กรกฎาคม 2558
1-2 ก.ค. 58
คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้ วเข้ าเยี่ยมคานับท่านธรรมาจารย์สร้ างเหยินเพื่ อขอความร่ วมมือในการ
สร้ างเสริมความรู้ให้ กบั อาสาสมัครของมูลนิธิฯ ด้ านการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้ างอาชีพและการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา รวมทังการช่
้
วยเหลือผู้ตกอยู่ในความทุกข์ทงกายและใจในด้
ั้
านต่างๆ ซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้
ความยอมรับในแผนงานของมูลนิธิฯ และรับปากว่าจะให้ คาแนะนาและความช่วยเหลือให้ สาเร็ จต่อไปแต่คงไม่
สามารถจะให้ เป็ นรู ปเงินทุนได้ ซึ่งพวกเราก็พอใจแล้ วและจะเริ่ มดาเนินการในโครงการต่างๆ ทันที งานแรกที่
คาดว่าจะเกิดได้ ในต้ นปี หน้ าคือการให้ การอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยด้ านการพยาบาลหลักสูตรสาม
เดือนเมื่อจบแล้ วสามารถนาความรู้ไปใช้ ดแู ลผู้ป่วย เช่น ญาติพี่น้องและเป็ นอาสาในโรงพยาบาลได้ หรื ออาจ
นาไปเป็ นอาชีพได้ ด้วย

13-17 กรกฎาคม ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล
13 ก.ค. 58
การเดินทางคณะจิ ้งซือดวงแก้ วในพระสังฆราชูปถัมภ์ 13 ก.ค. 58 จากกทม.-กาฐมัณฑุ โดย TG 319
10.30-12.45 รวม 10 ชีวิตจากเมืองไทยและมีเพื่อนจากไทเปสองท่านคือคุณอาเล็กและคุณลี่ฟาง จากอังกฤษ
หนึง่ ท่านคือคุณแอมมี่ มีของไปด้ วย 42 ชิ ้น โชคดีที่นน.ไม่เกินเพราะทางการบินไทยกรุณาช่วยเหลือตามเคย
14.00 น. เข้ ากราบนมัสการพบคณะสงฆ์ไ ทย-เนปาล พบท่านอจ.สุพจน์ ท่านอาจาโร ท่านสันติไม่ตรี และ
เพื่อนๆอีกหลายท่าน ท่านอาจาโรได้ ไปรับผ้ าห่มจากท่านธรรมาจารย์ที่ส่งผ่านมาให้ จากมูลนิธิฉือจี ้อิ นโดนิเซีย
จานวน 200 ผืนเรี ยบร้ อย เสร็จแล้ วก็พาคณะไปซื ้อของไปถวายพระที่วดั ไทยลุมพินีที่ซุปเปอร์ มาเก็ตใกล้ วดั แล้ ว

จึงกลับไปสนามบิน นัง่ เครื่ อง Buddha Air เดินทางไปกราบสังเวชณียสถาน ณ ลุมพินีวนั มีท่านรองประธาน
บูรณะลุมพินีสถานมารอรับและกล่าวสรุ ปงานบูรณะที่ผ่านมาและงานในอนาคตให้ คณะฟั ง หลังเรากราบ
นมัสการสถานที่ประสูติและนัง่ ภาวนาร่ วมกันเป็ นเวลาหนึ่งชม.แล้ ว เสร็ จแล้ วเรากล่างปฏิญาณต่อพระบรม
ศาสดาร่วมกันก่อนจะกลับไปพักที่วดั ไทยลุมพินีทานอาหารเย็นและเช้ าที่วดั อร่อยมากๆเช้ าท่านนิโครตมาเยี่ยม
เราเลยถวายปั จจัยและสังฆทานแก่ทา่ น ต่อจากนันเราก็
้
ไปกราบพระประธานในโบสถ์ถวายสังฆทานปัจจัยไทย
ธรรมแก่พระสงฆ์ก่อนลากลับมาขึ ้นเครื่ องกลับกาฐมัณฑุ
คาปฏิญานต่อพระบรมศาสดา
พวกเราสมาชิ กของมูล นิธิ จิ ง้ ซื อดวงแก้ วในพระสัง ฆราชูปถัม ภ์ ขอตัง้ สัจ จอธิ ฐ านต่อหน้ าพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ณ แดนพุทธภูมิแห่งนี ้ว่า “พวกเราจะตังใจเผยแผ่
้
พระธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ และ
ช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ที่ตกอยู่ในความทุกข์กายทุกข์ใจ ทังสามแดนโลกธาตุ
้
สุดแรงกายและใจนี ้ ด้ วยพลัง
แห่ง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปั ญญา ภายใต้ การนาของท่านธรรมาจารย์สร้ างเหยิน และด้ วยบุญกิริยา
ทังหลายที
้
่เรากระทานี ้ ขอเราจงเป็ นผู้มีปัญญาแตกฉานในพระธรรม มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดไป และ
เป็ นผู้ปราศจากอุปสรรคขัดข้ องในการงานทังปวง”
้

14 ก.ค. 58
10.00 น. กลับจากลุมพินี แวะพบคณะสงฆ์ที่วดั วิศวะสันติแล้ ว เช็คอินที่รร.แชงเกอร์ เสร็ จแล้ วออกมา
พบคุณเฉินห้ าวจากมูลนิธิฉือจี ้ฯที่รร.หาลายาใกล้ ๆกัน คุณห้ าวรายงานสรุ ปการทางานตลอดสองเดือนให้ เรา
ทราบโดยมีชาวเนปาลสองท่านช่วยประสานงานให้ งานส่วนใหญ่อยู่บริ เวณกาฐมัณฑุและส่งของไปช่วยใน
บริ เวณรอบนอก เลิกประชุมเดินทางจะไปทานอารกลางวันที่ทาเมลแต่ชาวคณะกลัวเตรี ยมจัดงานไม่ทนั จึงรี บ
กลับไปวัดวิศวะสันติ ช่วยกันจัดสถานที่จนสี่โมง มีฝนตกลงมาเบาบางก่อนพิธีเป็ นที่ช่มุ ชื่นใจนับเป็ นศิริมงคล
แก่ทกุ ๆ คน
16.00 น.จัดพิธีสวดมนต์ภาวนาให้ ผ้ ูประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยนิม นต์พระสงฆ์ สามเณรและคุณแม่ชี
จานวน 200 คนที่ครอบครัวประสบภัยแผ่นดินไหว-มาร่ วมพิธี ร่ วมกันสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ และแผ่
เมตตาให้ ทกุ ๆคน เสร็ จแล้ วชาวคณะร่วมกันถวายปั จจัยและผ้ าห่มแด่พระสงฆ์สามเณรแม่ชีจานวน 200 รูปๆ
ละ 2000 ณ วัดวิศวะสันติ โดยมีประธานสงฆ์และคณะกรรมการเถระสมาคมสงฆ์เนปาลเมตตามาเป็ นประธาน

ในพิธี เสร็ จพิธีมีการพูดคุยกันของอาสาสมัครทังจากประเทศไทย
้
เนปาลและไต้ หวันเพื่อประสานการทางาน
ต่อไปในอนาคต

15 ก.ค. 58
07.00 น. ออกเดินทางจากที่พักไปมอบของไทยทานแก่คณะสงฆ์ เนปาลที่ วัดวิศวะสันติ เสร็ จแล้ ว
เดิ น ทางไปมอบอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาและดูก ารบู ร ณะอาคารเรี ย นที่ เ รารั บ ผิ ด ชอบไว้ ให้ โรงเรี ย นในเขต
Chapagaun จาปาเกาในเมืองละลิตปูร์ รร.แรกที่ไปถึงอยู่ทิ่ Buddha Primary school (อาคารเรี ยนยังไม่เสร็ จ
ไปดูความคืบหน้ า) รร.นี ้อยู่บนยอดเขาปกติมีเด็กๆ อยู่ประมาณ 50 คนแต่ละคนต้ องเดินเท้ ามากว่าหนึ่งกม.
วันนี ้มีเด็กๆ มา 28 ราย อาคารหนึ่งซ่อมหลังคาและพื ้นที่ด้านในแล้ วแต่อีกอาคารยังไม่ได้ เริ่ มทาเลยเพราะต้ อง
ใช้ แรงงานทาด้ วยมือของครู และชาวบ้ านเอง กว่าจะเสร็ จก็เกื อบเที่ยงแล้ ว พระสงฆ์ที่ไปด้ วยคือท่านอาจารย์
สุพจน์ พระสันติและพระวิจิตตะต้ องทานอาหารเที่ยงบนรถ ขณะเดินทางต่อไปรร. Shree Bagh Bhairab มีเด็ก
250 คนรอรับเราอยูท่ ่ามกลางหมอกเมฆกลางสายฝนพร่ าๆ รร.นี ้ขอสังกระสีมา พระท่านจัดส่งให้ แล้ วซ่อมเสร็ จ
แล้ วด้ วย เสร็ จแล้ วออกมาไปต่ออีกรร.หนึ่งพอดีเราจาชื่อไม่ได้ แล้ ว ทางทีมพระอาจารย์มาช่วยส่งสังกระสีมาให้

แล้ ว12โหล มาถึงทางรร.ขออีก6โหลและขอชุดนักรี ยนด้ วยคณะเราจึงมอบเงินให้ ทา่ นอาจารย์สพุ จน์ช่วยจัดหา
ให้ ด้วย จากนันจึ
้ งลาน้ องๆกลับมาทานอาหารที่กาฐมัณฑุ
17.00 น. เราเดินทางต่อไป พิธีมอบบ้ านที่หมู่บ้าน Kirtipur กิตติปรู ์ ในเมือง JOTIK จานวน 40 หลัง ที่เราเริ่ ม
สร้ างตังแต่
้ ครัง้ ก่อน โดยมีพระสฆ์เนปาลและเพื่อนๆชาวไทยและเนปาลช่วยเริ่ มต้ นให้ จนสร้ างเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ วแล้ ว ขณะไปถึงฝนตกตลอด จนทาให้ เราได้ เห็นว่าถ้ าพวกเขาไม่มีบ้านอยู่เขาจะเดือดร้ อนมากเพียงใด แต่
ละบ้ านเขาจัดไว้ อย่างสวยงาม มีหลายบ้ านต่อโซล่าเซล และไฟฟ้าเข้ าไปแล้ ว มีบ้านหลังหนึ่งที่เขาบอกเราว่า
บ้ านนี ้เป็ นบ้ าน Home sweet Home ของเขาเลย เจ้ าของบ้ านเป็ นคูช่ ายหญิงน่ารักมากๆ จัดบ้ านก็น่ารักด้ วย
เขาพยายามจะให้ เราไปเยี่ยมทุกๆ หลังแต่เนื่องจากฝนตกก็เลยทาไม่ได้ และก็เย็นมากแล้ วด้ วย
เนื่องจากบ้ านเหล่านี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลยถ้ าทังพระและเหล่
้
าอาสาสมัครไม่ได้ เข้ ามาช่วยเหลือเราจึงนารู ปขณะ
เริ่ มสร้ างมาให้ ดกู ันเพื่ออนุโมทนากันด้ วย และยังมีบคุ คลที่อยู่เบื ้องหลังอีกมากมาย เช่น คุณโจติก อาสาชาว
เนปาลในพื ้นที่และครอบครัว พระโรจนะและน้ องสาวที่บวชเป็ นแม่ชี (สุมิตรา) อยู่ที่นครปฐมก็มาช่วยกันทัง้
แรงกายแรงใจกันทุกๆ คนจนไม่อาจใส่ชื่อลงไว้ ได้ หมด กราบขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านด้ วยนะครับ

16 ก.ค. 58
07.00 น. ออกเดิ น ทาง ไ ปดู บ้ านที่ สร้ าง เสร็ จแล้ วและโรง เรี ยนที่ ก าลั ง สร้ าง ที่ นู ว โก ต
Nuwakot ในเขต Bagmati ในหุบเขากาฐมัณฑุ ห่างจากกาฐมัณฑุ ประมาณ 80 กม.เดินทาง 4-5 ชม. ระหว่าง
ทางเราแวะถวายอาหารเพล muj Bidur 3 พระสงฆ์ที่เดินทางไปด้ วยคือท่านสุพจน์ ท่านวิจิตตะและท่านรองเจ้ า
อาวาสท่านโพธิจะนะ สองข้ างทางเป็ นวิวแม่น ้าสามสายสลับไปมา มีสะพานแขวนแบบสลิงพาดข้ ามแม่น ้าเป็ น
ระยะๆสวยงามมาก พื ้นที่เป็ นหุบเขามีนาขันบั
้ นไดเขียวสดใส่สวยงามมากๆ ปกติเป็ นที่ทอ่ งเที่ยวที่มาล่องแพกัน
บ้ างหรื อไม่ก็มาพัก Home stay บ้ าง แต่เราก็ผ่านไปจนถึงสะพานใหญ่ที่ข้ามแม่น ้าทริ ซูรี่ ไปที่หมู่บ้านที่ประสบ
แผ่นดินไหวในหุบเขากาฐมัณฑุนี ้ ที่นี่เราสร้ างบ้ านไว้ 50 หลังถึงแม้ จะไม่สวยเหมือนกับที่กิตติปรู ์ แต่ก็เป็ นที่
พอใจของชาวบ้ านมากทีเดียว ที่ทาได้ ยากก็เพราะอยู่ห่างไกลและขนส่งลาบากกว่ากันมาก ระหว่างพิธีมอบ
บ้ านมีชาวบ้ านถูกสุนขั กัดเราเลยได้ เอาชุดทาแผลไปทาความสะอาดล้ างแผลและให้ ยาพร้ อมแนะนาการปฏิบตั ิ
ตัวต่อด้ วย ขากลับเรากลับทางเส้ นทางบนเขาที่สนกว่
ั ้ าทางไปมากแต่พอดีฝนตกตลอดทางขับยากมากๆ มอง
ทางไม่เห็นข่งหนึ่งเป็ นเขาอีกข้ างเป็ นเหว บางแห่งก็มีดินถล่มเดินทางลาบากมาก แต่ก็กลับมาถึงกาฐมัณฑุเร็ว
กว่าที่กาหนดไว้ มาก ห้ าโมงเย็นก็ถึงแล้ ว พวกเราเลยมีเวลาได้ ไปหาซื ้อของที่ทาเมล กว่าจะกลับกันก็เกือบสอง
ทุม่ เลย ได้ ชว่ ยเศรษฐกิจเขาได้ บ้างแต่เพื่อนเราต่อราคาที่ๆครึ่งราคาที่ตงไว้
ั ้ เลย ดูแล้ วก็สงสารเขาเหมือนกัน เรา
ลับไม่กล้ าทาเช่นนันนะครั
้
บ ส่วน รร.อีกแห่งที่เราจะสร้ างอยูท่ ี่โดรข่า Gorkha ไกลกว่านี ้มาก เวลาเราก็หมดแล้ ว
เลยคงต้ องมาดูอีกครัง้ ปลายปี นะครับ

17 ก.ค.58 กาฐมั ณ ฑุ - กทม. วั น สุ ด ท้ ายของการเดิ น ทางช่ ว ยเหลื อ ชาวเนปาลครั ้ง ที่ ห้ า
07.00น. ออกเดินทางไปดูพระราชวังและกาฐมัณฑุบริ เวณKathmandu Durbar Square : จัตรุ ัสกาฏมาณฑุ
กาฐมาณฑป (Kasthamandap) ปั จ จุบัยได้ พัง ทลายมาจนหมดแล้ วพร้ อมคนตายไปอี ก 250คนขณะกาลัง
บริจาคโลหิตอยู่ คณะเรามาที่นี่เพื่อทราบสภาพความเสียหายและสวดมนต์แผ่เมตตาให้ พวกเขา มีขา่ วว่าเดือน
แรกของภัยพิบตั คิ นบริเวณโดยรอบจะได้ ยินเสียงร้ องไห้ ทกุ คืนเวลาประมาณสองถึงสามทุม่ ด้ วย
กาฏมาณฑป เป็ นโบราณสถานที่สาคัญ ด้ วยเป็ นอาคารไม้ เก่าแก่ที่สดุ และเป็ นต้ นกาเนิดของชื่อเมือง
กาฏมาณฑุ ตังอยู
้ ่ใกล้ ๆกับวัดกุมารี กล่าวกันว่าสถานที่แห่งนีส้ ร้ างโดยกษัตริ ย์ลกั ษมี นาสิงห์ มัลละ ( King
Laxmi Narsingha Malla) กษั ต ริ ย์ ร าชวงศ์ มัล ละ ในตอนต้ น ศตวรรษที่ 16 จากต้ น สาละ (Sal : Shorea
Robusta) เพียงต้ นเดียว บนจุดบรรจบของถนนสองสาย ด้ วยวัตถุประสงค์ให้ เป็ นศูนย์กลางของชุมชนและ
ธุรกิจการค้ าจากอินเดียผ่านสู่ทิเบตและจีน จึงถือได้ ว่าเป็ นจุดหยัง่ รากของความเจริ ญของเมืองโบราณแห่งนี ้
กาฏมณฑป มาจากคาว่า “กาษฐะ” และ “มณฑป” มีความหมายว่า เรื อนไม้ ทรงสี่เหลี่ยม เป็ นศาลาหลังแรกที่
สร้ างขึ ้นก่อนอาคารใดๆในบริ เวณนี ้ หลังจากนันจึ
้ งมีการสร้ างพระราชวังและเทวาลัยต่างๆตามมา ซื่อ “กาฏ
มณฑป” ต่อมาได้ กลายเป็ นชื่อเมืองนี ้คือกาฐมัณฑุ
วัดตาลีจู (Taleju Temple)เป็ นวัดประจาพระองค์ของกษัตริ ย์เนปาล เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตาลีจู
คือ เทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริ ย์และประเทศเนปาลประตูทางเข้ าเป็ นประตูทองเขียนสีสวยงาม ดูจะ
เป็ นงานชิ ้นเอกเช่นเดียวกับประตูทองที่เมืองภักตะปูร์ … เทวาลัยตาลีจูอยู่ภายในรัว้ วัง มีขนาดใหญ่โตมาก
มองจากลานด้ นนอกเข้ าไปจะเห็นยอดเทวาลัยสามชันซ้
้ อนกั นขึ ้นไป แลดูสง่าน่าเกรงขาม เทวาลัยตาลีจแู ห่งนี ้
พระเจ้ ามเหนทรา มัลละ โปรดให้ สร้ างเมื่อ พ.ศ.2105
Temple of Kumari Or Kumari Ghar วัดกุมารี หรื อกุมารี ฆระ: ตามความเชื่อของชาวเนปาลนัน้ กุมารี
คือองค์จุติของ พระนาง ตาเลจู ภาวนี (Taleju Bhawani) อันเป็ นปางหนึ่งของ พระนางทุรคา (Durga) ชายา
ของพระศิวะ ส่วนชาวพุทธนิกายมหายาน ถือว่า กุมารี คือองค์จตุ ขิ อง พระนางศยัมตารา (Syamatara) หนึง่ ใน
อิตถี คูบ่ ารมีของ พระอวโลกิเตศวร
ตานานความเชื่อเรื่ อกุมารี นนั ้ มีโครงเรื่ องมาจากการที่กษัตริ ย์เนปาลตังแต่
้ ราชวงศ์มลั ละลงมา เชื่อว่ า
ทีเทพประจาราชวงศ์ คือ “เทพตาลีจ”ู ซึง่ เป็ นเทพสตรี ที่ทรงสิริโฉมงดงาม ที่จะคอบปกป้องคุ้มครองกษัตริ ย์ วัน
หนึ่งเทพตาลีจผู ่านมา เห็นกษัตริ ย์เล่นสกาอยู่คนเดียวก็ร้ ูสึกสงสาร เห็นว่าทรงเหงาจึงมาขอเล่นเป็ นเพื่อน โดย
บอกความจริ งให้ ร้ ู ว่านางคือเทพตาลีจู ที่คอบปกปั กรั กษาแผ่นดิน ราชวงศ์ และกษัตริ ย์วนั หนึ่งด้ วยความงาม
ของพระนาง กษัตริย์เผลอไปแตะต้ องพระวรกายของเทพธิดาเข้ า เทพธิดาเลยทรงพิโรธและหายตัวไป ..กษัตริ ย์
ทรงได้ สติ รู้ตวั ว่าทาผิด เลยอ้ อนวอนขอโทษ และขอให้ อยูด่ แู ลต่อไป … เทพธิดาสงสารจึงให้ อภัย แต่มีข้อแม้ ว่า
จะไม่เสด็จมาดูแลบ้ านเมืองด้ วยพระองค์เองแล้ ว แต่จะมาในร่างของ “เทพกุมารี พรหมจารี ”ประเพณีความเชื่อ
ดังกล่าวเริ่ มต้ นขึน้ ราวศตวรรษที่ 18 โดย จายา ประกาศ กษัตริ ย์แห่งราชวงศฺมัลละ โดยมีพิธีคดั เลือกเด็ก

พรหมจาริ ณี อายุป ระมาณ 4-5 ขวบ จากครอบครั ว ชาวเนวา ตระกูล ศากยะ (Shakya) หรื อ ตระกูล ของ
พระพุทธเจ้ าเท่านัน้ … วิธีการนีจ้ ึงได้ มีการสืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสายเป็ นเวลากว่า 2,000 ปี การเลือก
เทพธิดากุมารี จะพิจารณาจากหลายสิ่งประกอบกัน เช่น มีสรี ระครบ 32 ประการ สุขภาพสมบูรณื มีผิวพรรณ
เกลี ้ยงเกลา รู ปพรรณงดวาม ท่วงท่ามีสง่าราศี กิริยาสงบเรี ยบร้ อย ผิวพรรณไร้ ตาหนิ ลูกนัยตาดาหรื อสีฟ้า
ดวงตาเรี ยวราวดวงตาพระโค ผมดาหยักโสกมีมวยผมเวียนขวา ฝ่ ามืออ่อนนุ่ม แขนเรี ยวงาม ฟั นสวยครบ
บริ บรู ณ์ ทังยั
้ งต้ องผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจนครบถ้ วนและเป็ นลัคนาการกับองค์กษัตริ ย์ เมื่อเสร็ จ
พิธีการจะได้ รับการอัญเชิญไปพานักที่วงั กุมารี เป็ นการถาวร และห้ ามไม่ให้ พบปะกับผู้ใด .. เธอจะแต่งกายด้ วย
เสื ้อผ้ าสีแดงสด รวมถึงเครื่ องประดับก็เป็ นสีแดงเช่นเดียวกัน … ระหว่างการพานักอยู่ที่นี่ กุมารี จะต้ องเรี ยนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภารกิจของการเป็ นเทพที่มีชีวิตจากผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ดแู ลที่จะคอยเฝ้าเธอ
อย่างระมัดระวัง เธอจะไม่มีโอกาสได้ ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ และออกไปเล่นข้ างนอกก็ไม่ได้ กุมารี จะอยู่ใน
ตาแหน่ง จนกว่าจะมีรอบเดือนหรื อเลือดออกด้ วยสาเหตุใดๆ อันจะทาให้ เธอต้ องพ้ นจากตาแหน่ง และจะมีการ
คัดเลือกกุมารี องค์ใหม่มาแทนที่ทนั ที ชาวเนปาลนับถือกุมารี ดงั เทพเจ้ า และมักจะขอพรให้ ประสบความสาเร็ จ
กุมารี มีหน้ าที่ทาพิธีบูชาเทพธิ ดาแห่งเตาไฟ หรื อเทพธิ ดาแห่งการดารงชีพ (Living Goddess) ซึ่งถื อว่าเป็ น
เทพธิดาโบราณของศาสนาฮินดูในเนปาล ที่เรี ยกกันว่า ตะเลชุ (Taleju) ซึ่งเป็ นชาวพุทธมาโดยกาเนิด เธอจะมี
ญาณพิเศษสามารถเป็ นที่ปรึกษาสาคัญของกษัตริย์ในทุกๆ เรื่ อง
หลังจากนันเราก็
้
เข้ ามาวัดวิศวะสันติกราบถวายปัจจัย ไทยธรรมแก่ทา่ นกราบลาและรายงานภารกิจที่
ได้ ทาไป ก่อนจะออกมาเดินทางไปวัดธิเบตที่ โพธินาถ ซึ่งเสียหายเพียงบางส่วนกาลังปรับปรุงอยู่
Bordhanath โพธินาถ หรื อพุทธนาถ (Boudhanath) เป็ นสถูปที่ตงอยู
ั ้ ่ห่างจากกรุ งกาฐมาณฑุไปทาง
ทิ ศ ตะวัน ออกประมาณ 8 กิ โ ลเมตร โดยเป็ น เจดี ย์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุด ในเนปาล บนเจดี ย์ มี ด วงตาเห็ น ธรรมของ
พระพุทธเจ้ า (Wisdom Eyes) ทังสี
้ ่ทิศ บริ เวณรอบวัดเป็ นแหล่งชุมชนของชาวพุทธมหายานจากทิเบตที่อพยพ
เข้ ามาเมื่อปี พ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ ไปยืนแกว่งล้ อมนต์พร้ อมกับสวดมนต์อยู่ทวั่ ไป องค์การ
ยูเนสโกขึ ้นได้ ทะเบียนสถานที่แห่งนี ้เป็ นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2522
มหาเจดีย์ของประเทศเนปาลส่วนใหญ่แล้ ว มักจะมีเอกลักษณ์ไม่มีชาติอื่น ๆ ด้ วยลักษณะที่แปลกและ
แตกต่าง ซึ่งเกิดขึ ้นจากความเชื่อและความศรัทธาของผู้สร้ างเจดีย์โดยเฉพาะ โดยเฉพาะเจดีย์โพธนาถที่เลื่อง
ชื่ อของประเทศเนปาล กลายเป็ นมหาเจดีย์ ที่มี นักท่องเที่ ยวมากมายหลากหลายประเทศ ต่างก็ เดิน ทาง
ท่องเที่ยวไปยังเจดีย์เพาธนาถ แห่งประเทศเนปาลกันเสียยกใหญ่ เจดีย์โพธนาถจะตังตระหง่
้
านจนสามารถ
มองเห็นได้ ไกล ๆ โดยที่เจีย์โพธนาถของประเทศเนปาลนี ้ จะมีสญ
ั ลักษณ์พระเนตรของพระพุทธองค์เป็ นสาคัญ
และมักจะปรากฏอยู่เกื อบทุกเจดีย์ของประเทศเนปาลส าหรั บการเดินทางสักการะพระเจดีย์โพธนาถแห่ง
ประเทศเนปาล ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นพุทธเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลเลยก็ว่าได้ ทาให้ ผ้ คู นมากมาย
ต่างเดินทางไปสักการะบูชาด้ วยจิตศรัทธาอันแรงกล้ า เพราะเจดีย์โพธนาถแห่งประเทศเนปาล เป็ นเจดีย์ที่มี

ความศักดิ์สิทธิ์และมีความสาคัญของประเทศเนปาลอย่างที่สดุ โดยที่เจดีย์โพธนาถนี ้ รอบ ๆ เจดีย์ยงั มีสิ่งที่ดงึ
ดูความสนใจจากความยิ่งใหญ่ของเจดีย์โดยตรง ทาให้ นกั ท่องเที่ยวต้ องทาการเดินชมความงามโดยรอบ และ
เวียนประทักษิ ณเป็ นประจา ทาให้ คนที่เดินอยู่บนนัน้ กลับมีขนาดเล็กมากแทบจะมองไม่เห็น เนื่องจากเจดีย์
เพาธนาถมีขนาดใหญ่โตมากเจดีย์โพธนาถนอกจากจะมีความสวยงามในรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้ ว สิ่งหนึง่
ที่เราสามารถเห็นได้ จากเจดีย์ คือแนวธงที่ติดห้ อยลงมาจากยอดเจดีย์ ยาวจนกระทัง่ ถึงพื ้น โดยที่แนวธงนี ้จะ
เป็ นมุมทังสี
้ ่ของเจดีย์เลยก็ว่าได้ ทาให้ เกิดสีสนั ที่สวยงามเพิ่มเติม แต่ธงในลักษณะนี ้ ชาวเนปาลกลับมีความ
เชื่อว่าเป็ นธงแห่งพุทธมนต์ เมื่อลมพัดผ่านไปก็จะพัดพาความศักดิ์สิทธิ์ แห่งมนต์นนมาห่
ั้
อหุ้มคุ้มครองตัวเรา
แ ล ะ บ้ า น เ มื อ ง ไ ว้ ช า ว เ น ป า ล จึ ง นิ ย ม ติ ด ธ ง บู ช า พ ร ะ เ จ ดี ย์ กั น เ ป็ น จ า น ว น ม า ก นั่ น เ อ ง
เมื่อคณะมพร้ อมกันแล้ วเราก็ สวดมนต์แผ่เมตตาในผู้ประสบภัยทุกคนในครัง้ นี ้ก่อนจะเดินทางกลับ กทม. TG
320 1.30-6.15pm มีเจ้ าหน้ าที่การบินไทยมาบริ การให้ ความสะดวกตลอดจนถึงเครื่ อง ขอขอบคุณการบินไทย
ที่ใส่ใจช่วยเหลือเรามาตลอด

23 กรกฎาคม
เปลี่ยนฉัตรและผ้ าห่มพระประธานใหม่ วัดป่ าบัว
แก้ วญาณสัมปั นนุสรณ์ โดยพี่ตกิ๊ และช่างสิบหมู่

24 กรกฎาคม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดงโคร่ งมารอที่วดั แล้ว พาเรามาดูที่โรงเรี ยน ขอให้ช่วยซ่อมแซมบูรณะ
อาคารเรี ยนสามหลัง และห้องอาหารอีกหนึ่งหลัง ประเมินค่าใช้จ่าย 1.33 ล้านบาท

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม
จาริกบุญถวายผ้ าอาบนา้ ฝน

30 ก.ค. ถวายผ้ าอาบน ้าฝนและทาวัตรครูจารย์ทวี สานักสงฆ์บางกะม่า ราชบุรีพร้ อมคณะออกจาก
กทม.ตีสี่ไปถึงทันถวายจังหันเช้ าเสร็จจังหันท่านเทศน์ให้ กาลังใจเราหนึง่ ชม.ครึ่งให้ เราตังใจภาวนาตลอด
้
พรรษานี ้

สานักสงฆ์ เขาสามร้ อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

สานักสงฆ์ พุทธสิงขร กราบทาวัตรและถวายผ้ าอาบน ้าฝนพระอาจารย์ชยั รัตน์ รับฟั งธรรมจากพ่อ
แม่ครูอาจารย์ สวดมนต์นงั่ ภาวนาเวียนเทียน เช้ าวันเข้ าพรรษาก็ถวายจังหันก่อนออกเดินทางต่อ

กราบนมัสการพระมหาเจดีย์ที่สร้ างประกาศความภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้ า ที่บ้านกูด งดงามสวยงามมากๆ

31 ก.ค. วัดถา้ ยายไอ๋ ชุมพร
ปี นี ้เป็ นวันเข้ าพรรษาพาเพื่อนๆ มากราบพ่อหลวงทาบุญ
ถวายผ้ าอาบถวายจังหัน

