไป

กราบเย่ียมหลวงปู่ อ้ม แต่ท่านไม่อยู่ ไปรักษาตวัท่ีกทม.เราจึงได้แต่มอบถวายพระอาจารย์เอแทน พบเพ่ือนๆ  สหธรรมมิก 
หลายท่านทัง้พระและฆราวาส แต่เวลาพูดคุยมีน้อย ยังไม่หายคิดถึงก็ ต้องลาออกมาจากวัดแล้ว ก่อนกลับก็ได้ถวาย
จตปัุจจยัไทยธรรม10ชดุปัจจยั5000บ. น า้หวานคร่ึงโหล อนโุมทนาบญุร่วมกนัครับ 

 



ก่อนเข้าวดัพระพทุธบาทดงหลวงบริจาคทานให้ชาวบ้านและถวายสงฆ์ในดงหลวง เราก็ได้ร่วมกนัปลอ่ยชีวิตเป็น
ทาน ปล่อยปลาสองถงัใหญ่ หลายร้อยกก. รวม 18000 บาท ณ อา่งเก็บน า้ห้วยไร พวกเราทัง้คณะและพี่น้องในพืน้ท่ีและ
ครอบคร้วของพระอาจารย์แมวก็ร่วมกนัปลอ่ยชีวิตเป็นทานให้โอกาสมีชีวิตท่ีสขุสงบสบายในอา่งเก็บน า้เขตอภยัทานหา่ง
จากวดัพระพทุธบาทดงหลวงประมาณ 5 กม. 

 
 

16 ธ.ค. มอบของขวญัปีใหม่ให้ชาวบ้านดงหลวง นอกจากจะมอบไทยธรรมถวายสงฆ์กวา่ 30 วดัในดงหลวงผา่น
ทา่นอาจารย์แมวและถวายสงฆ์ใกล้เคียงท่ีมารับจงัหนัเช้านีแ้ล้ว 

เราก็ยงัได้ถวายจงัหนัสงฆ์และเลีย้งอาหารชาวบ้านท่ีมาร่วมงานด้วย เช้าสงฆ์ออกบิณฑบาตร7.30น. เสร็จแล้วเรา
ถวายจงัหนัจตปัุจจยัไทยธรรม เลีย้งอาหารชาวบ้านเสร็จก็มอบของเคร่ืองอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ข้าวสาร เสือ้ผ้า(ใหม่) ของ
เล่น ตุ๊กตาฯ 200 ชดุ มีให้ชาวบ้านอาวโุสและผป.ติดเตียงตดิบ้าน 25 ชดุ ถวายไทยธรรมสงฆ์ 30 ชดุ ปัจจยัถวายสงฆ์13000
บ. คา่เดินทาง22000 บ. คา่ปล่อยปลา 18000 บ. . อาหารเช้า 6000 บ. คา่ของบริจาคทาน 200000 บ. รวมคา่ใช้จ่ายทริปนี ้
259000 บาท กราบอนโุมทนาบญุทกุๆท่านท่ีมีส่วนในบุญกุศลนีร่้วมกนันะครับ เม่ือมอบทานเราก็ได้ขอบพระคณุพ่ีน้องดง
หลวงท่ีกรุณามารับของจากเรา เพราะเราได้ชีแ้จงว่าทานเหล่านีข้อเป็นสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆท่ีพวกเขาได้เสียสละดแูล
อุปัฏฐากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสงฆ์ท่ีปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบ ท่ีก าลงัเร่งความเพียร ปฏิบตัิภาวนาอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีแห่งนี ้
ก่อนกลบัทา่นอจ.ให้พรพวกเราและขอบคณุแทนพ่ีน้องดงหลวงด้วย 

 

 
 
วดัสวนป่าริมธาร ก่อนกลบักทม.แวะวดัสวนป่า ตัง้ใจไปกราบพระอาจารย์แบน เพราะมาในพืน้ท่ีท่ีท่านดแูลอยู่และ

จะได้กราบท าวตัรพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วย แตท่่านเพิ่งออกจากวดัไปไม่นาน จึงได้แตถ่วายปัจจยัไทยธรรมไว้  3000 บาท วดันี ้



เราได้มาร่วมตัง้แตเ่ร่ิมสร้างศาลาเร่ิมเททองหลอ่พระประธานฯหลายปีก่อน ปัจจบุนัสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆครับ 
ออกจากวดัก็ตรงกลบักทม.กวา่จะถึงธรรมวิภาวนัก็เกือบส่ีทุม่ครับ กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านครับ 

 
22-23 ธ.ค. ออกหน่วยแพทย์ บ้านห้วยผาด าแม่ตื่น  
22 ธ.ค. แพทย์อาสาหน่วยทันตกรรมเคล่ือนที่ น ารถทนัตกรรมพร้อมเคร่ืองป่ันไฟและเคร่ืองมือ อปุกรณ์พร้อม

ดแูลรักษาทัง้เด็กๆและชาวบ้าน ทัง้ขดูหินปนู ถอนฟัน ฯลฯ ทีมทนัตกรรม ท างานกนัหนกัพอควรแตเ่ดก็ๆนา่รักมากยืนเรียง
กนัรอรับบริการอยา่งไมมี่ความเกรงกลวั แถมยงัยิม้แย้มแจม่ใสอีกด้วย ตอนฉีดยาถอนฟันแม้จะเจ็บก็อดทน ไมเ่ห็นเหมือนท่ี
เคยเห็นในเมืองกรุงเลยนะ 

 
หน่วยแพทย์เยี่ยมบ้าน ณ ห้วยผาด า แม่ตื่น พอทีมเราแยกย้ายกนัปฏิบตังิาน คณุหมอภวูนนท์ เตรียมงานออก

หนว่ยแพทย์ท่ีรร พร้อมเตรียมฉายหนงักลางแปลงหน้าเสาธงให้เดก็ๆได้มีความสขุกนัตลอดคืนนี ้สว่นแพทย์อีกสองคนคือเรา
กบัทา่นผอ.ก็แยกมาดคูนไข้ท่ีหมูบ้่าน มีทัง้หญิงตัง้ครรภ์ เดก็ป่วย โรคจิตเวช และชายถกูปืนลัน่ยิงเอาแขนตนเอง การเข้าไป
เย่ียมบ้าน ก็ได้พบเห็นความเป็นอยูข่องเขาท่ีอยู่กนัอยา่งมีความสขุ ครอบครัวใหญ่ พอ่แมพ่ี่น้องลงุปา้่่น้าอาอยู่ด้วยกนั
อยา่งอบอุ่น แตล่ะบ้านมีสตัว์เลีย้งอยู่ด้วยทัง้หมไูก่ฯ ตอนนีมี้ไฟฟ้าเข้ามาได้ใช้บ้างแล้ว ชีวิตก็ได้มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึน้ทัง้ในทาง
ท่ีดีและไมดี่นะครับ วดัอยู่กลางบ้าน แตต่อนนีไ้มมี่พระอยู่ครับ อากาศสดช่ืนสบายปอดมากๆ เสียดายเวลาเราน้อยต้องรีบ
กลบัฐานก่อนจะมืด ฐานส าหรับพวกเราคืนนีอ้ยู่ท่ีวดัถ า้ผาด า ท่ีท่ีเราจะปฏิบตัภิาวนากนั 

 
วัดถ า้ผาด า กราบนมสัการท่านพระอาจารย์มหาสมควร รักขิตตธัมโม วดัป่าถ า้ผาด า บ้านผาด า ต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด จ.
ตาก ท่านเคยจ าพรรษาอยู่กับท่านอจ.ชิต น า้หนาว ท่ีเรามกัไปภาวนาบ่อยๆตอนกลบัจากเมืองนอกใหม่ๆ และเป็นคนลือ้
ศาลาท่ีเราสร้างถวายท่านชิต สร้างศาลาใหม่ใหญ่กว่าหลายๆเท่าแทน...ท่านไปอยู่พม่ามาหลายปี จนธุดงค์มาถึงถ า้แห่งนี ้
เมือสิบกวา่ปีก่อน ทา่นถกูใจถ า้แหง่นีจ้ึงสร้างเสนาสนะขึน้ ซึง่ก็พร้อมบริบรูณ์จริงๆ สบัปายะในการปฏิบตัภิาวนามากๆ มาถึง
เราก็เข้าท่ีพกัอาบน า้ ท าวตัรเย็นเสร็จท่านอจ.มหาสมควรก็พาคณะเราไปภาวนาในถ า้ตัง้แตส่องทุม่จนเท่ียงคืนคร่ึง เสร็จเรา
กลบัมาท่ีพกัแตด่วงจนัทร์เต็มดวงอากาศสดช่ืน13องศา เลยยากท่ีจะยอมนอนได้ จึงไปท่ีศาลาใหญ่นัง่ภาวนาตอ่ พอตีสาม
คณุแม่ชีกบัพระในวดัก็มาภาวนากนัจนตีห้าท าวตัรเช้า เสร็จก็ภาวนาตอ่จนหกโมงคร่ึง อีกส่วนหนึ่งก็จดัเตรียมอาหารถวาย
จงัหนัท่านและเตรียมเสบียงไว้ส าหรับมือ้กลางวนัพรุ่งนีด้้วย คืนนีท้่านอาจารย์ศรีท่ีวดัป่าขะเนจือ้ก็มาพกัท่ีน่ีด้วยมาดแูลเรา

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215178893819880&set=pcb.10215179008782754&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAaBSWgJUVnZk66TTw6BI0PSzI9tvnzIEF43xzqiNcYrxPFeC8ZNIA0xflAPGn37hJ-EjpAW45Tn5gq&__xts__%5B0%5D=68.ARBAHLOFuQdur30kMZAV4lXvTT1d9YyFm-booCl01dc6xzwcqsCWYuSUnxSa_xWXfpFJl3xaa5Um2XIcbQWx2mrJTMLLvX6l1CMsQ4EPCqV3ztuyqyPCAPcB7l5m6EHOuFNO2DyvhNZYugic9i0XKqwORdMaDC12yC4qxsTfmqPR5_FSj-OmGa03Et7hH44bhMEz_afJO6MG16b39zU9Ll9o420G9Y5GMxZRFJoIbaRlIIvg02v0Pm4znsivrE3bglWsBFiCHyaLCAkAu3TsHZARIRXuVsk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215178893819880&set=pcb.10215179008782754&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAaBSWgJUVnZk66TTw6BI0PSzI9tvnzIEF43xzqiNcYrxPFeC8ZNIA0xflAPGn37hJ-EjpAW45Tn5gq&__xts__%5B0%5D=68.ARBAHLOFuQdur30kMZAV4lXvTT1d9YyFm-booCl01dc6xzwcqsCWYuSUnxSa_xWXfpFJl3xaa5Um2XIcbQWx2mrJTMLLvX6l1CMsQ4EPCqV3ztuyqyPCAPcB7l5m6EHOuFNO2DyvhNZYugic9i0XKqwORdMaDC12yC4qxsTfmqPR5_FSj-OmGa03Et7hH44bhMEz_afJO6MG16b39zU9Ll9o420G9Y5GMxZRFJoIbaRlIIvg02v0Pm4znsivrE3bglWsBFiCHyaLCAkAu3TsHZARIRXuVsk


วา่อยู่กนัอยา่งไร แตท่า่นนอนอยู่หน้าถ า้ไม่ได้เข้าไปด้วย เช้าตามพระไปบิณฑบาต เห็นทะเลหมอกสวยงามมากๆ กลบัมามี
เวลาเล็กน้อยจึงเดินส ารวจถ า้กัน ถ า้นีใ้หญ่มากๆม่แบง่เป็นหลายๆชัน้แตล่ะห้องใหญ่จคุนได้เป็นร้อยก็มี ตามทางมีแคร่พกั
ส าหรับพระมาปฏิบตัิภาวนาสกัห้าหกแห่งได้ครับ หินงอกหินย้อยก็สวยงามแต่เสียดายเก็บภาพมาดกูนัไม่ได้แสงไม่พอครับ 
ถวายจงัหันเสร็จก็ถวายปัจจัยไทยธรรมท่ีเตรียมมา ลป.ศรีให้ธรรมะเราเล็กน้อยก่อนจะออกเดินทางไปท างานออกหน่วย
แพทย์และมอบของปีใหมใ่ห้เดก็ๆท่ีรร. 

 

 
22 ธ.ค.จัดเตรียมสถานที่รร.บ้านห้วยผาด า ให้เป็นท่ีออกหนว่ยแพทย์ดแูลรักษาพ่ีน้องชาวบ้านห้วยผาด า เตรียม

เสร็จก็กางฉากตัง้โรงหนงักลางแปลงบริเวณหน้าเสาธงให้เด็กๆดหูนงัดกูาร์ตนูและสารคดีชวนรู้รักษาตน 23ธค.ออกตรวจแต่
เช้าเพราะท่ีพกัของเราอยู่ไม่ไกลจากรร.ชาวบ้านมารับการตรวจประมาณร้อยได้ครับส่วนใหญ่เป็นหวดัติดกันทัง้ครอบครัว 
ปวดเม่ือยตามตวั ขอยาคมุก าเนิด และได้เย็บแผลผู้ ป่วยท่ีถกูปืนตวัเองลัน่ใส่แขนด้วย หมู่บ้านผาด าอยูส่งูกว่าระดบัน า้ทะเล
ประมาณพนัเมตร อยู่บนท่ีแคบๆบนเขาจึงมีประชากรไม่มากนกัประมาณ50หลงัคาเรือน รร.ท่ีน่ีเป็นศนูย์การเรียนรู้ มีครูแค่
สองคน เด็กๆ55คน ตวัน้อยๆน่ารักมาก ตรวจเสร็จก็ใกล้เท่ียงแล้ว ได้เวลามอบของขวัญให้เด็กๆเป็นผ้าห่มและ เสือ้ผ้า
(ของใหม)่ ของเลน่เดก็ๆเชน่ตุ๊กตา ขนม ข้าวสารอาหารแห้ง จนเดก็ๆยกกนัไมไ่หวต้องตามสง่กนัและเรียกผู้ปกครองมาชว่ย 

 

 
23 ธ.ค. มอบของให้เดก็ๆ ณ ศศน.(รร)บ้านห้วยผาด า มีเดก็ๆ 55 คณุครู2 หลงัออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาผป.

เสร็จแล้ว เดก็ๆหน้ารักมาก ดดีูใจท่ีได้รับของขวญัปีใหม ่ทัง้ข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าหม่เสือ้ผ้าใหม่ ยงัมีของเล็นและขนมอีก..ดี
จงั มอบของเสร็จคณุครูมีโครงการมาน าเสนอสองโครงการ ท่ีก าลงัท าอยู่คือโรงอาหารใหม่ และ อ่างแปรงฟันให้เด็กๆ คณะ
มอบเงินส่วนหนึง่ให้ส าหรับครัวแตท่ี่แปรงฟันทางรร.จะสง่แบบแปลนและราคาประเมินมาให้ภายหลงัครับ ใครจะร่วมบญุกนั
เรียนเชิญนะครับ เป็นท่ีท่ีกว่าจะเข้าไปได้ไกลและกนัดารมาก จากแมร่ะมาดมาเกือบห้าชม.ครับ ระยะทางเพียงร้อยกวา่กม.
แตเ่ดนิทางพอๆกบัมาจากกทม.เลยครับ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215179064784154&set=pcb.10215179193187364&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZe-m1kZaSyjuo2yMLlh_-MKm5z3ZwBCndn8Si33-tbxs7JoT3hew7cyjR9KEAUUzvc6cwc97J0vca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215179064784154&set=pcb.10215179193187364&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCZe-m1kZaSyjuo2yMLlh_-MKm5z3ZwBCndn8Si33-tbxs7JoT3hew7cyjR9KEAUUzvc6cwc97J0vca
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215182619673024&set=pcb.10215182750956306&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRxCnkbUvLmt6lyryaT5MJL5WKmtxKL6VZVuut84O7Vf1mxI6k0HlfffhAVXMrs24L1k93FenEkX3u&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ya82auFacsN7IOgM_wp_qX5xJW3_KRBl4R4F_D811MaGsqXk8ojVS1iALCS99_Kyxp-9gWUxruSrHdVdXByziYFPOPwWzbwUaOPe7R0EwLPvzX_qhrTRP3iAjMp0VlW1VeAj5EB7etO9U-lAqpJDeVwrCVsWc5jpGSxBYKG3rw2kGyVrnaxpR1Olm3qw6jNgtBEJrFJooCPHC0oseIlyE3mPQ8WqfmpvKxA-ou_u4Da8L9hAz7idUwI73qPYojJDxfi6stsdympBU8gxOYhuqQMAhlE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215182619673024&set=pcb.10215182750956306&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCRxCnkbUvLmt6lyryaT5MJL5WKmtxKL6VZVuut84O7Vf1mxI6k0HlfffhAVXMrs24L1k93FenEkX3u&__xts__%5B0%5D=68.ARA_Ya82auFacsN7IOgM_wp_qX5xJW3_KRBl4R4F_D811MaGsqXk8ojVS1iALCS99_Kyxp-9gWUxruSrHdVdXByziYFPOPwWzbwUaOPe7R0EwLPvzX_qhrTRP3iAjMp0VlW1VeAj5EB7etO9U-lAqpJDeVwrCVsWc5jpGSxBYKG3rw2kGyVrnaxpR1Olm3qw6jNgtBEJrFJooCPHC0oseIlyE3mPQ8WqfmpvKxA-ou_u4Da8L9hAz7idUwI73qPYojJDxfi6stsdympBU8gxOYhuqQMAhlE


 
มอบของขวัญปีใหม่ที่ศศน.บ้านห้วยหมาบ้า หมู่บ้านเล็กๆบนยอดดอยสูงในต.แม่ต่ืน มีเด็ก35คน 35หลังคา

เรือน คณุดามพ์มีเกมเล็นกับเด็กๆนิดหน่อย ตอบค าถามแล้วมีรางวลัด้วยครับ ท่ีน่ีเราทานอาหารกลางวนัแสนอร่อยจากพ่ี
น้องในทีมปรุงมาจากวดัแต่เช้า น า้พริกปลากระป๋อง ข้าวร้อนๆกบัหมรูวนและผกัสดๆเป็นกบัแกล้ม หายเหน่ือยกนัเลยครับ 
ของท่ีมอบให้ก็เหมือนเดิม เด็กๆมาในชุดชนเผ่าดูแล้วน่ารักดีครับ แม้หมู่บ้านนีจ้ะอยู่ห่างไกลจากชุมชน แต่ก็เป็นหมู่บ้าน
เล็กๆท่ีดดีูมากครับทกุคนยิม้แย้มแจม่ใส เดก็ๆก็ตวัเล็กเชน่เคย ตอนยกของกลบับ้านคงต้องล าบากกนัหนอ่ยแล้วครับ 

 
มอบของขวัญปีใหม่ที่รร.บ้านพะละดอ  บ้านนีอ้ยู่ใกล้ท่ีสุดในหมู่บ้านท่ีเรามาครัง้นี ้หมู่บ้านพะละดอ มีอยู่

ประมาณ50+หลงัคาเรือน เด็กๆ55คน ครูสองคน มีซุ้มพระเล็กๆ อยู่หน้า ร.ร.ด้วย เรามาถึงก็บา่ยแก่ๆแล้ว มอบของเล่นเกม
กบัเด็กๆก็มอบของให้คณุครูแล้วเดินทางกลบัรพ.แม่ระมาด ผ่านท้องทุ่งข้าวโพดตลอดทาง เด็กๆน่ารักมากๆครับ ยิม้แย้ม
ต้อนรับเราอยา่งดี คณุครูสาวสองทา่นได้ของชิน้ใหญ่ทัง้ผ้าหม่ทัง้ผ้านวมครับ 

 

 
วัดดอนแก้ว กลบัมาถึงรพ.แม่ระมาดเย็นหกโมง คณะเราก้เดินทางไปกราบพระเจ้าเเก้วท่ีวดัดอนแก้ว แตพ่อดีวดั

ปิดแล้วตัง้แต่ห้าโมงเย็น พอดีพระในวดัเห็นจึงเปิดประตใูห้เราไปกราบไหว้พระเจ้าแก้วและวิหารครูบาเจ้าขาวปี พวกเราจึง



ขออนญุาตท าวตัรสวดมนต์เย็นกนัในอโุบสถ และได้ถวายปัจจยัสร้างชอ่ฟ้าให้อโุบสถใหม ่และได้ถวายไทยธรรมท่ีเตรียมมา
พร้อมยา ผ้าห่มและข้าวสารอีกด้วย ครูบาท่านยงัได้มอบพระพทุธรูปพระเจ้าแก้วให้พวกเราองค์ละคนอีกด้วยครับ สวยงาม
มากครับ 

"พระเจ้าแก้ว"  เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 50 นิว้ สงู 63 นิว้ ศลิปะพม่า ท่ีแกะสลกัจากหินออ่นสีขาว
บริสทุธ์ิทัง้แท่ง ปัจจบุนัประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ท่ีวดัดอนแก้ว  ตัง้อยู่หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่ระมาด หลงัท่ีว่าการอ าเภอแม่
ระมาด ได้อญัเชิญมาจากประเทศพม่าเม่ือเดือนเมษายน พุทธศกัราช 2465 นบัเป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิท่ีประชาชนชาว
จงัหวดัตาก และชาวจงัหวดัใกล้เคียง รวมถึงชาวพมา่ให้ความเล่ือมใสศรัทธา ประดษิฐานอยูใ่นอโุบสถวดัดอนแก้ว 

เล่าขานกันว่า ครูบาขาวปี ศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย หลังจากประสบชะตากรรมจาก
ทางการ บังคบัให้สึกและจองจ าในเรือนจ า ถึง 6 เดือน เม่ือพ้นโทษออกมา ครูบาศรีวิชัย จึงอุปสมบทท่านเป็นภิกษุอีก 
หลงัจากครูบาขาวปีได้กลบัมาสูร่มกาสาวพสัตร์ ทา่นอยูจ่ าพรรษากบัครูบาศรีวิชยัได้ 1 พรรษา 

ครัง้หนึ่ง ท่านได้มุ่งสู่แม่สอดเดินทางรอนแรมไปตามป่าเขาล าเนาไพรถึง 4 คืน 4 วนั ตนถึงแม่ระมาดและเร่ิมงาน
สร้างถาวรวัตถุอีกมากมาย จากอายุ 36 ถึง 42 ปี ช่วงเวลาดงักล่าวตามประวัติครูบาเจ้าขาวปี ท่ีได้จาริกบุญอยู่ท่ี อ.แม่
ระมาด จ.ตาก ท่านได้สร้างถาวรวตัถมุากมาย ชาวบ้านในพืน้ท่ี มีทัง้คนไทย ชาวกะเหร่ียงและชาวพม่า ตา่งให้ความนบัถือ
ทา่นเป็นอยา่งมาก 

ในปี พ.ศ.2465 ครูบาขาวปี พร้อมด้วยขนุระมาดไมตรี และชาวแม่ระมาดได้ร่วมกนัอญัเชิญ "พระพทุธ รูปหินอ่อน" 
ซึ่งเป็นพระพทุธรูปแกะสลกัจากหินอ่อนทัง้แท่ง เป็นประติมากรรมของช่างฝีมือชาวพม่า พทุธศาสนิกชนชาวแม่ระมาด ได้
อญัเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ ง ประเทศพม่า ในราคา 88 รูปี ทัง้ทางเรือและทางเกวียน ประดิษฐานในวิหารวดัดอนแก้ว อ.แม่
ระมาด จ.ตาก ใช้ระยะเวลานานกว่า 12 วนั ท่ี อ.แม่ระมาด เกิดเร่ืองนา่เศร้าใจขึน้ ท่านครูบาขาวปี ถกูบงัคบัให้สึกและครอง
ผ้าขาวเป็นครัง้ท่ี 2 อีก กล่าวคือ ในการสร้างโบสถ์ เพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนนัน้ ปรากฏว่าขาดปัจจัยอยู่อีก
ประมาณ 700 บาท เป็นค่าทองค าเปลว 400 บาท กบัค่านายช่างอีก 300 บาท ท่านก็ปรึกษาเร่ียไรเอาจากชาวบ้านจนครบ 
ด้วยความเต็มใจของชาวบ้าน แล้วช่วยกนัสร้างตอ่ จนแล้วเสร็จทนัฉลอง แตเ่ร่ืองการเร่ียไรนี ้ทราบถึงอ าเภอ จึงเรียกก านนั
ไปสอบสวนว่า อภิชยัภิกษุ หรือครูบาขาวปี เร่ียไรจริงหรือไม่ ก านนัก็รับว่าจริง แตด้่วยความเต็มใจของชาวบ้าน เพราะถ้าไม่
ท าอย่างนัน้ งานสร้างโบสถ์ก็หยดุชะงกั ทางอ าเภอก็ว่าเต็มใจหรือไม่ก็ผิด เพราะเป็นพระ จะท าการเร่ียไรไม่ได้ ผิดระเบียบ
คณะสงฆ์ แล้วรายงานเร่ืองนีไ้ปยงัเจ้าคณะจงัหวดั และตดัสินวา่ให้สกึเสีย ทา่นจงึจ ายอมสกึ และกลบัมาครองผ้าขาวอีกครัง้ 
ไมน่านนกัทา่นก็เดินทางออกจากเมืองแม่ระมาด เข้าสูอ่ าเภอลี ้จ.ล าพนู และเผชิญวิบากกรรม อีกมากมาย และได้อปุสมบท
เป็นหนท่ี 3 แตก็่ถูกมารผจญต้องลาสิกขาครองผ้าขาว เป็นครัง้ท่ี 3 และได้สร้างวดัผาหนาม อ.ลี ้จ.ล าพนู ด้วยเมตตาของ
ท่านครูบาขาวปี ได้ท านบุ ารุงพระศาสนา สร้างวดั สร้างโรงเ รียน ทัง้สโุขทยั ล าปาง ล าพนู เชียงใหม่ ตาก จนกระทัง่ท่านครู
บาขาวปี จากไปอยา่งสงบ ในวนัท่ี 3 มีนาคม 2520 สิริอาย ุ88 ปี 

พระพทุธรูปหินออ่นวดัดอนแก้ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก ไม่เพียงเป็นสิ่งมหศัจรรย์ แตก่ารได้มาซึง่พระพทุธรูปหินอ่อนองค์นี ้ต้อง
ใช้ศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนอัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ งประเทศพม่า จนมาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถแห่งนีม้าจน
ปัจจบุนั ซึ่งลกูศิษย์ผู้ เล่ือมใสศรัทธาครูบาขาวปี แห่งวดัพระพทุธบาทเขาหนาม อ.ลี ้จ.ล าพนู ได้ติดตามรอยบุญแห่งครูบา
เจ้าขาวปี เพราะอโุบสถท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปหินอ่อนจากเมืองพม่า กลับกลายเป็นชนวนเหตใุห้ท่านครูบาขาวปีต้องถูก
มลทิน แกล้งบงัคบัสึกและครองผ้าขาวเป็นหนท่ี 2 แตก่ระนัน้ ผลบุญแห่งการสร้างถาวรวตัถ ุถวายเป็นพุทธบูชาของครูบา
ขาวปีและชาวแมร่ะมาด ได้ประจกัษ์เป็นสกัขีพยานแหง่การสืบทอดพระพทุธศาสนา ลว่งมากวา่ 90 ปี ตราบจนถึงปัจจบุนั 



 
24 ธ.ค. วัดป่าขะเนจือ้ เช้าก่อนลากลับจากแม่ระมาด พวกเราได้ไปกราบถวายจงัหัน และถวายปัจจยัไทยธรรม 

พระครูถาวรวฒุิกิจ (วฒุิกรณ์ ถาวโร) พระอาจารย์ศรี วดัป่าขะเนจือ้ ร่วมกนัพร้อมกบัทา่นผอ.จิระพงษ์และคณะจนท.จากรพ.
แม่ระมาดด้วยครับ ก่อนไปวดัเช้าหกโมงเราก็ไปซือ้อาหารใส่บาตรและถวายสงฆ์ท่ีตลาดแม่ระมาด พร้อมซือ้ปลาปลอ่ยชีวิต
เขาประมาณ12กก.ทัง้เป็นปลาชอ่นและปลาดกุ ไปปลอ่ยท่ีแมน่ า้ขะเนจือ้หน้าวดั ถวายจงัหนัเสร็จทางมลูนิธิฯก็ได้มอบปัจจยั
ให้กับท่านผอ.ด้วยขอขอบพระคณุท่านผอ.และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในการเดินทางอนัแสนวิเศษนีน้ะครับ สรุปค่าใช้จ่ายทริป 
ออกหน่วยแพทย์นีเ้บือ้งต้น  ประมาณค่าใช้จ่าย มอบของปีใหม่ – ออกหน่วยแพทย์ บ้านห้วยผาด า/ห้วยหมาป่า  ค่าของ
บริจาค120ชดุ 120000บ. คา่ไทยธรรม 5วดั 16000บ. ปัจจยัถวายวดั 35000บ. ค่าขนของ 8000 บ. คา่รถ-คา่น า้มนั 20000 
บ. คา่อาหาร. 10000 บ. รวม 209,000บาท 

 
เย่ียมเยือน หน่วยงาน SMRU ท่ีชายแดนพม่า หน่วยงาน SMRU ท่ีแม่สอด เร่ิมจากเป็นหน่วยงานของโรคเขตร้อน 

ตอ่มาก็ปรับเปล่ียนเป็นการท างานกึ่งมลูนิธิฯ ฝึกบคุลากรจากคนในพืน้ท่ีให้ท างานเป็นคล้ายผู้ชว่ยพยาบาล ท างานให้ความ
ช่วยเหลือผู้คนชายแดนตะเข็บพม่าและแม่สอด รวมทัง้คนงานต่างชาติท่ีมีรายได้น้อยในพืน้ท่ีด้วย การดแูลครอบคลุม การ
ตรวจรักษาบ าบัด Malaria, HIV ,TB,โรคเลือดอ่ืนๆ เช่น โรคตับอักเสบc อีกด้วย งานหลักถึงแม้จะเน้นท่ีงานวิจัยต่างๆ
เก่ียวกบัการตัง้ครรภ์เช่นการตดิเชือ้HIV ,Hap-C แตต่อนนีเ้ป็นการดแูลเร่ืองการตัง้ครรภ์ การคลอดของหญิงในพืน้ท่ี รับฝาก
ครรภ์ ให้ยาบ ารุง การคลอดปกติ ในกรณีคลอดผิดปกติต้องการการผ่าตดัจะส่งไปท่ีรพ.ในพืน้ท่ีเช่น รพ.แม่สอด รพ.แม่
ระมาดเป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่าย ภายในหน่วยผป.ไม่ต้องเสีย แต่ถ้าต้องส่งตวั ทางศูนย์จะจ่ายบางส่วนร่วมกับรพ.ท่ีส่งไป 
ปัจจบุนัมีกองทนุท่ีร่วมมีส่วนจ่ายให้ผป.ท่ีท าประกนัไว้ แตก็่ยงัมีส่วนน้อยเทา่นัน้ครับ ศนูย์นีอ้ยู่ใกล้กบัชายแดนติดกบัแม่น า้
เมย ผป.ไปมาสะดวก แต่ก็ใช้เวลาเดินทางกนัเป็นหลายๆชม.นะครับ ก่อนกลบัคณะเราได้มอบขนมให้แพทย์ต่างชาติและ
แพทย์พมา่ท่ีศนูย์ด้วย 



 
วัดไทยวัฒนาราม แม่สอด ก่อนกลบัจากแมส่อดทางจนท.รพ.พาเรามาเย่ียมชมวดัแบบพมา่ท่ีแมส่อดด้วยครับ 

สวยงามแปลกดี มีนกัทอ่งเท่ียวมาเย่ียมชมอยูต่ลอดไมข่าดสายเลย 

วดัไทยวฒันาราม เป็นลกัษณะสถาปัตยกรรมของพทุธศาสนานิกายมหายาน ได้รับอิทธิพลศลิปะแบบไทยใหญ่ของ
พมา่ จงึมีความงดงาม และวิจิตรบรรจง ในสว่นภายในวดัไทยวฒันารามนัน้มีวิหาร ศาลา และพระพทุธรูปท่ีนา่สนใจดงันี ้
วิหารพระมหามนีุ หลงัคาเป็นทรงส่ีเหล่ียมหลายชัน้ แตล่ะชัน้ประดบัลวดลายตา่ง ๆ ตามศลิปะพมา่ ฐานของหลงัคาวิหาร 
ประดบัด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ โดยรอบ ภายในวิหารพระมหามนีุ เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธมหามนีุ พระพทุธรูปปางมารวิชยั
ทรงเคร่ืององค์ใหญ่ ซึง่จ าลองมาจากพระพทุธมหามนีุองค์จริง ท่ีเป็นพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองของชาวมณัฑะเลย์ข
องประเทศพมา่ นอกจากพระมหามนีุแล้ว ภายในพระวิหารยงัเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปลกัษณะตา่ง ๆ ตามอิทธิพลของ
ศลิปะวฒันธรรมแบบไทยใหญ่ให้สกัการะ  

เจดย์ีโกนวิน เป็นเจดีย์มอญทรงเคร่ืองสีทองตัง้อยูด้่านซ้ายของวิหารพระมหามนีุ ล้อมรอบด้วยก าแพงสีขาว ดโูดด
เดน่ทา่มกลางแสงอาทิตย์ตอนกลางวนั  

พิพิธภณัฑ์พระพทุธศาสนา เป็นอาคารชัน้เดียวจดัแสดงความเป็นมาของการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาตัง้แตเ่ร่ิมต้น 
ตอ่ไปยงัประเทศตา่ง ๆ (จ าลองเป็นแผนท่ีทวีป) และมีการหุน่จ าลองพระพทุธเจ้า(เคล่ือนไหวได้) แสดงเหตกุารณ์ในชว่งเสดจ็
ลงจากสวรรค์ชัน้ดาวดงึส์หลงัจากโปรดพระมารดา และภายในเป็นท่ีประดษิฐาน พระพทุธรูปหินอ่อนศลิปะแบบพมา่ทัง้แบบ
ทรงเคร่ือง และไมไ่ด้ทรงเคร่ือง จ านวนมากอยูส่องด้านของพิพิธภณัฑ์  
พระพทุธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ ความยาวตลอดทัง้องค์พระนอนประมาณ 40เมตร ประดษิฐานอยูใ่นวิหารเปิดโลง่
ด้านหลงัของวดั  

ต้นศรีมหาโพธ์ิ เป็นต้นโพธ์ิท่ีเช่ือกนัว่ามีมานานมากตัง้แตส่ร้างวดัขึน้มา และมีชาวบ้านเคยพบวา่มีงเูจ้าท่ีอาศยัอยู่
ภายในต้นโพธินีด้้วย  

ศาลาการเปรียญ อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ หลงัคาซ้อนหลดหลัน่กนัเป็นชัน้ ๆ ดงูดงามตามแบบ
ศลิปะของพมา่ ภายในเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูปหยกขาวทรงเคร่ืองศลิปะแบบพมา่ 



 

 วดัป่าสนัตสิขุญาณสมัปันโน  ก่อนกลบัคณะเราแวะกราบทา่นอจ.นิคม ท่ีวดัป่าสนัตสิขุญาณสมัปันโน ร่วมถวาย
ปัจจยัร่วมสร้างศาลาถวายองค์หลวงตาพระมหาบวั ถวายไทยธรรมเคร่ืองกนัหนาว ข้าวสารอาหารแห้งฯ ทา่นพาเย่ียมชม
ศาลาท่ีสร้างถวายองค์หลวงตาด้วย 

 
 

28 ธ.ค. อาคาร นิตเิวช รพ.สโุขทยั หนึง่ในห้าอาคารท่ีมลูนิธิดวงแก้วฯ ได้รับจดัสร้างมอบให้กบัรพ.ในชนบท เพ่ือ
ดแูลพ่ีน้องของเราในพืน้ท่ีห่างไกล แม้ไมใ่หญ่โต แตก็่เตม็ท่ีด้วยใจของเราท่ียินดีจะมอบความรักความหว่งใยให้พวกเขา
เหลา่นัน้ มอบสิ่งท่ีดีท่ีสดุของเรา อนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในบญุกศุลนีน้ะครับ ปัจจบุนัมีคนร่วมบญุมาประมาณ
ห้าหม่ืนบาทแล้ว ยงัมียอดท่ีให้ร่วมบญุได้อีกประมาณ1.5ล้านบาทครับ ทา่นใดมีจิตอนัเป็นกศุลเรียนเชิญนะครับ เพ่ือนๆ
ทา่นใดยงัมีศรัทธาในการช่วยเหลือดแูลผู้ ป่วยในชนบท เรียนเชิญนะครับ 

 
29 ธ.ค. แผนกผู้ ป่วยนอก รพ.ส าโรง จ.อุบลฯ หนึ่งในห้าของโครงการจดัสร้างอาคารให้รพ.ในชนบทห้าแห่งในปี

2531 ฉลองครบ30ปี แห่ ง กา รท า ง าน เ พ่ื อสาธารณะประ โยช น์ ของมูลนิ ธิ ดว งแ ก้ ว ในพระสังฆราชูปถัม ภ์  
วนันีเ้ปิดท างานแล้วครับ  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215185453943879&set=pcb.10215185521985580&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBH1W_5Ca87Xq0hc95Ud-JxkC9tyhDGJcYwmZ5XrvpgZa2tzTi3Aq-2M8cFbcHpqSGqd6HtKOWl_4MH
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215185453943879&set=pcb.10215185521985580&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBH1W_5Ca87Xq0hc95Ud-JxkC9tyhDGJcYwmZ5XrvpgZa2tzTi3Aq-2M8cFbcHpqSGqd6HtKOWl_4MH


 


