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ดว้ยส ำนึกในพระเมตตำของพ่อแม่ครูอำจำรยห์ลวงพอ่บุญมีและคณะศิษย ์รวมทั้งพี่ๆ นอ้งๆ เพื่อนๆ
ท่ีรัก ในกำรเสียสละแรงกำยแรงใจไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือยมำตลอดสองปี ในโครงกำรเทิดพระเกียรติ สมเด็จ
พระสังฆรำช พระญำณสังวรฯ ในกำรสร้ำง พระบรมธำตุเจดียญ์ำณสังวรำนุสรณ์ ณ วดัป่ำบวัแกว้ฯ จนเสร็จ
ส้ินลงใน ต.ค.60 เรำจึงไดม้ำร่วมกนัจำริกแสวงบุญ ณ พระมหำเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของชำวพุทธ-บุโรพุทโธ 
ก่อนเดินทำงภูเขำไฟอำกุงปะทุจนตอ้งปิดสนำมบินท่ีบำหลี แต่ก็หยุดลงและสนำมบินก็เปิดรับคณะเล็กของ
เรำมีพอ่แม่ครูจำรยบุ์ญมีเป็นหวัหนำ้คณะ พระติดตำม 7 รูป พี่นอ้งและผูมี้พระคุณของพวกเรำอีก 14 ท่ำนจึง
ไดพ้ำกนัมำยงัดินแดนแห่งน้ีได ้และดูเหมือนจะเป็นโชคของเรำท่ีท ำให้นกัท่องเท่ียวลดลง ท่ีต่ำงๆ ท่ีเคยมี
ผูค้นมำกมำยจึงเบำบำงลง  

จำริกบุญ- ดินแดนแห่งน้ีเคยเป็นดินแดนท่ีมีพระพุทธศำสนำเจริญรุ่งเรืองอย่ำงมำกในอดีต มี
หลักฐำนเป็นศำสนวตัถุมำกมำยให้เห็นได้แม้ในปัจจุบนั แต่ขณะน้ีมีชำวพุทธเหลือเพียง 0.7% เท่ำนั้ น 
ท ำไม??? นัน่คือสำเหตุหน่ึงท่ีเรำมำดูและระลึกยอ้นหำเหตุผลเขำ้ไปในใจนอ้ยๆ น้ี เรำไดเ้ดินทำงไปดูศำสน
สถำนของทั้งพุทธและพรำหมณ์ ของพรำหมณ์ ยงัยึดเหน่ียวอยำ่งมัน่คงในเฉพำะเกำะบำหลี ทั้งๆ ท่ีแต่ละวดั
ไม่มีพระ/พรำหมณ์อยูเ่ลย แต่ทุกคนในบำหลีก็ยึดมัน่ในวตัรปฏิบติั ต่ืนแต่เชำ้มำเซ่นไหว ้เทวดำ บรรพบุรุษ 
วญิญำณ ฯลฯ ทุกวนั มีบทสวดสรรเสริญคุณของเทพเจำ้สั้นๆต่อดว้ยค ำขอให้เจริญรุ่งเรืองฯ จนท ำใหผู้ค้นท่ี
นั บ ถื อ มี ห ลั ก ยึ ด ใ จ  ก ลั ว ก ำ ร ท ำ บ ำ ป   บ ำ ห ลี จึ ง เ ป็ น แ ด น ส ง บ ส ว ย ง ำ ม ดั ง ปั จ จุ บั น 
ส่วนพุทธ มีวดัมีพระแต่นอ้ยมำกๆ มีงำนใหญ่ๆ ปีละคร้ัง ท่ีรวมตวักนัหลำยร้อยคนเดินจำกวดัเมนดุ จุดโคม
ไฟ  ไปสักกำระ บุโรพุทโธ   ในวันวิส ำขบูช ำ  นอกนั้ นก็ รวมตัวกัน เล็ กๆ เ ป็นก ลุ่มๆ  เท่ ำนั้ น 
ทริปน้ีเรำต่ืนตีห้ำ ท ำวตัรเชำ้ตีห้ำคร่ึง เสร็จก็นัง่ภำวนำฟังธรรม จน 7 โมง ทำน/ถวำยภตัเช้ำ ส่วนเยน็ก็สวด
มนตท์ ำวตัรเยน็เสร็จฟังธรรมภำวนำจนส่ีทุ่ม  

ท ำให้เรำไดม้องออกไปภำยนอกแต่ยงัมีเวลำยอ้นกลบัมำพิจำรณำภำยใน วำ่สักวนัเมืองไทยจะเป็น
เช่นน้ีไหม?  ขอ้คิดท่ีเรำไดรั้บ คือถำ้ชำวพุทธยึดแต่ศรัทธำ ขำดปัญญำพิจำรณำธรรม สักวนัเรำก็จะเป็นเช่น
เขำ คือเหลือแต่ศำสนวตัถุไวเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจเท่ำนั้น ส่ิงท่ีจะยึดเรำไวไ้ดคื้อ หลกัแห่งควำมเช่ือท่ีพระพุทธ
องคท์รงวำงไวใ้ห้แก่พุทธศำสนิกชน ไม่ให้เช่ือส่ิงใด ๆ อยำ่งงมงำยโดยไม่ใชปั้ญญำพิจำรณำให้เห็นจริงถึง
คุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเช่ือ มีอยู ่10 ประกำร ไดแ้ก่ 

มา อนุสฺสวเนน   - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการฟังตามกนัมา 
มา ปรมฺปราย    - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการถือสืบ ๆ กนัมา 
มา อิติกิราย   - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการเล่าลือ 
มา ปิฏกสมฺปทาเนน   - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการอา้งต าราหรือคมัภีร์ 
มา ตกฺกเหตุ   - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ (การคิดเอาเอง) 
มา นยเหตุ    - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะการอนุมาน (คาดคะเน) 
มา อาการปริวติกฺเกน   - อยา่ปลงใจเช่ือดว้ยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 

มา ทิฎฐินิชฺฌานกฺขนฺติยา  - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะเขา้กนัไดก้บัทฤษฎีท่ีพินิจไวแ้ลว้ 



มา ภพฺพรูปตา   - อยา่ปลงใจเช่ือมองเห็นรูปลกัษณะน่าจะเป็นไปได ้
มา สมโณ โน ครูติ   - อยา่ปลงใจเช่ือเพราะนบัถือวา่ท่านสมณะน้ี เป็นครูของเรา 

เม่ือใดสอบสวนจนรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่ ธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเม่ือนั้นพึงละเสีย และ
เม่ือใดสอบสวนจนรู้ไดด้ว้ยตนเองวา่ ธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษ เม่ือนั้นพึงถือปฏิบติั 

เม่ือใดเรามีหลกัยึดเหน่ียวจิตใจดว้ยธรรมท่ีมัง่คงแลว้ เม่ือนั้น เราคงไม่เป็นเช่นเขา แต่เม่ือใด พุทธ
บริษทัยงัมุ่งหวงัช่ือเสียงเงินทองลาภสักการะ ค าสรรเสริญเยนิยอ เมือนั้น หายนะก าลงัมาเยอืนเราแลว้ 

ขอบพระคุณทุกๆท่านท่ีช่วยกนัรักษาพระพุทธศาสนาท่ียิง่ใหญ่น้ีไว ้ซ่ึงก็คือพระธรรมท่ีบรรจุลงใน
จิตใจน้ีเท่านั้น มิใช่ส่ิงอ่ืนใดเลย 

 
 
เช้า 7 ธ.ค. 22 ชีวิต เดินทำงสู่สนำมบินงูระห์รัย เกำะบำหลี Jimbaran (lunch) บ่ำย เดินทำงสู่สวนพระวิษณุ 
(GWA Culture Park) เพื่อสักกำระองคพ์ระวิษณุ อนุสำวรียข์นำดใหญ่คร่ึงตวั เพื่อเป็น ศิริมงคล เรำสำมำรถ
มองเห็นทศันียภำพ ของเวิง้อ่ำวบำหลีท่ีขอดเขำหำกนับริเวณทำงตอนใตไ้ดจ้ำกท่ีน้ี จำกนั้นเรำเดินทำงลงไป
ทำงใตสุ้ดของเกำะเพื่อเยี่ยมชม วดัอูลูวำตู (Pura Uluwatu) วดัท่ีตั้งอยู่บนสุดปลำยหน้ำผำท่ีสูงตระหง่ำน
เหนือมหำสมุทรอินเดีย เป็นวดัหลกัประจ ำทอ้งทะเลท่ีชำวบำหลีแทบทุกคนเคำรพบูชำ สองขำ้งของวดัมี
ทำงเดินเลียบเลำะหนำ้ผำให้ท่ำนไดช้มควำมงำมของหนำ้ผำสูง เห็นคล่ืนซดัเขำ้หำฝ่ังเป็นประกำยฟองสีขำว
นวลตดักบัทอ้งทะเลสีครำม  ค ่ำ - ท ำวตัรเยน็ สนทนำธรรม นัง่ภำวนำ 

     



  

          

           

 

วนัทีส่อง 8 ธ.ค. บาหลี เดินทางสู่หมู่บา้นคินตามณี เป็นหมู่บา้น ณ ความสูง 1,500 เมตร ซ่ึงท่านจะไดรั้บชม
ทศันียภาพท่ีงดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ท่ีหมู่บา้นแห่งน้ี  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ห์อาหารพื้นเมือง พร้อมชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบ   
บ่าย - เยี่ยมชมไร่กาแฟท่ีมีช่ือเสียงของบาหลี Coffee Plantation ท่ีน้ีท่านจะไดช้มการท าการแฟดว้ยวิธีการ
ดั้งเดิมโดยเฉพาะกาแฟท่ีท่ีช่ือวา่ Luwak Coffee กาแฟจากข้ีชะมด ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นกาแฟท่ีหอมท่ีสุด จากนั้น
เดินทางมาถึงวดัน ้าพุศกัสิทธ์ิ หรือคนไทยเรียกติดปากวา่ วดัเทมภคัสิริงค ์หรือจริงๆแลว้คนบาหลีเรียกวา่วดั 
Pura Tirta Empul ภายในวดัมีบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงผดุพรายน ้าข้ึนมา ชาวบาหลีลว้น เคารพบูชาวดัน้ีดว้ยเช่ือวา่
ก าเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบา้นนิยมมาอาบน ้ า เก็บน ้ าไปด่ืมกิน เพราะเช่ือว่าบ่อน ้ าศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ี
สามารถรักษาโรคต่างๆ ขบัไล่ส่ิงเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวดัเทมภคัสิริงคน้ี์
เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านไดใ้ชค้วามสามารถในการต่อรองราคา
ของแบบสุดๆ จึงเป็นท่ีมาท่ีคนไทยตั้งช่ือให้กบัตลาดแห่งน้ี จากนั้นเดินทางสู่ วดัถ ้าช้าง (Pura Goa Gajah) 
เป็นวดัท่ีมีส่ิงโดดเด่นอยู่ท่ีตวัปากทางเขา้ถ ้ ามีการแกะสลกัเป็นเศียรใหญ่ยกัษ์น่ากลวั มือทั้งสองดูราวกบั
ก าลงังา้งทางเขา้ถ ้าใหแ้ยกออก  ค ่า ท าวตัรเยน็ สนทนาธรรม นัง่ภาวนา 



   

   

   

   

   

 



วนัทีส่าม 9 ธ.ค. ข้ึนสู่ทำงตอนเหนือสู่เขตเบดูกลู (Bedugul) ท่ำนจะไดเ้ห็นทศันียภำพของบำหลีทำง
ใต ้รวมทั้งภำพนำขำ้วขั้นบนัไดจำกท่ีรำบสูงทำงตอนเหนือ จำกนั้นเรำน ำท่ำนไปยงั ทะเลสำบบรำตนั(Lake 
Bratan) เพื่อไปสู่วดัอูลนัดำนูบรำตนั(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวดัท่ีตั้งอยูบ่ริเวณกลำงน ้ ำริมทะเลสำบ มี
ฉำกหลงัเป็นภูเขำไฟ วดัน้ีเป็นวดัท่ีเก่ำแก่ท่ีชำวเบดูกูลสร้ำงข้ึนเพื่อสักกำระ บูชำพระแม่แห่งทะเลสำบของ
พวกเขำ 

                

 วนัทีส่ี่ 10 ธ.ค. บุโรพุทโธ วดัพรามหณ์มนนัต ์- ตลาด Malioboro  
เชา้ Borobudur Sunrise ออกไปตั้งแต่เชา้ฝนตกแต่พอถึงบอดสุดฝนก็หยุด พระอาจารยพ์าเดินจงกรม16รอบ
แลว้จึงท าวตัรเชา้นัง่ภาวนาจนเกา้โมงพอคนมาเยอะเราก็กลบัไปรร.รับทานอาหารเชา้ออกมาจึงไปต่อดว้ยวดั
พาวนั และวดัเมนดุด ก่อนกลบัแวะวดัพราห์มนนัต์ : Prambanan หมู่วิหารแห่งปรัมบานนัของฮินดู สร้าง
เสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตนั (ทายาทผูสื้บทอดราชวงศ์สันชยั) ลานตรงกลางของ
โบราณสถานแห่งน้ีมีส่ิงปลูกสร้างแปดหลงั หลงัใหญ่ สุดสามหลงัเรียงจากเหนือจรดใตคื้อ จนัดี ศิวะ มหาเท
วา สูง 47 เมตร ขนาบขา้งดว้ยวิหารขนาดเล็กกวา่ คือ จนัดี วษิณุ(ทางเหนือ) และ จนัดี พรหมมา (ทางใต)้ ฝ่ัง
ตรงขา้มตะวนัออกคือวหิารเล็ก ๆ ท่ีคร้ังหน่ึงเคยบรรจุ “พาหนะทรง” ของเทพเจา้แต่ละองค ์เช่นววัของพระ
ศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮสัมา) และครุฑของพระวิษณุ ปัจจุบนัเหลือแต่นนที ใกลป้ระตูทางเหนือ
และใตข้องพื้นท่ีส่วนกลางซ่ึงมีก าแพงลอ้มรอบคือวิหารราชส านกัสองหลงัซ่ึงมีก าแพงลอ้มรอบคือวิหาร
ราชส านกัสองหลงัซ่ึงมีลกัษณะเหมือนกนั สูงราว 16 เมตร 

 



   

       

     

     

     



วนัที่ห้า 11 ธ.ค. บาหลี- เดินทางกลบักรุงเทพ ทริปน้ีเดินทางท่องเท่ียวภายนอกชมทิวทศัน์สวยงาม
วฒันธรรมท่ีน่าสนใจ พุทธศาสนวตัถุศาสนสถานท่ีน่าเคารพบูชา แต่ทุกๆเชา้-เยน็ เราก็เดินทางศึกษาภายใน 
ท าวตัรเชา้เยน็นัง่ฟังธรรมภาวนา แสนสุขใจจริงๆ 

กราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูอาจารยท่ี์เมตตาพาคณะเราไปชอบภายนอกสวยงามยอ้นกลบัภายใน
เรียนรู้ใจตน ใหรู้้ส านึกขอ้คิดนานาในเมืองพุทธท่ียิ่งใหญ่ในอดีตและลม้สลายไปแลว้ เป็นเคร่ืองเตือนใจ วา่
ถา้เรายงัมีแต่ศรัทธางมงายไม่มีปัญญาพิจารณา ท่ีจะเลือกรับธรรมะในระดบัต่างๆจากพระภิกษุสงฆท์ั้งหลาย 
เพราะถ้าไม่มีหลกัยึดแล้ว ก็อาจถูกพดัพาไปลงคูลงเหวจนแผ่นดินพุทธอนัยิ่งใหญ่ในปัจจุบนัเช่นสยาม
ประเทศดบัส้ินไปเช่นดินแดนแห่งน้ี  

ธรรมะไม่มีส่ิงใดจะบรรจุเก็บรักษาไดเ้ลยถึงแมจ้ะแข็งแกร่งดุจหินผาท่ีอาจคงอยูเ่ป็นพนัปีแต่ก็เป็น
เพียงกองหินเท่านั้น มองดูแลว้สะทกสะทอ้นใจยิ่ง ส่ิงเดียวท่ีอาจบรรจุพระธรรมลงไปไดคื้อใจเราน้ีเอง หาก
มุ่งหวงัแต่ท าบุญถวายทาน นานไปเมืองไทยคงเป็นเช่นอินโดน้ี 

          

  

 กลบัมาถึงประเทศไทย ครูจารยเ์มตตามาพกัท่ีธรรมวิภาวนัต่ออีกหน่ึงคืน เราจึงรวมกนัถวายปัจจยั
ท่านอีกหกหม่ืนบาท 

        
 


