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จาริกบุญสังเวชนียสถานสี่ 2-9 ธ.ค.61 

2-9 ธ.ค.ท่ีผ่านมา ครูจารย์บญุมีได้เมตตาน าพาพวกเรา 25 คนไปจาริกบญุ ณ สงัเวชนียสถาน ในประเทศอินเดีย วนัแรกเรา
ออกเดินทางจากสวุรรณภูมิ ไปถึงเมืองคยา และเข้าไปท าบุญร่วมสร้างอาคารท่ีวดัไทยพุทธคยา พอดีท่านเจ้าคณุฯติดรับ

คณะแขกผู้ ใหญ่ เราจึงเดินทางต่อไปท่ีพระมหาเจดีย์พุทธคยา สวดมนต์ท าวตัร นั่ง
ภาวนา และฟังธรรมจากพอ่แมค่รูจารย์ ห่มผ้าทองรอบต้นพระศรีมหาโพธ์ิและห่มพระ
พทุธเมตตาภายในองค์พระเจดีย์ด้วย เสร็จท่านก็น าคณะเดินประทกัษิณบชูารอบองค์
พระมหาเจดีย์ จนสามทุ่มจงึได้กลบัเข้าท่ีพกั 

สรุปค าสอนในวันแรกนี ้ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ท่านว่าคณะเรามาในครัง้นีม้า
กราบพระพทุธเจ้า ณ ดินแดนพทุธภมูิ ท่านวา่สงัเวชนียสถานเป็นท่ีให้เกิดความสงัเวชซึง่มิใช่การเศร้าเสียใจ แตเ่ป็นการปิติท่ี
ระลกึในพระมหากรุณาธิคณุของพระพทุธองค์ท่ีทรงประทานพระธรรมค าสอนชีน้ าเราออกจาทกุข์ทัง้ปวง ในคมัภีย์กลา่ววา่ผู้
มาในดนิแดนนีด้้วยความสงัเวชระลกึถึงพระคณุจองพระพทุธองค์เม่ือตายไปจะไมต่กนรก เพียงมีปิติศรัทธาในพระพทุธเจ้าก็
ยิ่งใหญ่มากแล้วจริงๆ ตอ่มาท่านแสดงพระคณุของพระพทุธองค์ให้พวกเราทัง้พระพทุธเมตตา ปัญญา กรุณาฯ ท่านชีใ้ห้เห็น
แรงพยายามวิริยะของพระโพธิสัตว์ท่ีบ าเพ็ญเพียรถึง20อสงไขยแสนมหากัลป์ อดทนเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระ
โพธิญาณ ต่อมาท่านแสดงพระธรรมท่ีพระพทุธองค์ทรงตรัสรู้-อริยสจัจ์ และใช้เวลาอีก49วนัทบทวนรอบๆพระศรีมหาโพธ์ิ
แห่งนี ้สดุท้ายท่านสอนแนวทางการปฏิบตัิภาวนาสรุปให้พวกเราได้เข้าใจในขนัธ์ทัง้ห้าท่ีเราตา่งคนตา่งยึดถือว่าเป็นตวัเป็น
ตนของเรา ชีใ้ห้เห็นกิเลศ-ตณัหาและอปุาทานท่ีท าให้เรายากอย่างยิ่งท่ีจะหลดุออกจากขนัธ์ทัง้ห้านี ้ก่อนจบท่านสอนการ
ภาวนา ด้วยการบิกรรมพทุโธ ตามท่ีพอ่แม่ครูอาจารย์สอน เพื่อให้เป็นงานของจิตให้ท าให้เกาะอยูจ่ะได้ไม่หลดุใจไปกบัอกศุล
ทัง้หลาย สุดท้ายของสุดท้ายท่านย า้เตือนพวกเราว่ามาจาริกบุญครัง้นีอ้ย่าปล่อยตวัปล่อยใจไปกับสิ่งรอบๆตวั เช่นการ
บนัเทิงเริงใจ สนกุเพลิดเพลิน นนัทิราคะ ทัง้หลาย หรือแม้แตใ่นทางตรงข้ามคือการไม่พอใจ โกรธ กบัสิ่ งท่ีไม่ถกูใจ เช่นเสียง
ผู้คนวุ่นวายภายนอก อาหารท่ีพกัไม่ถกูใจ การเดินทางยากล าบาก ต้องตื่นท าวตัรสวดมนต์ภาวนาแต่เช้า ท าวตัรสวดมนต์
ภาวนาจนดึกดื่น คนพูด/ปฏิบตัิต่อเราไม่ถูกใจฯ เป็นต้น ท่านว่าต้องมีสติควบคุมใจตน ใช้ปัญญาพิจารณาไปตลอดการ
เดินทาง อยา่ปลอ่ยให้ตณัหาเข้ามาแทรกได้   กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในบญุกศุลนีด้้วยครับ 

 
3 ธ.ค. คืนท่ีหนึง่ในดินแดนแห่งการตรัสรู้ พทุธคยา 
เช้าตื่นกนัตีสีม่าท าวตัรบนชัน้บนสดุของรร.โอ๊ค จากจดุนีม้องเห็นพระมหาเจดีย์พทุธคยา แตเ่ช้านีห้มอกลงหนกัและอากาศ
เย็น พวกเราจงึได้แตเ่ข้าไปนัง่ภาวนากนัภายในห้อง สวดมนต์ท าวตัรเช้า นัง่ภาวนา ฟังธรรมะบรรยายจากครูบาอาจารย์บญุ
มี ประดบัจิตใจยามเช้า เป็นท่ีน่าช่ืนใจยิ่งนกั แม้หลายคนเร่ิมมีอาการไอ/หวดับ้าง แตก็่ตัง้อกตัง้ใจสวดมนต์ ฟังธรรม ภาวนา 
เรามองแล้วปิติจริงๆ ความเหน่ือยจากการเตรียมงานตา่งๆท่ีผา่นมาหายไปหมดสิน้ 
สรุปธรรมะรับอรุณวนันีค้รับ 
ท่านวา่พวกเรามาจาริกแสวงบญุกนัครัง้นีอ้ยา่หลงปลอ่ยตวัปลอ่ยใจเพลดิเพลนิไปกบัสิ่งตา่งๆรอบกาย อยา่ปลอ่ยให้สิง่หมกั



ดอง(อาสวะ)ในใจครอบง ่าได้ ให้น้อมน าเอาธรรมะของพระพทุธองค์มาพิจารณา ท่านชีใ้ห้มีสติ ปัญญา แยกแยะเหตผุล
ตา่งๆท่ีท าให้เราเกิดความทกุข์ ทัง้กิเลศ ตณัหา และอปุาทานท่ีท าให้เรายดึติดในขนัธ์ทัง้ห้าวา่เป็นตวัเราของเราจริงๆ การ
สอนธรรมะนัน้ทา่นแสดงเป็นสองนยัยะคอืเร่ืองราวหรือธรรมาธิฐาน และบคุคลเป็นบคุลาธิฐาน ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกล้วน
เป็นสงัขารมีองค์ประกอบท่ีไมบ่ริสทุธ์ิยกเว้นพระจิตอนับริสทุธ์ิของพระพทุธองค์และพระอรหนัต์สาวกเทา่นัน้ สจัจะธรรมท่ี
พระพทุธองค์ทรงแสดงให้พวกเรานัน้เป็นสิ่งท่ีมีจริงอยูใ่นโลก คืออริยสจัจะทัง้สี่ แนวทางในการปฏิบตัิคือมรรคนัน้ ถ้าผู้ใด
ปฏิบตัิไปตามทางโลกนีก็้จะไม่สิน้พระอรหนัต์ไม่วา่ยคุสมยัใด พวกเรามกัมีแตค่วามอยากได้ มุง่หวงัใน ลาภยศ ช่ือเสียง 
ความสขุ อยากได้ไม่เกิด ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ซึง่มนัเป็นไปไม่ได้ ท่านจงึให้เรามุง่หวงัในมรรค ตัง้ใจท าความดี รักษาศีล 
ภาวนา ทวนกระแส เพราะกิเลสเหมือนกระแสน า้ดงึเราลงต ่า การจะปฏิบตัิธรรม ทวนกระแสนัน้ยากนกั แตเ่ราก็ต้อง
พยายาม ไม่ไปเพลดิเพลนิไปกบัรูปรสกลิ่นเสียง และสิง่ท่ีมากระทบทางกายทางใจ เพลิดเพลนิไปกบั อารมณ์ทัง้ภายนอก
และภายใน โดยใช้สติปัญญาพิจารณาสิง่ท่ีมากระทบทางกายทางใจ ส ารวมระวงั กายใจให้ดี มาแสวงบญุครัง้นี ้จงึให้พวก
เราพยายามตกัตวงบญุกศุลไปให้เต็มท่ี อย่าให้ภาชนะคือใจนัน้ร่ัวไหล จนลดน้อยหรือถึงกบัขาดทนุไป 

 
ออกเดินทางจากพทุธคยาไปยงัเขาคิชกูฏ-ราชคฤห์ ระหว่างทางแวะร่วมซือ้ท่ีดินสร้างวดัใหม่ ท่ีสวนตาลหนุ่มท่ีพระเจ้าพิม
พิสารพบพระบรมศาสดาหลงัจากบรรลพุระโพธิญาณแล้ว วดันีช่ื้อว่า วดัไทยลฏัธิวนัมหาวิหาร เป็นจุดแวะก่อนเข้ากรุงรา
ชคฤห์ มีโรงทานและห้องน า้สะอาดให้ผู้แสวงบญุเช่นพวกเราอย่างดี กราบอนโุมทนาบญุครับ ชยัภมูิก็เหมาะมากเพราะติด
ถนนใหย ๋มีน า้บาดาลใช้สะดวกมากอยูใ่กล้สวนตาลหนุ่มในอดีตประมาณ200ม.(มีพระพทุธรูปประดิษฐานอยู)่ เราจงึร่วมซือ้
ท่ี ดิ น ถ ว า ย ท่ า น กั น พ ร้ อ ม ไ ท ย ธ ร ร ม ท่ี เ ต รี ย ม ไ ป จ า ก เ มื อ ง ไ ท ย ร ว ม ป ร ะ ม า ณ 20000+บ า ท ค รั บ 
ผ่านประตเูมืองไปก็ถึงทางขีน้เขา เห็น โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก “ชีวกมัพวนั” เป็นสวนป่ามะม่วงท่ีหมอชีวกโกมาร
ภจัจ์อทุิศถวายเป็นสงัฆารามแด่พระพทุธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ ปัจจุบนัเหลือซากโบราณสถานให้เห็นเป็นซากหินเรียงราย
กนัอยู่ เม่ือครัง้ท่ีพระพทุธเจ้าทรงประชวรห้อพระโลหิตจากการท่ีสะเก็ดหินมากระแทกถกูพระบาทเพราะพระเทวทตักลิง้หิน
ลงมาหมายปลงพระชนม์พระพทุธเจ้า พระภิกษุสงฆ์ได้พาพระพทุธองค์มาท่ีชีวกมัพวนั และหมอชีวกเป็นผู้ถวายการรักษา
โดยการผา่ตดัเอาสะเก็ดหินออก ชีวกมัพวนัจงึถกูเรียกวา่เป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในพระพทุธศาสนา ระหวา่งทางขึน้มลู
คนัธกฏีุ เราก็สามารถมองเห็นคกุคมุขงัพระเจ้าพิมพิสาร และมีของขายตลอดทางรวมทัง้ขอทานทกุๆวยัทกุๆแบบ ทัง้พิการ
ตาบอดแขนขาพิการฯลฯ(บางครัง้ก็เป็นคนปกติแต่คลุมผ้าหลอกคนเล่นๆ)วันท่ีเราไปผู้คนท่ีมาแสวงบุญมากมาย มีทัง้
หลากหลายชนชาติ เป็นท่ีน่าปิติยิ่ง แต.่..เราก็เลยไม่มีโอกาสได้นัง่ฟังธรรมภาวนาได้นานๆเลย ไว้ครัง้หน้านะครับ แตเ่ราก็ยงั
มีท่ีสบัปายะอีกหลายแห่งรออยูค่รับ 

 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215103898465043&set=pcb.10215104056869003&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7To40kErm6OWQuRnz16bPpUf7IlVJdD_sgaTMvRnc6oobCkq5ViWWT1qz6vySjPyeb99qL3auG_8Q
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215103898465043&set=pcb.10215104056869003&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA7To40kErm6OWQuRnz16bPpUf7IlVJdD_sgaTMvRnc6oobCkq5ViWWT1qz6vySjPyeb99qL3auG_8Q


คณะเราออกจากเวฬวุนัแล้วจึงเดินทางตอ่ไปนมสัการพระเจ้าองค์ด าและมหาวทิยาลยันาลนัทา ซึง่ท่ีน่ีเรามีเวลานัง่
ฟังธรรมภาวนากนัอยูน่านเกือบสามชม. โดยท่านอาจารย์บญุมีได้แสดงธรรมอนัเป็นฐานเบือ้งต้นของการภาวนาท่ีส าคญัยิง่ 

จะขอพอสรุปดงันีค้รับ.... 
เร่ิมด้วยหนึง่ในคณะของเราถามครูจารย์เร่ืองการภาวนา วา่เม่ือนัง่สมาธิแล้วเกิดเวทนาแตสู่้ไม่ได้ บางครัง้ก็รู้สกึแปลกๆตวั
ลอยๆวา่งๆเป็นต้น 

ท่านวา่เป็นของปกตท่ีิเกิดขึน้กบัผู้ปฏิบตัิทกุๆคน เร่ิมต้นก็เหมือน ๆ กนั เพราะจิตถกูหลอกด้วยกิเลสตญัหาอปุทานเข้ามา
แทรก ตอ่สู้กบัความเจ็บความปวดเวทนาไมไ่ด้ จงึท้อถอยไป แท้ท่ีจริงเราต้องให้สติใช้สมาธิ. ฝึกฝนให้เข้มแข็งเพียงพอ เม่ือ
ปรากฏเวทนาความเจ็บปวด แรกๆอาจต้องทนเอาก่อน ตอ่ไปเม่ือฝึกฝนนานเข้า ท่านให้เราก าหนดรู้และปลอ่ยไป ครูจารย์
ท่านสอนให้เอาสตเิข้าไปพิจารณาอารมณ์ทัง้สี่จากสติปัฏฐานสี่ - กายเวทนาจิตธรรม พลกิแผลงลงไป เชน่ภาวนาพทุโธๆ ให้
เห็นอารมณ์ท่ีด าริอนัหนึง่ ผู้ด าริก็อนัหนึง่ เม่ือความอยากเกิดขึน้ อาการอยากท่ีใจสง่ไปท่ีกาย บางครัง้อยากท่ีกายสง่ไปท่ีใจ 
ให้รู้เท่าทนั พิจารณาได้ทนั เช่นนัง่ไปแล้วปวดเพราะเจ้าตณัหาความอยากแทรกมาวา่...อยากหายเจ็บ/อยากขยบั แท้จริงมา
จากกิเลศในใจเรานัน้เอง ท่านให้แก้โดยให้มองย้อนมาท่ีจิตของเรา อยา่หลงไปกบั ตณัหาความอยากนัน้ๆ เมื่อไรท่ีเรายดึวา่
กายนีใ้จนีเ้ป็นของเรา เมื่อนัน้ก็ปฏิบตัิตอ่ไม่ได้ เบญจขนัธ์นีไ้ปยดึไม่ได้ ต้องเอาปัญญาพิจารณา เจ็บปวดให้สกัแตว่า่ ให้สติ
สมาธิเราหนกัแน่นเพียงพอ ให้เห็น สขุ/ทกุข์ ก็ให้เป็นตวัของมนัเท่านัน้ หน้าท่ีเราเพียงรับรู้ เป็นสกัแตว่า่. ไมย่ินดียนิร้าย ดู
เฉยๆ แตต้่องมีพลงัสต ิสมาธิเพียงพอ จากการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง อยา่ได้คาดอยา่ได้หมาย นกึเอาเอง...(ส าคญัมาก) ให้
เห็นอารมณ์ปัจจบุนัท่ีเกิดขึน้จริงๆ เพราะจิตรับอารมณ์ได้ท่ีละหนึง่เดยีว เม่ือมีอาการถกูแทรก เชน่พทุโธเร่ิมหาย สตหิาย 
ตณัหาก็มาแทรกทนัที หลวงตาให้ดทูกุข์ท่ีเกิดให้เห็นความปวด แยกธาตแุยกขนัธ์ในขณะนัน้ๆจริงๆให้แยกกาย/จิต/เวทนาให้
แยกจากกนัไมย่ดึติดกบัมนัไมมี่ความอยากแทรกเข้ามา อยา่เอาตวัเราไปใส ่วา่เป็นตวัเราของเรา เช่น เราเจ็บเราปวด เม่ือ
เป็นเช่นนีย้อ่มปฏิบตัิตอ่ไม่ได้ อยากขยบั อยากไมเ่จ็บ... ไม่ปวดเป็นต้น เร่ิมใหม่ๆ ก็ให้สกัแตว่า่ๆ ตอ่ๆไปก็ให้แยกกาย/ใจ แยก
เวทนากบักาย ออกมา ตอ่ไปก็พิจารณาให้แยกแตกออกจากตนไปเลย ละกาย ละใจไป.....ใช้สตปัิญญาพิจารณาสิง่ท่ีเกิดขึน้
เฉพาะหน้า ตอ่จิตตอ่ใจเรา ให้ได้ 

หลงัจากท่านให้นัง่ไปสกัพกั บางคนทนไมไ่ด้ หายใจอดึอดั ต้องอดทนตา่งๆนานา เขาว่าเขาคิดใช้ค าวา่ เกิดขึน้ตัง้อยูด่บัไป
บริกรรมไป ท่านวา่อยา่เอาค าพดูมาใช้ ต้องให้เกิดปัญญาพิจารณาได้จริงๆด้วย. อย่าได้แตค่ิดเอาเอง ผู้ ท่ีท าได้เช่นนัน้จะต้อง
มีสภาวะธรรมละเอียด เข้าใจจริงๆวา่ท่ีเราเห็นนัน้ อะไรเกิด/อะไรดบั อยา่เอาแตค่ิดไปเองนะ อยา่ให้จิตมนัหรอกเรานะ ให้ท า
ตอ่ไปนะ อยา่ท้อ แคนี่ก็้ยงัด.ี..เร่ืองจริงถ้าเป็นจริงอยา่งพดู จิตท่ีรู้ได้แวบเดียวก็พ้นแล้ว...ความหมาย-เป็นความคาดเดานะ 
ระวงัด้วย สญัญาถ้าใช้เป็นก็เอามาตอ่สู้ กิเลสได้ หรือใช้ผิดก็สง่เสริมกิเลสได้เช่นกนั... อาจสบัสนบ้างนะครับจ าได้ไม่หมด
ครับ กราบขออภยัด้วยนะครับ 

 
4 ธ.ค. ออกจากรร.เช้าก็มานัง่ฟังธรรมภาวนาท่ีปาวาลเจดีย์ ท่ีพระพทุธองค์ทรงปลงอายสุงัขาร และจ าพรรษาสดุท้ายก่อน
เดินทางไปปรินิพพาน ณ เมืองกสุินารา เรามาแต่เช้ายงัไม่ค่อยมีคณะอ่ืนรบกวนจึงได้นัง่ฟังธรรมภาวนากนักว่าชัว่โมงคร่ึง
เสร็จแล้วก็ห่มผ้าทองรอบสถูปเจดีย์และเดินทางต่อไปรับทานอาหารท่ีรร.ไวสาลี เสร็จก็ออกไปท าบุญถวายจตปัุจจยัไทย



ธรรมร่วมสร้างถาวรวตัถแุละไทยธรรมถวายสงฆ์สามเณรชาวอินเดียกบัท่านเจ้าอาวาสวดัไทยไวสาลีด้วยกนั ประมาณ2หมื่น
บาทได้ครับ 

สรุปธรรมะ ณ ปาวาลเจดีย์-ความสงัเวช/ปิติ- 

ท่านว่าเรามาจาริกแสวงบุญตามรอยพระพุทธองค์ และกราบนมสัการสงัเวชนียสถาน ขอให้เราเกิดความสงัเวช ระลึกถึง
พระคณุอนัยิ่งใหญ่ของพระพทุธองค์ ให้เกิดปิติ รีบเร่งบ าเพ็ญเพียรติดตามพระพุทธองค์ไปให้ได้ เม่ือจิตสงบอ่อนโยนตาม
ธรรมแล้ว ธรรมใดผ่านเข้ามาเราก็จะรับไว้ได้อย่างดีสูจิ่ตสู่ใจของเรา แนวทางการปฏิบตัิเบือ้งต้นก็ขอให้พวกเราสกดักัน้ตญั
หาท่ีเกิดขึน้ในใจไม่ปล่อยตวัปล่อยใจ ให้ยึดถือก าหนดการจาริกบญุเราให้เป็นข้อวตัรปฏิบตัิ ให้ทกุคนในคณะมีใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน รักษาใจไว้อย่าลุแก่โทษ โทษะโมหะฯ เพราภาชนะท่ีเราจะรับบุญกุศลคือใจของเราอาจจะร่ัวทะลุได้ บุญท่ีมา
แสวงหาก็อาจจะสญูหายไปไม่อาจรักษาไว้ได้ ถ้าปล่อยตวัปล่อยใจมากไปก็อาจขาดทนุ ได้ ถึงแม้จะมาเป็นหมู่คณะแตก่าร
ปฏิบตัิก็ต้องพึ่งตนเอง อย่าปล่อยให้บญุท่ีเราตัง้ใจมาแสวงหาหลดุหายไประหว่างทางได้นะ. แล้วท่านก็ให้ภาวนาต่อไปสกั
ชม.พอเสร็จท่านก็ให้สง่การบ้านมีคนหนึ่งในคณะถามว่า..."ไม่พอใจกบัเสียงท่ีได้ยิน เห็นแสงสวา่งก็พยายามก าหนดตามแต่
ปวดหวั"-ท่านสรุปให้ฟังว่า เพราะสติอ่อนไปไม่สามารถตามรู้อารมภ์ท่ีเกิดขึน้ได้จึงหลงไปกบัอารมภ์ภายนอก มีตญัหามา
แทรก ท าให้เกิดอาการตา่งๆท่ีว่ามา ท่านให้แก้ไขโดยใช้ค าบริกรรม พทุโธ ให้ตอ่เน่ือง อย่าให้ขาด อย่าให้สะดดุแหว่งหวิ่นไป 
ให้ตอ่เน่ืองสิง่เหลา่นีก็้จะไมเ่กิดขึน้ และให้ตามย้อนมาดท่ีูใจตนเอง เม่ือหลงออกไปภายนอก กลบัไปกลบัมาก็จะแก้อาการนี ้
ได้เช่นกนั ท่านว่าเวลาภาวนาต้องสงบระงบัจากความอยากความต้องการทัง้หลายท่ีเป็นตญัหามาคอยแทรกแซงการปฏิบตัิ
ภาวนาของเราเม่ือใจเราเพลอ เม่ือรู้ตวัไม่หลงก็จะสงบระงบัใจตนได้และจะดบัตญัหาท่ีเกิดได้ เพราะมีสติระลกึรู้ได้ทนั ท่าน
ว่าเอาภาวนาปทานมาพิจารณา ไว้-(ความเพียร มี 4 อย่าง คือ 1. สงัวรประธาน เพียรระวงัไม่ให้บาปเกิดขึน้ในสนัดาน 2. 
ปหานประธาน เพียรละบาปท่ีเกิดขึน้แล้ว 3. ภาวนาประธาน เพียรให้กศุลเกิดขึน้ในสนัดาน 4. อนรัุกขนาประธาน เพียรรักษา
กศุลท่ีเกิดขึน้แล้วไมใ่ห้เสื่อม)สรุป อยูใ่นค าสอนของพอ่แม่ครูอาจารย์ท่ีมกัสัง่สอนเราเสมอๆคือ ให้ “ ส ารวมระวงั “ จงึจะมีสติ
ปอ้งกนัอกศุลท่ีเกิดในใจและก าจดัอกศุลท่ีจะเกิดขึน้แล้วได้ต่อไป พอสงัเขปนะครับ ของจริงไว้รอให้น้องๆอาสาเราถอดเทป
ออกมาท าหนงัสือธรรมะจากอินเดียมาแบง่ปันธรรมกนัครับ.... 

 
ออกจากวดัไทยไวสาลีก็ไปตอ่กนัท่ี วัดป่ามหาวัน กฏูาคารศาลาชมเสาอโศกท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุและงดงามท่ีสดุของอินเดีย ท่ีสดุ 
ในสมยัพทุธกาลพระพทุธเจ้าเคยเสดจ็มาท่ีเวสาลีหลายครัง้ แตล่ะครัง้จะทรงประทบัท่ีกฏูาคารศาลาป่ามหาวนัเป็นสว่นใหญ่ 
พระสตูรหลายพระสตูรเกิดขึน้ท่ีเมืองแห่งนี ้และท่ีกฏูาคารศาลาน่ีเองท่ีเป็นท่ีๆ พระพทุธองค์ทรงอนญุาตให้พระนางมหาปชา
บดีโคตมีเถรี พระน้านางของพระพทุธองค์ พร้อมกบับริวาร สามารถอปุสมบทเป็นภกิษุณีได้เป็นครัง้แรกในโลก และในการ
เสด็จครัง้สดุท้ายของพระพทุธองค์ พระองค์ได้ทรงรับสวนมะมว่งของนางอมัพปาลี นางคณิกาประจ าเมืองเวสาลี ซึง่นางได้
อทุิศถวายเป็นอารามในพระพทุธศาสนา พระพทุธองค์ได้ทรงจ าพรรษาสดุท้ายท่ีเวฬวุคาม และได้ทรงปลงอายสุงัขารท่ีปา
วาลเจดีย์ และเม่ือหลงัพทุธปรินิพพานแล้วได้ ๑๐๐ ปี ได้มีการท าสงัคายนาครัง้ท่ี ๒ ณ วาลกิาราม ซึง่ทัง้หมดล้วนอยูใ่น
เมืองเวสาล ี



ณ ท่ีน่ีเราก็ได้รับฟังธรรม บ าเพ็ญจิตภาวนา สวดมนต์ กนัเป็นท่ีช่ืนใจกลางแสงแดดออ่นๆ เพราะไมค่อ่ยมีผู้คนมากนัมากนกั
ตอนเราไป ก่อนออกมามีคณะชาวพทุธอนิเดียมาสวดมนต์ และมาขอกราบและถ่ายรูปกบัพระอาจารย์ด้วยความเคารพ พอ
สรุปพระธรรมท่ีรับฟังได้บ้างเล็กน้อยดงันีค้รับ 

ก่อนนัง่ภาวนาทา่นบอกวา่ท่ีแห่งนีเ้ป็นต้นก าเนิดของพระภิกษุณี นางปชาบด ีโคตมี และเร่ืองเก่ียวข้องกบัราชวงค์ของท่านท่ี
พากนับวชหมด แม้แตพ่ระราหลุท่ีบวชเป็นสามเณรตัง้แตเ่จ็ดขวบ จนบรรลธุรรมเหมือนสามเณรติสสะท่ีบรรลธุรรมตัง้แตเ่จ็ด
ขวบเช่นกนั ตอ่มาท่านก็แสดงธรรมเร่ืองนางปตาจาราท่ีทกุข์แสนทกุข์สญูเสียทกุสิง่จนเป็นบ้า แตไ่ด้พระพทุธองค์โปรดจน
บรรลธุรรม แล้วทา่นจงึแสดงเร่ืองทกุข์ ท่ีพวกเราถกูกิเลศหลอกเสมอเหมือนเหย่ือท่ีตดิกบัเบด็ ตวัส าคญัคือตณัหา เหตแุห่ง
สมทุยัเม่ือเรางบัเหย่ือก็จะตดิเบ็ดไปด้วย แม้บางครัง้รู้ทัง้รู้แตก็่ไม่อาจห้ามใจเช่นยาบ้า เหล้าฯลฯ เพราะใจไมมี่ก าลงัท่ีจะหกั
ห้ามได้ ถ้าเรามาพิจารณา เราจงึทราบวา่สิ่งเหลา่นีค้ือสาเหตขุองทกุข์-สมทุยั เราต้องเอาค าสอนของพระพทุธองค์มาแก้คือ
มรรค ได้แก่ ศีลสมาธิปัญญา เบือ้งต้นของฆราวาสได้แก่ทาน เป็นการเร่ิมต้นละอตัตาตวัตนของตนไป เร่ิมก้าวไปสูท่างดีงาม 
ทานนัน้ไมใ่ชห่นึง่ตอ่หนึ่ง แตใ่ห้หนึง่ได้ผลร้อยเท่าพนัทวี ขึน้กบัใจของเรา เช่นเดียวกบับาปก็เชน่กนั ท าหนึง่ได้ผลร้อยเท่าพนั
ทวีเชน่กนั พระสงฆ์สาวกจงึท าตามพระพทุธองค์ท่ีทรงบ าเพ็ญเพียรอยา่งถงึท่ีสดุๆของทาน ศีล และปัญญา สร้างบารมีทัง้30
ทศัน์ อย่างสมบรูณ์สดุๆ. หลงัภาวนาตากแดดท่านก็ให้ข้อคิดอีกเลก็น้อย วา่ความร้อนกายจากไอแดดยงัน้อยกว่าร้อนจากใจ 
ให้หดัพจิารณาให้เป็น การเจ็บการปวดจากนัง่ภาวนาก็เช่นกนั เม่ือยดึวา่เป็นเราจงึร้อน เจ็บ ปวดนะ พิจารณาได้ก็สกัแตว่า่ผู้
ดผูู้ รู้มิใช้ผู้ เจ็บผู้ปวด 

 

มหาสถูปแห่งเกสเรีย หรือท่ีในปัจจุบนัเรียกว่า เกสริยา, เกสเรีย (องักฤษ: Kesaria, อกัษรเทวนาครี: केसरिया) เป็น
สถานท่ีตัง้ของมหาสถูปพบใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย สถานท่ี
ประดิษฐานบาตรของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าท่ีทรงประทานแก่ชาววัชชี 
เม่ือครัง้พทุธกาลเกสเรียอยู่ในเขตพรมแดนของแคว้นวชัชีและมลัละต่อ
กนั (รัฐพิหารในปัจจบุนั)แต่ไม่ใช่สถานท่ีแสดงกาลามสตูร ดงัท่ีเข้าใจกนั 
เพราะสถานท่ีแสดงกาลามสตูรนัน้ อยู่ในแคว้นโกศล แต่สถปูเกสเรีย อยู่
ในแคว้นวชัชีต่อกนักบัพรมแดนแคว้นมลัละ เดิมมหาสถปูแห่งเกสเรียไม่
เป็นท่ีรู้จกัและไม่เป็นจดุส าหรับจาริกแสวงบญุของชาวพทุธ แต่หลงัจาก

กองโบราณคดีอินเดียได้ขดุค้นเนินดินใหญ่พบพระมหาสถปูโบราณท่ีมีความเส้นผ่านศนูย์กลางถึง 1,400 ฟุต สงูถึง 51 ฟุต 
(เดิมอาจสงูถึง 70 ฟตุ) ซึง่ท าให้มหาสถปูโบราณท่ีค้นพบใหมนี่ก้ลายเป็นมหาสถปูท่ีใหญ่ท่ีสดุในอินเดีย มีลักษณะคล้ายกบั
เจดีย์ชเวดากองและพระมหาสถปูบุโรพทุโธ ซึ่งท าให้มีผู้สนันิษฐานว่ามหาสถปูแห่งเกสริยานีเ้ป็นต้นแบบของมหาสถปูทัง้
สอง  โดยมหาสถปูแห่งเกสเรียเป็นสถปูเดียวกบัท่ีปรากฏในบนัทึกของพระถงัซ าจัง๋ ท่ีเคยจาริกแสวงบญุมายงัสถานท่ีแห่งนี ้
ท่านได้กลา่วไว้วา่สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีตัง้ของพระมหาสถปูท่ีประดษิฐานบาตรของพระพทุธองค์ท่ีพระพทุธเจ้าทรงประทานแก่
ชาววชัชีเมืองไวสาลีท่ีตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็นครัง้สดุท้าย ก่อนจะเสด็จไปยงัเมืองกุสินาราเพื่อเสด็จดบัขนัธปริ



นิพพาน เกสริยาในปัจจุบนัอยู่ห่างจากกสุินาราประมาณ 120 กิโลเมตร ในเขตรัฐพิหาร ระหว่างทางจากเมืองไวสาลีไปยงั
เมืองกสุนิารา  

 

5 ธ.ค. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานท่ีปรินิพพานของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ภายใต้การดแูลของพระ
เดชพระคณุ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยทฺุโธ) เจ้าอาวาสวดัไทยพทุธคยา หวัหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล พระ
ครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีดแูลวดัไทยกสุนิาราเฉลิมราชย์ ได้มอบของที่ระลกึให้กบัคณะมลูนิธิดวงแก้ว
ฯ ได้ให้การปฏิสนัถารพวกเราอย่างดี ท่านดีใจท่ีพวกเราได้มาเยี่ยมอีกครัง้ เพราะเราได้มาร่วมสร้างวัดแห่งนีต้ัง้แต่เร่ิ ม
ก่อสร้างกับท่านเจ้าคณุวีรยทุธ วดัแห่งนีพ้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร.9 ได้ออกแบบเอง ได้ทรงมอบทนุส่วนพระองค์5.5
ลบ. มอบพระบรมสารีริกธาต ุสว่นหนึ่งท่ีรับมอบจากอินเดียสมยัรัชกาลท่ีห้า และเส้นพระเจ้าท่ีปลงก่อนทรงออกผนวช และ
ยงัด าริให้สร้างโรงพยาบาลไว้ด้วย สมยัก่อนรักษาฟรี ตอ่มาก็เป็น 5 รูปี 8 รูปี 10 รูปี แตว่นัทกุๆพระจะรักษาฟรีให้ชาวบ้านได้
ระลกึถึงพระบรมศาสดาด้วย สมเด็จพระเทพได้มาวางศิลาฤกษ์ สมเด็จญาณฯได้มาฉลองพระอโุบสถ ฯ พวกเรามาครัง้นีเ้รา
ได้ถวายปัจจยัให้แก่ทางวดัรวมประมาณ 120,000 บาท เพื่อร่วมบญุกศุลกบัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ร.9 ต่อไป ถวาย
เป็นพระราชกศุลเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านผู้ เป็นท่ีรักเคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทกุคน 

 
เช้านีค้รูจารย์ท่านเมตตาแสดงธรรมเร่ืองข้อวตัร ข้อวตัรคืองานท่ีเราต้องท าประจ า ถ้าไมท่ าก็ขาดข้อวตัร บางคนหนีหลบเลี่ยง
แล้วนึกว่าเก่งฉลาดแท้จริงนัน้ตรงข้ามกนั เพราะข้อวตัรเป็นการฝึกฝนอบรมกายใจ โดยเฉพาะพระสงฆ์ ท ามากก็ได้ผลมาก 
เพราะศาสนาเราต้องมีกิริยามีการกระท าจงึเกิดกศุล/อกศุลกรรม ผลยอ่มมาจากเหต ุเหตเุกิดยอ่มมีผลเกิดแน่นอน เราจงึต้อง
พยายามกระท าดี ไม่ท าสิ่งไม่ดี ให้มองเข้าไปในใจของเราจะสามารถเห็นผลท่ีเราสร้างเหตไุด้ กรรมจึงตามติดในจิตในใจเรา
ไปได้ทุกภพชาติภพ อาการของใจท่ีแสดงออกมา เช่น เวทนา สญัญา การปรุงแต่งในใจ ทางดีและไม่ดี ปกติเรามักมอง
รวมๆกนัเป็นตวัเป็นตนของเรา ไม่สามารถแยกได้. แต่พอเราศกึษาพทุธศาสนาไปก็จะแยกแยะขนัธ์ทัง้ห้าได้ เม่ือปฏิบตัิมาก
ขึน้ๆจนสามารถรู้วา่ขนัธ์ทัง้ห้านีไ้ม่ใช่เราไมใ่ช่ตวัตนของเรา แตอ่ยา่เอาสญัญาไปคาดไปหมายผลของการปฏิบตัิ เพราะจะละ
ได้เพียงในความคิดเรา เม่ือละได้จริงปฏิบตัิได้จริงก็จะหลดุพ้นจากทกุข์ได้ เราจึงต้องพากนัปฏิบตัิภาวนา ผลของกรรมท่ีเรา
ท า บางครัง้ก็ส่งไปทางดี บางครัง้ก็ไม่ดี เช่นป่านไปพกับนสวรรค์หรือรับโทษในนรกเป็นท่ีพกัระหว่างทาง ขอให้เราตัง้ใจท า
ความดี มากขึน้ๆ จนส าเร็จสมบรูณ์ 

 

"มอบเคร่ืองอปุโภคบริโภคชาวเมืองกสุนิารา ๑๐๐ ชดุ  วนัคล้ายวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.๙" 

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีดแูลวดัไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ น าคณะพล.ร.ต.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียา
นนท์ และคณะมลูนิธิดวงแก้วในพระสงัฆราชปูถมัภ์ มอบเคร่ืองอปุโภคบริโภคแก่ชาวเมืองกสุินารา ๑๐๐ ชดุ ประกอบด้วย 



ข้าวสาร ผ้าห่ม ถัว่ดาล แปง้สาลี เกลือ ๑๐๐ชดุ รวมประมาณ ๑๕๐ ๐๐๐ รูปี แตส่ิง่ท่ีเราจกัมอบให้นีก็้มีทกุอย่างที่ครอบครัว
เขาครอบครัวหนึ่งๆจะอยู่ได้สบายๆในหนึ่งเดือน เราจึงได้เห็นรอยยิม้อย่างสดช่ืนของทัง้ผู้ ให้และผู้ รับ ชาวคณะมลูนิธิฯยิม้
น้อยยิม้ใหญ่ เห็นแล้วปลืม้ใจจริงๆครับ 

กิจกรรมในการบ าเพ็ญกุศลครัง้นี ้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวนัคล้ายวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิพิตร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาติ พทุธศกัราช ๒๕๖๑ 
น้อมร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุอนัหาท่ีสดุมิได้ท่ีมีต่อพสกนิกรชาวไทย ท่ีทรงสิริราชสมบตัิด้วยทศพิธราชธรรม เป่ียมด้วย
พระปรีชาสามารถ พระอจัฉริยภาพ และพระวิสยัทศัน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสกุร่วม
เย็นใต้ร่มพระบารมี ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคณุอนัประเสริฐยิ่ง 

 
มกุฏพันธนเจดย์ี เป็นสถปูโบราณท่ีถกูสร้างขึน้ตรง สถานท่ีถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระของ พระพทุธเจ้า 

พวกเราได้มีโอกาสมานัง่ฟังธรรมปฏิบตัิภานากบัครูจารย์บญุมี 

พอสรุปได้ดงันี:้- ณ ท่ีถวายพระเพลงิพระสรีระของพระพทุธเจ้าในวนัท่ีเจ็ดหลงัทรงปรินิพพานภายหลงัจากท่ีพระมหากสัสปะ
ได้มากราบพระสรีระเป็นครัง้สดุท้าย แล้ว. ไฟก็ลกุไหม้เองโดยเหลา่เทวดาทัง้หลาย ในการนีมี้ของบางสว่นท่ีไม่ไหม้ไฟ เช่นผ้า
ขาวท่ีห่อพระพุทธสรีระชัน้แรกและชัน้สดุท้าย พระเขีย้วแก้ว พระรากขวญัเป็นต้น ท่านให้เราพิจารณาว่าสงัขารทัง้หลาย
เกิดขึน้ต้องดบัไป แตถ้่ายงัมีเหตอุยู่ก็ยงัต้องเกิดอีก เพราะจิตเม่ือชอบสขุก็ยึดเข้ามา สิ่งไม่พอใจก็ผลกัออกไป เกิดโลภ โกรธ 
หลง วนไปมาอยู่เช่นนี ้เกิดนามรูปวนอยูใ่นวฏัฏะ พระพทุธองค์จึงชีใ้ห้เห็นวา่ความไม่รู้ หรืออวิชาท่ีท าให้เราหลงติดยดึตวัตน
ท่ีไม่ใช่ของเรานีเ้อง. ท่ีท าให้เราไม่สามารถหลดุออกไปได้ เพราะเรายึดติดในสงัขารองค์ประกอบคือขนัธ์ทัง้ห้า ว่าเป็นตวัเรา
ของเรา ท่านจึงสอนเร่ืองปฏิจสมทุบาท ทัง้การเกิดและการดบัของอวิชาให้เข้าใจ เม่ือเข้าใจทัง้แนวทางการเกิดและแนว
ทางการดบั ให้ใช้การปฏิบตัิภาวนาเข้าใจพิจารณาสิ่งกระทบตา่งๆให้เราสามรถไมต่ิดยดึไม่ดงึเข้าผลกัออก เช่นพิจารณากาย
นีเ้ป็นอาการ 32 นัน้ไม่เป็นตวัเราของเรา สกัแต่ว่าเป็นสิ่งต่างๆท่ีมาประกอบเป็นเรา เราก็จะสามารถตดัชาติภพไปได้บ้าง
แล้ว. วัฏฏะก็สัน้ลงๆ เห็นรูปเป็นธาตุทัง้ห้า เห็นนามธรรมเช่นเวทนา อารมภ์ท่ีเกิดก็ไม่ใช่เราไม่ยึดรู้แล้วให้ปล่อยไป ใช้
สติปัญญามองให้เห็นความเป็นจริงแล้วปลอ่ยวางไป ตวัตนก็เบาสามารถดบัตณัหา กิเลสและอปุาทานได้ ตอ่ไป......สดุท้าย
ท่านให้พรให้พวกเราสามารถเดนิตามรอยพระบาทพระพทุธองค์ ดบัสิน้สงัขารให้ได้ทกุๆคน 

 
“สาลวโนทยาน” สถานท่ีเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถ่ินวา่ มาถากนุวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-Kot) 
ธรรมะ ณ สาลวโนทยาน (หลงับริจคทานให้พี่น้องชาวอินเดียแล้วด้วยความปลืม้ปีติในใจ) 

ทาน-เป็นเคร่ืองส่งเสริมในการปฏิบตัิ ทานเป็นผลจากใจท่ีเสียสละ ไม่ใช้ให้หนึ่งได้หนึ่งแต่เป็นร้อยเท่าพนัทวี ส่งผลไปไม่มี
ขอบเขต สร้างพลงัในใจของเรา ให้ทานง่ายก็ลดละตวัตนง่าย อยู่ภพชาติใดก็ไม่อดไม่อยาก ท าอะไรก็จะสะดวกขึน้ รู้จัก



เสียสละ ไม่ได้มองว่าสิน้เปลืองให้มองข้ามความตระหน่ีเสีย อาหารจะเข้าปาก แต่เห็นประโยชน์ก็สละได้ เช่นอนาทบิณฑิก
เศรษฐีเป็นต้น ทานท่ีเราร่วมท าในวนันีก็้เป็นบญุเป็นกศุลไพศาลไมมี่ประมาณ ให้มองให้ทะลเุกิดความสขุให้เป็นบาทฐานใน
การประพฤตปิฏิบตัิตอ่ๆไป ทานจงึเป็นเคร่ืองขดัเกลาความตระหน่ี ลดอตัตาตวัตนลง ท าให้ความทกุข์จากความยดึตวัตนถือ
เนือ้ถือตวัให้ลดลงๆ โมทนากบัคณะเราด้วยนะ 

สงัเวชนียสถานแหล่งท่ี ๔ กสุินารา ในสมยัพทุธกาลเป็นเมืองเอกหนึ่งในสองของแคว้นมลัละ 
อยูต่รงข้ามฝ่ังแม่น า้คูก่บัเมืองปาวา เป็นท่ีตัง้ของสาลวโนทยานหรือป่าไม้สาละ ท่ีพระพทุธเจ้า
เสด็จดบัขนัธปรินิพพานและเป็นสถานท่ีถวายพระเพลิงพระพทุธเจ้า “สาลวโนทยาน” สถานท่ี
เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน มีช่ือเรียกในท้องถ่ินว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (Matha-Kunwar-Ka-
Kot) ซึ่งแปลว่า ต าบลเจ้าชายสิน้ชีพ ปรากฏตามคมัภีร์ว่า เมืองนีเ้คยเป็นท่ีปรินิพพานของ
พระพทุธเจ้าพระนามว่าผสุสะ เป็นท่ีเกิดบ าเพ็ญบารมีของพระโพธิสตัว์หลายครัง้ เคยเป็นราช
ธานีนามวา่กสุาวดีของพระเจ้ามหาสทุสัสนจกัรพรรด ิปัจจบุนักสุนิารามีอนสุรณ์สถานท่ีส าคญั
คือสถปูใหญ่ซึง่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุวิหารปรินิพพานซึง่

เป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูปปางปรินิพพานอยูภ่ายในและมีซาก ศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย 

 

 

6 ธ.ค. ลมุพินี เช้าตีห้าอากาศเย็นมากจึงมิกล้านิมนต์ออกมาท าวตัรเช้า เราจึงได้แตส่วดมนต์ท าวตัรเช้ากนัเองท่ีหอพระของ 
รร.พทุธมายา เสร็จแล้วก็เดินทางไปวิหารมายาเทวี ในสวนลมุพินี ฟังธรรมนัง่ภาวนากนัใต้ต้นโพธ์ิริมสระน า้ใจความโดยย่อ 
เร่ืองการเกิด ดงันี:้- การเกิด-คือปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกเพราะตามมาด้วย ความแก่ ความเจ็บ การตายฯ ท าให้เกิดการสืบ
ตอ่ของกองสงัขาร ของรูป/นาม พระพทุธเจ้าท่านเห็นสจัจนีจ้งึหาทางท่ีจะไม่เกิดอีก ไม่ใช่ไมต่าย ท่านจึงแสวงหาเหตขุองการ
เกิด และแนวทางท่ีจะไม่ต้องเกิดอีก ท่านว่าอวิชชามาปรุงแต่งเป็นกองสงัขาร เกิดรู้/นาม ขึน้ เราจึงหลงและยึดสิ่งต่างๆมา
เป็นตวัเราของเรา หลงไปกยัสิ่งรอบตวั ชอบก็ดงึเข้ามาไม่ชอบก็ผลกัออก ท าให้เรายิ่งติดอยู่ในโลกไม่สามารถหลดุจากวัฏฏ
ได้ พระพทุธเจ้าจึงมีพระคณุอนัยิ่งใหญ่ท่ีจะพาเราน าเราออกจากความทกุข์นี ้ท่านสอนการปฏิบตัิภาวนา ใช้สติตามรู้สิ่งท่ี
มากระะทบเช่นเสียงดงัรอบตวัเรา ฟังแล้วรุ้ แตไ่ม่ไปพอใจไม่พอใจกบัมนั ให้ย้อนเข้ามาสูใ่จ พิจาณาท่ีใจแล้วใช้ปัญญารับรู้
แล้ววางลงไมตดึยดึในอารมภ์นัน้ๆ ได้แคส่กัแตว่า่เสียงเป็นต้น ให้ใช้เสียง หรือสิ่งท่ีมากระทบนัน้มาจดุประกายให้เกิดปัญญา
ได้ แต.่...สติสมาธิ เราต้องหนกัแน่น ใจต้องมีความสงบพอควรแล้ว ท าตวัเหมือนใยแมงมมุ แครั่บรู้ว่ามีสิ่งกระทบแตไ่มว่ิ่งไป
รับไปหามนั ไม่ต้องวิ่งไปหาเหยื่อทุกครัง้ไป รอให้เหยื่อสงบแล้วจึงไป เหมือนเราเอาสิ่งกระทบมาพิจารณา รับรู้แต่ไม่วิ่งงบั
เหยื่อนัน้ สติ สมาธิ ปัญญาเราก็ได้พอควรแล้ว 

 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215128851048842&set=pcb.10215128883209646&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5A98n4gwewvIAhcuaBXg3N67z6gJteY8BjtHF7GN1woSlPdjnVOeXxGp6hdC1H6pRBDOB-I6dVIMr
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215128851048842&set=pcb.10215128883209646&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC5A98n4gwewvIAhcuaBXg3N67z6gJteY8BjtHF7GN1woSlPdjnVOeXxGp6hdC1H6pRBDOB-I6dVIMr


 

วัดไทยลุมพนีิ ตัง้อยูใ่นปริมณฑลสงัเวชนียสถานท่ีประสตูิของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ณ สวนลมุพินีวนั ราชอาณาจกัรเนปาล 
สร้างขึน้ด้วยศรัทธาของพทุธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยใช้งบประมาณแผน่ดิน 
และผู้ศรัทธาร่วมท าบุญ ท าสญัญาเช่าท่ีดิน จากรัฐบาลเนปาล จ านวน ๒ แปลง รวมพืน้ท่ี ๕ เอเคอร์ (๑๓ ไร่เศษ)เป็น
ระยะเวลา ๙๙ ปี เพื่อเป็นการบชูาคณุพระพทุธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรง
ครองสิริราชสมบตัิ ครบ ๕๐ ปี ปัจจุบนัพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เป็นเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ท่านท ากิจกรรม 
มากมายในการเผยแผ่พระพทุธศาสนา เช่นบวชสามเณรเนปาล ท าโครงการให้การศกึษาเยาวชนเนปาล ออกหน่วยแพทย์
ช่วยเหลือผป.ชาวเนปาลเป็นต้น วดันีเ้รากราบถวายปัจจยัประมาณ 49000 บาท รวมทัง้ปัจจยัร่วมสร้างวดัไทยรามคามอีก 
100000 บาท กราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านท่ีมีสว่นในบญุกศุลครัง้นี ้

 
รามคาม  "รามคามสถูป นครเทวทหะ" คณะเราออกจากวดัไทยลมุพินี ผ่านแมน่ า้โรหินีไปสูร่ามคามสถปู ผา่นวดัไทยราม
คามท่ีก าลงัก่อสร้างอยู่ด้วยแต่ไม่มีเวลาเราเลยไปสวดมนต์ฟังธรรมภาวนากนัท่ีรามคามสถปูเลย สถปูแห่งนีย้งัไม่ทราบแน่
ชดัว่าบรรจสุิ่งใด มีตัง้แต ่ทะนานทองตวงพระบรมสารีริกธาต ุหรือและอาจเป็นพระบรมสารีริกธาต ุและพระอฐิัธาตขุองพระ
บรมสานุวงค์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามครูจารย์ท่านให้เราตัง้ใจนึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรม
พระสงฆ์ จะกราบระลึกท่ีใดก็ถึงพระพุทธองค์ทุกครัง้ไป ท่านให้ข้อคิดว่า ไม่ว่าเราจะภาวนาท่ีใด จะหนีเสียงย่อมท าไม่ได้ 
เพราะเรามีหูรับเสียงผ่านมายงัใจ แต่ถ้าเรามีสติสมาธิดีพอ เสียงท่ีมากระทบ ผ่านปัญญาก็ท าให้เราแยกแยะธรรมได้เป็น
ประโยชน์มากกวา่โทษ ท่านให้เราเร่งพากเพียรเหมือนใช้ไม้สีไฟ ต้องท าตอ่เน่ืองจนเกิดประกายไฟตอ่เน่ืองไปจนเกิดไฟให้ได้ 
จะได้ตอ่สู้กบักิเลสตณัหาอปุาทานได้ในท่ีสดุ 

 

 

วัดไทยนวราชรัตนาราม 960 ส าหรับท่านท่ีเดินทางไปสกัการะพทุธสถาน ณ ประเทศอินเดียและเนปาล เกือบแทบจะทกุ
คณะต้องแวะท่ี ศนูย์ดแูลผู้แสวงบญุชาวพทุธ ณ วดัไทยนวราชรัตนารามแห่งนี ้เพราะเวลาท่ีใช้ในการผา่นดา่นอินเดียเนปาล
นานมากๆบางครัง้เกือบสองชม.ได้ พระธรรมทูต น าโดยท่านเจ้าคุณวีรยุทธ จึงด าริ จัดสร้างวัดนีข้ึน้ดูแลนักแสวงบุญ
โดยเฉพาะชาวไทย พวกเราจึงได้โอกาสดีๆท่ีมาเข้าห้องน า้ พกัทานโรตีแสนอร่อย พกัผ่อนและท าบุญกัน ปัจจุบนัทางวดั
ก าลงัขยายท่ีออกไปข้างๆอีกเพื่อท าเป็นท่ีพกัสงฆ์และนกัแสวงบญุ เราจึงร่วมกนัถวายปัจจยัไทยธรรมราวหนึ่งหม่ืนบาทร่วม
บญุกบัท่านด้วย 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215129211857862&set=pcb.10215129403902663&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoCoWmG0Hu8W2oAOqUULz2ON6ykLJ3U8nt6_5Pz7X1IIm4g-VWb_6Z-UUVlTyw_v_KUPvdfs0M1Xee
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10215129211857862&set=pcb.10215129403902663&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBoCoWmG0Hu8W2oAOqUULz2ON6ykLJ3U8nt6_5Pz7X1IIm4g-VWb_6Z-UUVlTyw_v_KUPvdfs0M1Xee


 
7 ธ.ค. คณะเราออกจากรร.ไปท าบุญท่ีวัดไทยเชตวัน วดัท่ีเราช่วยซือ้ท่ีสร้างวดัและร่วมสร้างเสนาสนะด้วยมาตัง้แต่เป็น
พืน้ท่ีโล่งๆ มาครัง้นีเ้ราจึง ช่วยสร้างกฎีุอีก15000฿ พวกเราท าวตัรเช้ากนัท่ีมลูคนัธกฏีุจ าลอง ครูจารย์ท่านแสดงธรรมแตผ่ม
ลืมไปแล้วครับไมไ่ด้โน๊ตไว้ประมาณ สกั15-20นาทีหลงัท าวตัรเช้า เสร็จแล้วเดินชมบริเวณวดัท่ีขยายออกไปอยา่งมาก และมี
อาคารท่ีพกัผู้แสวงบญุท่ีใหญ่ใหม่สวยงามด้วย ต่อด้วยไปท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย์ เสร็จแล้วจึงไปชมบ้านท่านอานาถบิณฑิก
เศรษฐี และบ้านท่านองคลุมิาลใกล้ๆ วดัด้วย 

 
เรามานัง่ฟังธรรมภาวนาท่ีวดัพระเชตวนัตัง้แตบ่า่ยจนหนึง่ทมุได้อากาศหนาวมากหลายคนก็เร่ิมไอจามแล้วเลยเลกิเร็วกวา่
ก าหนดเดิมคอืสามทุม่ครับ ครูจารย์เมตตาน าภาวนาครัง้แรกด้านหลงัมลูคนัธกฎีุ พอตกเย็นก็ย้ายมาภาวนาบนมลูคนัธกฎีุ
ครับ 

“ แม้ไม่มีเงินทองมากองสร้างวดั...แตก็่สร้างบญุใหญ่ได้ด้วยการภาวนา”. ธรรมพอสงัเขป...ณ เชตวนัแห่งนี.้ 

ท่ีน่ีคือวดัเชตวนัท่ีมีผู้ แสวงบุญจากทุกชาติทุกสารทิศมากราบระลึกคุณพระพุทธเจ้าซึ่งท่านประทับอยู่นาน 19พรรษา ใน
ศาสนานีมี้ข้อปฏิบตัิเช่น ให้ทาน รักษาศีล ทานนัน้ดีแตศ่ีลนัน้มีข้อปฏิบตัิมากกว่า ศีลจึงส าคญักว่า เราต้องมีสติจึงรักษาศีล
ให้บริสทุธ์ิได้ เป็นการระงบัตณัหาได้อย่างดี แต่มีข้อปฏิบตัิท่ีส าคญักว่าคือภาวนา ท าความสงบให้แก่หวัใจถึงแม้จะท าทาน
เท่าท่านเศรษฐีไม่ได้ เราก็เร่งมาภาวนากนัจะได้ผลอานิสงค์มาก เพราะสามารถน าไปสูก่ารพิจารณาใช้ปัญญาให้เห็นความ
ไม่เท่ียง หรือไตรลกัษณ์ได้นัน้ก็ยิ่งส าคญัมาก เม่ือเห็นได้การยึดมัน่ถือมัน่ในกายนีก็้จะลดน้อยลงจนหมดไป ลองมาภาวนา
กนัด ูท าใจให้สงบ เวทนาท่ีเกิดขึน้ท าให้เราอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวด -ตณัหาเร่ิมเข้ามาแทรกแล้ว พอขยบัความเจ็บปวดก็
คลายลง เราก็เสร็จ ยอมจ านนต่อตณัหาแล้ว ให้เราเร่ิมใหม่ใช้สติมาพิจารณากาย ตามรู้เวทนา หรือจิตหรือธรรมก็ได้ มอง
พิจารณาให้ระเอียดเวลาเจ็บปวดก็มองให้เห็นว่ากายกับใจนัน้ไม่ใช่อันเดียวกัน การพิจารณาจิตเบือ้งต้นก็ให้พิจารณา
อารมณ์ปัจจุบนันัน้ๆ การพิจารณาธรรม ก็ติดต่อกาย/จิต/เวทนา นัน้เอง ไม่ว่าเราจบัอะไรก็จะสามารถเห็นได้ทุส่วนเหมือน
เหรียญเดียวกนัแต่มองคนละมมุ แต่ถ้าเราแพ้ตณัหา เราก็จะเบื่อ อยากเลิก อยากขยบั ลดความเลื่อมใส่ศรัทธาลง เม่ือเป็น
บอ่ยๆก็ปฏิบตัิตอ่เน่ืองไม่ได้แล้ว เราเห็นไหม ทกุๆคนท่ีมาแสวงบญุก็เอากายเอาวาจามาสวดมนต์อ่อนน้อมตอ่พระรัตนตรัย 
แตเ่ท่านัน้ยงัไมเ่พียงพอ การพิจารณาเข้าสูจิ่ตใจนัน้จ าเป็นต้องปฏิบตัิ ใช้ความเพียรอยา่งตอ่เน่ือง พยายามพฒันาปัญญาให้
เกิดขึน้ การภาวนาก็จะก้าวหน้าไปได้จะมีก าลงัใจมีความเพียรท าต่อๆไปได้ใช้ความตัง้ใจ ต่อสู้ กิเลสได้ท่ีละน้อยๆเราก็จะมี
ก าลงัมากขึน้ ภาวนาได้ดีขึน้ๆ ความเบื่อหน่ายก็จะน้อยลงเพราะเราจ าหลกัได้แล้ว การภาวนาก็จะไม่ลด ละยอ่ถอย จะตัง้ใจ
ได้ดีขึน้ๆ พฒันาจิตใจ ชีวิตก็จะมีศีลมีธรรม มีทาน มีธรรมน าทางในชีวิต ลดรอนความทกุข์ลง เราโชคดีแล้วท่ีมีโอกาสได้พบ
พระพทุธศาสนา มีการตัง้ตนชอบ มาจาริกทกุข์ยากอย่างไรก็เสียสละกนัมาทัง้ทาน ศีล และ ภาวนา อนุโมทนากบัพวกเรา



ด้วย ถ้าเราทดถอยปล่อยตวัหลดุไปเช่นเกิดมาเป็นสตัว์ กว่าจะหลดุจากความเคยชินนัน้ๆได้ก็แสนยากแล้ว พยายามตัง้อก
ตัง้ใจกนัให้ดีนะอยา่ยอ่ท้อพลาดได้นะ 

 
8 ธ.ค. ท าวัตรเช้า ฟังธรรมภาวนา ณ รร.นิกโก้ ก่อนออกเดินทางไปพาราณสี สรุปข้อธรรมมาแบง่กนันะครับ 

-**ระหวา่งภพหน้ากบัวนัพรุ่งนี ้เราจะพบสิ่งใดก่อน**- 

ความตายผ่านมาถึงเราได้อย่างรวดเร็วมิอาจรู้ได้ ความจบชีวิตนัน้ง่ายดาย เพียงอวยัวะไม่ท างาน หยดุท างานก็จบแล้ว ไม่
อาจมีอะไรมาบอกล่วงหน้าได้ ท่านให้ลองย้อนเวลากลับไป จนถึงเวลาท่ีเซลของพ่อมารวมกับแม่ ลองพิจารณากันดู 
คณุธรรมของมนุษย์นัน้ต้องมีพืน้ของศีลห้า มีความระอายแก่ใจเจ้าของ มิอาจข้ามไปท าผิดได้ ซึ่งเป็นเทวธรรมทัง้หิริและ
โอตปัปะ การเป็นมนษุย์นัน้ ควรมีหลกัของธรรม เช่นหวัใจเศรษฐี***ออุากะสะ***ทิฏฐธัมมิกตัถประโยชน์ เป็นหลกัธรรมใน
พทุธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบนั 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หวัใจเศรษฐี "อ ุอา กะ สะ" อาจเรียกสัน้ ๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
(เน่ืองจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมีประโยชน์ ซ า้ซ้อนกันสองค าก็ได้) หรืออาจเรียกเต็ม ๆ ว่า 
ทิฏฐธัมมิกตัถสงัวตัตนิกธรรม 4 หมายถึง ธรรมท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบนั หลกัธรรมอนัอ านวยประโยชน์สขุขัน้ต้น 
เพื่อประโยชน์สขุสามญัท่ีมองเห็นกนัในชาตินี ้ท่ีคนทัว่ไปปรารถนา มี ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น อนัจะส าเร็จด้วยธรรม 
4 ประการ คือ 

อฏุฐานสมัปทา ถึงพร้อมด้วยความหมัน่ เช่นขยนัหมัน่เพียร เลีย้งชีพด้วยการหมัน่ประกอบการงาน เป็นผู้ขยนัไม่เกียจคร้าน
ในการงานนัน้ ประกอบด้วยปัญญาเคร่ืองสอดสอ่ง อนัเป็นอบุายในการงานนัน้ ให้สามารถท าได้ส าเร็จ 

อารักขสมัปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ (ท่ีหามาได้ด้วยความขยันหมัน่เพียร โดยชอบธรรม) เขารักษาคุ้มครองโภค
ทรัพย์เหลา่นัน้ไว้ได้พร้อมมลู ไมใ่ห้ถกูลกั หรือท าลายไปโดยภยัตา่งๆ 

กลัยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชัว่ อยูอ่าศยัในบ้านหรือนิคมใด ยอ่มด ารงตน เจรจา สนทนากบับคุคลในบ้านหรือนิคมนัน้ 
ซึง่เป็นผู้ มีสมาจารบริสทุธ์ิ ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา 

สมชีวิตา อยู่อย่างพอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลีย้งชีพพอเหมาะ ไม่ให้สรุุ่ยสรุ่ายฟูมฟายนกั 
ไม่ให้ฝืดเคืองนกั ด้วยคดิวา่ รายได้ของเราจกัต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจกัต้องไมเ่หนือรายได้ 

ท่านให้รู้จกัหาทรัพย์ เก็บรักษาทรัพย์ ต้องรู้จกัคบกลัยาณมิตร โดยเฉพาะในครัวเรือน ต้องไมด่ถูกูดหูมิ่นกนั ต้องเอาธรรมเข้า
ตดัสนิ ใครมีธรรมมากกว่าให้ตามคนนัน้ ท่านให้เป็นคูบ่ารมีเหมือนพระเวสสนัดร เอาทานข่มความตระหน่ีความโลภในใจให้
จนหมดทุกๆสิ่งทุกอย่าง เอาเมตตาข่มความโกรธเช่นตอนพระอินทร์มาขอนางมทัรีเป็นต้น สดุท้ายต้องรู้จกัใช้สอยให้พอดี
เหมาะสม เป็นประโยชน์ในภพนี ้ส่วนประโยชน์ในภพหน้า ก็เป็น ศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา เป็นต้น ส่วนประโยชน์อย่างยิ่ง



สงูสดุคือนิพพาน ใช้ปัญญาน าพิจารณาให้พ้นไปจากวฏัฏะนี ้ธรรมะวนันีท้่านมอบให้คณะจาริกเรา ท่านอวยพรให้ได้เป็น
กลัยาณมิตรกนัช่วยเหลือเกือ้กลูกนัและกนัโดยเฉพาะในทางธรรม เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางกนัไปอริยมรรคนี ้

หลงัจากนัน้ท่านมีของท่ีระลกึมอบให้สมาชิกในคณะทกุๆคน เป็นพระจากเชตวนั และมีพระพทุธเมตตาให้ครอบครัวคณุต้อ
เป็นกรณีพิเศษด้วย 

 
ท าบุญวัดไทยพุทธชยันตี(มูลนิธิพุทธชยนัตี ไทย-อินเดีย)ท่ี Sultanpur ระหว่างทางระหว่างสาวตัถีกับพาราณสี ปัจจัย
ท าบญุประมาณ 9000 บาท พร้อมไทยธรรมที่เตรียมไป เราแวะทานอาหารกนัท่ีน่ีด้วย อาหารอร่อยดี ห้องน า้สะอาดพอเพียง 
เป็นท่ีพึง่ของนกัแสวงบญุมาพกัพิงได้จริงๆ ระหวา่งการเดินทาง ครูจารย์เมตตาให้ทกุคนได้สอบถามเร่ืองการปฏิบตัิ ข้อสงสยั 
และประสบการณ์ท่ีได้ระหวา่งทางจาริกบญุครัง้นี ้แล้วท่านก็ตอบและแนะน าให้ท่ีละคนๆ ตลอดเวลากวา่สบิชัว่โมงในรถครับ 

 
คณะเรามาถึงพาราณสีตอนเย็นทุ่มคร่ึงได้เลยแวะล่องเรือแม่น า้คงคากันก่อนเข้า  รร. เพราะจะได้ไม่เสียเวลาตอนเช้า
วนัรุ่งขึน้คงคาไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงมากนกั แตส่ามล้อเป็นไฟฟา้เสียสว่นใหญ่แล้วครับ  

 
9 ธ.ค. ออกจากรร.ท่ีพาราณสีก็เดินทางมายงัสารนาถ ท่ีท่ีพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนา มาถึงท่านอจ.ก็ให้นั่งฟังธรรม
ภาวนา พอสรุปได้สงัเขปดงันี:้- " ธรรมจกัร ท่ีได้เคลื่อนแล้ว" พระพทุธองค์ทรงตรัสรู้ท่ีพทุธคยา มีพระพรหมมาอาราธนาให้สัง่
สอนเวไนยสตัว์ ตัง้ใจจะโปรดอาจารย์ทัง้สองแตก็่สิน้ไปแล้ว จึงพิจารณาเห็นปัญจวคัคีย์ ว่าน่าจะรับได้จึงเดินทางมาหาท่ีป่า
อิสิปตนมฤคทายวนั แสดงธรรมโปรดจนสามารถบรรลธุรรมทัง้ห้ารูป โดยเร่ิงธรรมบทแรกคือ ธรรมจกัรกปัปวตันสตูร จนท า
ให้ท่านโกณฑญัญะ บรรลธุรรมเป็นองค์แรก แต่ท่ีทัง้ห้าองค์ยงัติดอยู่คือ อตัตา ท่ียึดตนเอง มียินดียินร้าย พอใจในความสขุ



อยู่ไม่อาจตดัตนเองผู้ เสวยสขุอยู่ได้ จึงชีใ้ห้เห็นว่าเรามิอาจสัง่หรือควบคมุกายและใจนีไ้ด้ ท่านทรงอธิบายขนัธ์ทัง้ห้าโดย
ละเอียด เช่น กายประกอบจากธาตุ ดิน น า้  ลม ไฟ , แยกแยะ เวทนา จิต ต่อๆไป โดยแสดง อนัตตลักขณสูตร 

(Anattalakkhaṇa Sutta) คือพระสตูรท่ีแสดงลกัษณะ คือ เคร่ืองก าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา เป็นพระสตูรท่ีมีความส าคญั
ท่ีสดุพระสตูรหนึ่ง เน่ืองจากหลงัจากท่ีพระโคตมพทุธเจ้าได้ทรงแสดงพระสตูรนีแ้ล้ว ได้บงัเกิดพระอรหนัต์ในพระบวรพทุธ
ศาสนา 5 องค์ รวมพระพทุธองค์เป็น 6 องค์ ซึง่พระสตูรนี ้มีใจความเก่ียวกบั ความไม่ใช่ตวัตนของ รูป คือ ร่างกาย เวทนา 
คือ ความรู้สกึสขุทกุข์หรือเฉย ๆ สญัญา คือ ความจ าได้หมายรู้ สงัขาร คือ ความคิดหรือเจตนา วิญญาณ คือ ความรู้อารมณ์
ทางตา หู เป็นต้น หรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า อายตนะทัง้ 6 อันได้แก่สัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิน้  กาย และใจ   

ตามด้วยปฏิจจสมุปบาท ( Paticcasamuppāda; สนัสกฤต: Pratītyasamutpāda) เรียกอีกอย่างว่า อิทัปปัจจยตา หรือ 
ปัจจยาการ เป็นหลกัธรรมท่ีอธิบายถึงการเกิดขึน้พร้อมแห่งธรรมทัง้หลายเพราะอาศยักนั, การท่ีสิง่ทัง้หลายอาศยักนัจงึเกิดมี
ขึน้ เช่น ทุกข์เกิดขึน้เพราะมีปัจจยั 12 เร่ืองเกิดขึน้สืบ ๆ เน่ืองกันมาตามล าดบั อธิบายถึงเวทนา ท่ีเกิดจากสิ่งกระทบจาก
ภายนอก ท่ีพอใจ และไม่พอใจ เกิดตญัหา เพิ่มความยดึมัน่ในตวัในตนยิ่งขึน้ ธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดงจงึชีใ้ห้ปัญจวคัคีย์ทัง้
ห้าได้มองเห็นผ่านแสงแห่งธรรมทิง้ความยึดมั่นในตนออกไป แต่ส าหรับเราครูจารย์ให้เรายึดในสัมมัปปธาน 4 คือ 
1. สงัวรปธาน คือ เพียรระวงัยบัยัง้บาปอกศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิด มิให้เกิดขึน้  

2. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้ว  

3. ภาวนาปธาน คือ เพียรท ากศุลธรรมท่ียงัไมเ่กิด ให้เกิดมี  

4. อนรัุกขนาปธาน คือ เพียรรักษากศุลธรรมท่ีเกิดขึน้แล้วให้ตัง้มัน่และให้เจริญยิ่ง  

โดยใช้สติสมาธิท่ีท าให้ใจนีส้ามารถมองเห็นธรรมท่ีเกิดขึน้อารมภ์ท่ีปรากฏตัดดัญหาท่ีจะมาแทรกออกไปเอาปัญญา
พิจารณาปลดปล่อยกิเลส ตญัหา และอปุทานในตวัตนออกไป การจะปฏิบตัิตาม สมัมปธานได้ ต้องมีสติระลึกรู้ มีปัญญา
แยกแยะธรรมต่างๆให้ได้รู้ว่าสิ่งใดคือกศุลสิ่งใดคืออกศุลจึงจะละลดประหารหรือเพียรภาวนารักษาไว้ได้ เบือ้งต้นก็ให้ ฝึกสติ 
สามธิ เช่น จบัลม จบัพทุโธ ไปก่อน คอ่ๆเป็นคอ่ยๆไป จนจิตสงบ ไปเร่ือยๆจนพิจารณา เกิดปัญญาได้ตอ่ๆไป ฝากค าครูจารย์
ไว้คือ "ส ารวม ระวงั" ขอให้พวกเราท่ีมาแสวงจาริกบุญ ณ สงัเวชนียสถานนี ้จนได้บุญกุศล จาก กาย วาจา และใจ อย่าง
เต็มท่ี ให้บญุท่ีเกิดนีส้ง่ผลให้เราได้เห็นธรรมรู้ธรรมตามพระสาวกเหลา่นัน้ด้วยเถิด ...เอาในชาตนีิเ้ลยนะ 

 

 
 ณ วัดไทยสารนาถ เป็นวดัท่ีเก้าของทริปนีค้รับ เราถวายปัจจยัร่วมสร้างถาวรวตัถใุนวดั รวมประมาณ11000บาท
ครับ วัดแห่งนีส้มยัก่อนเราเคยมาพักและช่วยสร้างเสนาสนะหลายครัง้รวมทัง้องค์พระใหญ่ด้วย  มาครัง้นีทุ้กอย่างเสร็จ
สวยงามทัง้อโุบสถหินทราย และพระหินทรายองค์ใหญ่ กราบขออนโุมทนาบญุกบัท่านเจ้าอาวาสเดมิด้วยครับ เพราะปัจจบุนั
ท่านจากไปหลายปีแล้วครับ ท่านมีโครงการสอนเด็กๆชาวอินเดียให้เรียนหนงัสือ มาช่วยงานวดัฯลฯ เป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง 



วดัไทยสารนาถ ตัง้อยู่ท่ีต าบลสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอตุตรประเทศ ประเทศอินเดีย พระครูประกาศสมาธิคณุ (สงัเวียน 
ญาณเส วี) คณะ 25 วดัมหาธาตยุวุราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพฯ ได้ด าริให้สร้างขึน้เพ่ือถวายเป็นพทุธบชูา และตอบแทนพระคณุ
พระเจ้าอโศกมหาราช ท่ีทรงเผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเข้าไปยงัประเทศไทย ท าให้ชาวไทยได้รับ
ความร่มเย็นเป็นสขุจากการนบัถือพระพทุธศาสนามาจนทกุวนันี ้โครงการอนัดบัแรก ปี พ.ศ. 2512 ได้ซือ้ท่ีดิน 1,310 เอเคอร์ 
ประมาณ 32 ไร่ และมอบหมายให้กัลยาณมิตรชาวอินเดีย คือภิกษุศาสนรัศมี หรือพระครูสรวิชัยเป็นเจ้าอาว าส 
• พระครูประกาศสมาธิคณุได้จดัตัง้มลูนิธิมฤคทาย วนัมหาวิหารแห่งประเทศไทย และสมาคมมฤคทาย วนัมหาวิหารแห่ง
ประเทศอินเดีย ตอ่มาเจ้าอาวาสพระครูสรวิชยัได้ซือ้ท่ีดินเพิ่ม ปัจจบุนัวดัมีท่ีดินทัง้สิน้ 40 ไร่ วดัไทยสารนาถมีอโุบสถ 1 หลงั 
ชัน้ใต้ดินเป็นห้องสมดุเสนาสนสงฆ์ เป็นตกึ 2 ชัน้เป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงส่วนกลางเป็นลานสนามหญ้า มีห้องพกั 48 ห้อง ชัน้
ลา่ง 24 ห้อง ชัน้บน 24 ห้อง ทกุห้องมี 2 เตียง มีพดัลม มีห้องน า้ในตวั มีทัง้น า้ร้อนและน า้เย็น มีดาดฟา้พกัผอ่นได้ยามค ่าคืน 
กฏุิกรรมฐาน 277 ห้อง มีขอบเขตโดยเฉพาะ โรงเรียน 1 หลงัอยู่ด้านหน้าวดั เปิดสอนสายสามญัตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาล 1-2 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-12 วดัไทยสารนาถเกิดขึน้ด้วยแรงศรัทธาของชาวพทุธไทย อินเดีย และนานาชาต ิได้รับการดแูล
เป็นพิเศษจากคณุศศิธร ธนานาถ กบัคณุธัมมา อารีราษฎร์ (คณุธัมมา อารีราษฎร์ เสียชีวิตแล้ว) บริเวณวดัร่มร่ืน มีทัง้ไม้
ใหญ่และไม้ดอกเต็มไปหมด เป็นสถานท่ีสงบและเย็นสบาย มีอนุสาวรีย์ของพระครูประกาศสมาธิคุณ ตัง้อยู่กลางสวน
กหุลาบงาม ให้ระลกึถึงคณุงามความดีของท่าน ในฐานะเป็นผู้ก่อตัง้วดัไทยสารนาถ วดัได้สร้าง  "พระพุทธรูปยืนปางประ 

ทานพร" ขึน้มา โดยใช้สถานท่ีด้านหน้า กลางลานกว้างเป็นท่ีตัง้ท่ีสง่างามมาก เหมาะส าหรับผู้
สญัจรไปมาจะเคารพกราบไหว้ คณะกรรมการมลูนิธิมฤคทายวนัมหา วิหาร ได้จ าลองแบบจาก
พทุธศิลป์สมยัคปุตะ ในราวพทุธศตวรรษท่ี 9 ท่ีได้รับการขนานนามว่า "ยคุทองของศิลปะอินเดีย" 
เพราะประติมากรรมสมัยนีไ้ด้รับการพัฒนามาจากสมัยคันธาระและมถุรา ซึ่งเป็นความจริงท่ี
ประติมากรรมสมยันีไ้ด้บรรลถุึงความเป็นประติมากรรมท่ีเหมือนจริง และแสดงความรู้สกึออกมา
เป็นธรรมชาติได้อย่างสมจริง พระพทุธรูปสมยัคปุตะจะเป็นรูปประติมากรรมอนัอ่อนช้อย สง่างาม 

ครองจีวรใสมองทะลไุด้ ท าให้ มองเห็นส่วนสดัสรีระได้ทุกส่วนอย่างชดัเจน พระ โอษฐ์แย้มน้อยๆ พระปรางกลม พระขนง
สงบนิ่ง แสดงถึงความรู้สึกของการมีสุขอย่างสุดยอดจากสมาธิ ออกมาทางพระพักตร์ ท าให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับ
พระพทุธรูปนัน้เป็นสญัลกัษณ์แห่งความกรุณา และเป็นท่ีรวมความรู้อนัแท้จริงเก่ียวกบัตนเอง การจดัสร้างใช้วสัดหุินทรายสี
ชมพจูากเมืองจูนาร์ เป็นหินทรายท่ีมีเนือ้เนียนและละเอียด งดงามท่ีสดุในกระบวนหินทรายด้วยกนั พระพุทธรูปปางปฐม
เทศนาท่ีอยู่ในพิพิธภณัฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดียองค์นัน้ คือเนือ้หินทรายสีชมพจูากเมืองจนูาร์ ท่ียอมรับกนั
ว่าเป็นพระพทุธรูปท่ีสวยงามท่ีสดุในโลก! ความงามตรงนัน้มุ่งตรงสรีระท่ีนุ่มนวล ไปถึงจิตหลดุพ้นแล้ว การ จะแกะสลกัหิน
ก้อนเล็กๆ ให้มองเข้าไปเห็นถึงจิตอนัขาวบริสทุธ์ิได้คงจะไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ท่ีจะกระท าได้ ยิ่งจิตของพระพทุธเจ้าด้วยแล้ว ต้อง
ถือวา่เยี่ยมสดุยอดของโลก 

 



สนามบินเมืองพาราณสี พวกเราชาวสมาชิกคณะจาริกแสวงธรรมทกุคน ได้ร่วมกนักราบท าวตัรขอขมาพ่อแม่ครู
อาจารย์บุญมีถ า้เต่า ท่ีเราอาจล่วงเกินท่าน ทางกาย/วาจา/ใจ รู้หรือไม่รู้ ต่อหน้าหรือลบัหลงั จ าได้หรือจ ามิได้ ก็ดี เพื่อมิให้
เป็นบาปเป็นเวรเป็นภยัตอ่ไป และร่วมกนักราบระลกึในพระคณุท่านในการสัง่สอนพวกเรามาตลอดเส้นทางสายบญุครัง้นี ้

ครูจารย์บญุมี ถ า้เตา่ เมตตาพาคณะเรา27คนเดินทางไปจาริกแสวงบญุ ณ ประเทศ อินเดีย/เนปาล กราบนมสัการ 
สงัเวชนียสถาน ระลึกถึงพระคณุของพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์สาวกของพระพทุธองค์ ท่านน าพาพวกเราสวด
มนต์ ภาวนา นัง่สมาธิ ฟังธรรม ไปตามแตล่ะสถานท่ีท่ีเราไปกราบระลกึในพระคณุของพระบวรพระพทุธศาสนา ท าวตัรเช้า
เย็น ตอบค าถาม ชีน้ าในการปฏิบตัิภาวนาของสมาชิกในคณะ ท าบุญสร้างและบูรณะเสนาสนะวดัวาอารามต่างๆตลอด
เส้นทางทัง้เก้าวดั บริจาคทานให้กบัเพื่อนพี่น้องชาวอินเดีย ร่วมท าบญุให้การรักษาพี่น้องชาวอินเดียและเนปาล ถวายเป็น
พระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ร่วมสร้างวัดไทยรามคาม ฯ ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีขยายออกมาจาก
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ4แสนบาท สว่นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ1.5ล้านบาท รวมๆกนัก็สองล้านบาทได้
ครับ แตถ้่าเทียบกบัสิ่งท่ีเราได้รับนัน้คดิประมาณมิได้จริงๆ ความเมตตาของครูบาอาจารย์สดุประมาณจริงๆ เราไปอินเดีย 35 
ครัง้แล้ว แรกๆไปกบัคณะทวัร์ ได้ไปสวดมนต์ไหวพระ ไหว้สถานท่ีตา่งๆ เอาของตา่งๆไปถวายสงฆ์ก็นบัวา่ดีแล้ว คดิว่าคุ้มกับ
ความล าบากแล้ว แต่ต่อมามีโอกาสไปนัง่ภาวนาตามท่ีต่างๆล าพงัตนเอง ท าให้ได้พบกับสภาวะธรรมท่ีสขุสงบอย่างบอก
ออกมายากนกั แตท่ าให้รู้ซึง้ถึงค าวา่สงัเวชนียสถานมากขึน้ หลงัจากนัน้จึงพยายามจดัการคณะเอง โดยพยายามให้ทกุๆคน
ในคณะได้มีโอกาสมาภาวนาในสถานท่ีวิเศษเช่นนีบ้้าง แต่ก็ยากนกัท่ีจะชีน้ าเพื่อนๆเองได้ ต่อมาครูจารย์บุญมีท่านเมตตา
ชีแ้นะธรรมะให้กบัคณะเรา จึงนบัวา่เป็นโอกาสทองของพวกเราแล้วจริงๆ แตก่ารไปกบัพอ่แม่ครูบาอาจารย์นัน้มิอาจจดัแบบ
ตะลอนทวัร์ได้ เพื่อนๆในคณะจึงต้องเสียโอกาสท่ีจะไปได้หลายๆท่ีในแตล่ะทริปเหมือนแตก่่อนท่ีเราเคยไปได้ เข่นครัง้น่ีเราไป
กนัได้เพียงไม่ก่ีแห่ง และยงัต้องมีเวลาปฏิบตัิภาวนา เหมือนการเข้าหลกัสตูรอบรมท่ีวชัรธรรมสถาน ท่ีค่อนข้างเข็มงวด ท า
ความล าบากให้ทกุๆคนในคณะแล้วนะครับ จงึขอกราบอนโุมทนาบญุกบัทกุๆท่านด้วยนะครับ 

 

 


