ภาวนาสัญจร
10-13 ธ.ค.63 ภาวนาสัญจร เมืองเก่าอยุธยา วันหยุดยาวครัง้ นี ้ ครูจารย์บญ
ุ มีถ ้าเต่า ท่านเมตตา มา
ให้ การอบรมปฏิบตั ภิ าวนาพวกเรา ณ เมืองเก่ออยุธยาราชธานี ระหว่าง 10-13 ธ.ค.
วันที่ 10 ธ.ค.มีกิจกรรมปรับทัศนคติ เรี ยนรู้ประวัตศิ าสตร์ พทุ ธศาสนาสมัยอยุธยา ช่วงบ่าย
วันที่11ธค.เช้ าลงทะเบียน 8 โมง ปฏิบตั ิภาวนาที่หอธรรม จนเย็นมีการภาวนานอกสถานที่ บริ เวณ
องค์พระเจดีย์ จนเที่ยงคืน
วันที่ 12 ธ.ค.ตื่นตีสี่สวดมนต์ทาวัตรเช้ า อบรมปฏิบตั ภิ าวนาทังวั
้ นจนเที่ยงคืน
วันที่ 13 ธ.ค. หลังทานอาหารเที่ยง เก็บกวาดทาความสะอาดที่พกั /ที่ปฏิบตั ิธรรม เสร็ จแล้ วบ่ายมีพิธี
ปิ ดอบรม ถามตอบปั ญ หาการปฏิ บัติภ าวนา ก่อนจะแยกย้ ายกันกลับไปปฏิ บัติต่อในชี วิต ของแต่ล ะคน
ครูจารย์ทงสามรู
ั้
ปเมตตามาพักที่ธรรมวิภาวัน และรับจังหันเช้ า 07.00 น. ก่อนจะเดินทางกลับอุดรธานี
การอบรมปฏิบตั ิธรรม "ภาวนาสัญจร" ครัง้ นี ้ครูจารย์ท่านเมตตามาให้ ความรู้ อบรมปฏิบตั ิภาวนาให้
พวกเรานะครับ ครู จารย์ท่านมีกิจมากมายแต่ท่านก็ยงั สละเวลามาให้ พวกเรา อยู่ร่วมปฏิบตั ิภาวนากับเรา
ตังแต่
้ ตี 4 ถึงเที่ยงคืน หาครู บาอาจารย์เช่นนีแ้ ทบจะไม่ได้ แล้ วนะครับ กรุ ณาให้ ความสาคัญในการอบรม
ปฏิบตั ิธรรมครัง้ นีด้ ้ วยนะครับ หลาย ๆ คนอาจไม่ได้ คิดว่าครู บาอาจารย์ท่านลาบากเพียงใด
สาหรับ
ธรรมบริ กรทุก ๆ ท่านก็ได้ เสียสละแรงกาย แรงใจ กาลังทรัพย์ช่วยกันจัด "ภาวนาสัญจร" ครัง้ นี ้ขึ ้น การเตรี ยม
งานกว่าครึ่งปี มีปัญหาและอุปสรรคมากมายกว่าจะได้ จดั กิจกรรมครัง้ นี ้ขึ ้นได้ กรุณาตังใจให้
้
สมกับที่ทุกคน
พยายามที่จะส่งเสริมและเผยแผ่พระธรรมคาสอน แนวทางปฏิบตั ภิ าวนา ขององค์พระบรมศาสดา ให้ พวกเรา
ได้ ใช้ เป็ นแนวทางดาเนินชีวิตกันต่อไปนะครับ กราบอนุโมทนา ผู้เข้ าอบรมไม่มีค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทัง้ สิน้ ครับ
มูลนิธิดวงแก้ วฯ และธรรมบริ กรทุกๆ ท่านชวยกันเสียสละแทนทุกท่านแล้ วครับ ขอเพียงตังใจรั
้ บสิ่งดีๆและมี
ค่าที่สดุ ที่พวกเราจะมอบให้ แก่กนั ได้ ในครัง้ นี่ ้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ตวั ท่านเอง เราทุกคนก็สขุ ใจแล้ วครับ
ด้ วยความรัก ความปรารถนาดีจากใจ

10 ธ.ค.63 วั ด มหาธาตุ วัด ส าคัญ หนึ่ ง ในสามในการสร้ างเมื อ ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระบรม
สารี ริกธาตุที่สมเด็จพระรามาธิ บดีที่สองพระราชโอรสของพระเจ้ าอู่ทองทรงนิมิตเห็นลาแสงจากพระบรม
สารี ริคธาตุ ขณะที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิภาวนาอยู่ที่พระบรมหาราชวัง จึงให้ คนสร้ างวัดนี ้ขึ ้นในบริ เวณ ที่ทรง
เห็นลาแสงนัน้ ก็คือวัดแห่งนี ้นี่เอง และเป็ นวัดที่สมเด็จพระสังราชฝ่ ายคามวาสีประทับอยู่ด้วย วัดแห่งนี ้ปกติ
จะมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็ นจ านวนมากจนสามารถเก็ บค่าเข้ าชมได้ วันละแสนสองแสนบาทที เ ดีย ว
ปัจจุบนั รายได้ เหล่านี ้ก็จะหายไปจนเหลือไม่มากนัก

วั ดราชบู รณะ หนึ่งในวัดสาคัญในการสร้ างเมืองอยุธยา ทางทิศตะวันออก พระเจดีย์เจ้ า
สามพระยาถูกกลุ่มขโมยมาลักสมบัติไป ตามได้ กลับมาบางส่วน ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงศิลปะที่ละเอียดปราณี ต
บรรจง อันล ้าค่าของอยุธยาราชธานีแห่งนี ้ บางส่วนได้ จดั แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เจ้ าสามพระยา มีเครื่ องทรง

ของพระมหากษัตริ ย์ส ร้ างด้ ว ยทองคางามวิจิ ตรทุกๆชิ น้ ปั จ จุบันยัง มี การก่อสร้ างบันใดให้ นักท่องเที่ ย ว
สามารถลงไปดูกรุสมบัติดงั กล่าวในพระปรางได้ ด้วย ที่สร้ างเป็ นทรงพระปางเพราะพระองค์ท่านเพิ่งรบชนะ
เขมรมาจึงต้ องการสร้ างเพื่อระลึกถึงชัยชนะต่อเมืองเขมรด้ วย

วัดพระศรีสรรเพชญ และวิหารพระมงคลบพิตร กราบนมัสการพระมงคลบพิตร เสร็จ
แล้ วไปนัง่ ฟั งคุณเจี ้ยบ มัคเุ ทศของอุทยานประวัตศิ าสตร์ อยุธยาเล่าประวัตขิ องการสร้ างวัด/สร้ างเมืองหลวง
ของอยุธยาแต่ละสมัยๆ ทุกคนฟั งอย่างใจจดใจจ่อ ไม่ทราบกาลังนึกถึงละครดังบางเรื่ องที่พาเราไปเยี่ยมชมอ
ดียของเมืองอยุธยาด้ วยหรื อเปล่านะครับ พระเจดีย์สามองึที่บรู ณะแลัวในสมัยจอมพลป. ตังตระหง่
้
าน
สวยงามอยู่กลางวัดในพระบรมมหาราชวังแห่งนี ้ซึง่ ไม่เคยมีพระมาจาพรรคอยูเ่ ลย

วัดพระราม และศาลหลักเมืองอยุธยา ออกจากวัดพระศรี สรรเพชญ คุณเจี๊ยบพาเรามา
ชมวัดสุดท้ ายที่เป็ นที่เผาพระศพพระเจ้ าอูท่ องคือวัดพระราม สร้ างโดยพระรามเมศวร หรื อพระรามาธิบดีที่
หนึง่ โอรสของพระเจ้ าอูท่ อง ขากลับมาขึ ้นรถเรายังได้ แวะศาลหลักเมืองอยุธยาอีกด้ วย

ภาวนา ณ เจดีย์วัดใหญ่ ชัยมงคล เสร็ จจากทัศนศึกษาเมืองเก่าอยุธยา พวกเราก็กลัมมา
วัดใหญ่ จัดการสัมภขส่วนตัว และเข้ าหอธรรมทาวัตรเย็น นาโดยพระอาจารย์ฐาตอนหนึ่งทุ่ม สองทุ่มก็ออก
เดินทางไปปฏิบตั ภิ าวนากันบนพระเจดีย์ชยั มงคลจนสี่ทมุ่ อากาศเย็นสบาย สัปปายะยิ่งแต่มีเสียงรถยนต์ และ

เสียงงานในตัวเมืองมาให้ ได้ รับฟั งเป็ นระยะๆ แต่ก็ปิติแล้ วที่ได้ กลับมาภาวนาที่นี่ตอนกลางคอีกครัง้ ครัง้
สุดท้ ายน่าจะเป็ นสิบปี ได้ แล้ วครับ

11 ธ.ค. 63 วัดใหญ่ ชัยมงคล เช้ าตื่นตีสามครึ่ง มาฟั งเทศน์องค์หลวงตาบ้ านตาด ต่อด้ วย
ทาวัตรเช้ าตีห้า เดินจงกรมหกโมง เจ็ดโมงครึ่งปล่อยไปทานอาหารเช้ า กลับมาลงทะเบียนแปดโมงครึ่ง เข้ าหอ
ธรรมสิ บโมง คุณ ดามพ์ ปฐมนิเ ทศ อธิ บายระเบียบปฏิ บัติกัน อี ก หน่อย สิบเอ็ดโมง ทานอาหารกลางวัน
ครู อาจารย์บุญมีมาถึงพอดี ถวายจังหันท่านพร้ อมกับพวกเราทานกลางวันพอดี บ่ายเข้ าพบท่านเจ้ าอาวาส
กราบรายงานท่านเรื่ องนาคณะมาภาวนาที่วดั เสร็ จแล้ วท่านเข้ าหอธรรมให้ โอวาทพวกเราสองชม.ครึ่ ง พัก
ตอนสี่โมงเย็นทานปานะกัน กลับมาเดินจงกรมหกโมงเย็น ทุม่ หนึง่ จึงเริ่มทาวัตรเย็น

กราบท่านเจ้ าอาวาส และ แม่ชีสมจิตร กราบรายงานรื่ องการนาคณะมาปฏิบตั ภิ าวนาที่วดั
และกราบถวายปัจจัยค่าใช้ จ่าย ค่าอาหารค่าน ้าค่าไฟ วันนี ้รวมสี่หมื่นบาท

12 ธ.ค. วัดมเหยงค์ เช้ าหลังจังหัน ครูอาจารย์บญ
ุ มีทา่ นพาไปชมวัดมเหยงค์ แต่ไม่ได้ มี
โอกาสพบท่านอาจารย์สรุ ศักดิค์ รับ

วัดมหาธาตุ ท่านอาจารย์บญ
ุ มีและคณะพามาชมวัดพระมหาธาตุ วัดสาคัญอีกวัดหนึง่ ใน
เขตอุทยานประวัตศิ าสตร์ อยุธยา อุโบสถวัดนี ้หันหน้ าไปทางพระบรมมหาราชวัง ทางทิศตะวันตก เป็ นวัดที่มี
ชื่อเสียงมากในหมู่นกั ท่องเที่ยวต่างชาติ

หลวงพ่ อมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์

12 ธ.ค. ภาวนาสัญจร วัดใหญ่ ชัยมงคล ตกเย็นหลังเดินจงกรม ครูอาจารย์บุญมีพาทา
วัตรเย็นและตอบปัญหาการปฏิบตั ภิ าวนา ก่อนที่จะพาคณะไปปฏิบตั ภิ าวนาต่อบนพระเจดีย์จนเที่ยงคืน วันนี ้
ลมไม่คอ่ ยจะมี ยุงเยอะหน่อย ส่วนใหญ่จงึ อยูใ่ นเต็นท์กนั ครับ

13 ธ.ค. กราบลาวัดใหญ่ ชัยมงคล ปิ ดอบรมเรี ยบร้ อยแล้ วครับ หลังส่งพ่อแม่ครูอาจารย์
บุญมีกลับไปพัก ณ ธรรมวิภาวันก่อน เหล่าธรรมะบริกรก็ชว่ ยกันทาความสะอาด เก็บกวาดสถานที่อบรม และ
ห้ องพักจนสะอาดเรี ยบร้ อยเหมือนยังไม่ได้ ใช้ งานเลย ก่อนกลับบ้ านก็พากันไปกราบพระประธาน องค์พระ
เจดีย์ และพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอบพระคุณที่ให้ พวกเรามาปฏิบตั ิภาวนา ณ วัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี ้
ผู้ปฏิ บัติอบรมรวม24ท่าน ใช้ จ่ายไปเจ็ ดหมื่ นกว่าบาท แต่การจัดอบรมปฎิ บัติภ าวนาไม่ไ ด้ อยู่ที่เงิ น ครั บ
ผลประโยชน์ ที่ผ้ ูอบรมได้ หลักการภาวนา การสื บต่อและรั กษาไว้ ซึ่ง บวรพระพุทธศาสนานัน้ มี ค่ายิ่ง กว่า
มากมายนัก การเตรี ยมการกว่าหกเดื อนที่ธรรมะบริ กรช่วยกันจัดหลักสูตร ภาวนาสัญจร ครัง้ นี ้จึงเรี ยกได้ ว่า
สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดีอีกครัง้ หนึง่ ครับ

