ธันวาคม 2561
จาริกบุญสังเวชนียสถานสี่ 2-9 ธ.ค.61
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ุ มีได้ เมตตานาพาพวกเรา 25 คนไปจาริ กบุญ ณ สังเวชนียสถาน ในประเทศอินเดีย วันแรกเรา
ออกเดินทางจากสุวรรณภูมิ ไปถึงเมืองคยา และเข้ าไปทาบุญร่ วมสร้ างอาคารที่วดั ไทยพุทธคยา พอดีท่านเจ้ าคุณฯติดรับ
คณะแขกผู้ใหญ่ เราจึงเดินทางต่อไปที่พระมหาเจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ทาวัตร นั่ง
ภาวนา และฟั งธรรมจากพ่อแม่ครูจารย์ ห่มผ้ าทองรอบต้ นพระศรี มหาโพธิ์และห่มพระ
พุทธเมตตาภายในองค์พระเจดีย์ด้วย เสร็จท่านก็นาคณะเดินประทักษิณบูชารอบองค์
พระมหาเจดีย์ จนสามทุม่ จึงได้ กลับเข้ าที่พกั
สรุ ปคาสอนในวันแรกนี ้ ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ท่านว่าคณะเรามาในครัง้ นีม้ า
กราบพระพุทธเจ้ า ณ ดินแดนพุทธภูมิ ท่านว่าสังเวชนียสถานเป็ นที่ให้ เกิดความสังเวชซึง่ มิใช่การเศร้ าเสียใจ แต่เป็ นการปิ ติที่
ระลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระพุทธองค์ที่ทรงประทานพระธรรมคาสอนชี ้นาเราออกจาทุกข์ทงปวง
ั้
ในคัมภีย์กล่าวว่าผู้
มาในดินแดนนี ้ด้ วยความสังเวชระลึกถึงพระคุณจองพระพุทธองค์เมื่อตายไปจะไม่ตกนรก เพียงมีปิติศรัทธาในพระพุทธเจ้ าก็
ยิ่งใหญ่มากแล้ วจริ งๆ ต่อมาท่านแสดงพระคุณของพระพุทธองค์ให้ พวกเราทังพระพุ
้
ทธเมตตา ปัญ ญา กรุณาฯ ท่านชี ้ให้ เห็น
แรงพยายามวิ ริยะของพระโพธิ สัตว์ ที่บาเพ็ ญ เพี ยรถึง 20อสงไขยแสนมหากัลป์ อดทนเสี ยสละทุกสิ่ง ทุก อย่างเพื่ อพระ
โพธิญาณ ต่อมาท่านแสดงพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ -อริ ยสัจจ์ และใช้ เวลาอีก49วันทบทวนรอบๆพระศรี มหาโพธิ์
แห่งนี ้ สุดท้ ายท่านสอนแนวทางการปฏิบตั ิภาวนาสรุปให้ พวกเราได้ เข้ าใจในขันธ์ทงห้
ั ้ าที่เราต่างคนต่างยึดถือว่าเป็ นตัวเป็ น
ตนของเรา ชี ้ให้ เห็นกิเลศ-ตัณหาและอุปาทานที่ทาให้ เรายากอย่างยิ่งที่จะหลุดออกจากขันธ์ ทงห้
ั ้ านี ้ ก่อนจบท่านสอนการ
ภาวนา ด้ วยการบิกรรมพุทโธ ตามที่พอ่ แม่ครูอาจารย์สอน เพื่อให้ เป็ นงานของจิตให้ ทาให้ เกาะอยู่จะได้ ไม่หลุดใจไปกับอกุศล
ทังหลาย
้
สุดท้ ายของสุดท้ ายท่านยา้ เตือนพวกเราว่ามาจาริ กบุญครัง้ นีอ้ ย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งรอบๆตัว เช่นการ
บันเทิงเริงใจ สนุกเพลิดเพลิน นันทิราคะ ทังหลาย
้
หรื อแม้ แต่ในทางตรงข้ ามคือการไม่พอใจ โกรธ กับสิ่ งที่ไม่ถกู ใจ เช่นเสียง
ผู้คนวุ่นวายภายนอก อาหารที่พกั ไม่ถูกใจ การเดินทางยากลาบาก ต้ องตื่นทาวัตรสวดมนต์ภาวนาแต่เช้ า ทาวัตรสวดมนต์
ภาวนาจนดึกดื่น คนพูด/ปฏิบตั ิต่อเราไม่ถูกใจฯ เป็ นต้ น ท่านว่าต้ องมีสติควบคุมใจตน ใช้ ปัญญาพิจารณาไปตลอดการ
เดินทาง อย่าปล่อยให้ ตณ
ั หาเข้ ามาแทรกได้ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลนี ้ด้ วยครับ

3 ธ.ค. คืนที่หนึง่ ในดินแดนแห่งการตรัสรู้ พุทธคยา
เช้ าตื่นกันตีสี่มาทาวัตรบนชันบนสุ
้
ดของรร.โอ๊ ค จากจุดนี ้มองเห็นพระมหาเจดีย์พทุ ธคยา แต่เช้ านี ้หมอกลงหนักและอากาศ
เย็น พวกเราจึงได้ แต่เข้ าไปนัง่ ภาวนากันภายในห้ อง สวดมนต์ทาวัตรเช้ า นัง่ ภาวนา ฟั งธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์บญ
ุ
มี ประดับจิตใจยามเช้ า เป็ นที่นา่ ชื่นใจยิ่งนัก แม้ หลายคนเริ่มมีอาการไอ/หวัดบ้ าง แต่ก็ตงอกตั
ั ้ งใจสวดมนต์
้
ฟั งธรรม ภาวนา
เรามองแล้ วปิ ตจิ ริงๆ ความเหนื่อยจากการเตรี ยมงานต่างๆที่ผา่ นมาหายไปหมดสิ ้น
สรุปธรรมะรับอรุณวันนี ้ครับ
ท่านว่าพวกเรามาจาริ กแสวงบุญกันครัง้ นี ้อย่าหลงปล่อยตัวปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆรอบกาย อย่าปล่อยให้ สิ่งหมัก

ดอง(อาสวะ)ในใจครอบง่าได้ ให้ น้อมนาเอาธรรมะของพระพุทธองค์มาพิจารณา ท่านชี ้ให้ มีสติ ปั ญญา แยกแยะเหตุผล
ต่างๆที่ทาให้ เราเกิดความทุกข์ ทังกิ
้ เลศ ตัณหา และอุปาทานที่ทาให้ เรายึดติดในขันธ์ทงห้
ั ้ าว่าเป็ นตัวเราของเราจริงๆ การ
สอนธรรมะนันท่
้ านแสดงเป็ นสองนัยยะคือเรื่ องราวหรื อธรรมาธิ ฐาน และบุคคลเป็ นบุคลาธิฐาน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้ วน
เป็ นสังขารมีองค์ประกอบที่ไม่บริ สทุ ธิ์ยกเว้ นพระจิตอันบริ สทุ ธิ์ของพระพุทธองค์และพระอรหันต์สาวกเท่านัน้ สัจจะธรรมที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงให้ พวกเรานันเป็
้ นสิ่งที่มีจริงอยูใ่ นโลก คืออริ ยสัจจะทังสี
้ ่ แนวทางในการปฏิบตั ิคือมรรคนัน้ ถ้ าผู้ใด
ปฏิบตั ไิ ปตามทางโลกนี ้ก็จะไม่สิ ้นพระอรหันต์ไม่ว่ายุคสมัยใด พวกเรามักมีแต่ความอยากได้ มุง่ หวังใน ลาภยศ ชื่อเสียง
ความสุข อยากได้ ไม่เกิด ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ซึง่ มันเป็ นไปไม่ได้ ท่านจึงให้ เรามุง่ หวังในมรรค ตังใจท
้ าความดี รักษาศีล
ภาวนา ทวนกระแส เพราะกิเลสเหมือนกระแสน ้าดึงเราลงต่า การจะปฏิบตั ธิ รรม ทวนกระแสนันยากนั
้
ก แต่เราก็ต้อง
พยายาม ไม่ไปเพลิดเพลินไปกับรูปรสกลิ่นเสียง และสิ่งที่มากระทบทางกายทางใจ เพลิดเพลินไปกับ อารมณ์ทงภายนอก
ั้
และภายใน โดยใช้ สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่มากระทบทางกายทางใจ สารวมระวัง กายใจให้ ดี มาแสวงบุญครัง้ นี ้ จึงให้ พวก
เราพยายามตักตวงบุญกุศลไปให้ เต็มที่ อย่าให้ ภาชนะคือใจนันรั
้ ่วไหล จนลดน้ อยหรื อถึงกับขาดทุนไป

ออกเดินทางจากพุทธคยาไปยังเขาคิชกูฏ -ราชคฤห์ ระหว่างทางแวะร่ วมซื ้อที่ดินสร้ างวัดใหม่ ที่สวนตาลหนุ่มที่พระเจ้ าพิม
พิสารพบพระบรมศาสดาหลังจากบรรลุพระโพธิญาณแล้ ว วัดนี ้ชื่อว่า วัดไทยลัฏธิ วนั มหาวิหาร เป็ นจุดแวะก่อนเข้ ากรุ งรา
ชคฤห์ มีโรงทานและห้ องน ้าสะอาดให้ ผ้ แู สวงบุญเช่นพวกเราอย่างดี กราบอนุโมทนาบุญครับ ชัยภูมิก็เหมาะมากเพราะติด
ถนนใหย๋ มีน ้าบาดาลใช้ สะดวกมากอยูใ่ กล้ สวนตาลหนุม่ ในอดีตประมาณ200ม.(มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่) เราจึงร่วมซื ้อ
ที่ ดิ น ถ ว า ย ท่ า น กั น พ ร้ อ ม ไ ท ย ธ ร ร ม ที่ 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
ผ่านประตูเมืองไปก็ถึงทางขี ้นเขา เห็น โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก “ชีวกัมพวัน” เป็ นสวนป่ ามะม่วงที่หมอชีวกโกมาร
ภัจจ์อทุ ิศถวายเป็ นสังฆารามแด่พระพุทธเจ้ าและพระภิกษุสงฆ์ ปั จจุบนั เหลือซากโบราณสถานให้ เห็นเป็ นซากหินเรี ยงราย
กันอยู่ เมื่อครัง้ ที่พระพุทธเจ้ าทรงประชวรห้ อพระโลหิตจากการที่สะเก็ดหินมากระแทกถูกพระบาทเพราะพระเทวทัตกลิ ้งหิน
ลงมาหมายปลงพระชนม์พระพุทธเจ้ า พระภิกษุสงฆ์ได้ พาพระพุทธองค์มาที่ชีวกัมพวัน และหมอชีวกเป็ นผู้ถวายการรักษา
โดยการผ่าตัดเอาสะเก็ดหินออก ชีวกัมพวันจึงถูกเรี ยกว่าเป็ นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพุทธศาสนา ระหว่างทางขึ ้นมูล
คันธกุฏี เราก็สามารถมองเห็นคุกคุมขังพระเจ้ าพิมพิสาร และมีของขายตลอดทางรวมทังขอทานทุ
้
กๆวัยทุกๆแบบ ทังพิ
้ การ
ตาบอดแขนขาพิการฯลฯ(บางครัง้ ก็ เป็ นคนปกติแต่คลุมผ้ าหลอกคนเล่นๆ)วั นที่ เราไปผู้คนที่ม าแสวงบุญมากมาย มีทัง้
หลากหลายชนชาติ เป็ นที่นา่ ปิ ติยิ่ง แต่...เราก็เลยไม่มีโอกาสได้ นงั่ ฟั งธรรมภาวนาได้ นานๆเลย ไว้ ครัง้ หน้ านะครับ แต่เราก็ยงั
มีที่สบั ปายะอีกหลายแห่งรออยูค่ รับ

คณะเราออกจากเวฬุวนั แล้ วจึงเดินทางต่อไปนมัสการพระเจ้ าองค์ดาและมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึง่ ที่นี่เรามีเวลานัง่
ฟั งธรรมภาวนากันอยูน่ านเกือบสามชม. โดยท่านอาจารย์บญ
ุ มีได้ แสดงธรรมอันเป็ นฐานเบื ้องต้ นของการภาวนาที่สาคัญยิ่ง
จะขอพอสรุปดังนี ้ครับ....
เริ่มด้ วยหนึง่ ในคณะของเราถามครูจารย์เรื่ องการภาวนา ว่าเมื่อนัง่ สมาธิแล้ วเกิดเวทนาแต่ส้ ไู ม่ได้ บางครัง้ ก็ร้ ูสกึ แปลกๆตัว
ลอยๆว่างๆเป็ นต้ น
ท่านว่าเป็ นของปกติที่เกิดขึ ้นกับผู้ปฏิบตั ทิ กุ ๆคน เริ่มต้ นก็เหมือน ๆ กัน เพราะจิตถูกหลอกด้ วยกิเลสตัญหาอุปทานเข้ ามา
แทรก ต่อสู้กบั ความเจ็บความปวดเวทนาไม่ได้ จึงท้ อถอยไป แท้ ที่จริงเราต้ องให้ สติใช้ สมาธิ. ฝึ กฝนให้ เข้ มแข็งเพียงพอ เมื่อ
ปรากฏเวทนาความเจ็บปวด แรกๆอาจต้ องทนเอาก่อน ต่อไปเมื่อฝึ กฝนนานเข้ า ท่านให้ เรากาหนดรู้และปล่อยไป ครูจารย์
ท่านสอนให้ เอาสติเข้ าไปพิจารณาอารมณ์ทงสี
ั ้ ่จากสติปัฏฐานสี่ - กายเวทนาจิตธรรม พลิกแผลงลงไป เช่นภาวนาพุทโธๆ ให้
เห็นอารมณ์ที่ดาริ อนั หนึง่ ผู้ดาริก็อนั หนึง่ เมื่อความอยากเกิดขึ ้น อาการอยากที่ใจส่งไปที่กาย บางครัง้ อยากที่กายส่งไปที่ใจ
ให้ ร้ ูเท่าทัน พิจารณาได้ ทนั เช่นนัง่ ไปแล้ วปวดเพราะเจ้ าตัณหาความอยากแทรกมาว่า...อยากหายเจ็บ/อยากขยับ แท้ จริงมา
จากกิเลศในใจเรานันเอง
้ ท่านให้ แก้ โดยให้ มองย้ อนมาที่จิตของเรา อย่าหลงไปกับ ตัณหาความอยากนันๆ
้ เมื่อไรที่เรายึดว่า
กายนี ้ใจนี ้เป็ นของเรา เมื่อนันก็
้ ปฏิบตั ติ อ่ ไม่ได้ เบญจขันธ์นี ้ไปยึดไม่ได้ ต้ องเอาปัญญาพิจารณา เจ็บปวดให้ สกั แต่วา่ ให้ สติ
สมาธิเราหนักแน่นเพียงพอ ให้ เห็น สุข/ทุกข์ ก็ให้ เป็ นตัวของมันเท่านัน้ หน้ าที่เราเพียงรับรู้ เป็ นสักแต่วา่ . ไม่ยินดียินร้ าย ดู
เฉยๆ แต่ต้องมีพลังสติ สมาธิเพียงพอ จากการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง อย่าได้ คาดอย่าได้ หมาย นึกเอาเอง...(สาคัญมาก) ให้
เห็นอารมณ์ปัจจุบนั ที่เกิดขึ ้นจริงๆ เพราะจิตรับอารมณ์ได้ ที่ละหนึง่ เดียว เมื่อมีอาการถูกแทรก เช่นพุทโธเริ่มหาย สติหาย
ตัณหาก็มาแทรกทันที หลวงตาให้ ดทู กุ ข์ที่เกิดให้ เห็นความปวด แยกธาตุแยกขันธ์ในขณะนันๆจริ
้ งๆให้ แยกกาย/จิต/เวทนาให้
แยกจากกันไม่ยดึ ติดกับมันไม่มีความอยากแทรกเข้ ามา อย่าเอาตัวเราไปใส่ ว่าเป็ นตัวเราของเรา เช่น เราเจ็บเราปวด เมื่อ
เป็ นเช่นนี ้ย่อมปฏิบตั ติ อ่ ไม่ได้ อยากขยับ อยากไม่เจ็บ... ไม่ปวดเป็ นต้ น เริ่มใหม่ๆก็ให้ สกั แต่ว่าๆ ต่อๆไปก็ให้ แยกกาย/ใจ แยก
เวทนากับกาย ออกมา ต่อไปก็พิจารณาให้ แยกแตกออกจากตนไปเลย ละกาย ละใจไป.....ใช้ สติปัญญาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ ้น
เฉพาะหน้ า ต่อจิตต่อใจเรา ให้ ได้
หลังจากท่านให้ นงั่ ไปสักพัก บางคนทนไม่ได้ หายใจอึดอัด ต้ องอดทนต่างๆนานา เขาว่าเขาคิดใช้ คาว่า เกิดขึ ้นตังอยู
้ ด่ บั ไป
บริกรรมไป ท่านว่าอย่าเอาคาพูดมาใช้ ต้ องให้ เกิดปัญญาพิจารณาได้ จริงๆด้ วย. อย่าได้ แต่คดิ เอาเอง ผู้ที่ทาได้ เช่นนันจะต้
้ อง
มีสภาวะธรรมละเอียด เข้ าใจจริงๆว่าที่เราเห็นนัน้ อะไรเกิด/อะไรดับ อย่าเอาแต่คดิ ไปเองนะ อย่าให้ จิตมันหรอกเรานะ ให้ ทา
ต่อไปนะ อย่าท้ อ แค่นี ้ก็ยงั ดี...เรื่ องจริงถ้ าเป็ นจริงอย่างพูด จิตที่ร้ ูได้ แวบเดียวก็พ้นแล้ ว...ความหมาย-เป็ นความคาดเดานะ
ระวังด้ วย สัญญาถ้ าใช้ เป็ นก็เอามาต่อสู้กิเลสได้ หรื อใช้ ผิดก็สง่ เสริมกิเลสได้ เช่นกัน... อาจสับสนบ้ างนะครับจาได้ ไม่หมด
ครับ กราบขออภัยด้ วยนะครับ

4 ธ.ค. ออกจากรร.เช้ าก็มานัง่ ฟั งธรรมภาวนาที่ปาวาลเจดีย์ ที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสงั ขาร และจาพรรษาสุดท้ ายก่อน
เดินทางไปปริ นิพพาน ณ เมืองกุสินารา เรามาแต่เช้ ายังไม่คอ่ ยมีคณะอื่นรบกวนจึงได้ นงั่ ฟั งธรรมภาวนากันกว่าชัว่ โมงครึ่ ง
เสร็ จแล้ วก็ห่มผ้ าทองรอบสถูปเจดีย์และเดินทางต่อไปรับทานอาหารที่รร.ไวสาลี เสร็ จก็ออกไปทาบุญถวายจตุปัจจัยไทย

ธรรมร่วมสร้ างถาวรวัตถุและไทยธรรมถวายสงฆ์สามเณรชาวอินเดียกับท่านเจ้ าอาวาสวัดไทยไวสาลีด้วยกัน ประมาณ2หมื่น
บาทได้ ครับ
สรุปธรรมะ ณ ปาวาลเจดีย์-ความสังเวช/ปิ ต-ิ
ท่านว่าเรามาจาริ กแสวงบุญตามรอยพระพุทธองค์ และกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ขอให้ เราเกิดความสังเวช ระลึกถึง
พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ ให้ เกิดปิ ติ รี บเร่ งบาเพ็ญเพียรติดตามพระพุทธองค์ไปให้ ได้ เมื่อจิตสงบอ่อนโยนตาม
ธรรมแล้ ว ธรรมใดผ่านเข้ ามาเราก็จะรับไว้ ได้ อย่างดีส่จู ิตสู่ใจของเรา แนวทางการปฏิบตั ิเบื ้องต้ นก็ขอให้ พวกเราสกัดกันตั
้ ญ
หาที่เกิดขึ ้นในใจไม่ปล่อยตัวปล่อยใจ ให้ ยึดถือกาหนดการจาริ กบุญเราให้ เป็ นข้ อวั ตรปฏิบตั ิ ให้ ทกุ คนในคณะมีใจเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน รักษาใจไว้ อย่าลุแก่โทษ โทษะโมหะฯ เพราภาชนะที่ เราจะรั บบุญกุศลคือใจของเราอาจจะรั่ วทะลุได้ บุญที่ม า
แสวงหาก็อาจจะสูญหายไปไม่อาจรักษาไว้ ได้ ถ้ าปล่อยตัวปล่อยใจมากไปก็อาจขาดทุน ได้ ถึงแม้ จะมาเป็ นหมู่คณะแต่การ
ปฏิบตั ิก็ต้องพึ่งตนเอง อย่าปล่อยให้ บญ
ุ ที่เราตังใจมาแสวงหาหลุ
้
ดหายไประหว่างทางได้ นะ. แล้ วท่านก็ให้ ภาวนาต่อไปสัก
ชม.พอเสร็ จท่านก็ให้ ส่งการบ้ านมีคนหนึ่งในคณะถามว่า..."ไม่พอใจกับเสียงที่ได้ ยิน เห็นแสงสว่างก็พยายามกาหนดตามแต่
ปวดหัว"-ท่านสรุ ปให้ ฟังว่า เพราะสติอ่อนไปไม่สามารถตามรู้ อารมภ์ที่เกิดขึ ้นได้ จึงหลงไปกับอารมภ์ภายนอก มีตญ
ั หามา
แทรก ทาให้ เกิดอาการต่างๆที่วา่ มา ท่านให้ แก้ ไขโดยใช้ คาบริ กรรม พุทโธ ให้ ตอ่ เนื่อง อย่าให้ ขาด อย่าให้ สะดุดแหว่งหวิ่นไป
ให้ ตอ่ เนื่องสิ่งเหล่านี ้ก็จะไม่เกิดขึ ้น และให้ ตามย้ อนมาดูที่ใจตนเอง เมื่อหลงออกไปภายนอก กลับไปกลับมาก็จะแก้ อาการนี ้
ได้ เช่นกัน ท่านว่าเวลาภาวนาต้ องสงบระงับจากความอยากความต้ องการทังหลายที
้
่เป็ นตัญหามาคอยแทรกแซงการปฏิบตั ิ
ภาวนาของเราเมื่อใจเราเพลอ เมื่อรู้ตวั ไม่หลงก็จะสงบระงับใจตนได้ และจะดับตัญหาที่เกิดได้ เพราะมีสติระลึกรู้ได้ ทนั ท่าน
ว่าเอาภาวนาปทานมาพิจารณา ไว้ -(ความเพียร มี 4 อย่าง คือ 1. สังวรประธาน เพียรระวังไม่ให้ บาปเกิดขึ ้นในสันดาน 2.
ปหานประธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ ้นแล้ ว 3. ภาวนาประธาน เพียรให้ กศุ ลเกิดขึ ้นในสันดาน 4. อนุรักขนาประธาน เพียรรักษา
กุศลที่เกิดขึ ้นแล้ วไม่ให้ เสื่อม)สรุป อยู่ในคาสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่มกั สัง่ สอนเราเสมอๆคือ ให้ “ สารวมระวัง “ จึงจะมีสติ
ป้องกันอกุศลที่เกิดในใจและกาจัดอกุศลที่จะเกิดขึ ้นแล้ วได้ ตอ่ ไป พอสังเขปนะครับ ของจริ งไว้ รอให้ น้องๆอาสาเราถอดเทป
ออกมาทาหนังสือธรรมะจากอินเดียมาแบ่งปันธรรมกันครับ....

ออกจากวัดไทยไวสาลีก็ไปต่อกันที่ วัดป่ ามหาวัน กูฏาคารศาลาชมเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สดุ และงดงามที่สดุ ของอินเดีย ที่สดุ
ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ าเคยเสด็จมาที่เวสาลีหลายครัง้ แต่ละครัง้ จะทรงประทับที่กฏู าคารศาลาป่ ามหาวันเป็ นส่วนใหญ่
พระสูตรหลายพระสูตรเกิดขึ ้นที่เมืองแห่งนี ้ และที่กฏู าคารศาลานี่เองที่เป็ นที่ๆ พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ พระนางมหาปชา
บดีโคตมีเถรี พระน้ านางของพระพุทธองค์ พร้ อมกับบริ วาร สามารถอุปสมบทเป็ นภิกษุณีได้ เป็ นครัง้ แรกในโลก และในการ
เสด็จครัง้ สุดท้ ายของพระพุทธองค์ พระองค์ได้ ทรงรับสวนมะม่วงของนางอัมพปาลี นางคณิกาประจาเมืองเวสาลี ซึ่งนางได้
อุทิศถวายเป็ นอารามในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้ ทรงจาพรรษาสุดท้ ายที่เวฬุวคาม และได้ ทรงปลงอายุสงั ขารที่ปา
วาลเจดีย์ และเมื่อหลังพุทธปรินิพพานแล้ วได้ ๑๐๐ ปี ได้ มีการทาสังคายนาครัง้ ที่ ๒ ณ วาลิการาม ซึง่ ทังหมดล้
้
วนอยูใ่ น
เมืองเวสาลี

ณ ที่นี่เราก็ได้ รับฟั งธรรม บาเพ็ญจิตภาวนา สวดมนต์ กันเป็ นที่ชื่นใจกลางแสงแดดอ่อนๆ เพราะไม่คอ่ ยมีผ้ คู นมากันมากนัก
ตอนเราไป ก่อนออกมามีคณะชาวพุทธอินเดียมาสวดมนต์ และมาขอกราบและถ่ายรูปกับพระอาจารย์ด้วยความเคารพ พอ
สรุปพระธรรมที่รับฟั งได้ บ้างเล็กน้ อยดังนี ้ครับ
ก่อนนัง่ ภาวนาท่านบอกว่าที่แห่งนี ้เป็ นต้ นกาเนิดของพระภิกษุณี นางปชาบดี โคตมี และเรื่ องเกี่ยวข้ องกับราชวงค์ของท่านที่
พากันบวชหมด แม้ แต่พระราหุลที่บวชเป็ นสามเณรตังแต่
้ เจ็ดขวบ จนบรรลุธรรมเหมือนสามเณรติสสะที่บรรลุธรรมตังแต่
้ เจ็ด
ขวบเช่นกัน ต่อมาท่านก็แสดงธรรมเรื่ องนางปตาจาราที่ทกุ ข์แสนทุกข์สญ
ู เสียทุกสิ่งจนเป็ นบ้ า แต่ได้ พระพุทธองค์โปรดจน
บรรลุธรรม แล้ วท่านจึงแสดงเรื่ องทุกข์ ที่พวกเราถูกกิเลศหลอกเสมอเหมือนเหยื่อที่ติดกับเบ็ด ตัวสาคัญคือตัณหา เหตุแห่ง
สมุทยั เมื่อเรางับเหยื่อก็จะติดเบ็ดไปด้ วย แม้ บางครัง้ รู้ทงรู
ั ้ ้ แต่ก็ไม่อาจห้ ามใจเช่นยาบ้ า เหล้ า ฯลฯ เพราะใจไม่มีกาลังที่จะหัก
ห้ ามได้ ถ้ าเรามาพิจารณา เราจึงทราบว่าสิ่งเหล่านี ้คือสาเหตุของทุกข์-สมุทยั เราต้ องเอาคาสอนของพระพุทธองค์มาแก้ คือ
มรรค ได้ แก่ ศีลสมาธิปัญญา เบื ้องต้ นของฆราวาสได้ แก่ทาน เป็ นการเริ่มต้ นละอัตตาตัวตนของตนไป เริ่มก้ าวไปสูท่ างดีงาม
ทานนันไม่
้ ใช่หนึง่ ต่อหนึง่ แต่ให้ หนึง่ ได้ ผลร้ อยเท่าพันทวี ขึ ้นกับใจของเรา เช่นเดียวกับบาปก็เช่นกัน ทาหนึง่ ได้ ผลร้ อยเท่าพัน
ทวีเช่นกัน พระสงฆ์สาวกจึงทาตามพระพุทธองค์ที่ทรงบาเพ็ญเพียรอย่างถึงที่สดุ ๆของทาน ศีล และปัญญา สร้ างบารมีทง30
ั้
ทัศน์ อย่างสมบูรณ์สดุ ๆ. หลังภาวนาตากแดดท่านก็ให้ ข้อคิดอีกเล็กน้ อย ว่าความร้ อนกายจากไอแดดยังน้ อยกว่าร้ อนจากใจ
ให้ หดั พิจารณาให้ เป็ น การเจ็บการปวดจากนัง่ ภาวนาก็เช่นกัน เมื่อยึดว่าเป็ นเราจึงร้ อน เจ็บ ปวดนะ พิจารณาได้ ก็สกั แต่ว่าผู้
ดูผ้ รู ้ ูมิใช้ ผ้ เู จ็บผู้ปวด

มหาสถูปแห่ งเกสเรี ย หรื อที่ในปั จจุบนั เรี ยกว่า เกสริ ยา, เกสเรี ย (อังกฤษ: Kesaria, อักษรเทวนาครี : के सरिया) เป็ น
สถานที่ ตงของมหาสถู
ั้
ปพบใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย สถานที่
ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที่ทรงประทานแก่ชาววัชชี
เมื่อครัง้ พุทธกาลเกสเรี ยอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้ นวัชชีและมัลละต่อ
กัน (รัฐพิหารในปั จจุบนั )แต่ไม่ใช่สถานที่แสดงกาลามสูตร ดังที่เข้ าใจกัน
เพราะสถานที่แสดงกาลามสูตรนัน้ อยู่ในแคว้ นโกศล แต่สถูปเกสเรี ย อยู่
ในแคว้ นวัชชีตอ่ กันกับพรมแดนแคว้ นมัลละ เดิมมหาสถูปแห่งเกสเรี ยไม่
เป็ นที่ร้ ูจกั และไม่เป็ นจุดสาหรับจาริ กแสวงบุญของชาวพุทธ แต่หลังจาก
กองโบราณคดีอินเดียได้ ขุดค้ นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถูปโบราณที่มีความเส้ นผ่านศูนย์กลางถึง 1,400 ฟุต สูงถึง 51 ฟุต
(เดิมอาจสูงถึง 70 ฟุต) ซึ่งทาให้ มหาสถูปโบราณที่ค้นพบใหม่นี ้กลายเป็ นมหาสถูปที่ใหญ่ที่สดุ ในอินเดีย มีลกั ษณะคล้ ายกับ
เจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถูปบุโรพุทโธ ซึ่งทาให้ มีผ้ สู นั นิษฐานว่ามหาสถูปแห่งเกสริ ยานี ้เป็ นต้ นแบบของมหาสถูปทัง้
สอง โดยมหาสถูปแห่งเกสเรี ยเป็ นสถูปเดียวกับที่ปรากฏในบันทึก ของพระถังซาจัง๋ ที่เคยจาริ กแสวงบุญมายังสถานที่แห่งนี ้
ท่านได้ กล่าวไว้ วา่ สถานที่แห่งนี ้เป็ นที่ตงของพระมหาสถู
ั้
ปที่ประดิษฐานบาตรของพระพุทธองค์ที่พระพุทธเจ้ าทรงประทานแก่
ชาววัชชีเมืองไวสาลีที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็ นครัง้ สุดท้ าย ก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดับขันธปริ

นิพพาน เกสริ ยาในปั จจุบนั อยู่ห่างจากกุสินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ในเขตรัฐพิหาร ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยัง
เมืองกุสินารา
5 ธ.ค. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานที่ปริ นิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ภายใต้ การดูแลของพระ
เดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้ าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้ าพระธรรมทู ต สายประเทศอินเดียเนปาล พระ
ครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ดแู ลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้ มอบของที่ระลึกให้ กบั คณะมูลนิธิดวงแก้ ว
ฯ ได้ ให้ การปฏิสันถารพวกเราอย่างดี ท่านดีใจที่พวกเราได้ มาเยี่ ยมอี กครั ง้ เพราะเราได้ มาร่ วมสร้ างวัดแห่งนี ต้ งแต่
ั ้ เริ่ ม
ก่อสร้ างกับท่านเจ้ าคุณวีรยุทธ วัดแห่งนี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ร.9 ได้ ออกแบบเอง ได้ ทรงมอบทุนส่วนพระองค์ 5.5
ลบ. มอบพระบรมสารี ริกธาตุ ส่วนหนึ่งที่รับมอบจากอิ นเดียสมัยรัชกาลที่ห้า และเส้ นพระเจ้ าที่ปลงก่อนทรงออกผนวช และ
ยังดาริ ให้ สร้ างโรงพยาบาลไว้ ด้วย สมัยก่อนรักษาฟรี ต่อมาก็เป็ น 5 รูปี 8 รูปี 10 รูปี แต่วนั ทุกๆพระจะรักษาฟรี ให้ ชาวบ้ านได้
ระลึกถึงพระบรมศาสดาด้ วย สมเด็จพระเทพได้ มาวางศิลาฤกษ์ สมเด็จญาณฯได้ มาฉลองพระอุโบสถ ฯ พวกเรามาครัง้ นี ้เรา
ได้ ถวายปั จจัยให้ แก่ทางวัดรวมประมาณ 120,000 บาท เพื่อร่วมบุญกุศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ร.9 ต่อไป ถวาย
เป็ นพระราชกุศลเทิดพระเกียรติพระองค์ทา่ นผู้เป็ นที่รักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน

เช้ านี ้ครูจารย์ทา่ นเมตตาแสดงธรรมเรื่ องข้ อวัตร ข้ อวัตรคืองานที่เราต้ องทาประจา ถ้ าไม่ทาก็ขาดข้ อวัตร บางคนหนีหลบเลี่ยง
แล้ วนึกว่าเก่งฉลาดแท้ จริ งนันตรงข้
้
ามกัน เพราะข้ อวัตรเป็ นการฝึ กฝนอบรมกายใจ โดยเฉพาะพระสงฆ์ ทามากก็ได้ ผลมาก
เพราะศาสนาเราต้ องมีกิริยามีการกระทาจึงเกิดกุศล/อกุศลกรรม ผลย่อมมาจากเหตุ เหตุเกิดย่อมมีผลเกิดแน่นอน เราจึงต้ อง
พยายามกระทาดี ไม่ทาสิ่งไม่ดี ให้ มองเข้ าไปในใจของเราจะสามารถเห็นผลที่เราสร้ างเหตุได้ กรรมจึงตามติดในจิ ตในใจเรา
ไปได้ ทุกภพชาติภพ อาการของใจที่แสดงออกมา เช่น เวทนา สัญญา การปรุ งแต่งในใจ ทางดีและไม่ดี ปกติเรามักมอง
รวมๆกันเป็ นตัวเป็ นตนของเรา ไม่สามารถแยกได้ . แต่พอเราศึกษาพุทธศาสนาไปก็จะแยกแยะขันธ์ทงห้
ั ้ าได้ เมื่อปฏิบตั ิมาก
ขึ ้นๆจนสามารถรู้ว่าขันธ์ทงห้
ั ้ านี ้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตวั ตนของเรา แต่อย่าเอาสัญญาไปคาดไปหมายผลของการปฏิบตั ิ เพราะจะละ
ได้ เพียงในความคิดเรา เมื่อละได้ จริ งปฏิบตั ิได้ จริ งก็จะหลุดพ้ นจากทุกข์ได้ เราจึงต้ องพากันปฏิบตั ิภาวนา ผลของกรรมที่เรา
ทา บางครัง้ ก็ส่งไปทางดี บางครัง้ ก็ไม่ดี เช่นป่ านไปพักบนสวรรค์หรื อรั บโทษในนรกเป็ นที่พกั ระหว่างทาง ขอให้ เราตังใจท
้ า
ความดี มากขึ ้นๆ จนสาเร็จสมบูรณ์

"มอบเครื่ องอุปโภคบริโภคชาวเมืองกุสินารา ๑๐๐ ชุด วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙"
พระครู นรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ดแู ลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นาคณะพล.ร.ต.นพ.ดร.ปิ โยรส ปรี ยา
นนท์ และคณะมูลนิธิดวงแก้ วในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบเครื่ องอุปโภคบริ โภคแก่ชาวเมืองกุสินารา ๑๐๐ ชุด ประกอบด้ วย

ข้ าวสาร ผ้ าห่ม ถัว่ ดาล แป้งสาลี เกลือ ๑๐๐ชุด รวมประมาณ ๑๕๐ ๐๐๐ รูปี แต่สิ่งที่เราจักมอบให้ นี ้ก็มีทกุ อย่างที่ครอบครัว
เขาครอบครัวหนึ่งๆจะอยู่ได้ สบายๆในหนึ่งเดือน เราจึงได้ เห็นรอยยิ ้มอย่างสดชื่นของทังผู
้ ้ ให้ และผู้รับ ชาวคณะมูลนิธิฯยิ ้ม
น้ อยยิ ้มใหญ่ เห็นแล้ วปลื ้มใจจริงๆครับ
กิจกรรมในการบาเพ็ญกุศลครัง้ นี ้ เพื่อน้ อมถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๖๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑
น้ อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ ที่มีตอ่ พสกนิกรชาวไทย ที่ทรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม เปี่ ยมด้ วย
พระปรี ชาสามารถ พระอัจฉริ ยภาพ และพระวิสยั ทัศน์ ส่งผลให้ ช าติบ้านเมืองเจริ ญรุ่ งเรื อง และพสกนิกรมีความผาสุกร่วม
เย็นใต้ ร่มพระบารมี ของพระมหากษัตริย์ผ้ ทู รงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

มกุฏพันธนเจดีย์ เป็ นสถูปโบราณที่ถกู สร้ างขึ ้นตรง สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระของ พระพุทธเจ้ า
พวกเราได้ มีโอกาสมานัง่ ฟั งธรรมปฏิบตั ภิ านากับครูจารย์บญ
ุ มี
พอสรุปได้ ดงั นี ้:- ณ ที่ถวายพระเพลิงพระสรี ระของพระพุทธเจ้ าในวันที่เจ็ดหลังทรงปรินิพพานภายหลังจากที่พระมหากัสสปะ
ได้ มากราบพระสรี ระเป็ นครัง้ สุดท้ าย แล้ ว. ไฟก็ลกุ ไหม้ เองโดยเหล่าเทวดาทังหลาย
้
ในการนี ้มีของบางส่วนที่ไม่ไหม้ ไฟ เช่นผ้ า
ขาวที่ห่อพระพุทธสรี ระชัน้ แรกและชันสุ
้ ดท้ าย พระเขีย้ วแก้ ว พระรากขวัญเป็ นต้ น ท่านให้ เราพิจารณาว่าสังขารทังหลาย
้
เกิดขึ ้นต้ องดับไป แต่ถ้ายังมีเหตุอยู่ก็ยงั ต้ องเกิดอีก เพราะจิตเมื่อชอบสุขก็ยดึ เข้ ามา สิ่งไม่พอใจก็ผลักออกไป เกิดโลภ โกรธ
หลง วนไปมาอยู่เช่นนี ้ เกิดนามรูปวนอยูใ่ นวัฏฏะ พระพุทธองค์จึงชี ้ให้ เห็นว่าความไม่ร้ ู หรื ออวิชาที่ทาให้ เราหลงติดยึดตัวตน
ที่ไม่ใช่ของเรานี ้เอง. ที่ทาให้ เราไม่สามารถหลุดออกไปได้ เพราะเรายึดติดในสังขารองค์ประกอบคือขันธ์ทงห้
ั ้ า ว่าเป็ นตัวเรา
ของเรา ท่านจึงสอนเรื่ องปฏิจสมุทบาท ทัง้ การเกิดและการดับของอวิชาให้ เข้ าใจ เมื่อเข้ าใจทังแนวทางการเกิ
้
ดและแนว
ทางการดับ ให้ ใช้ การปฏิบตั ภิ าวนาเข้ าใจพิจารณาสิ่งกระทบต่างๆให้ เราสามรถไม่ตดิ ยึดไม่ดงึ เข้ าผลักออก เช่นพิจารณากาย
นี ้เป็ นอาการ 32 นันไม่
้ เป็ นตัวเราของเรา สักแต่ว่าเป็ นสิ่งต่ างๆที่มาประกอบเป็ นเรา เราก็จะสามารถตัดชาติภพไปได้ บ้าง
แล้ ว. วัฏ ฏะก็ สนั ้ ลงๆ เห็นรู ปเป็ นธาตุทงั ้ ห้ า เห็นนามธรรมเช่นเวทนา อารมภ์ ที่เกิดก็ ไม่ใช่เราไม่ยึดรู้ แล้ วให้ ปล่อยไป ใช้
สติปัญญามองให้ เห็นความเป็ นจริงแล้ วปล่อยวางไป ตัวตนก็เบาสามารถดับตัณหา กิเลสและอุปาทานได้ ต่อไป......สุดท้ าย
ท่านให้ พรให้ พวกเราสามารถเดินตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ ดับสิ ้นสังขารให้ ได้ ทกุ ๆคน

“สาลวโนทยาน” สถานที่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน มีชื่อเรี ยกในท้ องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot)
ธรรมะ ณ สาลวโนทยาน (หลังบริจคทานให้ พี่น้องชาวอินเดียแล้ วด้ วยความปลื ้มปี ตใิ นใจ)
ทาน-เป็ นเครื่ องส่งเสริ มในการปฏิบตั ิ ทานเป็ นผลจากใจที่เสียสละ ไม่ใช้ ให้ หนึ่งได้ หนึ่งแต่เป็ นร้ อยเท่าพันทวี ส่งผลไปไม่มี
ขอบเขต สร้ างพลังในใจของเรา ให้ ทานง่ายก็ลดละตัวตนง่าย อยู่ภพชาติใดก็ไม่อดไม่อยาก ทาอะไรก็จะสะดวกขึน้ รู้ จัก

เสียสละ ไม่ได้ มองว่าสิ ้นเปลืองให้ มองข้ ามความตระหนี่เสีย อาหารจะเข้ าปาก แต่เห็นประโยชน์ก็สละได้ เช่นอนาทบิณฑิก
เศรษฐี เป็ นต้ น ทานที่เราร่วมทาในวันนี ้ก็เป็ นบุญเป็ นกุศลไพศาลไม่มีประมาณ ให้ มองให้ ทะลุเกิดความสุขให้ เป็ นบาทฐานใน
การประพฤติปฏิบตั ติ อ่ ๆไป ทานจึงเป็ นเครื่ องขัดเกลาความตระหนี่ ลดอัตตาตัว ตนลง ทาให้ ความทุกข์จากความยึดตัวตนถือ
เนื ้อถือตัวให้ ลดลงๆ โมทนากับคณะเราด้ วยนะ
สังเวชนียสถานแหล่งที่ ๔ กุสินารา ในสมัยพุทธกาลเป็ นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้ นมัลละ
อยูต่ รงข้ ามฝั่งแม่น ้าคูก่ บั เมืองปาวา เป็ นที่ตงของสาลวโนทยานหรื
ั้
อป่ าไม้ สาละ ที่พระพุทธเจ้ า
เสด็จดับขันธปรินิพพานและเป็ นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ า “สาลวโนทยาน” สถานที่
เสด็จดับขันธปริ นิพพาน มีชื่อเรี ยกในท้ องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-KaKot) ซึ่งแปลว่า ตาบลเจ้ าชายสิน้ ชีพ ปรากฏตามคัมภี ร์ว่า เมืองนีเ้ คยเป็ นที่ปริ นิพพานของ
พระพุทธเจ้ าพระนามว่าผุสสะ เป็ นที่เกิดบาเพ็ญบารมีของพระโพธิสตั ว์หลายครัง้ เคยเป็ นราช
ธานีนามว่ากุสาวดีของพระเจ้ ามหาสุทสั สนจักรพรรดิ ปัจจุบนั กุสินารามีอนุสรณ์สถานที่สาคัญ
คือสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้ าอโศกมหาราชสร้ างไว้ และบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่ง
เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยูภ่ ายในและมีซาก ศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย

6 ธ.ค. ลุมพินี เช้ าตีห้าอากาศเย็นมากจึงมิกล้ านิมนต์ออกมาทาวัตรเช้ า เราจึงได้ แต่สวดมนต์ทาวัตรเช้ ากันเองที่หอพระของ
รร.พุทธมายา เสร็ จแล้ วก็เดินทางไปวิหารมายาเทวี ในสวนลุมพินี ฟั งธรรมนัง่ ภาวนากันใต้ ต้นโพธิ์ริมสระน ้าใจความโดยย่อ
เรื่ องการเกิด ดังนี ้:- การเกิด-คือปั ญหาที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกเพราะตามมาด้ วย ความแก่ ความเจ็บ การตายฯ ทาให้ เกิดการสืบ
ต่อของกองสังขาร ของรูป/นาม พระพุทธเจ้ าท่านเห็นสัจจนี ้จึงหาทางที่จะไม่เกิดอีก ไม่ใช่ไม่ตาย ท่ านจึงแสวงหาเหตุของการ
เกิด และแนวทางที่จะไม่ต้องเกิดอีก ท่านว่าอวิชชามาปรุงแต่งเป็ นกองสังขาร เกิดรู้ /นาม ขึ ้น เราจึงหลงและยึดสิ่งต่างๆมา
เป็ นตัวเราของเรา หลงไปกัยสิ่งรอบตัว ชอบก็ดงึ เข้ ามาไม่ชอบก็ผลักออก ทาให้ เรายิ่งติดอยู่ในโลกไม่สามารถหลุดจากวัฏฏ
ได้ พระพุทธเจ้ าจึงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะพาเรานาเราออกจากความทุกข์นี ้ ท่านสอนการปฏิบตั ิภาวนา ใช้ สติตามรู้สิ่งที่
มากระะทบเช่นเสียงดังรอบตัวเรา ฟั งแล้ วรุ้ แต่ไม่ไปพอใจไม่พอใจกับมัน ให้ ย้อนเข้ ามาสู่ใจ พิจาณาที่ใจแล้ วใช้ ปัญญารับรู้
แล้ ววางลงไมตึดยึดในอารมภ์นนๆ
ั ้ ได้ แค่สกั แต่วา่ เสียงเป็ นต้ น ให้ ใช้ เสียง หรื อสิ่งที่มากระทบนันมาจุ
้ ดประกายให้ เกิดปัญญา
ได้ แต่....สติสมาธิ เราต้ องหนักแน่น ใจต้ องมีความสงบพอควรแล้ ว ทาตัวเหมือนใยแมงมุม แค่รับรู้ว่ามีสิ่งกระทบแต่ไม่วิ่งไป
รับไปหามัน ไม่ต้องวิ่งไปหาเหยื่อทุกครัง้ ไป รอให้ เหยื่อสงบแล้ วจึ งไป เหมือนเราเอาสิ่งกระทบมาพิจารณา รับรู้แต่ไม่วิ่งงับ
เหยื่อนัน้ สติ สมาธิ ปัญญาเราก็ได้ พอควรแล้ ว

วัดไทยลุมพินี ตังอยู
้ ใ่ นปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูตขิ องพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ณ สวนลุมพินีวนั ราชอาณาจักรเนปาล
สร้ างขึ ้นด้ วยศรัทธาของพุทธบริ ษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั โดยใช้ งบประมาณแผ่นดิน
และผู้ศรัทธาร่ วมทาบุญ ทาสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐ บาลเนปาล จานวน ๒ แปลง รวมพืน้ ที่ ๕ เอเคอร์ (๑๓ ไร่ เศษ)เป็ น
ระยะเวลา ๙๙ ปี เพื่อเป็ นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่ วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรง
ครองสิ ริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ปั จ จุบนั พระศรี โพธิ วิเทศ (สุพจน์) เป็ นเจ้ าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ท่านทากิจกรรม
มากมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่นบวชสามเณรเนปาล ทาโครงการให้ การศึกษาเยาวชนเนปาล ออกหน่วยแพทย์
ช่วยเหลือผป.ชาวเนปาลเป็ นต้ น วัดนี ้เรากราบถวายปั จจัยประมาณ 49000 บาท รวมทังปั
้ จจัยร่ วมสร้ างวัดไทยรามคามอีก
100000 บาท กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลครัง้ นี ้

รามคาม "รามคามสถูป นครเทวทหะ" คณะเราออกจากวัดไทยลุมพินี ผ่านแม่น ้าโรหินีไปสูร่ ามคามสถูป ผ่านวัดไทยราม
คามที่กาลังก่อสร้ างอยู่ด้วยแต่ไม่มีเวลาเราเลยไปสวดมนต์ฟังธรรมภาวนากันที่รามคามสถูปเลย สถูปแห่งนี ้ยังไม่ทราบแน่
ชัดว่าบรรจุสิ่งใด มีตงแต่
ั ้ ทะนานทองตวงพระบรมสารี ริกธาตุ หรื อและอาจเป็ นพระบรมสารี ริกธาตุ และพระอัฐิธาตุของพระ
บรมสานุวงค์ของพระพุทธเจ้ าก็เป็ นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามครู จารย์ท่านให้ เราตังใจนึ
้ กถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ จะกราบระลึกที่ใดก็ถึงพระพุทธองค์ทุกครัง้ ไป ท่านให้ ข้อคิดว่า ไม่ว่าเราจะภาวนาที่ใด จะหนีเสียงย่อมทาไม่ได้
เพราะเรามีหูรับเสียงผ่านมายังใจ แต่ถ้าเรามีสติสมาธิดีพอ เสียงที่มากระทบ ผ่านปั ญญาก็ทาให้ เราแยกแยะธรรมได้ เป็ น
ประโยชน์มากกว่าโทษ ท่านให้ เราเร่งพากเพียรเหมือนใช้ ไม้ สีไฟ ต้ องทาต่อเนื่องจนเกิดประกายไฟต่อเนื่องไปจนเกิ ดไฟให้ ได้
จะได้ ตอ่ สู้กบั กิเลสตัณหาอุปาทานได้ ในที่สดุ

วัดไทยนวราชรั ตนาราม 960 สาหรับท่านที่เดินทางไปสักการะพุทธสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล เกือบแทบจะทุก
คณะต้ องแวะที่ ศูนย์ดแู ลผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ วัดไทยนวราชรัตนารามแห่งนี ้ เพราะเวลาที่ใช้ ในการผ่านด่านอินเดียเนปาล
นานมากๆบางครั ง้ เกื อบสองชม.ได้ พระธรรมทูต นาโดยท่านเจ้ าคุณวี รยุทธ จึง ดาริ จัดสร้ างวัด นี ข้ ึน้ ดูแลนักแส วงบุญ
โดยเฉพาะชาวไทย พวกเราจึงได้ โอกาสดีๆที่มาเข้ าห้ องนา้ พักทานโรตีแสนอร่ อย พักผ่อนและทาบุญกัน ปั จจุบนั ทางวัด
กาลังขยายที่ออกไปข้ างๆอีกเพื่อทาเป็ นที่พกั สงฆ์และนักแสวงบุญ เราจึงร่วมกันถวายปั จจัยไทยธรรมราวหนึ่งหมื่นบาทร่วม
บุญกับท่านด้ วย

7 ธ.ค. คณะเราออกจากรร.ไปทาบุญที่ วัดไทยเชตวัน วัดที่เราช่วยซื ้อที่สร้ างวัดและร่วมสร้ างเสนาสนะด้ วยมาตังแต่
้ เป็ น
พื ้นที่โล่งๆ มาครัง้ นี ้เราจึง ช่วยสร้ างกุฎีอีก 15000฿ พวกเราทาวัตรเช้ ากันที่มลู คันธกุฏีจาลอง ครูจารย์ท่านแสดงธรรมแต่ผม
ลืมไปแล้ วครับไม่ได้ โน๊ ตไว้ ประมาณ สัก 15-20นาทีหลังทาวัตรเช้ า เสร็จแล้ วเดินชมบริเวณวัดที่ขยายออกไปอย่างมาก และมี
อาคารที่พกั ผู้แสวงบุญที่ใหญ่ใหม่สวยงามด้ วย ต่อด้ วยไปที่แสดงยมกปาฏิหาริ ย์ เสร็ จแล้ วจึงไปชมบ้ านท่านอานาถบิณฑิก
เศรษฐี และบ้ านท่านองคุลิมาลใกล้ ๆ วัดด้ วย

เรามานัง่ ฟั งธรรมภาวนาที่วดั พระเชตวันตังแต่
้ บา่ ยจนหนึง่ ทุมได้ อากาศหนาวมากหลายคนก็เริ่มไอจามแล้ วเลยเลิกเร็วกว่า
กาหนดเดิมคือสามทุม่ ครับ ครูจารย์เมตตานาภาวนาครัง้ แรกด้ านหลังมูลคันธกุฎี พอตกเย็นก็ย้ายมาภาวนาบนมูลคันธกุฎี
ครับ
“ แม้ ไม่มีเงินทองมากองสร้ างวัด...แต่ก็สร้ างบุญใหญ่ได้ ด้วยการภาวนา”. ธรรมพอสังเขป...ณ เชตวันแห่งนี ้.
ที่นี่คือวัดเชตวันที่มีผ้ แู สวงบุญจากทุกชาติทุกสารทิศมากราบระลึกคุณพระพุทธเจ้ าซึ่งท่านประทับอยู่นาน19พรรษา ใน
ศาสนานี ้มีข้อปฏิบตั ิเช่น ให้ ทาน รักษาศีล ทานนันดี
้ แต่ศีลนันมี
้ ข้อปฏิบตั ิมากกว่า ศีลจึงสาคัญกว่า เราต้ องมีสติจึงรักษาศี ล
ให้ บริ สทุ ธิ์ ได้ เป็ นการระงับตัณหาได้ อย่างดี แต่มีข้อปฏิบตั ิที่สาคัญกว่าคือภาวนา ทาความสงบให้ แก่หวั ใจถึงแม้ จะทาทาน
เท่าท่านเศรษฐี ไม่ได้ เราก็เร่งมาภาวนากันจะได้ ผลอานิสงค์มาก เพราะสามารถนาไปสู่การพิจารณาใช้ ปัญญาให้ เห็นความ
ไม่เที่ยง หรื อไตรลักษณ์ได้ นนก็
ั ้ ยิ่งสาคัญมาก เมื่อเห็นได้ การยึดมัน่ ถือมัน่ ในกายนี ้ก็จะลดน้ อยลงจนหมดไป ลองมาภาวนา
กันดู ทาใจให้ สงบ เวทนาที่เกิดขึ ้นทาให้ เราอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวด -ตัณหาเริ่ มเข้ ามาแทรกแล้ ว พอขยับความเจ็บปวดก็
คลายลง เราก็เสร็ จ ยอมจานนต่อตัณ หาแล้ ว ให้ เราเริ่ มใหม่ใช้ สติมาพิจารณากาย ตามรู้ เวทนา หรื อจิตหรื อธรรมก็ได้ มอง
พิจารณาให้ ระเอียดเวลาเจ็บปวดก็ มองให้ เห็นว่ากายกับใจนัน้ ไม่ใช่อันเดียวกัน การพิจ ารณาจิตเบือ้ งต้ นก็ให้ พิจารณา
อารมณ์ปัจจุบนั นันๆ
้ การพิจารณาธรรม ก็ติดต่อกาย/จิต/เวทนา นันเอง
้ ไม่ว่าเราจับอะไรก็จะสามารถเห็นได้ ทุส่วนเหมือน
เหรี ยญเดียวกันแต่มองคนละมุม แต่ถ้าเราแพ้ ตณ
ั หา เราก็จะเบื่อ อยากเลิก อยากขยับ ลดความเลื่อมใส่ศรัทธาลง เมื่อเป็ น
บ่อยๆก็ปฏิบตั ิตอ่ เนื่องไม่ได้ แล้ ว เราเห็นไหม ทุกๆคนที่ มาแสวงบุญก็เอากายเอาวาจามาสวดมนต์อ่อนน้ อมต่อพระรัตนตรัย
แต่เท่านันยั
้ งไม่เพียงพอ การพิจารณาเข้ าสูจ่ ิตใจนันจ
้ าเป็ นต้ องปฏิบตั ิ ใช้ ความเพียรอย่างต่อเนื่อง พยายามพัฒนาปัญญาให้
เกิดขึ ้น การภาวนาก็จะก้ าวหน้ าไปได้ จะมีกาลังใจมีความเพียรทาต่อๆไปได้ ใช้ ความตังใจ
้ ต่อสู้กิเลสได้ ที่ละน้ อยๆเราก็จะมี
กาลังมากขึ ้น ภาวนาได้ ดีขึ ้นๆ ความเบื่อหน่ายก็จะน้ อยลงเพราะเราจาหลักได้ แล้ ว การภาวนาก็จะไม่ลด ละย่อถอย จะตังใจ
้
ได้ ดีขึ ้นๆ พัฒนาจิตใจ ชีวิตก็จะมีศีล มีธรรม มีทาน มีธรรมนาทางในชีวิต ลดรอนความทุกข์ลง เราโชคดีแล้ วที่มีโอกาสได้ พบ
พระพุทธศาสนา มีการตังตนชอบ
้
มาจาริ กทุกข์ยากอย่างไรก็เสียสละกันมาทังทาน
้
ศีล และ ภาวนา อนุโมทนากับพวกเรา

ด้ วย ถ้ าเราทดถอยปล่อยตัวหลุดไปเช่นเกิดมาเป็ นสัตว์ กว่าจะหลุดจากความเคยชินนันๆได้
้ ก็แสนยากแล้ ว พยายามตังอก
้
ตังใจกั
้ นให้ ดีนะอย่าย่อท้ อพลาดได้ นะ

8 ธ.ค. ทาวัตรเช้ า ฟั งธรรมภาวนา ณ รร.นิกโก้ ก่อนออกเดินทางไปพาราณสี สรุปข้ อธรรมมาแบ่งกันนะครับ
-**ระหว่างภพหน้ ากับวันพรุ่งนี ้ เราจะพบสิ่งใดก่อน**ความตายผ่านมาถึงเราได้ อย่างรวดเร็ วมิอาจรู้ได้ ความจบชีวิตนันง่
้ ายดาย เพียงอวัยวะไม่ทางาน หยุดทางานก็จบแล้ ว ไม่
อาจมี อะไรมาบอกล่วงหน้ าได้ ท่านให้ ล องย้ อนเวลากลับไป จนถึง เวลาที่ เซลของพ่อมารวมกับแม่ ลองพิจ ารณากันดู
คุณธรรมของมนุษย์นนั ้ ต้ องมีพื ้นของศีลห้ า มีความระอายแก่ใจเจ้ าของ มิอาจข้ ามไปทาผิดได้ ซึ่งเป็ นเทวธรรมทังหิ
้ ริและ
โอตัปปะ การเป็ นมนุษย์นนั ้ ควรมีหลักของธรรม เช่นหัวใจเศรษฐี ***อุอากะสะ***ทิฏฐธัมมิกตั ถประโยชน์ เป็ นหลักธรรมใน
พุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปั จจุบนั 4 อย่าง บ้ างเรี ยกว่า หัวใจเศรษฐี "อุ อา กะ สะ" อาจเรี ยกสัน้ ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ
(เนื่องจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ ว จึงไม่จ าเป็ นต้ องมีประโยชน์ ซา้ ซ้ อนกันสองคาก็ ได้ ) หรื ออาจเรี ยกเต็ม ๆ ว่า
ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 หมายถึง ธรรมที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในปั จจุบนั หลักธรรมอันอานวยประโยชน์สุขขันต้
้ น
เพื่อประโยชน์สขุ สามัญที่มองเห็นกันในชาตินี ้ ที่คนทัว่ ไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็ นต้ น อันจะสาเร็ จด้ วยธรรม
4 ประการ คือ
อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้ อมด้ วยความหมัน่ เช่นขยันหมัน่ เพียร เลี ้ยงชีพด้ วยการหมัน่ ประกอบการงาน เป็ นผู้ขยันไม่เกียจคร้ าน
ในการงานนัน้ ประกอบด้ วยปัญญาเครื่ องสอดส่อง อันเป็ นอุบายในการงานนัน้ ให้ สามารถทาได้ สาเร็ จ
อารักขสัมปทา ถึงพร้ อมด้ วยการรักษาโภคทรัพย์ (ที่หามาได้ ด้วยความขยันหมัน่ เพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภค
ทรัพย์เหล่านันไว้
้ ได้ พร้ อมมูล ไม่ให้ ถกู ลัก หรื อทาลายไปโดยภัยต่างๆ
กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชัว่ อยู่อาศัยในบ้ านหรื อนิคมใด ย่อมดารงตน เจรจา สนทนากับบุคคลในบ้ านหรื อนิคมนัน้
ซึง่ เป็ นผู้มีสมาจารบริ สทุ ธิ์ ผู้ถึงพร้ อมด้ วยศรัทธา ศีล จาคะ ปั ญญา
สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริ ญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้ วเลี ้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้ สรุ ุ่ยสุร่ายฟูมฟายนัก
ไม่ให้ ฝืดเคืองนัก ด้ วยคิดว่า รายได้ ของเราจักต้ องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้ องไม่เหนือรายได้
ท่านให้ ร้ ูจกั หาทรัพย์ เก็บรักษาทรัพย์ ต้ องรู้จกั คบกัลยาณมิตร โดยเฉพาะในครัวเรื อน ต้ องไม่ดถู กู ดูหมิ่นกัน ต้ องเอาธรรมเข้ า
ตัดสิน ใครมีธรรมมากกว่าให้ ตามคนนัน้ ท่านให้ เป็ นคูบ่ ารมีเหมือนพระเวสสันดร เอาทานข่ม ความตระหนี่ความโลภในใจให้
จนหมดทุกๆสิ่งทุกอย่าง เอาเมตตาข่มความโกรธเช่นตอนพระอินทร์ มาขอนางมัทรี เป็ นต้ น สุดท้ ายต้ องรู้ จกั ใช้ สอยให้ พอดี
เหมาะสม เป็ นประโยชน์ในภพนี ้ ส่วนประโยชน์ในภพหน้ า ก็เป็ น ศรัทธา ศีล จาคะ ปั ญญา เป็ นต้ น ส่วนประโยชน์อย่างยิ่ง

สูงสุดคือนิพพาน ใช้ ปัญญานาพิจารณาให้ พ้นไปจากวัฏฏะนี ้ ธรรมะวันนี ้ท่านมอบให้ คณะจาริ กเรา ท่านอวยพรให้ ได้ เป็ น
กัลยาณมิตรกันช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและกันโดยเฉพาะในทางธรรม เหมือนเป็ นเพื่อนร่วมทางกันไปอริยมรรคนี ้
หลังจากนันท่
้ านมีของที่ระลึกมอบให้ สมาชิกในคณะทุกๆคน เป็ นพระจากเชตวัน และมีพระพุทธเมตตาให้ ครอบครัวคุณต้ อ
เป็ นกรณีพิเศษด้ วย

ทาบุญวั ดไทยพุทธชยันตี (มูลนิธิพุทธชยันตี ไทย-อินเดีย)ที่ Sultanpur ระหว่างทางระหว่างสาวัตถีกับพาราณสี ปั จจัย
ทาบุญประมาณ 9000 บาท พร้ อมไทยธรรมที่เตรี ยมไป เราแวะทานอาหารกันที่นี่ด้วย อาหารอร่อยดี ห้ องน ้าสะอาดพอเพียง
เป็ นที่พึ่งของนักแสวงบุญมาพักพิงได้ จริงๆ ระหว่างการเดินทาง ครูจารย์เมตตาให้ ทกุ คนได้ สอบถามเรื่ องการปฏิบตั ิ ข้ อสงสัย
และประสบการณ์ที่ได้ ระหว่างทางจาริกบุญครัง้ นี ้ แล้ วท่านก็ตอบและแนะนาให้ ที่ละคนๆ ตลอดเวลากว่าสิบชัว่ โมงในรถครับ

คณะเรามาถึง พาราณสีตอนเย็นทุ่มครึ่ งได้ เ ลยแวะล่องเรื อแม่นา้ คงคากันก่อนเข้ า รร. เพราะจะได้ ไม่เสียเวลาตอนเช้ า
วันรุ่งขึ ้นคงคาไม่ได้ เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่สามล้ อเป็ นไฟฟ้าเสียส่วนใหญ่แล้ วครับ

9 ธ.ค. ออกจากรร.ที่พาราณสีก็เดินทางมายังสารนาถ ที่ที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา มาถึงท่านอจ.ก็ให้ นั่งฟั งธรรม
ภาวนา พอสรุปได้ สงั เขปดังนี ้:- " ธรรมจักร ที่ได้ เคลื่อนแล้ ว" พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่พทุ ธคยา มีพระพรหมมาอาราธนาให้ สงั่
สอนเวไนยสัตว์ ตังใจจะโปรดอาจารย์
้
ทงสองแต่
ั้
ก็สิ ้นไปแล้ ว จึงพิจารณาเห็นปั ญจวัคคีย์ ว่าน่าจะรับได้ จงึ เดินทางมาหาที่ป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน แสดงธรรมโปรดจนสามารถบรรลุธรรมทังห้
้ ารูป โดยเริ่ งธรรมบทแรกคือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร จนทา
ให้ ท่านโกณฑัญญะ บรรลุธรรมเป็ นองค์แรก แต่ที่ทงห้
ั ้ าองค์ยงั ติดอยู่คือ อัตตา ที่ยึดตนเอง มียินดียินร้ าย พอใจในความสุข

อยู่ไม่อาจตัดตนเองผู้เสวยสุขอยู่ได้ จึงชีใ้ ห้ เห็นว่าเรามิอาจสัง่ หรื อควบคุมกายและใจนี ้ได้ ท่านทรงอธิ บายขันธ์ ทงห้
ั ้ าโดย
ละเอี ย ด เช่ น กายประกอบจากธาตุ ดิ น น า้ ลม ไฟ , แยกแยะ เวทนา จิ ต ต่ อ ๆไป โดยแสดง อนั ต ตลั ก ขณสู ต ร
(Anattalakkhaṇa Sutta) คือพระสูตรที่แสดงลักษณะ คือ เครื่ องกาหนดหมายว่าเป็ นอนัตตา เป็ นพระสูตรที่มีความสาคัญ
ที่สุดพระสูตรหนึ่ง เนื่องจากหลังจากที่พระโคตมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงพระสูตรนี ้แล้ ว ได้ บงั เกิดพระอรหันต์ในพระบวรพุทธ
ศาสนา 5 องค์ รวมพระพุทธองค์เป็ น 6 องค์ ซึ่งพระสูตรนี ้ มีใจความเกี่ยวกับ ความไม่ใช่ตวั ตนของ รู ป คือ ร่างกาย เวทนา
คือ ความรู้สึกสุขทุกข์หรื อเฉย ๆ สัญญา คือ ความจาได้ หมายรู้ สังขาร คือ ความคิดหรื อเจตนา วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์
ทางตา หู เป็ นต้ น หรื อ เรี ย กอี ก ประการหนึ่ ง ว่ า อายตนะทั ง้ 6 อัน ได้ แก่ สัม ผัส ทาง ตา หู จมู ก ลิ น้ กาย และใจ
ตามด้ วยปฏิจ จสมุปบาท ( Paticcasamuppāda; สันสกฤต: Pratītyasamutpāda) เรี ยกอี กอย่างว่า อิทัปปั จจยตา หรื อ
ปัจจยาการ เป็ นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ ้นพร้ อมแห่งธรรมทังหลายเพราะอาศั
้
ยกัน, การที่สิ่งทังหลายอาศั
้
ยกันจึงเกิดมี
ขึ ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่ องเกิดขึ ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลาดับ อธิบายถึงเวทนา ที่ เกิดจากสิ่งกระทบจาก
ภายนอก ที่พอใจ และไม่พอใจ เกิดตัญหา เพิ่มความยึดมัน่ ในตัวในตนยิ่งขึ ้น ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงจึงชี ้ให้ ปัญจวัคคีย์ทงั ้
ห้ า ได้ ม องเห็ น ผ่ า นแสงแห่ง ธรรมทิ ง้ ความยึด มั่น ในตนออกไป แต่ส าหรั บ เราครู จ ารย์ ใ ห้ เ รายึด ในสัม มัป ปธาน 4 คื อ
1. สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับยังบาปอกุ
้
ศลธรรมที่ยงั ไม่เกิด มิให้ เกิดขึ ้น
2. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ ้นแล้ ว
3. ภาวนาปธาน คือ เพียรทากุศลธรรมที่ยงั ไม่เกิด ให้ เกิดมี
4. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ ้นแล้ วให้ ตงมั
ั ้ น่ และให้ เจริญยิ่ง
โดยใช้ ส ติส มาธิ ที่ ทาให้ ใจนี ส้ ามารถมองเห็นธรรมที่ เกิ ด ขึน้ อารมภ์ ที่ ปรากฏตัดดัญหาที่ จ ะมาแทรกออกไปเอาปั ญญา
พิจารณาปลดปล่อยกิเลส ตัญหา และอุปทานในตัวตนออกไป การจะปฏิบตั ิตาม สัมมปธานได้ ต้ องมีสติระลึกรู้ มีปัญญา
แยกแยะธรรมต่างๆให้ ได้ ร้ ูว่าสิ่งใดคือกุศลสิ่งใดคืออกุศ ลจึงจะละลดประหารหรื อเพียรภาวนารักษาไว้ ได้ เบื ้องต้ นก็ให้ ฝึกสติ
สามธิ เช่น จับลม จับพุทโธ ไปก่อน ค่อๆเป็ นค่อยๆไป จนจิตสงบ ไปเรื่ อยๆจนพิจารณา เกิดปั ญญาได้ ตอ่ ๆไป ฝากคาครูจารย์
ไว้ คือ "สารวม ระวัง" ขอให้ พวกเราที่มาแสวงจาริ กบุญ ณ สังเวชนียสถานนี ้ จนได้ บุญกุศล จาก กาย วาจา และใจ อย่าง
เต็มที่ ให้ บญ
ุ ที่เกิดนี ้ส่งผลให้ เราได้ เห็นธรรมรู้ธรรมตามพระสาวกเหล่านันด้
้ วยเถิด ...เอาในชาตินี ้เลยนะ

ณ วัดไทยสารนาถ เป็ นวัดที่เก้ าของทริ ปนี ้ครับ เราถวายปั จจัยร่ วมสร้ างถาวรวัตถุในวัด รวมประมาณ11000บาท
ครับ วัดแห่งนีส้ มัยก่อนเราเคยมาพักและช่วยสร้ างเสนาสนะหลายครัง้ รวมทัง้ องค์พระใหญ่ด้วย มาครัง้ นีท้ ุกอย่างเสร็ จ
สวยงามทังอุ
้ โบสถหินทราย และพระหินทรายองค์ใหญ่ กราบขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้ าอาวาสเดิมด้ วยครับ เพราะปัจจุบนั
ท่านจากไปหลายปี แล้ วครับ ท่านมีโครงการสอนเด็กๆชาวอินเดียให้ เรี ยนหนังสือ มาช่วยงานวัดฯลฯ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง

วัดไทยสารนาถ ตังอยู
้ ่ที่ตาบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย พระครูประกาศสมาธิคณ
ุ (สังเวียน
ญาณเส วี) คณะ 25 วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ กรุ งเทพฯ ได้ ดาริ ให้ สร้ างขึ ้นเพื่อถวายเป็ นพุทธบูชา และตอบแทนพระคุณ
พระเจ้ าอโศกมหาราช ที่ทรงเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเข้ าไปยังประเทศไทย ทาให้ ชาวไทยได้ รับ
ความร่มเย็นเป็ นสุขจากการนับถือพระพุทธศาสนามาจนทุกวันนี ้ โครงการอันดับแรก ปี พ.ศ. 2512 ได้ ซื ้อที่ดนิ 1,310 เอเคอร์
ประมาณ 32 ไร่ และมอบหมายให้ กัล ยาณมิ ต รชาวอิ น เดี ย คื อ ภิ ก ษุ ศ าสนรั ศ มี หรื อ พระครู ส รวิ ชัย เป็ นเจ้ าอาวาส
• พระครูประกาศสมาธิคณ
ุ ได้ จดั ตังมู
้ ลนิธิมฤคทาย วันมหาวิหารแห่งประเทศไทย และสมาคมมฤคทาย วันมหาวิหารแห่ง
ประเทศอินเดีย ต่อมาเจ้ าอาวาสพระครูสรวิชยั ได้ ซื ้อที่ดินเพิ่ม ปัจจุบนั วัดมีที่ดนิ ทังสิ
้ ้น 40 ไร่ วัดไทยสารนาถมีอโุ บสถ 1 หลัง
ชันใต้
้ ดินเป็ นห้ องสมุดเสนาสนสงฆ์ เป็ นตึก 2 ชันเป็
้ นรู ปสี่เหลี่ยม ตรงส่วนกลางเป็ นลานสนามหญ้ า มีห้องพัก 48 ห้ อง ชัน้
ล่าง 24 ห้ อง ชันบน
้ 24 ห้ อง ทุกห้ องมี 2 เตียง มีพดั ลม มีห้องน ้าในตัว มีทงน
ั ้ ้าร้ อนและน ้าเย็น มีดาดฟ้าพักผ่อนได้ ยามค่าคืน
กุฏิกรรมฐาน 277 ห้ อง มีขอบเขตโดยเฉพาะ โรงเรี ยน 1 หลังอยู่ด้านหน้ าวัด เปิ ดสอนสายสามัญตังแต่
้ ระดับชันอนุ
้ บาล 1-2
ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-12 วัดไทยสารนาถเกิดขึ ้นด้ วยแรงศรัทธาของชาวพุทธไทย อินเดีย และนานาชาติ ได้ รับการดูแล
เป็ นพิเศษจากคุณศศิธร ธนานาถ กับคุณธัมมา อารี ราษฎร์ (คุณธั มมา อารี ราษฎร์ เสียชีวิตแล้ ว) บริ เวณวัดร่ มรื่ น มีทงไม้
ั้
ใหญ่และไม้ ดอกเต็มไปหมด เป็ นสถานที่สงบและเย็นสบาย มีอนุสาวรี ย์ของพระครู ประกาศสมาธิ คุณ ตังอยู
้ ่กลางสวน
กุหลาบงาม ให้ ระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ในฐานะเป็ นผู้ก่อตังวั
้ ดไทยสารนาถ วัดได้ สร้ าง "พระพุทธรู ปยืนปางประ
ทานพร" ขึ ้นมา โดยใช้ สถานที่ด้านหน้ า กลางลานกว้ างเป็ นที่ตงที
ั ้ ่สง่างามมาก เหมาะสาหรับผู้
สัญจรไปมาจะเคารพกราบไหว้ คณะกรรมการมูลนิธิมฤคทายวันมหา วิหาร ได้ จาลองแบบจาก
พุทธศิลป์ สมัยคุปตะ ในราวพุทธศตวรรษที่ 9 ที่ได้ รับการขนานนามว่า "ยุคทองของศิลปะอินเดีย"
เพราะประติม ากรรมสมัยนี ไ้ ด้ รับการพัฒ นามาจากสมัยคันธาระและมถุรา ซึ่ง เป็ นความจริ ง ที่
ประติมากรรมสมัยนี ้ได้ บรรลุถึงความเป็ นประติมากรรมที่เหมือนจริ ง และแสดงความรู้ สึกออกมา
เป็ นธรรมชาติได้ อย่างสมจริ ง พระพุทธรูปสมัยคุปตะจะเป็ นรูปประติมากรรมอันอ่อนช้ อย สง่างาม
ครองจีวรใสมองทะลุได้ ทาให้ มองเห็นส่วนสัดสรี ระได้ ทกุ ส่วนอย่างชัดเจน พระ โอษฐ์ แย้ มน้ อยๆ พระปรางกลม พระขนง
สงบนิ่ง แสดงถึง ความรู้ สึกของการมี สุขอย่างสุดยอดจากสมาธิ ออกมาทางพระพักตร์ ทาให้ เกิ ดความรู้ สึกเหมื อนกับ
พระพุทธรูปนันเป็
้ นสัญลักษณ์แห่งความกรุณา และเป็ นที่รวมความรู้อนั แท้ จริ งเกี่ยวกับตนเอง การจัดสร้ างใช้ วสั ดุหินทรายสี
ชมพูจากเมืองจูนาร์ เป็ นหินทรายที่มีเนื ้อเนียนและละเอียด งดงามที่สุดในกระบวนหินทรายด้ วยกัน พระพุทธรู ปปางปฐม
เทศนาที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียองค์นนั ้ คือเนื ้อหินทรายสีชมพูจากเมืองจูนาร์ ที่ยอมรับกัน
ว่าเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สดุ ในโลก! ความงามตรงนันมุ
้ ่งตรงสรี ระที่น่มุ นวล ไปถึงจิตหลุดพ้ นแล้ ว การ จะแกะสลักหิน
ก้ อนเล็กๆ ให้ มองเข้ าไปเห็นถึงจิตอันขาวบริ สทุ ธิ์ได้ คงจะไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ ที่จะกระทาได้ ยิ่งจิตของพระพุทธเจ้ าด้ วยแล้ ว ต้ อง
ถือว่าเยี่ยมสุดยอดของโลก

สนามบินเมืองพาราณสี พวกเราชาวสมาชิกคณะจาริ กแสวงธรรมทุกคน ได้ ร่วมกันกราบทาวัตรขอขมาพ่อแม่ครู
อาจารย์บญ
ุ มีถ ้าเต่า ที่เราอาจล่วงเกินท่าน ทางกาย/วาจา/ใจ รู้หรื อไม่ร้ ู ต่อหน้ าหรื อลับหลัง จาได้ หรื อจามิได้ ก็ดี เพื่อมิให้
เป็ นบาปเป็ นเวรเป็ นภัยต่อไป และร่วมกันกราบระลึกในพระคุณท่านในการสัง่ สอนพวกเรามาตลอดเส้ นทางสายบุญครัง้ นี ้
ครูจารย์บญ
ุ มี ถ ้าเต่า เมตตาพาคณะเรา27คนเดินทางไปจาริ กแสวงบุญ ณ ประเทศ อินเดีย/เนปาล กราบนมัสการ
สังเวชนียสถาน ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ ท่านนาพาพวกเราสวด
มนต์ ภาวนา นัง่ สมาธิ ฟั งธรรม ไปตามแต่ละสถานที่ที่เราไปกราบระลึกในพระคุณของพระบวรพระพุทธศาสนา ทาวัตรเช้ า
เย็น ตอบคาถาม ชีน้ าในการปฏิบตั ิภาวนาของสมาชิกในคณะ ทาบุญสร้ างและบูรณะเสนาสนะวัดวาอารามต่างๆตลอด
เส้ นทางทังเก้
้ าวัด บริ จาคทานให้ กบั เพื่อนพี่น้องชาวอินเดีย ร่วมทาบุญให้ การรักษาพี่ น้องชาวอินเดียและเนปาล ถวายเป็ น
พระราชกุศลถวายแด่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัว ร.9 ร่ วมสร้ างวัดไทยรามคาม ฯ ค่าใช้ จ่ายส่วนที่ ขยายออกมาจาก
ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางประมาณ4แสนบาท ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางประมาณ1.5ล้ านบาท รวมๆกันก็สองล้ านบาทได้
ครับ แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้ รับนันคิ
้ ดประมาณมิได้ จริงๆ ความเมตตาของครูบาอาจารย์สดุ ประมาณจริงๆ เราไปอินเดีย 35
ครัง้ แล้ ว แรกๆไปกับคณะทัวร์ ได้ ไปสวดมนต์ไหวพระ ไหว้ สถานที่ตา่ งๆ เอาของต่างๆไปถวายสงฆ์ก็นบั ว่าดีแล้ ว คิดว่าคุ้มกับ
ความลาบากแล้ ว แต่ต่อมามีโอกาสไปนัง่ ภาวนาตามที่ต่างๆลาพังตนเอง ทาให้ ได้ พบกับสภาวะธรรมที่สุขสงบอย่างบอก
ออกมายากนัก แต่ทาให้ ร้ ูซึ ้งถึงคาว่าสังเวชนียสถานมากขึ ้น หลังจากนันจึ
้ งพยายามจัดการคณะเอง โดยพยายามให้ ทกุ ๆคน
ในคณะได้ มีโอกาสมาภาวนาในสถานที่วิเศษเช่นนี ้บ้ าง แต่ก็ยากนักที่จะชี ้นาเพื่อนๆเองได้ ต่อมาครู จารย์บุ ญมีท่านเมตตา
ชี ้แนะธรรมะให้ กบั คณะเรา จึงนับว่าเป็ นโอกาสทองของพวกเราแล้ วจริ งๆ แต่การไปกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นนมิ
ั ้ อาจจัดแบบ
ตะลอนทัวร์ ได้ เพื่อนๆในคณะจึงต้ องเสียโอกาสที่จะไปได้ หลายๆที่ในแต่ละทริ ปเหมือนแต่ก่อนที่เราเคยไปได้ เข่นครัง้ นี่เราไป
กันได้ เพียงไม่กี่แห่ง และยังต้ องมีเวลาปฏิบตั ิภาวนา เหมือนการเข้ าหลักสูตรอบรมที่วชั รธรรมสถาน ที่คอ่ นข้ างเข็มงวด ทา
ความลาบากให้ ทกุ ๆคนในคณะแล้ วนะครับ จึงขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้ วยนะครับ

15-16 ธ.ค. มอบของขวัญปี ใหม่ให้ ชาวบ้ านดงหลวง
15 ธ.ค. วัดป่ าภูผาผึง้ ก่อนไปมอบของเครื่ องอุปโภคบริ โภค ณ วัดพระพุทธบาทดงหลวง คณะเราได้ เดินทางไป
กราบเยี่ยมหลวงปู่ อ้ ม แต่ท่านไม่อยู่ ไปรักษาตัวที่กทม.เราจึงได้ แต่มอบถวายพระอาจารย์เอแทน พบเพื่อนๆ สหธรรมมิก
หลายท่านทัง้ พระและฆราวาส แต่เ วลาพูดคุย มี น้อย ยัง ไม่หายคิดถึง ก็ ต้องลาออกมาจากวัด แล้ ว ก่อนกลับก็ ไ ด้ ถวาย
จตุปัจจัยไทยธรรม10ชุดปัจจัย5000บ. น ้าหวานครึ่งโหล อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

ก่อนเข้ าวัดพระพุทธบาทดงหลวงบริจาคทานให้ ชาวบ้ านและถวายสงฆ์ในดงหลวง เราก็ได้ ร่วมกันปล่อยชีวิตเป็ น
ทาน ปล่อยปลาสองถังใหญ่ หลายร้ อยกก. รวม 18000 บาท ณ อ่างเก็บน ้าห้ วยไร พวกเราทังคณะและพี
้
่น้องในพื ้นที่และ
ครอบคร้ วของพระอาจารย์แมวก็ร่วมกันปล่อยชีวิตเป็ นทานให้ โอกาสมีชีวิตที่สขุ สงบสบายในอ่างเก็บน ้าเขตอภัยทานห่าง
จากวัดพระพุทธบาทดงหลวงประมาณ 5 กม.

16 ธ.ค. มอบของขวัญปี ใหม่ให้ ชาวบ้ านดงหลวง นอกจากจะมอบไทยธรรมถวายสงฆ์กว่า 30 วัดในดงหลวงผ่าน
ท่านอาจารย์แมวและถวายสงฆ์ใกล้ เคียงที่มารับจังหันเช้ านี ้แล้ ว
เราก็ยงั ได้ ถวายจังหันสงฆ์และเลี ้ยงอาหารชาวบ้ านที่มาร่ วมงานด้ วย เช้ าสงฆ์ออกบิณฑบาตร7.30น. เสร็ จแล้ วเรา
ถวายจังหันจตุปัจจัยไทยธรรม เลี ้ยงอาหารชาวบ้ านเสร็ จก็มอบของเครื่ องอุปโภคบริ โภค ผ้ าห่ม ข้ าวสาร เสื ้อผ้ า(ใหม่) ของ
เล่น ตุ๊กตาฯ 200 ชุด มีให้ ชาวบ้ านอาวุโสและผป.ติดเตียงติดบ้ าน 25 ชุด ถวายไทยธรรมสงฆ์ 30 ชุด ปั จจัยถวายสงฆ์13000
บ. ค่าเดินทาง22000 บ. ค่าปล่อยปลา 18000 บ. . อาหารเช้ า 6000 บ. ค่าของบริ จาคทาน 200000 บ. รวมค่าใช้ จ่ายทริ ปนี ้
259000 บาท กราบอนุโมทนาบุญทุกๆท่านที่มีส่วนในบุญกุศลนี ้ร่ วมกันนะครับ เมื่อมอบทานเราก็ได้ ขอบพระคุณพี่น้องดง
หลวงที่กรุ ณามารับของจากเรา เพราะเราได้ ชีแ้ จงว่าทานเหล่านี ้ขอเป็ นสิ่งตอบแทนเล็กๆน้ อยๆที่พวกเขาได้ เสียสละดูแล
อุปัฏฐากพ่อแม่ครู บาอาจารย์และสงฆ์ที่ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบ ที่กาลังเร่ งความเพียร ปฏิบตั ิภาวนาอยู่ในบริ เวณพื ้นที่แห่งนี ้
ก่อนกลับท่านอจ.ให้ พรพวกเราและขอบคุณแทนพี่น้องดงหลวงด้ วย

วัดสวนป่ าริ มธาร ก่อนกลับกทม.แวะวัดสวนป่ า ตังใจไปกราบพระอาจารย์
้
แบน เพราะมาในพื ้นที่ที่ท่านดูแลอยู่และ
จะได้ กราบทาวัตรพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วย แต่ท่านเพิ่งออกจากวัดไปไม่นาน จึงได้ แต่ถวายปั จจัยไทยธรรมไว้ 3000 บาท วัดนี ้

เราได้ มาร่วมตังแต่
้ เริ่ มสร้ างศาลาเริ่มเททองหล่อพระประธานฯหลายปี ก่อน ปัจจุบนั สวยงามเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมากๆครับ
ออกจากวัดก็ตรงกลับกทม.กว่าจะถึงธรรมวิภาวันก็เกือบสี่ทมุ่ ครับ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับ

22-23 ธ.ค. ออกหน่ วยแพทย์ บ้ านห้ วยผาดาแม่ ต่ ืน
22 ธ.ค. แพทย์ อาสาหน่ วยทันตกรรมเคลื่อนที่ นารถทันตกรรมพร้ อมเครื่ องปั่นไฟและเครื่ องมือ อุปกรณ์พร้ อม
ดูแลรักษาทังเด็
้ กๆและชาวบ้ าน ทังขู
้ ดหินปูน ถอนฟั น ฯลฯ ทีมทันตกรรม ทางานกันหนักพอควรแต่เด็กๆน่ารักมากยืนเรี ยง
กันรอรับบริ การอย่างไม่มีความเกรงกลัว แถมยังยิ ้มแย้ มแจ่มใสอีกด้ วย ตอนฉีดยาถอนฟั นแม้ จะเจ็บก็อดทน ไม่เห็นเหมือนที่
เคยเห็นในเมืองกรุงเลยนะ

หน่ วยแพทย์ เยี่ยมบ้ าน ณ ห้ วยผาดา แม่ ต่ นื พอทีมเราแยกย้ ายกันปฏิบตั งิ าน คุณหมอภูวนนท์ เตรี ยมงานออก
หน่วยแพทย์ที่รร พร้ อมเตรี ยมฉายหนังกลางแปลงหน้ าเสาธงให้ เด็กๆได้ มีความสุขกันตลอดคืนนี ้ ส่วนแพทย์อีกสองคนคือเรา
กับท่านผอ.ก็แยกมาดูคนไข้ ที่หมูบ่ ้ าน มีทงหญิ
ั ้ งตังครรภ์
้
เด็กป่ วย โรคจิตเวช และชายถูกปื นลัน่ ยิงเอาแขนตนเอง การเข้ าไป
เยี่ยมบ้ าน ก็ได้ พบเห็นความเป็ นอยูข่ องเขาที่อยู่กนั อย่างมีความสุข ครอบครัวใหญ่ พ่อแม่พี่น้องลุงป้า่่ น้าอาอยู่ด้วยกัน
อย่างอบอุ่น แต่ละบ้ านมีสตั ว์เลี ้ยงอยู่ด้วยทังหมู
้ ไก่ฯ ตอนนี ้มีไฟฟ้าเข้ ามาได้ ใช้ บ้างแล้ ว ชีวิตก็ได้ มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ ้นทังในทาง
้
ที่ดีและไม่ดีนะครับ วัดอยู่กลางบ้ าน แต่ตอนนี ้ไม่มีพระอยู่ครับ อากาศสดชื่นสบายปอดมากๆ เสียดายเวลาเราน้ อยต้ องรี บ
กลับฐานก่อนจะมืด ฐานสาหรับพวกเราคืนนี ้อยู่ที่วดั ถ ้าผาดา ที่ที่เราจะปฏิบตั ภิ าวนากัน

วัดถา้ ผาดา กราบนมัสการท่านพระอาจารย์มหาสมควร รักขิตตธัมโม วัดป่ าถา้ ผาดา บ้ านผาดา ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.
ตาก ท่านเคยจาพรรษาอยู่กับท่านอจ.ชิต นา้ หนาว ที่เรามักไปภาวนาบ่อยๆตอนกลับจากเมืองนอกใหม่ๆ และเป็ นคนลือ้
ศาลาที่เราสร้ างถวายท่านชิต สร้ างศาลาใหม่ใหญ่กว่าหลายๆเท่าแทน...ท่านไปอยู่พม่ามาหลายปี จนธุดงค์มาถึงถ ้าแห่งนี ้
เมือสิบกว่าปี ก่อน ท่านถูกใจถ ้าแห่งนี ้จึงสร้ างเสนาสนะขึ ้น ซึง่ ก็พร้ อมบริบรู ณ์จริงๆ สับปายะในการปฏิบตั ภิ าวนามากๆ มาถึง
เราก็เข้ าที่พกั อาบน ้า ทาวัตรเย็นเสร็จท่านอจ.มหาสมควรก็พาคณะเราไปภาวนาในถ ้าตังแต่
้ สองทุม่ จนเที่ยงคืนครึ่ง เสร็จเรา
กลับมาที่พกั แต่ดวงจันทร์ เต็มดวงอากาศสดชื่น 13องศา เลยยากที่จะยอมนอนได้ จึงไปที่ศาลาใหญ่นงั่ ภาวนาต่อ พอตีสาม
คุณแม่ชีกบั พระในวัดก็มาภาวนากันจนตีห้าทาวัตรเช้ า เสร็ จก็ภาวนาต่อจนหกโมงครึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จดั เตรี ยมอาหารถวาย
จังหันท่านและเตรี ยมเสบียงไว้ สาหรับมื ้อกลางวันพรุ่งนี ้ด้ วย คืนนี ้ท่านอาจารย์ศรี ที่วดั ป่ าขะเนจื ้อก็มาพักที่นี่ด้วยมาดูแลเรา

ว่าอยู่กนั อย่างไร แต่ทา่ นนอนอยู่หน้ าถ ้าไม่ได้ เข้ าไปด้ วย เช้ าตามพระไปบิณฑบาต เห็นทะเลหมอกสวยงามมากๆ กลับมามี
เวลาเล็กน้ อยจึงเดินสารวจถ ้ากัน ถา้ นี ้ใหญ่มากๆม่แบ่งเป็ นหลายๆชันแต่
้ ละห้ องใหญ่จคุ นได้ เป็ นร้ อยก็มี ตามทางมีแคร่พกั
สาหรับพระมาปฏิบตั ิภาวนาสักห้ าหกแห่งได้ ครับ หินงอกหินย้ อยก็สวยงามแต่เสียดายเก็บภาพมาดูกนั ไม่ได้ แสงไม่พอครับ
ถวายจังหันเสร็ จก็ถวายปั จจัยไทยธรรมที่เตรี ยมมา ลป.ศรี ให้ ธรรมะเราเล็กน้ อยก่อนจะออกเดินทางไปทางานออกหน่วย
แพทย์และมอบของปี ใหม่ให้ เด็กๆที่รร.

22 ธ.ค.จัดเตรียมสถานที่รร.บ้ านห้ วยผาดา ให้ เป็ นที่ออกหน่วยแพทย์ดแู ลรักษาพี่น้องชาวบ้ านห้ วยผาดา เตรี ยม
เสร็จก็กางฉากตังโรงหนั
้
งกลางแปลงบริเวณหน้ าเสาธงให้ เด็กๆดูหนังดูการ์ ตนู และสารคดีชวนรู้รักษาตน 23ธค.ออกตรวจแต่
เช้ าเพราะที่พกั ของเราอยู่ไม่ไกลจากรร.ชาวบ้ านมารับการตรวจประมาณร้ อยได้ ครับส่วนใหญ่เป็ นหวัดติดกันทังครอบครั
้
ว
ปวดเมื่อยตามตัว ขอยาคุมกาเนิด และได้ เย็บแผลผู้ป่วยที่ถกู ปื นตัวเองลัน่ ใส่แขนด้ วย หมู่บ้านผาดาอยูส่ งู กว่าระดับน ้าทะเล
ประมาณพันเมตร อยู่บนที่แคบๆบนเขาจึงมีประชากรไม่มากนักประมาณ50หลังคาเรื อน รร.ที่นี่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ มีครูแค่
สองคน เด็กๆ55คน ตัวน้ อยๆน่ารัก มาก ตรวจเสร็ จ ก็ใกล้ เที่ยงแล้ ว ได้ เวลามอบของขวัญให้ เด็กๆเป็ นผ้ าห่มและ เสือ้ ผ้ า
(ของใหม่) ของเล่นเด็กๆเช่นตุ๊กตา ขนม ข้ าวสารอาหารแห้ ง จนเด็กๆยกกันไม่ไหวต้ องตามส่งกันและเรี ยกผู้ปกครองมาช่วย

23 ธ.ค. มอบของให้ เด็กๆ ณ ศศน.(รร)บ้ านห้ วยผาดา มีเด็กๆ 55 คุณครู2 หลังออกหน่วยแพทย์ตรวจรักษาผป.
เสร็จแล้ ว เด็กๆหน้ ารักมาก ดูดีใจที่ได้ รับของขวัญปี ใหม่ ทังข้
้ าวสารอาหารแห้ ง ผ้ าห่มเสื ้อผ้ าใหม่ ยังมีของเล็นและขนมอีก..ดี
จัง มอบของเสร็ จคุณครูมีโครงการมานาเสนอสองโครงการ ที่กาลังทาอยู่คือโรงอาหารใหม่ และ อ่างแปรงฟั นให้ เด็กๆ คณะ
มอบเงินส่วนหนึง่ ให้ สาหรับครัวแต่ที่แปรงฟั นทางรร.จะส่งแบบแปลนและราคาประเมินมาให้ ภายหลังครับ ใครจะร่วมบุญกัน
เรี ยนเชิญนะครับ เป็ นที่ที่กว่าจะเข้ าไปได้ ไกลและกันดารมาก จากแม่ระมาดมาเกือบห้ าชม.ครับ ระยะทางเพียงร้ อยกว่ากม.
แต่เดินทางพอๆกับมาจากกทม.เลยครับ

มอบของขวัญปี ใหม่ ท่ ีศศน.บ้ านห้ วยหมาบ้ า หมู่บ้านเล็กๆบนยอดดอยสูงในต.แม่ตื่น มีเด็ก 35คน 35หลังคา
เรื อน คุณดามพ์มีเกมเล็นกับเด็กๆนิดหน่อย ตอบคาถามแล้ วมีรางวัลด้ วยครับ ที่นี่เราทานอาหารกลางวันแสนอร่อยจากพี่
น้ องในทีมปรุงมาจากวัดแต่เช้ า น ้าพริ กปลากระป๋ อง ข้ าวร้ อนๆกับหมูรวนและผักสดๆเป็ นกับแกล้ ม หายเหนื่อยกันเลยครับ
ของที่มอบให้ ก็เหมือนเดิม เด็กๆมาในชุดชนเผ่าดูแล้ วน่ารักดีครับ แม้ หมู่บ้านนี ้จะอยู่ห่างไกลจากชุมชน แต่ก็เป็ นหมู่บ้าน
เล็กๆที่ดดู ีมากครับทุกคนยิ ้มแย้ มแจ่มใส เด็กๆก็ตวั เล็กเช่นเคย ตอนยกของกลับบ้ านคงต้ องลาบากกันหน่อยแล้ วครับ

มอบของขวั ญปี ใหม่ ท่ ีร ร.บ้ า นพะละดอ บ้ านนี อ้ ยู่ใกล้ ที่สุดในหมู่บ้านที่เรามาครัง้ นี ้ หมู่บ้านพะละดอ มี อยู่
ประมาณ50+หลังคาเรื อน เด็กๆ55คน ครูสองคน มีซ้ ุมพระเล็กๆ อยู่หน้ า ร.ร.ด้ วย เรามาถึงก็บา่ ยแก่ๆแล้ ว มอบของเล่นเกม
กับเด็กๆก็มอบของให้ คณ
ุ ครู แล้ วเดินทางกลับรพ.แม่ระมาด ผ่านท้ องทุ่งข้ าวโพดตลอดทาง เด็กๆน่ารักมากๆครับ ยิ ้มแย้ ม
ต้ อนรับเราอย่างดี คุณครูสาวสองท่านได้ ของชิ ้นใหญ่ทงผ้
ั ้ าห่มทังผ้
้ านวมครับ

วัดดอนแก้ ว กลับมาถึงรพ.แม่ระมาดเย็นหกโมง คณะเราก้ เดิน ทางไปกราบพระเจ้ าเเก้ วที่วดั ดอนแก้ ว แต่พอดีวดั
ปิ ดแล้ วตังแต่
้ ห้าโมงเย็น พอดีพระในวัดเห็นจึงเปิ ดประตูให้ เราไปกราบไหว้ พระเจ้ าแก้ วและวิหารครูบาเจ้ าขาวปี พวกเราจึง

ขออนุญาตทาวัตรสวดมนต์เย็นกันในอุโบสถ และได้ ถวายปั จจัยสร้ างช่อฟ้าให้ อโุ บสถใหม่ และได้ ถวายไทยธรรมที่เ ตรี ยมมา
พร้ อมยา ผ้ าห่มและข้ าวสารอีกด้ วย ครูบาท่านยังได้ มอบพระพุทธรูปพระเจ้ าแก้ วให้ พวกเราองค์ละคนอีกด้ วยครับ สวยงาม
มากครับ
"พระเจ้ าแก้ ว" เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั หน้ าตักกว้ าง 50 นิ ้ว สูง 63 นิ ้ว ศิลปะพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อนสีขาว
บริ สทุ ธิ์ทงแท่
ั ้ ง ปั จจุบนั ประดิษฐานเป็ นพระประธานอยู่ที่วดั ดอนแก้ ว ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ระมาด หลังที่ว่าการอาเภอแม่
ระมาด ได้ อญ
ั เชิญมาจากประเทศพม่าเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช 2465 นับเป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนชาว
จังหวัดตาก และชาวจังหวัดใกล้ เคียง รวมถึงชาวพม่าให้ ความเลื่อมใสศรัทธา ประดิษฐานอยูใ่ นอุโบสถวัดดอนแก้ ว
เล่าขานกันว่า ครู บาขาวปี ศิษย์ เอกของครู บาศรี วิชัย นักบุญแห่ง ล้ านนาไทย หลัง จากประสบชะตากรรมจาก
ทางการ บังคับให้ สึกและจองจาในเรื อนจา ถึง 6 เดือน เมื่อพ้ นโทษออกมา ครู บาศรี วิชัย จึงอุปสมบทท่านเป็ นภิกษุ อีก
หลังจากครูบาขาวปี ได้ กลับมาสูร่ มกาสาวพัสตร์ ท่านอยูจ่ าพรรษากับครูบาศรี วิชยั ได้ 1 พรรษา
ครัง้ หนึ่ง ท่านได้ ม่งุ สู่แม่สอดเดินทางรอนแรมไปตามป่ าเขาลาเนาไพรถึง 4 คืน 4 วัน ตนถึงแม่ระมาดและเริ่ มงาน
สร้ างถาวรวัตถุอีกมากมาย จากอายุ 36 ถึง 42 ปี ช่วงเวลาดังกล่าวตามประวัติ ครู บาเจ้ าขาวปี ที่ได้ จาริ กบุญอยู่ที่ อ.แม่
ระมาด จ.ตาก ท่านได้ สร้ างถาวรวัตถุมากมาย ชาวบ้ านในพื ้นที่ มีทงคนไทย
ั้
ชาวกะเหรี่ ยงและชาวพม่า ต่างให้ ความนับถือ
ท่านเป็ นอย่างมาก
ในปี พ.ศ.2465 ครูบาขาวปี พร้ อมด้ วยขุนระมาดไมตรี และชาวแม่ระมาดได้ ร่วมกันอัญเชิญ "พระพุทธรูปหินอ่อน"
ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปแกะสลักจากหินอ่อนทังแท่
้ ง เป็ นประติมากรรมของช่างฝี มือชาวพม่า พุทธศาสนิกชนชาวแม่ระมาด ได้
อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในราคา 88 รูปี ทังทางเรื
้
อและทางเกวียน ประดิษฐานในวิหารวัดดอนแก้ ว อ.แม่
ระมาด จ.ตาก ใช้ ระยะเวลานานกว่า 12 วัน ที่ อ.แม่ระมาด เกิดเรื่ องน่าเศร้ าใจขึ ้น ท่านครูบาขาวปี ถูกบังคับให้ สึกและครอง
ผ้ าขาวเป็ นครั ง้ ที่ 2 อี ก กล่าวคือ ในการสร้ างโบสถ์ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรู ปหินอ่อนนัน้ ปรากฏว่าขาดปั จ จัยอยู่อีก
ประมาณ 700 บาท เป็ นค่าทองคาเปลว 400 บาท กับค่านายช่างอีก 300 บาท ท่านก็ปรึกษาเรี่ ยไรเอาจากชาวบ้ านจนครบ
ด้ วยความเต็มใจของชาวบ้ าน แล้ วช่วยกันสร้ างต่อ จนแล้ วเสร็ จทันฉลอง แต่เรื่ องการเรี่ ยไรนี ้ ทราบถึงอาเภอ จึงเรี ยกกานัน
ไปสอบสวนว่า อภิชยั ภิกษุ หรื อครูบาขาวปี เรี่ ยไรจริ งหรื อไม่ กานันก็รับว่าจริ ง แต่ด้วยความเต็มใจของชาวบ้ าน เพราะถ้ าไม่
ทาอย่างนัน้ งานสร้ างโบสถ์ก็หยุดชะงัก ทางอาเภอก็ว่าเต็มใจหรื อไม่ก็ผิด เพราะเป็ นพระ จะทาการเรี่ ยไรไม่ได้ ผิดระเบียบ
คณะสงฆ์ แล้ วรายงานเรื่ องนี ้ไปยังเจ้ าคณะจังหวัด และตัดสินว่าให้ สกึ เสีย ท่านจึงจายอมสึก และกลับมาครองผ้ าขาวอีกครัง้
ไม่นานนักท่านก็เดินทางออกจากเมืองแม่ระมาด เข้ าสูอ่ าเภอลี ้ จ.ลาพูน และเผชิญวิบากกรรม อีกมากมาย และได้ อปุ สมบท
เป็ นหนที่ 3 แต่ก็ถูกมารผจญต้ องลาสิกขาครองผ้ าขาว เป็ นครัง้ ที่ 3 และได้ สร้ างวัดผาหนาม อ.ลี ้ จ.ลาพูน ด้ วยเมตตาของ
ท่านครูบาขาวปี ได้ ทานุบารุงพระศาสนา สร้ างวัด สร้ างโรงเรี ยน ทังสุ
้ โขทัย ลาปาง ลาพูน เชียงใหม่ ตาก จนกระทัง่ ท่านครู
บาขาวปี จากไปอย่างสงบ ในวันที่ 3 มีนาคม 2520 สิริอายุ 88 ปี
พระพุทธรูปหินอ่อนวัดดอนแก้ ว อ.แม่ระมาด จ.ตาก ไม่เพียงเป็ นสิ่งมหัศจรรย์ แต่การได้ มาซึง่ พระพุทธรูปหินอ่อนองค์นี ้ ต้ อง
ใช้ ศรั ทธาแห่งพุทธศาสนิ กชนอัญ เชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า จนมาประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถแห่งนี ม้ าจน
ปั จจุบนั ซึ่งลูกศิษย์ผ้ เู ลื่อมใสศรัทธาครูบาขาวปี แห่งวัดพระพุทธบาทเขาหนาม อ.ลี ้ จ.ลาพูน ได้ ติดตามรอยบุญแห่งครู บา
เจ้ าขาวปี เพราะอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนจากเมืองพม่า กลั บกลายเป็ นชนวนเหตุให้ ท่านครูบาขาวปี ต้องถูก
มลทิน แกล้ งบังคับสึกและครองผ้ าขาวเป็ นหนที่ 2 แต่กระนัน้ ผลบุญแห่งการสร้ างถาวรวัตถุ ถวายเป็ นพุทธบูชาของครู บา
ขาวปี และชาวแม่ระมาด ได้ ประจักษ์เป็ นสักขีพยานแห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนา ล่วงมากว่า 90 ปี ตราบจนถึงปัจจุบนั

24 ธ.ค. วัดป่ าขะเนจื ้อ เช้ าก่อนลากลับจากแม่ระมาด พวกเราได้ ไปกราบถวายจังหัน และถวายปั จจัยไทยธรรม
พระครูถาวรวุฒิกิจ (วุฒิกรณ์ ถาวโร) พระอาจารย์ศรี วัดป่ าขะเนจื ้อ ร่วมกันพร้ อมกับท่านผอ.จิระพงษ์และคณะจนท.จากรพ.
แม่ระมาดด้ วยครับ ก่อนไปวัดเช้ าหกโมงเราก็ไปซื ้ออาหารใส่บาตรและถวายสงฆ์ที่ตลาดแม่ระมาด พร้ อมซื ้อปลาปล่อยชีวิต
เขาประมาณ12กก.ทังเป็
้ นปลาช่อนและปลาดุก ไปปล่อยที่แม่น ้าขะเนจื ้อหน้ าวัด ถวายจังหันเสร็ จทางมูลนิธิฯก็ได้ มอบปัจจัย
ให้ กับท่านผอ.ด้ วยขอขอบพระคุณท่านผอ.และเจ้ าหน้ าที่ทุกท่ านในการเดินทางอันแสนวิเศษนี ้นะครับ สรุ ปค่าใช้ จ่ายทริ ป
ออกหน่วยแพทย์นีเ้ บื ้องต้ น ประมาณค่าใช้ จ่าย มอบของปี ใหม่ – ออกหน่วยแพทย์ บ้ านห้ วยผาดา/ห้ วยหมาป่ า ค่าของ
บริ จาค120ชุด 120000บ. ค่าไทยธรรม 5วัด 16000บ. ปั จจัยถวายวัด 35000บ. ค่าขนของ 8000 บ. ค่ารถ-ค่าน ้ามัน 20000
บ. ค่าอาหาร. 10000 บ. รวม 209,000บาท

เยี่ยมเยือน หน่วยงาน SMRU ที่ชายแดนพม่า หน่วยงาน SMRU ที่แม่สอด เริ่ มจากเป็ นหน่วยงานของโรคเขตร้ อน
ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนเป็ นการทางานกึ่งมูลนิธิฯ ฝึ กบุคลากรจากคนในพื ้นที่ให้ ทางานเป็ นคล้ ายผู้ชว่ ยพยาบาล ทางานให้ ความ
ช่วยเหลือผู้คนชายแดนตะเข็บพม่าและแม่สอด รวมทังคนงานต่
้
างชาติที่มีรายได้ น้อยในพื ้นที่ด้วย การดูแลครอบคลุ ม การ
ตรวจรั ก ษาบาบัด Malaria, HIV ,TB,โรคเลื อดอื่ นๆ เช่น โรคตับอัก เสบc อี กด้ วย งานหลักถึง แม้ จ ะเน้ นที่ ง านวิ จัยต่างๆ
เกี่ยวกับการตังครรภ์
้
เช่นการติดเชื ้อHIV ,Hap-C แต่ตอนนี ้เป็ นการดูแลเรื่ องการตังครรภ์
้
การคลอดของหญิงในพื ้นที่ รับฝาก
ครรภ์ ให้ ยาบารุ ง การคลอดปกติ ในกรณี คลอดผิดปกติต้องการการผ่าตัดจะส่งไปที่รพ.ในพืน้ ที่เช่น รพ.แม่สอด รพ.แม่
ระมาดเป็ นต้ น ส่วนค่าใช้ จ่าย ภายในหน่วยผป.ไม่ต้องเสีย แต่ถ้าต้ องส่งตัว ทางศูนย์จะจ่ายบางส่วนร่ วมกับรพ.ที่ส่งไป
ปัจจุบนั มีกองทุนที่ร่วมมีส่วนจ่ายให้ ผป.ที่ทาประกันไว้ แต่ก็ ยงั มีส่วนน้ อยเท่านันครั
้ บ ศูนย์นี ้อยู่ใกล้ กบั ชายแดนติดกับแม่น ้า
เมย ผป.ไปมาสะดวก แต่ก็ใช้ เวลาเดินทางกันเป็ นหลายๆชม.นะครับ ก่อนกลับคณะเราได้ มอบขนมให้ แพทย์ต่างชาติและ
แพทย์พม่าที่ศนู ย์ด้วย

วัดไทยวัฒนาราม แม่ สอด ก่อนกลับจากแม่สอดทางจนท.รพ.พาเรามาเยี่ยมชมวัดแบบพม่าที่แม่สอดด้ วยครับ
สวยงามแปลกดี มีนกั ท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอยูต่ ลอดไม่ขาดสายเลย
วัดไทยวัฒนาราม เป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้ รับอิทธิพลศิลปะแบบไทยใหญ่ของ
พม่า จึงมีความงดงาม และวิจิตรบรรจง ในส่วนภายในวัดไทยวัฒนารามนันมี
้ วิหาร ศาลา และพระพุทธรูปที่นา่ สนใจดังนี ้
วิหารพระมหามุนี หลังคาเป็ นทรงสี่เหลี่ยมหลายชัน้ แต่ละชันประดั
้
บลวดลายต่าง ๆ ตามศิลปะพม่า ฐานของหลังคาวิหาร
ประดับด้ วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ โดยรอบ ภายในวิหารพระมหามุนี เป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปปางมารวิชยั
ทรงเครื่ ององค์ใหญ่ ซึง่ จาลองมาจากพระพุทธมหามุนีองค์จริ ง ที่เป็ นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มืองของชาวมัณฑะเลย์ข
องประเทศพม่า นอกจากพระมหามุนีแล้ ว ภายในพระวิหารยังเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะต่าง ๆ ตามอิทธิพลของ
ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ให้ สกั การะ
เจดีย์โกนวิน เป็ นเจดีย์มอญทรงเครื่ องสีทองตังอยู
้ ด่ ้ านซ้ ายของวิหารพระมหามุนี ล้ อมรอบด้ วยกาแพงสีขาว ดูโดด
เด่นท่ามกลางแสงอาทิตย์ตอนกลางวัน
พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เป็ นอาคารชันเดี
้ ยวจัดแสดงความเป็ นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตังแต่
้ เริ่มต้ น
ต่อไปยังประเทศต่าง ๆ (จาลองเป็ นแผนที่ทวีป) และมีการหุน่ จาลองพระพุทธเจ้ า(เคลื่อนไหวได้ ) แสดงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จ
ลงจากสวรรค์ชนดาวดึ
ั้
งส์หลังจากโปรดพระมารดา และภายในเป็ นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะแบบพม่าทังแบบ
้
ทรงเครื่ อง และไม่ได้ ทรงเครื่ อง จานวนมากอยูส่ องด้ านของพิพิธภัณฑ์
พระพุทธไสยาสน์ พระนอนองค์ใหญ่ ความยาวตลอดทังองค์
้ พระนอนประมาณ 40เมตร ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารเปิ ดโล่ง
ด้ านหลังของวัด
ต้ นศรี มหาโพธิ์ เป็ นต้ นโพธิ์ที่เชื่อกันว่ามีมานานมากตังแต่
้ สร้ างวัดขึ ้นมา และมีชาวบ้ านเคยพบว่ามีงเู จ้ าที่อาศัยอยู่
ภายในต้ นโพธินี ้ด้ วย
ศาลาการเปรี ยญ อาคารเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบไทยใหญ่ หลังคาซ้ อนหลดหลัน่ กันเป็ นชัน้ ๆ ดูงดงามตามแบบ
ศิลปะของพม่า ภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวทรงเครื่ องศิลปะแบบพม่า

วัดป่ าสันติสขุ ญาณสัมปั นโน ก่อนกลับคณะเราแวะกราบท่านอจ.นิคม ที่วดั ป่ าสันติสขุ ญาณสัมปันโน ร่วมถวาย
ปัจจัยร่วมสร้ างศาลาถวายองค์หลวงตาพระมหาบัว ถวายไทยธรรมเครื่ องกันหนาว ข้ าวสารอาหารแห้ งฯ ท่านพาเยี่ยมชม
ศาลาที่สร้ างถวายองค์หลวงตาด้ วย

28 ธ.ค. อาคาร นิตเิ วช รพ.สุโขทัย หนึง่ ในห้ าอาคารที่มลู นิธิดวงแก้ วฯ ได้ รับจัดสร้ างมอบให้ กบั รพ.ในชนบท เพื่อ
ดูแลพี่น้องของเราในพื ้นที่ห่างไกล แม้ ไม่ใหญ่โต แต่ก็เต็มที่ด้วยใจของเราที่ยินดีจะมอบความรักความห่วงใยให้ พวกเขา
เหล่านัน้ มอบสิ่งที่ดีที่สดุ ของเรา อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีสว่ นในบุญกุศลนี ้นะครับ ปัจจุบนั มีคนร่วมบุญมาประมาณ
ห้ าหมื่นบาทแล้ ว ยังมียอดที่ให้ ร่วมบุญได้ อีกประมาณ1.5ล้ านบาทครับ ท่านใดมีจิตอันเป็ นกุศลเรี ยนเชิญนะครับ เพื่อนๆ
ท่านใดยังมีศรัทธาในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในชนบท เรี ยนเชิญนะครับ

29 ธ.ค. แผนกผู้ป่วยนอก รพ.สาโรง จ.อุบลฯ หนึ่งในห้ าของโครงการจัดสร้ างอาคารให้ รพ.ในชนบทห้ าแห่งในปี
2531 ฉลอง ครบ 30ปี แ ห่ ง การท าง า นเพื่ อสาธาร ณะประโยชน์ ของ มู ล นิ ธิ ดว ง แก้ วในพ ระ สั ง ฆราชู ป ถั ม ภ์
วันนี ้เปิ ดทางานแล้ วครับ

