จาริกบุญแดนพุทธภูมิ
ทริปจาริกบุญกับพ่อแม่ครูจารย์บุญมี ธัมมรโตและคณะศิษย์มีพระจานวน4รูประหว่างวันที่ 27 ก.พ.
– 4 มี.ค. 2561
เราร่วมกันจาริกบุญในในดินแดนพุทธภูมิ ทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย ที่พระพุทธศาสนาได้
ตั้งมั่นในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 400-1600 นับได้ว่าเป็น
พื้นที่สาคัญยิ่งในการเผยแผ่พระธรรม ทั้งพุทธเถรวาส
และ มหายาน ในยุคหลังพระปรินิพพานของพระพุทธ
องค์ การที่เราได้มาเห็นประจักษ์กับตนเองทาให้ได้รับ
ทราบถึงแรงบันดาลใจและศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธ
ได้ร่วมกันสร้างสรรงานอันล้าค่าเช่นนี้ จนสามารถอยู่ให้
พวกเราเห็นได้จนปัจจุบัน เราแม้ตั้งใจสร้างเสนาสนะ
ถวายพระพุทธศาสนามามากมายแต่เทียบไม่ได้แม้หนึ่ง
ในล้านกับงานที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้านี้
ครูจารย์เมตตาอบรมให้เราฟังธรรม-นั่งภาวนา
ทั้งเช้าค่า ตลอดทริปนี้ ท่านชักจูงเราให้นาสิ่งที่เห็นมา
คิ ด ว่ า ชาวพุ ท ธในอดี ต ใช้ ค วามพยายามอุ ต สาห์ ม าก
เพียงใด ท่านให้เราใช้ความเพียรในการภาวนาให้มาก
เช่ น ชาวพุ ท ธในอดี ต ผลที่ ไ ด้ ย่ อ มยิ่ ง ใหญ่ ไ ด้ เ ช่ น กั น
ถึงแม้อาจไม่ใช่วัตถุที่มองเห็นได้ แต่การที่เราจะสามารถบรรจุพระธรรมลงในใจได้นั้นยิ่งใหญ่มากมายนัก จัก
สามารถรักษาพระพุทธศาสนาได้ยืนยงกว่าภูเขาหินตรงหน้ายาวนานกว่ามากนัก นอกจากได้นั่งฟังธรรมภาวนา
ตลอดทางแล้ว
ตกเย็นคณะเรายังได้นั่งภาวนาต่อกันอีกจนเที่ยงคืนทุกวันอี กด้วย เช้าๆ เราทุกคนก็ได้ช่วยกันถวายจังหัน
เที่ยง บ่าย เย็น ก็เป็นปานะตลอดทาง ในวันพระใหญ่ มาฆบูชาปีนี้ครูจารย์ยังได้เน้นข้อธรรมในโอวาทะปาฏิโมกข์
ให้เราได้จดจาไปปฏิบัติอีก ก่อนที่จะร่วมเวียนเทียนระลึกพระคุณของพระพุทธองค์ด้วยกัน พร้อมมอบปัจจัยถวาย
ร่วมสร้างวั ดอีกแสนกว่าบาท และให้ปัจจัยร่วมส่งเสริม งานเผยแผ่ พระวิปัสสนากรรมฐานที่พระมหาเจดีย์แห่ง
วิปัสสนาโลกของท่านโกเอนก้าอีกสามหมื่นบาทด้วย นับว่าจาริกบุญครั้งนี้อิ่มบุญกันทั่วหน้าจริงๆ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น
นี้ก็ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยของทุกคนในคณะเป็นการตอบแทน
ทริปจาริกบุญอินเดียนี้ อาจแตกต่างบ้างกับทัวร์ที่เที่ยวไปชมไปแล้วก็จับจ่ายของฝาก แต่มุ่งเน้ นไปที่การ
ปฎิบัติภาวนา และนาประสบการณ์เบื้องหน้า ย้อนกลับเข้ามาสอนตน ให้เข้าใจในพระพุทธธรรมได้ดียิ่งขึ้น เช่นที่
พระมหาเจดีย์ ท่านโกเอนก้าตัดความขัดแย้งเรื่องศาสนาออกไป เอาแต่เนื้อๆ ของพระพุทธธรรมมาเผยแผ่ให้ดับไฟ
ร้อนในใจของผู้คนตามพระประสงค์ของพระพุทธองค์ต่อไป ขอเราทั้งหลายโปรดได้ยั้งคิดในการขัดแย้งในเรื่องข้อ
วัตรปฏิบัติ และรูปแบบการสอนในศาสนาต่างๆ ออกไปเพื่อให้เหลือไว้แต่แก่นแท้แห่งพระธรรม ที่นามาดับทุกข์
ดับไฟในใจของสรรพสัตว์ให้ได้จะเป็นการดียิ่ง อย่ามัวแต่หลงไหล่ใน ลาภสักการะ และวัตถุอามิสทั้งหลายอยู่เลย
พวกเราส่วนใหญ่เอาแต่เพ่งโทษผู้อื่น ว่าคนนั้นผิดอย่างนั้น คนนี้ผิดอย่างนี้ แต่กลับลืมย้อนมองตน คิดแต่เพียงว่าดี
แล้ววิเศษแล้ว หลงไปกับโลกธรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งพระทั้งโยม เลิกเถิด การทาลายศาสนาด้วยคนในศาสนาเช่นนี้
คิดได้พลัดหยุดยั้งปลายหน้าผา......
ทริปนี้เราได้ใช้จ่ายไปรวมประมาณหนึ่ล้านสองแสนบาท มีผู้ร่วมบุญ เช่นค่าเดินทาง, ร่วมบุญเจ้าภาพค่า
เดินทางพระ, ร่วมผ้าป่าต่างๆประมาณห้าแสนกว่าบาท( 579000 บาท ) หลังลงถึงสุวรรณภูมิ พวกเราส่ วนหนึ่งก็
กราบลาพ่อแม่ครูจารย์ อีกส่วนก็ถวายจังหันท่านต่อ ณ ธรรมวิภาวัน พร้อมกราบขอขมากรรม กรรมใดๆ ที่ได้

ล่วงเกินพ่อแม่ครูอาจารย์และพระรัตนตรัย และยังร่วมกันกราบถวายของที่ระลึกจากอินเดีย และปัจจัยไทยธรรม
ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับอีกด้วย

27 ก.พ. 61 ตีสามคณะจาริกรวมตัวกันที่สุวรรณภูมิ และออกเดินทางไปนครมุมไบตอนเช้า เที่ยงเข้าที่พัก
ที่ รร. Holiday inn รับทานอาหารเสร็จก็เดินทางไปถ้า Elephanta ถ้าช้างที่เกิดจากฝีมือการขุดเข้าไปในภูเขาหิน
ทั้งก้อนโดยกษัตริย์ไตรกุฏกะเมื่อกว่า 1500 ปีก่อน ภายในตกแต่งเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าเช่นพระศิวะ มีรูปปั้นที่
สวยงามสลักไว้มากมายเช่น ศิวนาฎราช และ Sadashiva สามหน้าที่แสดงการ สร้าง การคงอยู่ และการทาลาย
แตกดับไป แต่รูปปั้นได้ถูกใช้เป็นเป้าซ้อ มปืนของฝรั่งที่เข้ามายึดครองมากมาย ขาไปและกลับ เราต้องนั่งเรือจาก
ประตูสู่อินเดีย ใช้เวลาประมาณหนึ่งชม. มีนกนางนวลและนกกาคอยบินตามไปขออาหารจากนักท่องเที่ยวตลอด
ทางน่ารักมาก
ข้อคิดจากครูจารย์- ความแตกต่างของเทพและมนุษย์คืออะไร? เทพเจ้าเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้อบรมสั่ง
สอนผู้คนในสังคมให้เห็นกฎแห่งกรรมและกฎแห่งธรรมชาติ เป็นคนเผ่าอาระยันโบราณสร้างเรื่องราวขึ้นตั้งแต่ก่อน
เข้ามายึดครองอินเดียตอนเหนือ เช่น พระศิวะสามหน้า – เข้าได้กับไตรลักษณ์เป็นต้น หากไม่มีศรัทธา - ก็มิอาจ
สร้างสิ่งยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ นี่คือความสามารถของมนุษย์ ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อตั้งใจทาเช่นใดด้วยใจที่ตั้งมั่นแล้วเรื่อง
ใดๆย่อมสาเร็จลงได้
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28 ก.พ. 61 ถ้ากัณฑ์หิริ เป็นถ้าหินสีดา ที่ถูกทาให้เป็นวัดและที่อบรมวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่พ.ศ.400
โดยพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่หนีจากภัยทางเหนือลงมาทางใต้ เพราะในบริเวณเมืองมุมไบนี้มีวัดพุทธเช่นถ้า
กัณฑ์หิริ หรือ-กฤษณะคีรี (หินสีดา) นี้จานวนกว่า 1200 แห่ง ถ้านี้เป็นถ้าแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้สนามบินมุมไบ และ
ได้รับการปรับปรุงจากรัฐบาลอินเดียแล้ว ถ้านี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติประมาณ 100 ตารางกม. ภายในมีสวน
สัตว์เปิด ที่มีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย รัฐบาลอินเดียยังได้ให้ชาวบ้านเข้าไปอยู่อาศัยและช่วยดูแลป่าแห่งนี้อีกกว่าพัน
คน ถ้าแห่งนี้มีถ้าเล็กถ้าน้อยกว่า 109 แห่ง แม้จะดูไมใหญ่อลังการอย่างอชันต้า แต่ ในมุมมองของพวกเรานั้น
สวยงาม สงบร่มเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนาเป็นอย่างยิ่งนัก บริ เวณนี้จึงนับว่าเป็นแหล่งศูนย์กลางเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางฝั่งตะวันตกของอินเดียมาตั้งแต่ พ.ศ. 400-1600 มีพระและพุทธศาสนิกชนมากมายที่ได้รับ
การอบรมสั่งสอนไปจากที่แห่งนี้ ณ ที่แห่งนี้ครูจารย์บุญมีได้นาคณะนั่งภาวนากว่าชม.และอบรมธรรมะให้พวกเรา
ได้คิดพิจ ารณาหลั กธรรมอั นมีค่ายิ่ งนัก ทาให้ เรานึกถึง วัชรธรรมสถาน ที่พวกเราร่ว มกันสร้างขึ้น ด้ว ยความ
ยากลาบากทั้งสร้างและดูแล ตลอดยี่สิบปีที่ผ่านมา เทียบไม่ได้เลยกับความศรัทธาของผู้คนที่สร้างถ้ากฤษณะคีรี
แห่งนี้ แต่ก็อดจะชื่นชมและมีความสุขอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความพยายามอุตสาหะ สร้า งที่ปฏิบัติภาวนาอันสัปปายะ
และยิ่งใหญ่เช่นนี้ขึ้นมาได้ ขอกราบอนุโมทนาจากใจ

1 มี.ค. – มาฆบูชา ถ้าอชันต้า ชื่อนี้หมายถึง ไม่อาจเอาชนะได้ เป็นถ้าของพระพุทธศาสนาล้วนๆ 30 ถ้า ถูก
สร้างขึ้นในช่วงพ.ศ.350 ถึง 1200 ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกที่ สาคัญที่สุดในอินเดีย มีภาพเขียนสามมิติ
ยุคโบราญที่เก่าแก่ที่สุด ก่อนทางยุโรปกว่า 1500ปีทีเดียว ผู้ที่พบเป็นพรานชาวอังกฤษชื่อ john smith การเจาะ
เขาเป็ น ถ้ าอั น ล าบากยิ่ ง และใช้ เ วลายาวนาน และการแกะสลั ก อย่ า งงดงามยั ง ต้ อ งใช้ เ วลายิ่ ง นานขึ้ น ไปอี ก
โดยเฉพาะถ้ายุคมหายานที่ได้แกะสลักและเขียนภาพไว้อย่างสวยงามมาก ระหว่างชมถ้าเรายังได้ฟังธรรมและนั่ง
ภาวนากับครูจารย์บุญมี ที่ถ้า2 6 ธรรมะที่ท่านเน้นให้พวกเราพิจารณา คือ - การแกะสลักหินให้เป็นถ้า ใช้พลัง
ศรัทธา เวลา ความเพียรเป็นอย่างมาก เทียบกับการภาวนาแล้ว เราน่าจะภาวนาได้ง่ายกว่ากันนัก แล้วยังมีผลมีอา
นิสงค์มากกว่ามากมาย เราจงใช้โอกาสนี้พิจารณาและตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้มากๆ

1 มีค . -มาฆบู ช า ณ วั ด ไทยอชัน ตา กลั บจากปฎิ บั ติ ภ าวนาและชมถ้ าอชั น ต้ าเสร็จ คณะของเราก็ ม า
ทอดผ้าป่าร่วมสร้างวัดไทยอชันต้า พร้อมให้คณะสงฆ์ได้ลงปาฏิโมกข์ร่วมกัน นับเป็นครั้ง แรกของวัดแห่งนี้ทีเดียว
เสร็ จ ปาฎิโ มกข์ ก็ทาวัตรเย็ น และฟัง ธรรม ก่อนที่จ ะได้ เวีย นเทียนร่ว มกัน เป็น ครั้ง แรกของวัด แห่ งนี้เ ช่นกั น
มาฆบูชาปีนี้มีความสุขจริงๆที่ได้มาทาบุญฟังธรรม ภาวนาปฏิบัติธรรม ในดินแดนพุทธภูมิแห่งนี้ พร้อมกับครูจารย์
ที่เคารพและเพื่อนๆที่รัก กราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านครับ
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคาว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน
๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะ
เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ เป็นวันสาคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา คือวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้ง
ใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์
แก่พระสงฆ์ส าวกเป็น ครั้ งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้ พระสงฆ์นาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะยัง
พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป โอวาทปาฏิโมกข์ - หลักคาสอนสาคัญของพระพุทธศาสนา หรือคาสอนอัน
เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
การไม่ทาความชั่ว ทั้งปวง, การบ าเพ็ญแต่ความดี , การทาจิตของตนให้ผ่ องใส นี้เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพาน เป็นบรมธรรม, ผู้ทาร้าย
คนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ การไม่กล่าวร้าย, การไม่ทาร้าย, ความสารวม
ในปาฏิโ มกข์ , ความเป็ น ผู้ รู้ จั กประมาณในอาหาร, ที่นั่ งนอนอัน สงัด , ความเพียรในอธิจิ ต นี้ เป็ นคาสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทีเข้าใจกันโดยทั่วไป และจากันได้มาก ก็คือ ความในคาถาแรกที่ว่ า "ไม่ทาชั่ว ทาแต่ความดี
ทาจิตใจให้ผ่องใส"

2 มี.ค. ถ้าเอลโรลา บีบี. - ป้อมดอลาตาบาล เช้าออกจากบีบี กา คาบารา เราก็แวะชมป้อมคอลาตาบาล
และเดินทางไปเอโร่ลา โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไปชมทุกถ้ากลุ่มหนึ่งและ ตามครูจารย์ไปถ้าพุทธและปฎิบัติภาวนา
ฟังธรรมกับครูจารย์อีกกลุ่มหนึ่ง เสร็จชมถ้าก็ทานอาหารกันและเดินทางกลับไปยังเมืองมุมไบ เวลาเกือบสามชม.ที่
ได้นั่งภาวนาจนสงบ ได้พิจารณาเรื่องราวต่างๆมากมาย แต่ก็เป็นโอกาสที่ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้ง กับคณะพ่อแม่
ครูจารย์และเพื่อนๆกัลยาณมิตรที่น่ารักยิ่ง

3 มี.ค. เช้าชมมุมไบ เช้าหลังทาวัตรสวดมนต์และขอขมาครูจารย์ ก็ออกมาเที่ยวชมเมือง นั่งรถบัสผ่าน sea
link จากมุมไบเหนือไปทางใต้ ชมตลาดซักผ้า Dhobighat ประตุสู่อินเดี ย Gateway of India พิพิธภัณฑ์ปรินซ์
ออฟเวลส์ สถานีรถไฟฉัตรปติศิวาชี และจอดรถที่รร.ทัชพาเลส ย้านโคลาบา แวะซื้อของฝาก และทานอาหารจีน
sea food ที่ Ling's Pavillion ที่สมเด็จพระเทพยังเคยมาเสวย ณ ที่นี่ ก่อนที่จะเดินทางไปพระมหาเจดีย์แห่งโลก
Global Pagoda ที่ Borivali

3 มี.ค. เจดีย์ วิปัสสนา สากลบ่ายของวันสุดท้าย เราก็ได้มาเยือนมหาเจีย์ของท่านโกเอนก้า ที่มุมไบ เป็น
เจดีย์แบบชเวดากองในพม่าแต่ใหญ่มาก ภายใน จุคนได้หนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียว และยังเป็นเจดีย์หินที่ไม่มีเสากลาง
ที่ใหญ่ที่สุ ดในโลกอี กด้ว ย นอกจากชมเจดีย์อันอลั งการนี้แล้ว ทางผอ.Gumber ยังได้บรรยายสรุปให้ คณะฟัง
กิจการต่างๆและให้เวลาคณะเราเข้าไปนั่งภาวนา ในเจดีย์ต้นแบบอีกเกือบ45นาที ออกจากการภาวนาก็เดินชม
ภาพยนตร์เรื่องการปฏิบัติภาวนาสากล ที่ไม่ยึดติดกับศาสนา แต่ยึดในคาสอนของพระพุทธเจ้าที่มุ่งกระทาให้เป็น
แนวทางดารงค์ชีวิตที่ดีมีความสุข ไม่ทาให้เกิดทุกข์โทษเวรภัตต่อผู้อื่น ต่อจากนั้นก็ชมภาพศูนย์วิปัสสนาของท่านโก
เอนก้าในที่ต่างๆหลายร้อยแห่งทั่วโลก และภาพพุทธประวัติที่สวยงามกว่า 111 ภาพทีเดียว

หลังลงถึงสุวรรณภูมิ พวกเราส่วนหนึ่งก็กราบลาพ่อแม่ครูจารย์ อีกส่วนก็ถวายจังหันท่านต่อ ณ ธรรมวิภา
วัน พร้อมกราบขอขมากรรม กรรมใดๆ ที่ได้ล่วงเกินพ่อแม่ครูอาจารย์และพระรัตนตรัย และยังร่วมกันกราบถวาย
ของที่ระลึกจากอินเดีย และปัจจัยไทยธรรมก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ

