
กรกฎาคม 2558 

 1-2 ก.ค. 58 
 คณะกรรมการมูลนิธิดวงแก้วเข้าเย่ียมค านับท่านธรรมาจารย์สร้างเหยินเพ่ือขอความร่วมมือในการ

สร้างเสริมความรู้ให้กบัอาสาสมคัรของมลูนิธิฯ ด้านการแพทย์ การชว่ยเหลือผู้ ป่วย การสร้างอาชีพและการเผย

แผ่พระพทุธศาสนา รวมทัง้การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในความทุกข์ทัง้กายและใจในด้านต่างๆ ซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้

ความยอมรับในแผนงานของมลูนิธิฯ และรับปากว่าจะให้ค าแนะน าและความชว่ยเหลือให้ส าเร็จตอ่ไปแต่คงไม่

สามารถจะให้เป็นรูปเงินทุนได้ซึ่งพวกเราก็พอใจแล้วและจะเร่ิมด าเนินการในโครงการต่างๆ  ทนัที งานแรกท่ี

คาดว่าจะเกิดได้ในต้นปีหน้าคือการให้การอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือผู้ ป่วยด้านการพยาบาลหลักสูตรสาม

เดือนเม่ือจบแล้วสามารถน าความรู้ไปใช้ดแูลผู้ ป่วย เช่น ญาติพ่ีน้องและเป็นอาสาในโรงพยาบาลได้ หรืออาจ

น าไปเป็นอาชีพได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13-17 กรกฎาคม ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแผน่ดินไหวท่ีเนปาล 

 13 ก.ค. 58 
 การเดินทางคณะจิง้ซือดวงแก้วในพระสงัฆราชูปถมัภ์ 13 ก.ค. 58 จากกทม.-กาฐมณัฑ ุโดย TG 319 
10.30-12.45 รวม 10 ชีวิตจากเมืองไทยและมีเพ่ือนจากไทเปสองท่านคือคณุอาเล็กและคณุล่ีฟาง จากองักฤษ
หนึง่ทา่นคือคณุแอมม่ี มีของไปด้วย 42 ชิน้ โชคดีท่ีนน.ไมเ่กินเพราะทางการบนิไทยกรุณาชว่ยเหลือตามเคย 
14.00 น. เข้ากราบนมัสการพบคณะสงฆ์ไทย-เนปาล พบท่านอจ.สุพจน์ ท่านอาจาโร ท่านสันติไม่ตรีและ
เพ่ือนๆอีกหลายท่าน ท่านอาจาโรได้ไปรับผ้าห่มจากท่านธรรมาจารย์ท่ีส่งผ่านมาให้จากมลูนิธิฉือจีอิ้นโดนิเซีย
จ านวน 200 ผืนเรียบร้อย เสร็จแล้วก็พาคณะไปซือ้ของไปถวายพระท่ีวดัไทยลมุพินีท่ีซุปเปอร์มาเก็ตใกล้วดัแล้ว



จึงกลบัไปสนามบิน นัง่เคร่ือง Buddha Air เดินทางไปกราบสงัเวชณียสถาน ณ ลุมพินีวนั มีท่านรองประธาน
บูรณะลุมพินีสถานมารอรับและกล่าวสรุปงานบูรณะท่ีผ่านมาและงานในอนาคตให้คณะฟังหลังเรากราบ
นมสัการสถานท่ีประสูติและนัง่ภาวนาร่วมกันเป็นเวลาหนึ่งชม.แล้ว เสร็จแล้วเรากล่างปฏิญาณต่อพระบรม
ศาสดาร่วมกนัก่อนจะกลบัไปพกัท่ีวดัไทยลมุพินีทานอาหารเย็นและเช้าท่ีวดัอร่อยมากๆเช้าท่านนิโครตมาเย่ียม
เราเลยถวายปัจจยัและสงัฆทานแก่ทา่น ตอ่จากนัน้เราก็ไปกราบพระประธานในโบสถ์ถวายสงัฆทานปัจจยัไทย
ธรรมแก่พระสงฆ์ก่อนลากลบัมาขึน้เคร่ืองกลบักาฐมณัฑ ุ

ค าปฏิญานตอ่พระบรมศาสดา 
พวกเราสมาชิกของมูลนิธิจิง้ซือดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์  ขอตัง้สัจจอธิฐานต่อหน้าพระบรมศาสดา
สมัมาสมัพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิแห่งนีว้่า “พวกเราจะตัง้ใจเผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ และ
ช่วยเหลือเหล่าสรรพสตัว์ท่ีตกอยู่ในความทุกข์กายทุกข์ใจ ทัง้สามแดนโลกธาต ุสดุแรงกายและใจนี ้ด้วยพลงั
แห่ง ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา ภายใต้การน าของท่านธรรมาจารย์สร้างเหยิน และด้วยบุญกิริยา
ทัง้หลายท่ีเรากระท านี ้ขอเราจงเป็นผู้ มีปัญญาแตกฉานในพระธรรม มีศรัทธาในพระพทุธศาสนาตลอดไป และ
เป็นผู้ปราศจากอปุสรรคขดัข้องในการงานทัง้ปวง” 
 
 
 
 
 
 
 14 ก.ค. 58 
 10.00 น. กลบัจากลมุพินี แวะพบคณะสงฆ์ท่ีวดัวิศวะสนัติแล้ว เช็คอินท่ีรร.แชงเกอร์ เสร็จแล้วออกมา

พบคณุเฉินห้าวจากมูลนิธิฉือจีฯ้ท่ีรร.หาลายาใกล้ๆกัน คณุห้าวรายงานสรุปการท างานตลอดสองเดือนให้เรา

ทราบโดยมีชาวเนปาลสองท่านช่วยประสานงานให้ งานส่วนใหญ่อยู่บริเวณกาฐมณัฑุและส่งของไปช่วยใน

บริเวณรอบนอก เลิกประชมุเดินทางจะไปทานอารกลางวนัท่ีทาเมลแตช่าวคณะกลวัเตรียมจดังานไม่ทนัจึงรีบ

กลบัไปวดัวิศวะสนัติ ช่วยกนัจดัสถานท่ีจนส่ีโมง มีฝนตกลงมาเบาบางก่อนพิธีเป็นท่ีชุ่มช่ืนใจนบัเป็นศิริมงคล

แก่ทกุๆ คน 

16.00 น.จัดพิธีสวดมนต์ภาวนาให้ผู้ ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยนิมนต์พระสงฆ์ สามเณรและคุณแม่ชี 

จ านวน 200 คนท่ีครอบครัวประสบภัยแผ่นดินไหว-มาร่วมพิธี ร่วมกันสวดพุทธคณุธรรมคณุสงัฆคณุ และแผ่

เมตตาให้ทกุๆคน เสร็จแล้วชาวคณะร่วมกันถวายปัจจยัและผ้าห่มแดพ่ระสงฆ์สามเณรแม่ชีจ านวน 200 รูปๆ

ละ 2000 ณ วดัวิศวะสนัต ิโดยมีประธานสงฆ์และคณะกรรมการเถระสมาคมสงฆ์เนปาลเมตตามาเป็นประธาน



ในพิธี เสร็จพิธีมีการพดูคยุกันของอาสาสมคัรทัง้จากประเทศไทย เนปาลและไต้หวนัเพ่ือประสานการท างาน

ตอ่ไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 ก.ค. 58 

 07.00 น. ออกเดินทางจากท่ีพักไปมอบของไทยทานแก่คณะสงฆ์เนปาลท่ีวัดวิศวะสันติ เสร็จแล้ว
เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาและดูการบูรณะอาคารเรียนท่ีเรารับผิดชอบไว้ ให้โรงเรียนในเขต 
Chapagaun จาปาเกาในเมืองละลิตปร์ู รร.แรกท่ีไปถึงอยู่ทิ่ Buddha Primary school (อาคารเรียนยงัไม่เสร็จ
ไปดคูวามคืบหน้า) รร.นีอ้ยู่บนยอดเขาปกติมีเด็กๆ อยู่ประมาณ 50 คนแต่ละคนต้องเดินเท้ามากว่าหนึ่งกม. 
วนันีมี้เด็กๆ มา 28 ราย อาคารหนึ่งซ่อมหลงัคาและพืน้ท่ีด้านในแล้วแตอี่กอาคารยงัไมไ่ด้เร่ิมท าเลยเพราะต้อง
ใช้แรงงานท าด้วยมือของครูและชาวบ้านเอง กว่าจะเสร็จก็เกือบเท่ียงแล้ว พระสงฆ์ท่ีไปด้วยคือท่านอาจารย์        
สพุจน์ พระสนัตแิละพระวิจิตตะต้องทานอาหารเท่ียงบนรถ ขณะเดนิทางตอ่ไปรร. Shree Bagh Bhairab มีเดก็
250 คนรอรับเราอยูท่่ามกลางหมอกเมฆกลางสายฝนพร ่าๆ รร.นีข้อสงักระสีมา พระทา่นจดัสง่ให้แล้วซ่อมเสร็จ
แล้วด้วย เสร็จแล้วออกมาไปตอ่อีกรร.หนึ่งพอดีเราจ าช่ือไม่ได้แล้ว ทางทีมพระอาจารย์มาช่วยสง่สงักระสีมาให้



แล้ว12โหล มาถึงทางรร.ขออีก6โหลและขอชดุนกัรียนด้วยคณะเราจึงมอบเงินให้ทา่นอาจารย์สพุจน์ช่วยจดัหา
ให้ด้วย จากนัน้จงึลาน้องๆกลบัมาทานอาหารท่ีกาฐมณัฑ ุ
17.00 น. เราเดินทางต่อไป พิธีมอบบ้านท่ีหมู่บ้าน Kirtipur กิตติปร์ู ในเมือง JOTIK จ านวน 40 หลงั ท่ีเราเร่ิม
สร้างตัง้แต่ครัง้ก่อน โดยมีพระสฆ์เนปาลและเพ่ือนๆชาวไทยและเนปาลช่วยเร่ิมต้นให้จนสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วแล้ว ขณะไปถึงฝนตกตลอด จนท าให้เราได้เห็นว่าถ้าพวกเขาไม่มีบ้านอยู่เขาจะเดือดร้อนมากเพียงใด แต่
ละบ้านเขาจดัไว้อย่างสวยงาม มีหลายบ้านตอ่โซล่าเซล และไฟฟ้าเข้าไปแล้ว มีบ้านหลงัหนึ่งท่ีเขาบอกเราว่า
บ้านนีเ้ป็นบ้าน Home sweet Home ของเขาเลย เจ้าของบ้านเป็นคูช่ายหญิงน่ารักมากๆ จดับ้านก็น่ารักด้วย 
เขาพยายามจะให้เราไปเย่ียมทกุๆ หลงัแตเ่น่ืองจากฝนตกก็เลยท าไมไ่ด้และก็เย็นมากแล้วด้วย 
เน่ืองจากบ้านเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ไม่ได้เลยถ้าทัง้พระและเหล่าอาสาสมคัรไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเราจึงน ารูปขณะ
เร่ิมสร้างมาให้ดกูันเพ่ืออนุโมทนากันด้วย และยงัมีบคุคลท่ีอยู่เบือ้งหลงัอีกมากมาย เช่น คณุโจติก อาสาชาว
เนปาลในพืน้ท่ีและครอบครัว พระโรจนะและน้องสาวท่ีบวชเป็นแม่ชี  (สุมิตรา) อยู่ท่ีนครปฐมก็มาช่วยกันทัง้
แรงกายแรงใจกนัทกุๆ คนจนไมอ่าจใสช่ื่อลงไว้ได้หมด กราบขออนโุมทนาบญุกบัทกุๆ ทา่นด้วยนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 16 ก.ค. 58 

 07.00 น .  ออก เดินทาง ไปดู บ้ าน ท่ีส ร้ า ง เส ร็ จแ ล้ วและ โ ร ง เ รี ยน ท่ีก าลั ง ส ร้ า ง ท่ี  นู ว โกต  

Nuwakot ในเขต Bagmati ในหบุเขากาฐมณัฑ ุห่างจากกาฐมณัฑ ุประมาณ 80 กม.เดินทาง 4-5 ชม. ระหว่าง

ทางเราแวะถวายอาหารเพล muj Bidur 3 พระสงฆ์ท่ีเดนิทางไปด้วยคือท่านสพุจน์ ทา่นวิจิตตะและทา่นรองเจ้า

อาวาสทา่นโพธิจะนะ สองข้างทางเป็นวิวแม่น า้สามสายสลบัไปมา มีสะพานแขวนแบบสลิงพาดข้ามแมน่ า้เป็น

ระยะๆสวยงามมาก พืน้ท่ีเป็นหบุเขามีนาขัน้บนัไดเขียวสดใสส่วยงามมากๆ ปกตเิป็นท่ีทอ่งเท่ียวท่ีมาลอ่งแพกนั

บ้างหรือไม่ก็มาพกั Home stay บ้าง แตเ่ราก็ผ่านไปจนถึงสะพานใหญ่ท่ีข้ามแมน่ า้ทริซูร่ี ไปท่ีหมู่บ้านท่ีประสบ

แผ่นดินไหวในหุบเขากาฐมณัฑุนี ้ ท่ีน่ีเราสร้างบ้านไว้ 50 หลงัถึงแม้จะไม่สวยเหมือนกับท่ีกิตติปร์ูแต่ก็เป็นท่ี

พอใจของชาวบ้านมากทีเดียว ท่ีท าได้ยากก็เพราะอยู่ห่างไกลและขนส่งล าบากกว่ากันมาก ระหว่างพิธีมอบ

บ้านมีชาวบ้านถกูสนุขักดัเราเลยได้เอาชดุท าแผลไปท าความสะอาดล้างแผลและให้ยาพร้อมแนะน าการปฏิบตัิ

ตวัตอ่ด้วย ขากลบัเรากลบัทางเส้นทางบนเขาท่ีสัน้กว่าทางไปมากแตพ่อดีฝนตกตลอดทางขบัยากมากๆ มอง

ทางไม่เห็นข่งหนึ่งเป็นเขาอีกข้างเป็นเหว บางแห่งก็มีดินถล่มเดินทางล าบากมาก แตก็่กลบัมาถึงกาฐมณัฑเุร็ว

กว่าท่ีก าหนดไว้มาก ห้าโมงเย็นก็ถึงแล้ว พวกเราเลยมีเวลาได้ไปหาซือ้ของท่ีทาเมล กว่าจะกลบักนัก็เกือบสอง

ทุม่เลย ได้ชว่ยเศรษฐกิจเขาได้บ้างแตเ่พ่ือนเราตอ่ราคาท่ีๆคร่ึงราคาท่ีตัง้ไว้เลย ดแูล้วก็สงสารเขาเหมือนกนั เรา

ลบัไมก่ล้าท าเชน่นัน้นะครับ สว่น รร.อีกแหง่ท่ีเราจะสร้างอยูท่ี่โดรขา่ Gorkha ไกลกวา่นีม้าก เวลาเราก็หมดแล้ว

เลยคงต้องมาดอีูกครัง้ปลายปีนะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 ก.ค.58 กาฐมัณฑุ -กทม .  วันสุด ท้ายของการ เดินทางช่ วยเหลือชาว เนปาลค รั ้ง ท่ี ห้ า  
07.00น. ออกเดินทางไปดพูระราชวงัและกาฐมณัฑุบริเวณKathmandu Durbar Square : จตัรัุสกาฏมาณฑุ 
กาฐมาณฑป (Kasthamandap) ปัจจุบัยได้พังทลายมาจนหมดแล้วพร้อมคนตายไปอีก250คนขณะก าลัง
บริจาคโลหิตอยู ่คณะเรามาท่ีน่ีเพ่ือทราบสภาพความเสียหายและสวดมนต์แผ่เมตตาให้พวกเขา มีขา่ววา่เดือน
แรกของภยัพิบตัคินบริเวณโดยรอบจะได้ยินเสียงร้องไห้ทกุคืนเวลาประมาณสองถึงสามทุม่ด้วย 

กาฏมาณฑป เป็นโบราณสถานท่ีส าคญั ด้วยเป็นอาคารไม้เก่าแก่ท่ีสดุ และเป็นต้นก าเนิดของช่ือเมือง
กาฏมาณฑุ ตัง้อยู่ใกล้ๆกับวัดกุมารี กล่าวกันว่าสถานท่ีแห่งนีส้ร้างโดยกษัตริย์ลกัษมี นาสิงห์ มัลละ (King 
Laxmi Narsingha Malla) กษัตริย์ราชวงศ์มัลละ ในตอนต้นศตวรรษท่ี 16 จากต้นสาละ (Sal : Shorea 
Robusta) เพียงต้นเดียว บนจุดบรรจบของถนนสองสาย ด้วยวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนและ
ธุรกิจการค้าจากอินเดียผ่านสู่ทิเบตและจีน จึงถือได้ว่าเป็นจุดหยัง่รากของความเจริญของเมืองโบราณแห่งนี ้
กาฏมณฑป มาจากค าว่า “กาษฐะ” และ “มณฑป” มีความหมายว่า เรือนไม้ทรงส่ีเหล่ียม เป็นศาลาหลงัแรกท่ี
สร้างขึน้ก่อนอาคารใดๆในบริเวณนี ้หลงัจากนัน้จึงมีการสร้างพระราชวงัและเทวาลยัต่างๆตามมา ซ่ือ “กาฏ
มณฑป” ตอ่มาได้กลายเป็นช่ือเมืองนีคื้อกาฐมณัฑ ุ

วดัตาลีจ ู(Taleju Temple)เป็นวดัประจ าพระองค์ของกษัตริย์เนปาล เน่ืองจากมีความเช่ือว่าเทพตาลีจ ู
คือ เทพท่ีปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาลประตทูางเข้าเป็นประตทูองเขียนสีสวยงาม ดจูะ
เป็นงานชิน้เอกเช่นเดียวกับประตทูองท่ีเมืองภักตะปร์ู … เทวาลยัตาลีจูอยู่ภายในรัว้วงั มีขนาดใหญ่โตมาก 
มองจากลานด้นนอกเข้าไปจะเห็นยอดเทวาลยัสามชัน้ซ้อนกันขึน้ไป แลดสูง่าน่าเกรงขาม เทวาลยัตาลีจแูหง่นี ้
พระเจ้ามเหนทรา มลัละ โปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ.2105 

Temple of Kumari Or Kumari Ghar วดักมุารี หรือกมุารี ฆระ: ตามความเช่ือของชาวเนปาลนัน้ กมุารี 
คือองค์จุติของ พระนาง ตาเลจู ภาวนี (Taleju Bhawani) อนัเป็นปางหนึ่งของ พระนางทุรคา (Durga) ชายา
ของพระศวิะ สว่นชาวพทุธนิกายมหายาน ถือวา่ กมุารี คือองค์จตุขิอง พระนางศยมัตารา (Syamatara) หนึง่ใน
อิตถี คูบ่ารมีของ พระอวโลกิเตศวร  

ต านานความเช่ือเร่ือกมุารีนัน้ มีโครงเร่ืองมาจากการท่ีกษัตริย์เนปาลตัง้แตร่าชวงศ์มลัละลงมา เช่ือว่ า
ทีเทพประจ าราชวงศ์ คือ “เทพตาลีจ”ู ซึง่เป็นเทพสตรี ท่ีทรงสิริโฉมงดงาม ท่ีจะคอบปกปอ้งคุ้มครองกษัตริย์ วนั
หนึ่งเทพตาลีจผู่านมา เห็นกษัตริย์เล่นสกาอยู่คนเดียวก็รู้สึกสงสาร เห็นว่าทรงเหงาจึงมาขอเล่นเป็นเพ่ือน โดย
บอกความจริงให้รู้ว่านางคือเทพตาลีจ ูท่ีคอบปกปักรักษาแผ่นดิน ราชวงศ์ และกษัตริย์วนัหนึ่งด้วยความงาม
ของพระนาง กษัตริย์เผลอไปแตะต้องพระวรกายของเทพธิดาเข้า เทพธิดาเลยทรงพิโรธและหายตวัไป ..กษัตริย์
ทรงได้สต ิรู้ตวัวา่ท าผิด เลยอ้อนวอนขอโทษ และขอให้อยูด่แูลตอ่ไป … เทพธิดาสงสารจงึให้อภยั แตมี่ข้อแม้ว่า
จะไม่เสด็จมาดแูลบ้านเมืองด้วยพระองค์เองแล้ว แตจ่ะมาในร่างของ “เทพกมุารีพรหมจารี”ประเพณีความเช่ือ
ดงักล่าวเร่ิมต้นขึน้ราวศตวรรษท่ี 18 โดย จายา ประกาศ กษัตริย์แห่งราชวงศฺมัลละ โดยมีพิธีคดัเลือกเด็ก



พรหมจาริณี อายุประมาณ 4-5 ขวบ จากครอบครัวชาวเนวา ตระกูลศากยะ (Shakya) หรือตระกูลของ
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ … วิธีการนีจ้ึงได้มีการสืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสายเป็นเวลากว่า 2,000 ปี การเลือก
เทพธิดากมุารี จะพิจารณาจากหลายสิ่งประกอบกนั เช่น มีสรีระครบ 32 ประการ สขุภาพสมบรูณื มีผิวพรรณ
เกลีย้งเกลา รูปพรรณงดวาม ท่วงท่ามีสง่าราศี กิริยาสงบเรียบร้อย ผิวพรรณไร้ต าหนิ ลูกนยัตาด าหรือสีฟ้า 
ดวงตาเรียวราวดวงตาพระโค ผมด าหยักโสกมีมวยผมเวียนขวา ฝ่ามืออ่อนนุ่ม แขนเรียวงาม ฟันสวยครบ
บริบรูณ์ ทัง้ยงัต้องผ่านการทดสอบและตรวจดวงชะตาจนครบถ้วนและเป็นลคันาการกบัองค์กษัตริย์ เม่ือเสร็จ
พิธีการจะได้รับการอญัเชิญไปพ านกัท่ีวงักมุารีเป็นการถาวร และห้ามไมใ่ห้พบปะกบัผู้ใด .. เธอจะแตง่กายด้วย
เสือ้ผ้าสีแดงสด รวมถึงเคร่ืองประดบัก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกัน … ระหว่างการพ านกัอยู่ท่ีน่ี กมุารีจะต้องเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภารกิจของการเป็นเทพท่ีมีชีวิตจากผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ เป็นผู้ดแูลท่ีจะคอยเฝ้าเธอ
อย่างระมัดระวัง เธอจะไม่มีโอกาสได้ดูทีวี อ่านหนังสือพิมพ์ และออกไปเล่นข้างนอกก็ไม่ได้ กุมารีจะอยู่ใน
ต าแหนง่ จนกวา่จะมีรอบเดือนหรือเลือดออกด้วยสาเหตใุดๆ อนัจะท าให้เธอต้องพ้นจากต าแหนง่ และจะมีการ
คดัเลือกกมุารีองค์ใหมม่าแทนท่ีทนัที ชาวเนปาลนบัถือกมุารีดงัเทพเจ้า และมกัจะขอพรให้ประสบความส าเร็จ 
กุมารีมีหน้าท่ีท าพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟ หรือเทพธิดาแห่งการด ารงชีพ (Living Goddess) ซึ่งถือว่าเป็น
เทพธิดาโบราณของศาสนาฮินดใูนเนปาล ท่ีเรียกกนัว่า ตะเลช ุ(Taleju) ซึ่งเป็นชาวพทุธมาโดยก าเนิด เธอจะมี
ญาณพิเศษสามารถเป็นท่ีปรึกษาส าคญัของกษัตริย์ในทกุๆ เร่ือง 

หลงัจากนัน้เราก็เข้ามาวดัวิศวะสนัตกิราบถวายปัจจยั ไทยธรรมแก่ทา่นกราบลาและรายงานภารกิจท่ี
ได้ท าไป ก่อนจะออกมาเดนิทางไปวดัธิเบตท่ี โพธินาถ ซึ่งเสียหายเพียงบางสว่นก าลงัปรับปรุงอยู่ 

Bordhanath โพธินาถ หรือพุทธนาถ (Boudhanath) เป็นสถูปท่ีตัง้อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร โดยเป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของ
พระพทุธเจ้า (Wisdom Eyes) ทัง้ส่ีทิศ บริเวณรอบวดัเป็นแหล่งชมุชนของชาวพทุธมหายานจากทิเบตท่ีอพยพ
เข้ามาเม่ือปีพ.ศ. 2502 จึงจะเห็นพระทิเบตและคนทัว่ไปยืนแกว่งล้อมนต์พร้อมกบัสวดมนต์อยู่ทัว่ไป องค์การ
ยเูนสโกขึน้ได้ทะเบียนสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 

มหาเจดีย์ของประเทศเนปาลส่วนใหญ่แล้ว มกัจะมีเอกลกัษณ์ไมมี่ชาติอ่ืน ๆ ด้วยลกัษณะท่ีแปลกและ
แตกตา่ง ซึ่งเกิดขึน้จากความเช่ือและความศรัทธาของผู้สร้างเจดีย์โดยเฉพาะ โดยเฉพาะเจดีย์โพธนาถท่ีเล่ือง
ช่ือของประเทศเนปาล กลายเป็นมหาเจดีย์ท่ีมีนักท่องเท่ียวมากมายหลากหลายประเทศ ต่างก็เดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัเจดีย์เพาธนาถ แห่งประเทศเนปาลกันเสียยกใหญ่ เจดีย์โพธนาถจะตัง้ตระหง่ านจนสามารถ
มองเห็นได้ไกล ๆ โดยท่ีเจีย์โพธนาถของประเทศเนปาลนี ้จะมีสญัลกัษณ์พระเนตรของพระพทุธองค์เป็นส าคญั 
และมักจะปรากฏอยู่เกือบทุกเจดีย์ของประเทศเนปาลส าหรับการเดินทางสักการะพระเจดีย์โพธนาถแห่ง
ประเทศเนปาล ซึ่งถือได้ว่าเป็นพทุธเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศเนปาลเลยก็ว่าได้ ท าให้ผู้คนมากมาย
ต่างเดินทางไปสกัการะบูชาด้วยจิตศรัทธาอนัแรงกล้า เพราะเจดีย์โพธนาถแห่งประเทศเนปาล เป็นเจดีย์ท่ีมี



ความศกัดิ์สิทธ์ิและมีความส าคญัของประเทศเนปาลอย่างท่ีสดุ โดยท่ีเจดีย์โพธนาถนี ้รอบ ๆ เจดีย์ยงัมีสิ่งท่ีดงึ
ดคูวามสนใจจากความยิ่งใหญ่ของเจดีย์โดยตรง ท าให้นกัท่องเท่ียวต้องท าการเดินชมความงามโดยรอบ และ
เวียนประทกัษิณเป็นประจ า ท าให้คนท่ีเดินอยู่บนนัน้ กลบัมีขนาดเล็กมากแทบจะมองไม่เห็น เน่ืองจากเจดีย์
เพาธนาถมีขนาดใหญ่โตมากเจดีย์โพธนาถนอกจากจะมีความสวยงามในรูปลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใครแล้ว สิ่งหนึง่
ท่ีเราสามารถเห็นได้จากเจดีย์ คือแนวธงท่ีติดห้อยลงมาจากยอดเจดีย์ ยาวจนกระทัง่ถึงพืน้ โดยท่ีแนวธงนีจ้ะ
เป็นมมุทัง้ส่ีของเจดีย์เลยก็ว่าได้ ท าให้เกิดสีสนัท่ีสวยงามเพิ่มเติม แตธ่งในลกัษณะนี ้ชาวเนปาลกลบัมีความ
เช่ือว่าเป็นธงแห่งพุทธมนต์ เม่ือลมพดัผ่านไปก็จะพดัพาความศกัดิ์สิทธ์ิแห่งมนต์นัน้มาห่อหุ้มคุ้มครองตวัเรา
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  
เม่ือคณะมพร้อมกนัแล้วเราก็ สวดมนต์แผ่เมตตาในผู้ประสบภยัทกุคนในครัง้นีก้่อนจะเดินทางกลบั กทม. TG 
320 1.30-6.15pm มีเจ้าหน้าท่ีการบินไทยมาบริการให้ความสะดวกตลอดจนถึงเคร่ือง ขอขอบคณุการบินไทย 
ท่ีใสใ่จชว่ยเหลือเรามาตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23 กรกฎาคม  
  เปล่ียนฉัตรและผ้าหม่พระประธานใหม่ วดัป่าบวั
แก้วญาณสมัปันนสุรณ์ โดยพ่ีติก๊ และชา่งสิบหมู ่

 
  
 
 
 

 24 กรกฎาคม 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดงโคร่งมารอท่ีวดัแลว้ พาเรามาดูท่ีโรงเรียน ขอใหช่้วยซ่อมแซมบูรณะ 
อาคารเรียนสามหลงั และหอ้งอาหารอีกหน่ึงหลงั ประเมินค่าใชจ่้าย 1.33 ลา้นบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 

 จาริกบุญถวายผ้าอาบน า้ฝน 



 30 ก.ค. ถวายผ้าอาบน า้ฝนและท าวตัรครูจารย์ทวี ส านกัสงฆ์บางกะมา่ ราชบรีุพร้อมคณะออกจาก
กทม.ตีส่ีไปถึงทนัถวายจงัหนัเช้าเสร็จจงัหนัทา่นเทศน์ให้ก าลงัใจเราหนึง่ชม.คร่ึงให้เราตัง้ใจภาวนาตลอด

พรรษานี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักสงฆ์เขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

 



ส านักสงฆ์พุทธสิงขร กราบท าวตัรและถวายผ้าอาบน า้ฝนพระอาจารย์ชยัรัตน์ รับฟังธรรมจากพอ่
แมค่รูอาจารย์ สวดมนต์นัง่ภาวนาเวียนเทียน เช้าวนัเข้าพรรษาก็ถวายจงัหนัก่อนออกเดนิทางต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ก.ค. วัดถ า้ยายไอ๋ ชุมพร 

 ปีนีเ้ป็นวนัเข้าพรรษาพาเพื่อนๆ มากราบพอ่หลวงท าบญุ 

ถวายผ้าอาบถวายจงัหนั  

กราบนมสัการพระมหาเจดีย์ท่ีสร้างประกาศความภกัดีแดส่มเดจ็พระนางเจ้า ท่ีบ้านกูด งดงามสวยงามมากๆ  



 


