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วนัศุกร์ที่ ๒๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 นดัพบกนัท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา ๒๒.๐๐ น. เราเดินทางจากอุดรธานี (บริษทัการบินไทย 

สไมล)์ เท่ียวบิน TG 2011 ถึงสุวรรณภูมิ ๒๐.๔๕ น. ลงจากเคร่ืองบินแลว้ ตรงไปจุดนดัพบเลย โยมพ่ีทองคาํมาถึง

ก่อนเรา หลานๆ (อวน และ นอ้งนาย)ไปรับเราท่ีผูโ้ดยสารขาเขา้ ภายในประเทศ แลว้ช่วยกนันาํสมัภาระ เดิน

มายงัจุดนดัพบ ผูโ้ดยสารขาออก ต่างประเทศ 

วนัเสาร์ที่ ๒๒ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  

- เวลา ๐๑.๑๒ น. เคร่ืองบินแอร์ อินดิโก ( Indi Go Airline ) เท่ียวบิน 6 E 78 ออกจากสุวรรณภูมิ มุ่งตรง

สู่ Kolkata  (แบงค ์สามีของออน ไปส่งถึงบนเคร่ืองบิน ช่วยอาํนวยความสะดวกแก่คณะเราและ

ผูโ้ดยสารอ่ืนๆ จนไดเ้วลาเคร่ืองบินออกเดินทาง ) ใชเ้วลาบินประมาณ  ๒ ชัว่โมง ๒๕ นาที ถึง

สนามบิน Kolkata ตามเวลาทอ้งถ่ิน ๐๒.๐๕ น. (เวลาประเทศอินเดียชา้กว่าประเทศไทย ๑ ชัว่โมง ๓๐ 

นาที)  ผูน้าํทวัร์พาออกจากสนามบินไปท่ีพกัประมาณ ๐๓.๓๐ น. เขา้พกัท่ี  The Pride Hotel หอ้ง 

๘๓๕ (ดีมาก) 

- เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉนัอาหารท่ีภตัตาคาร The Pride Hotel Restaurant 

- เวลา ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางจาก The Pride Hotel ไปสนามบิน Kolkata ( CCU ) 

- เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางโดยสายการบิน Go Business Offers ไปเมืองปัตนะ ( Patna - PAT) 

- เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงสนามบินเมืองปัตนะ 

- เวลา ๑๖.๔๕ น. เดินทางมาถึงวดัอโศการาม สถานท่ีทาํสงัค ายนาคร้ังท่ี ๓ หลงัพุทธปรินิพพานล่วง

แลว้สองร้อยปีเศษ โดยพระราชปรารภ พระเจา้อโศกมหาราช พระราชาธิบดีผูมี้คุณูปการต่อ

พระพุทธศาสนายคุหลงัพุทธปรินิพพานสมยัอยา่งมหาศาล เดิมท่านก็มิไดใ้ส่พระทยัเล่ือมใสในบวร

พุทธศาสนา ท รงเป็นนกัคา้สงครามล่าอาณานิคมแผอ่าํนาจขยายอาณาเขต ตามประวติัจารึกไวว้่า ท่าน

ไดม้าสนทนาธรรมกบัสามเณรนิโครธแลว้จึงเกิดศรัทธาฝักใฝ่ในบุญกศุล วางอาวุธหยดุสงครามหนัมา

กระทาํการบาํรุงพระพุทธศาสนาอยา่งหาผูใ้ดเปรียบปานประมาณมิได ้เราจึงมี หลกัฐานท่ีพระองคท์รง

กาํหนดสร้างไวเ้ป็นอนุสรณ์แด่พระพุทธศาสนาแทนองคพ์ระศาสดาใหด้าํรงคงปรากฏอยูจ่นปัจจุบนั

กาล พุทธศาสนกิจท่ีพระองคท์รงบาํเพญ็เป็นหลกัฐานพอประมวลไดด้งัน้ี 

๑. ราว ๒๓๕ ปีหลงัพุทธปรินิพพาน ทรงเป็นประธานใหก้ารอุปถมัภก์ารทาํสงัคายนาคร้ังท่ี ๓ ณ 

อโศการาม เมืองปาฏลีบุตรน้ี ดว้ยปรารภเหตุเดียรถียป์ลอมบวชเขา้มาในพระพุทธศาสนาแลว้พา

กนักระทาํย ํา่ยทีาํลายพระวินยั ประชุมพระอรหนัตท์ั้งหลายจาํนวน ๑,๐๐๐ รูป ใชเ้วลา ๙ เดือนจึง

สาํเร็จ 
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๒. ทรงมีวิสยัทศัน์กวา้งไกล มองเห็นอนัตรายในอนาคตกาลจะพึงเกิดมีแก่พระพุทธศาสนาในแดน

ชมพทูวีป จึงทรงส่งสมณทูตนาํพระพุทธศาสนาออกไปประดิษฐานยงัแว่นแควน้แดนต่างถ่ิน ถึง 

๙ สาย ทางสุวรรณภูมิน้ีไซร้ท่านกล่าวไวใ้นตาํราว่านาํมาโดยพระอรหนัต ์ ๒ รูป คือพระโสณะ 

๑  พระอุตระ ๑ 

๓. ทรงสร้างถาวรวตัถุเป็นหลกัฐานสกัขีพยานแทนองคพ์ระบรมศาสดา ดว้ยปักเสาศิลาไวท้ัว่แดนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพุทธประวติัและท่ีโดยเสด็จไปบาํเพญ็พุทธกิจ เรียกกนัจนติดปากว่า “เสาหินพระเจา้

อโศก” เป็นท่ีรู้และเขา้ใจกนัถว้นทัว่ ทั้งทรงโปรดใหส้ร้างพระสถปูเจดียแ์น่นหนาใหญ่โตเป็น

นิมิตกาํกบัไวทุ้กสถานท่ีอีกดว้ย 

๔. ทรงสร้างวิหาร(อาราม) ถวายเป็นหลกัฐานไวท้ัว่แดนมคธ กาํหนดนบัโดยประมาณว่าได้

๘๔,๐๐๐๐ แห่ง เท่าจาํนวนพระธรรมขนัธค์าํสอนในบวรพุทธศาสนา จนรัฐน้ีไดส้มญัญาขนาน

นามว่ารัฐพิหาร(Bihar) มาจนปัจจุบนั 

- ความสาํคญัของสถานท่ีแห่งน้ี เกิดแต่พระมหากรุณาธิคุณอนัใหญ่หลวงของพระเจา้อโศกมหาราช ดงั

พรรณนามาโดยยอ่พอใหท่้านผูอ่้านไดท้ราบ เพ่ือรําลึกนึกถึงมหาอุปการของพระองค ์เราจึงมีโอกาส

มาพิสูจน์พระพุทธวจนะท่ีทรงตรัสกบัพระอานนท ์ ในวนัท่ีจะเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ว่าดว้ยเร่ื อง

สงัเวชนียสถาน ๔ ตาํบล กบัทั้งไดมี้โอกาสมาตามรอยพระยคุลบาทการประกาศพระพุทธศาสนา ก็ได้

ถาวรวตัถุท่ีมหาราชผูน้ี้ทรงกาํหนดนิมิตสร้างเป็นสกัขีพยานไว ้นิมิตท่ีสาํคญัอนัผูจ้กัศึกษา

ประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาใหค้วามสาํคญัเป็นหลกัฐานมัน่คงเห็นจะไดแ้ก่เสาหินพระเจา้อโศกน้ี

แหละเป็นเบ้ืองตน้ วดัอโศการามแห่งน้ีก็มีเสาหินปรากฏอยู ่แต่ถกูทาํลายหกั เป็นท่อนนอนอยูใ่น

ลกูกรงเหลก็ท่ีทางการรักษาไว ้ทราบว่าท่อนโคนยงัคงฝังอยูใ่นพ้ืนดินท่ีปัจจุบนัมีนํ้ าท่วมขงั หญา้รก 

เม่ือคณะเรามาถึงท่ีน่ีฝนตกพรําเลก็นอ้ย จึงไม่ไดบุ้กเขา้ไปสาํรวจ เพราะเพ่ิ งมาถึงวนัแรกเป็นห่วง

สุขภาพจาํเป็นตอ้งรักษาไว ้ เม่ือชมแก่ความพอใจแลว้ ออกเดินทางไปเมืองราชคฤห์ 

- เวลา ๐๒.๐๐ น. ถึงเมืองราชคฤห์ เขา้พกั Rajgir Residency, Rajgir หอ้ง ๒๐๑ 

 

วนัอาทิตย์ที่ ๒๓ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- คืนน้ีคณะเรามาพกัเมืองราชคฤห์ ซ่ึงเป็นแดนพุทธภูมิท่ีมีความสาํคญัมากแห่งหน่ึง แมส้ถานท่ีแห่งน้ี

จะไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในสงัเวชนียสถาน ๔ ตาํบลกต็าม แต่ตามความเห็นของเราแลว้เมื องน้ีมีความสาํคญั

ต่อพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกผนวชก่อนตรัสรู้ จวบจนกระทัง่หลงัพุทธปรินิพพาน เห็นว่าควรจะกล่าว

ใหท่้านผูส้นใจใคร่ศึกษาไดท้ราบไวบ้า้งพอสงัเขป 

-  เมืองราชคฤห์ แควน้มคธ ในยคุพุทธกาลมีพระเจา้พิมพิสารเป็นพระราชธิบดี นบัเป็นแควน้ท่ีมัน่คง 

และมัง่คัง่แควน้หน่ึงในยคุนั้น ท่ีว่ามัน่คงนั้นสาเหตุสาํคญัเน่ืองจากเมืองราชคฤห์มีปราการธรรมชาติ
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ป้องกนัการรุกรานของศตัรูภายนอกอยา่งดีเยีย่ม คือมีเทือกเขา ๕ ลกูลอ้มรอบเมืองเป็นกาํแพงท่ีมัน่คง

แข็งแรง จนไดรั้บสมญานามว่าปัญจคีรีนคร อนัหมายถึงนครภูเขา ๕ ลกู ท่ีมีช่ือว่า บณัฑุวะ      เวภาระ  

เวปุลละ คิฌชกฏู  และอิสิคิริ เทือกเขาทั้ง ๕ แมปั้จจุบนัก็ยงัออกช่ือเรียกเฉกเช่นคร้ังพุทธกาล นั้น 

ยกเวน้ภูเขาอิสิคิริ ท่ีผดิเพ้ียนเปล่ียนแปลงมาเป็นรัตนะคีรี  

- ประการต่อมานั้นคือมีพระราชาผูป้กครองท่ีฝักใฝ่ในทางธรรม พระเจา้พิมพิสารนั้นในสมยัคร้ังยงัเป็น

พระราชกุมาร ทรงตั้งความปรารถนาเฉพาะพระองคไ์ว ้๕ ประการ คือ 

๑. ทรงปรารถนาจกัไดเ้ป็นพระราชาแห่งมคธ 

๒. ทรงปรารถนาใหพ้ระอรหตัน์มาสู่ยงัแควน้มคธ 

๓. ทรงปรารถนาจกัไดน้ัง่ใกลพ้ระอรหนัตน์ั้น 

๔. ทรงปรารถนาใหพ้ระอรหนัตน์ั้นแสดงธรรมใหฟั้ง 

๕. ทรงปรารถนาใหพ้ระองคเ์กิดปัญญารู้ถึงในธรรมท่ีพระอรหนัตน์ั้นแสดงใหฟั้ง 

- เม่ือทราบถึงความปรารถนาเฉพาะพระองคท์ั้ง ๕ ประการน้ีแลว้ ก็คงจะมอง เห็นไดว้่าทรงมีพระ

อุปนิสยัฝักใฝ่ในทางธรรมมาแต่ยงัทรงพระเยาว ์ และเม่ือความปรารถนาประการแรก สมประสงคแ์ลว้ 

พระองคก์็เคารพบูชาศาสดาทั้งหลายท่ีประกาศตนว่าเป็นอรหนัตบุคคลมาโดยตลอด ฉะนั้น เมือง

ราชคฤห์ในยคุสมยัของพระเจา้พิมพิสาร จึงเป็นท่ีชุมนุมของลทัธิคณาจารยท่ี์ มีช่ือเสียงต่างๆ มากมาย 

เช่น สญัชยัปริพาชก ชฎิลผูถึ้งพร้อมดว้ยการบูชาไฟ ท่านอาฬารดาบส  และอุทกดาบส เป็นตน้ เม่ือเอก

ราชมัน่คง พระราชาตั้งมัน่อยูใ่นธรรมแลว้ ราชคฤห์จึงเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายระหว่างประเทศดว้ย 

อาจกล่าวไดว้่าเป็นศนูยร์วมแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางดา้นการเมือง การเศรษฐกิจ และการศาสนา 

ท่ีสาํคญัแห่งหน่ึงในชมพทูวีปแต่สมยัปฐมโพธิกาล 

- ดว้ยเหตุดงักล่าว เม่ือแรกออกเสด็จมหาภิเนษกรมณ์ จึงทรงมุ่งมาเมืองราชคฤห์เพ่ือแสวงหาอาจารย์

ผูว้ิเศษตามข่าวโฆษณา ทรงพิจารณาเลือกเห็นว่าท่านอาฬารดาบส และอุทกดาบส ทั้งสองน้ีน่าเล่ือมใส 

จึงเขา้ขอมอบกายถวายตวัเป็นศิษยเ์ขา้ศึกษา ไม่นานวนัท่านก็ทราบว่าหาใช่ทางไม่ สูงสุดยอดแห่งวิชา

ของอาจารยไ์ซร้นั้นเพียงแค่สมาบติั ๘ อนัเป็นโลกียฌาน ยงัไม่ส้ินซ่ึงกามกิเลส จึงเสด็จหลีกลาจาก

พระอาจารยไ์ป ในสมยันั้นพระเจา้พิมพิสารทรงทราบข่าว จึงเสด็จจากพ ระราชมณเฑียรมาทรงสนทา

ธรรมสากจัฉากบัพระมหาบุรุษ เม่ือทรงทราบความประสงคโ์ดยส่วนท่ีสุดแลว้ว่าทรงปรารถนาพระ

สมัมาสมัโพธิญาณ พระจอมแผน่ดินถ่ินมคธจึงขอคาํปฏิญญาณว่าหากพระมห าบุรุษไดส้าํเร็จเป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้ดงัปรารถนาแลว้ไซร้ ขอไดท้รงพระกรุณาเสด็จมาโปรดข้ าพระองคด์ว้ยเถิด

พระพุทธเจา้ขา้ ทรงรับปฏิญญาแลว้จึงถวายพระพรลาจาริกไปแสวงหาโมกขธรรม จนล่วงกาลผา่นไป 

๖ ปี หลงัจากตรัสรู้พระอนุตระสมัมาสมัโพธิญาณอนั อุดมดว้ยวิสุทธิคุณวิเศษสุด ทรงแสดงปฐม

เทศนาจนบงัเกิดปฐมสาวก ยงัพระรัตนตรัยใหบ้ริบูรณ์แลว้ พระโลกเชษฐจึ์งเสด็จมายงัราชคฤห์ธานี 
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ตามท่ีไดรั้บปฏิญญาไวก้บัพระราชาธบดีพิมพิสาร คร้ังกระนั้นทา้วเธอไดฟั้งพระธรรมเทศนาจนบรรลุ

ธรรมาพิสมยั พระทยัตั้งมัน่อยูใ่นโสดาปัตติผล จึงทรงประกาศความปรารถนาทั้ง ๕ ประการส่วน

พระองคแ์ก่พระศาสดา ว่าความปรารถนาของขา้พเจา้สมบูรณ์แลว้ทั้ง ๕ ประการในวนัน้ี ทั้งทรงมี

มนสัเล่ือมใสถวายเวฬุวนักลนัทกนิวาปสถาน พระราชอุทยานส่วนพระองคแ์ด่พระบรมศาสดา เป็น

ปฐมอารามในพระพุทธศาสนาน้ี  

- ณ พระวิหารเวฬุวนั น้ี ตามพุทธประวติัยงัเป็นท่ีอุบติัการบรรพชาอุปสมบทของพระอคัรสาวกขวา-

ซา้ย คือพระอุปติสสะ ต่อมาคือพระสารีบุตร และพระโกลิตะ ต่อมาคือพระโมคคลัลานะ ยงัเป็น

สถานท่ีท่ีมีการประชุมคร้ังใหญ่อนัประกอบดว้ยองค ์ ๔ โดยมีพระบรมศาสดาเป็นประธาน เรียกขาน

กนัว่าจาตุรงคสนันิบาต ในวนัเพญ็เดือน ๓ เป็นปฐมเหตุใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ระทาํมาฆบูชารําลึกถึง

พระบรมศาสดากบัพระอรหนัต ์๑,๒๕๐ รูปผูร่้วมสโมสรสนันิบาต ณ กาลคร้ังนั้น อีกดว้ย 

- เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะของเราออกเดินทางจากท่ีพกัไปภูเขาคิชฌกฏู สวดมนตท์าํว ั ตรเชา้ท่ีน่ี แลว้

สาธยายภิกขุอปริหานิยธรรมสูตร นัง่สมาธิ- ภาวนา ประมาณ ๑๐ นาที แลว้ออกเดินทางไปวดัเวฬุวนั

(ระหว่างทางแวะชมวดัชีวกมัพวนั และตโปทาราม )  สวดมนต-์นัง่สมาธิ ภายในวดัพระเวฬุวนั 

พอสมควรแก่เวลา จึงกลบัท่ีพกั 

- อน่ึง บนยอดเขาคิฌชกฎู มีพระคนัธกุฎีปรากฏเป็นหลกัฐานอยู ่เพราะเม่ือคร้ังประทบัอยู ่ณ กรุง

ราชคฤห์นั้น ทรงโปรดท่ีจะเสด็จมาประทบัอยู ่ณ ท่ี น้ีบ่อยคร้ัง พระสารีบุตรซ่ึงตามเสด็จมาปรนนิบติั

พระศาสดาก็ไดม้าสาํเร็จพระอรหตัตผล ณ ถ ํ้าสุกรขาตา เขาคิฌชกูฏ น้ี และในปัจฉิมโพธิกาลเม่ือเสด็จ

มาท่ียอดเขาน้ี ก็ทรงตรัส  ภิกขุอปริหานิยธรรมสูตร คือ ธรรมอนัไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความเส่ือม ๗ 

ประการแก่เหล่าภิกษุ ซ่ึงพระธรรมเทศนาน้ีทรงเคยแสดงโปรดกษตัริยลิ์จฉวี เมืองเวสาลี ซ่ึงปกครอง

กนัแบบราชสภาแต่คร้ังปฐมโพธิกาล โดยช่ือว่า อปริหานิยธรรมสูตร และกษตัริยเ์หล่านั้นก็ถือเป็น

ธรรมราชาใชเ้ป็นเนติปกครองกนัมาดว้ยมัน่คงตลอดชัว่พุทธกาลสมยั จนตอ้งเสียเอกราชใหแ้ ก่มคธใน

เพราะแตกสามคัคีกนั ผล คือ ความยอ่ยยบัพินาศนาํความวิบติัมาสู่กนัและกนัดว้ยสาเหตุจากการแตก

สามคัคีกนัเองเป็นธรรมอุทาหรณ์ ดงัน้ี คุณครูชิต บุรทตั จึงไดน้าํมาประพนัธด์ว้ยฉนัทลกัษณ์ ช่ือ 

สามคัคีคาํฉนัท ์มีความไพเราะเพราะพร้ิงมาก ทั้งแฝงดว้ยคุณค่าของธรรมะขั้นพ้ืนฐานแต่ลึกซ้ึงถึงเร่ือง

ความสามคัคี ท่ีจะตอ้งอบรมปลกูฝังใหเ้กิดมีในสงัคมทุกระดบั หากแตกสามคัคีกนัเองเม่ือไรความยอ่ย

ยบัจะมาเยอืน เราโชคดีไดท้นัเรียนวรรณกรรมเร่ืองน้ีสมยัเรียนหนงัสือชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทั้ง

เร่ืองจนจบเล่ม เพราะอยูใ่นหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว้  บทข้ึนตน้ท่ีท่านผูป้ระพนัธ์

พรรณนาพระบรมมหาราชวงัดว้ยวสนัตดิลกฉนัท ์ไพเราะจบัใจเรายงัจาํไดจ้นทุกวนัน้ี 
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- บุคคลสาํคญักบัพระพุทธศาสนาอีกท่านหน่ึงท่ีควรเอ่ยนามถึงท่านคือคุณพ่อหมอชีวก ผู ้ ถวายสวน

มะม่วงแด่พระศาสดาเป็นอารามา นามว่า ชีวกมัพวา ราม หรือ ชีวกมัพวนั ซ่ึงเราให้ จอดรถแวะชมซาก

อารามของท่านเม่ือลงจากเขาคิฌชกฏู เพราะเป็นทางผา่น 

- เราขอกล่าวถึงเร่ืองความสาํคญัของเมืองราชคฤห์ แควน้มคธ ทั้ งท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ี พอ

เป็นเกร็ดความรู้โดยสงัเขปเพียงเท่าน้ี สาํหรับผูใ้คร่ศึกษาสามารถคน้ควา้หาเพ่ิมเติมเอาเองไดต้าม

ปรารถนา และขอปิดทา้ยดว้ยความสาํคญัของเมืองน้ีเม่ือหลงัพุทธปรินิพาน ๓ เดือน คณะสงฆไ์ดเ้ลือก

เอาถ ํ้าสตัตบรรณคูหา เวภารบรรพต เมืองราชคฤห์ แห่งน้ีเป็นสถานท่ีกระทาํปฐมสงัคายนา โดยมีพระ

เจา้อชาตศตัรูราชา โอรสพระเจา้พิมพิสาร  ซ่ึงเป็นพระเจา้แผน่ดินองคต่์อมาทรงเป็นประธานฝ่าย

ฆราวาส ใหก้ารอุปถมัภบ์าํรุงพระอรหนัตผ์ูเ้ขา้ประชุมคร้ังนั้นจาํนวน ๕๐๐ รูป ตลอดระยะเวลา ๗ 

เดือน จนสาํเร็จ พระพุทธศาสนาจึง ปรากฏปริยติัธรรมเป็นหลกัฐานมาจนปัจจุบนักาล ดว้ยปฐม

เหตุการทาํสงัคายนาคร้ังนั้น  

- เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉนัภตัตาหารท่ี Rajgir Residency Restaurant 

- เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปนมสัการหลวงพ่อองคด์าํ – เท่ียวชมมหาวิทยาลยันาลนัทา 

- เวลา ๑๔.๒๐ น. ออกเดินทางจากนาลนัทาไปไวสาลี (ระยะทางนาลนัทา-ไวสาลี ประมาณ ๑๖๘ กม.) 

- เวลา ๒๐.๑๐ น. ถึงไวสาลี เขา้พกัท่ี Vaishali Residency Hotel หอ้ง ๓๐๑ 

 

วนัจนัทร์ที่ ๒๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางจากท่ีพกั ถึงเกสรียาเจดียเ์วลา  ๐๘.๑๓ น. เจดียน้ี์สร้างโดยกษตัริยลิ์จฉวี 

ปรารภเหตุ เม่ือคราวท่ีพระองคจ์ะเสด็จไปปรินิพพานท่ีกุสินารา กษตัริยลิ์จฉวีตามส่งเสด็จ พอพน้เขต

แดนไวสาลีจะเขา้เขตกุสินารา แควน้มลัละ พระ ศาสดามีพระพุทธบญัชาใหก้ษตัริยลิ์จฉวีเสด็จกลบั 

ดว้ยเกรงว่าจะเกิดความเขา้ใจผดิระหว่างกษตัริยส์องพระนคร พร้อมทั้งประทานบาตรใหเ้ป็นอนุสรณ์ 

ต่อมากษตัริยลิ์จฉวีจึงสร้างพระเจดียน้ี์เพ่ือบรรจุบาตรของพระบรมศาสดา พระเจดียน้ี์กล่าวกนัว่าใหญ่

และสูงท่ีสุดในประเทศอินเดีย แ ต่พงัทลายลงมาเพราะเหตุการณ์แผน่ดินไหว นกัโบราณคดีของ

องักฤษมาขุดคน้พบบาตรของพระบรมศาสดา แลว้นาํไปไวท่ี้ประเทศองักฤษ มคัคุเทศกเ์ล่าว่าปัจจุบนั

ยงัอยูใ่นพิพิธภณัฑป์ระเทศองักฤษ เรายเุสริมว่า รัฐบาลอินเดียควรจะเรียกร้องขอคืนกลบัมา  คณะของ

เราสวดมนตท์าํวตัรเชา้ กระทาํประทกัษิณพระเจดียห์น่ึงรอบ 

- เวลา ๐๙.๑๕ น.  ออกเดินทางจากเกสรียาไปป่ามหาวนั ใชเ้วลา ๒ ชัว่โมงพอดี ถึงป่ามหาวนัเวลา 

๑๑.๑๕ น. สวดมนต-์นัง่สมาธิสกัครู่ เดินชมบริเวณและถ่ายภาพตามอธัยาศยั แลว้ออกเดินทางไป

ภตัตาคาร  
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- ป่ามหาวนั เดิมเป็นกฏูาคาร (ท่ีประชุมสภา) ของเหล่ากษตัริยลิ์จฉวี เม่ือเมืองไวสาลีเกิดภยั สุดท่ีจะ

แกไ้ขได ้ (ในพรรษาท่ีสองแห่งการตรัสรู้) จึงส่งอาํมาตยไ์ปทูลเชิญเสด็จพระบรมศาสดามาโปรด เม่ือ

พระพุทธองคเ์สด็จมาถึงพร้อมกบัหมู่สงฆ ์ปรากฏฝนตกลงมาอยา่งหนกั ทุพภิก ขภยั โรคภยั และ       

อมนุษยภยั ก็ปลาสนาการส้ิ นไป พระพุทธองคท์รงตรัสรัตนสูตร ใหพ้ระอานนทท์รงจาํนาํไปสาธยาย 

ทาํนํ้ าพระพุทธมนตป์ระพรหมทัว่ทั้งพระนครไวสาลี เหล่ากษตัริยลิ์จฉวีจึงนอ้มเกลา้ถวายกฏูาคารแด่  

พระองคใ์หเ้ป็นท่ีประทบั ทั้งยงัทรงตรัสธรรมอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความไม่เส่ือม (อปริหานิยธรรม ๗ 

ประการ) ประทานแก่พวกเหล่ากษตัริยลิ์จฉวีเป็นหลกัในการบริหารและปกครองประเทศชาติและ

ประชาชนอีกดว้ย ในพระวสัสาท่ี ๔๕ อวสานสุดแห่งพุทธกาล เสด็จมาจาํพรรษา ณ เวฬุวคาม เมือง        

เวสาลีน้ี พอถึงวนัมาฆบูชาก็ทรงปลงพระชนมายสุงัขาร ( ณ ปาวาลเจดีย ์) แลว้ตรัสใหพ้ระอานนทแ์จง้

ข่าวใหภิ้กษุท่ีจาํพรรษาอยูใ่นเขตเม่ือไวสาลีทราบ พร้อมนดัใหม้าประชุมกนัท่ีป่ามหาวนัก่อนท่ีจะมุ่ง

หนา้เดินทางไปกุสินารา คร้ังกระนั้น พระศาสดาทรงแสดง อภิญญาเทสิตธรรม, โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

ประการ ทรงสัง่สอนในสงัเวคกถาและอปัมาทธรรม แก่เหล่าภิก ษุบริษทัท่ีมาประชุม ณ ป่ามหาวนัใน

กาลคร้ังนั้น ก่อนท่ีจะเสด็จไปบา้นภณัฑุคาม (ทรงแสดง ศีล สมาธิ ปัญญา ) เสด็จผา่นไปบา้น หตัถี

คาม  บา้นอมัพุคาม  บา้นชมัพุคาม แลว้เสด็จต่อไปยงัโภคนคร  ประทบัอยู ่ณ อานนัทเจดีย ์ในเขตโภค

นคร ทรงตรัสเทศนามหาปเทส ๔ ฝ่ายพระสูตร ความวา่ “ถ้าจะมีภิกษุมาอ้างพระศาสดากดี็ อ้างสงฆ์ 

อ้างคณะ อ้างบุคคล กดี็ แล้วแสดงว่า นีเ้ป็นธรรม นีเ้ป็นวินัย เป็นสัตถศุาสนา ดังนี ้แก่ผู้ใด เธอผู้ได้ฟัง 

อย่างพึงยินดีรับภาษิตของผู้มาอ้างน้ัน และ อย่าพึงห้ามภาษิตน้ันก่อน ให้พึงเรียนบทพยญัชนะให้

แน่นอนแล้ว พึงสอบในสูตร พึงเทียบได้กันในวินัย ถ้าภาษิตน้ันไม่สอบในสูตร ไม่เทียบกันได้ในวินัย

แล้วไซร้ พึงเข้าใจว่ามิใช่คาํของพระผู้มีพระภาค เธอผู้นีรั้บมาผิด จาํมาเคล่ือนคลาดแน่แล้ว  ต่อเม่ือใด

มาสอบในพระสูตร และเทียบในวินัยกไ็ด้กัน ไม่ผิด ไม่เคล่ือนคลาด เม่ือน้ัน พึงลงความสันนิ ษฐานว่า 

นีค้าํของพระผู้มีพระภาคแน่แล้ว เธอผู้นีรั้บมาด้วยดีไม่วิปริต”  จากนั้นจึงเสด็จไปยงัปาวานคร ประทบั

อยู ่ณ ป่าไมม้ะม่วงของนายจุนทะ บุตรนายช่างทอง (จุนทกมัมารบุตร) 

- เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉนัภตัตาหาร  

- เวลา ๑๒.๔๐ น.  ออกเดินทางไปปาวาลเจดีย ์สถานท่ีพระพุทธองคท์รงปลงพระชนมายสุงัขาร ชมซาก

สถปูพอสมควรแก่เวลาแลว้ ออกเดินทางไปพุทธคยา ( ระยะทางปาวาเจดีย–์พุทธคยา ประมาณ ๑๕๐ 

ก.ม.) 

- เวลา ๑๙.๓๐ น. ถึงพุทธคยา คณะของเราตั้งใจเตรียมจะสวดมนตท์าํวตัรเยน็ใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ พอ

ไปถงึสักครู่ มีเจ้าหน้าที่สํานักพระราชวงัมาแจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จเป็นการ

ส่วนพระองค์มานมัสการต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยพระองค์ท่านตั้งพระทัยมา สวดมนต์และนั่งภาวนา

อธิษฐานจติ หากคณะของเราประสงค์จะสวดมนต์และนั่งภาวนาร่วมกบัพระองค์ท่าน พระองค์ท่าน
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ยนิดี แต่ทรงขอร้องว่าไม่ต้องเปล่งเสียงทรงพระเจริญเวลาพระองค์ท่านเสด็จมาถงึ และกรุณางดการ

ถ่ายภาพและบันทึกวดีีโอ ถา้หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก คณะของเรานัง่ดา้นขวาตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

เจา้หนา้ท่ีปูอาสนะรับรองถวายพระองคท่์านดา้นซา้ยตน้พระศรีมหาโพธ์ิ สกัครู่เดียวพระองคท่์ านก็

เสด็จมาถึง เสด็จผา่นตรงท่ีคณะของเรานัง่อยู่  แลว้ผา่นเลยไปยงัสถานท่ีท่ีเขาจดัถวาย ท่านเจา้คุณพระ

ราชรัตนะรังสี พระธรรมทูตไทยประจาํประเทศอินเดียเป็นผูถ้วายการตอ้นรับและนาํสวดมนต ์แลว้นัง่

สมาธิภาวนา คณะของเราจึงมีโอกาสไดส้วดมนตแ์ละนัง่สมาธิภาวนาร่วมกบัพระองค์ ท่านจนเสร็จพิธี

การ แลว้ยงัไดเ้ดินตามส่งเสด็จข้ึนไปบนลานพระเจดียพุ์ทธคยา  หนา้สาํนกังานมหาโพธิสมาคม เม่ือ

เวลา ๒๑.๓๐ น. เม่ือเสด็จผา่นเราก็ทรงกระทาํอญัชลี และทรงแยม้พระสรวลใหก้บัทุกคนท่ีเฝ้ารับ-ส่ง

เสด็จ ยงัความปลาบปล้ืมปีติยนิดีแก่ชาวคณะเราทุกคน จนทาํเอาบางคนลืมหิวขา้วเยน็กนัไปเลย 

- เวลา ๒๒.๐๐ น. เขา้ท่ีพกั Bodhgaya Regency, Bodhgaya  หอ้ง ๑๐๑ 

 

วนัอังคารที่ ๒๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ต่ืนนอนแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. เวลา ๐๔.๓๐ น. เรา จอ้ย ตอ้ย วรธรรม ยุย้  และจ๋ิม พากนั เดินจากไปตน้

พระศรีมหาโพธ์ิ  ไป ถึงก่อนเวลาประตูเปิด ยนืรอสกัครู่ประตูจึงเปิด (กาํหนดเปิดเวลา ๐๕.๐๐ น.) พา

กนัสวดมนตท์าํวตัรเชา้แลว้นัง่สมาธิ จนใกลเ้วลาท่ีคณะทวัร์นดัหมาย (๐๗.๓๐ น.) จึงทาํประทกัษิณ

รอบพระเจดีย ์ ๓ รอบ เดินรอบแรกใบโพธ์ิตกลงมาตรงหนา้เราหน่ึงใบ  จึงเก็บเอา มาถึงท่ีพกัเวลา 

๐๗.๐๐ น. 

- ตามเวลานดัหมาย ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางพากนัไปดงคสิริ ซ่ึงอยูห่่างจากแม่นํ้ าเนรัญชราประมาณ ๑๐ 

กม. เช่ือกนัว่าเป็นสถานท่ีพระมหาสตัวท์รงบาํเพญ็ทุกรกิริยา ทรมานตนใหล้าํบาก ท่ีเรียกว่า         อตัต

กิลมถานุโยค ตามคตินิยมของนกัพรตยคุนั้น ซ่ึงเช่ือว่าเป็นวิธีท่ีจะขจดัขดัเกลากิเลสทาํตนใหพ้น้จา ก

ทุกขไ์ด ้แต่ทรงกระทาํบาํเพญ็ยิง่กว่านกับวชในยคุเดียวกนั โดยมีปัญจวคัคียท์ั้ง ๕ เฝ้าปฏิบติัเป็นสกัขี

พยานการบาํเพญ็เพียรของพระองค ์ตลอดระยะเวลา ๖ ปี เกือบส้ินชีพ จนเกิดธรรมนิมิตข้ึนมาสอน

พระองค ์อุปมาดงัพิณสามสาย (ตามตาํราว่าเทวดามาแสดงนิมิตใหป้รากฏ) สายท่ีตึงเกินมีแต่จะขาดท้ิง

เสียเปล่า หยอ่นยานเกินไปก็ไร้ค่า สายพิณท่ีตั้งระดบัเสียงไวพ้อเป็นกลางๆ เท่านั้นจึงจะใชก้ารไดดี้ ดีด

ไดไ้พเราะ การทรมานตนใหล้าํบากนั้นเหลวไหลไร้สาระ การคลุกคลีอยูด่ว้ยกามคุณ ๕ ลว้นแต่เร่ือง

เหลวไหล หาประโยชน์มิได ้จะตอ้งทางสายกลางเท่านั้นจึงจะเ กิดประโยชน์แท ้ทรงพิจารณาเห็นตาม

เป็นจริงเช่นนั้นแลว้ จึงทรงเลิกกระทาํทุกรกิริยา ลงจากดงคสิริมุ่งตรงไปยงัเนรัญชรานที 

- ระหว่างท่ีเรากบัชาวคณะ(บางท่าน) เขา้ไปนมสัการภายในถํ้าท่ีบาํเพญ็ทุกรกิริยา เกิดโกลาหล อยูป่าก

ทางก่อนเดินบนัไดข้ึนถํ้า เรามาทราบต่อเม่ือลงมาข้ึนรถแลว้ กล่าวคือ คณะคนไทยไปแสวงบุญ

เช่นเดียวกบัเรา (ซ่ึงเดินสวนทางลงไปตอนคณะเราเดินข้ึน) เม่ือไปกลบัถึงรถแลว้สมาชิกซ่ึงเป็นพระ
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หายไป ๑ รูป จึงพากนัเดินกลบัข้ึนมาคน้หา พบประตูหอ้งสุขาหนา้วดัพุทธธิเบตปิดอยู ่ร้องเรียกไม่มี

เสียงตอบ จึงพั งประตูเขา้ไป พบท่านหมดสติอยูใ่นนั้น คุณวรธรรม ซ่ึงมีความรู้ทางดา้นแพทยแ์ผน

ไทย และชาวคณะเราซ่ึงอยูใ่นเหตุการณ์จึงช่วยกนัปฐมพยาบาล แต่ก็ไม่เป็นผล เขาจึงเรียกรถฉุกเฉิน

มานาํส่งโรงพยาบาล เราแอบถามวรธรรมว่า มีหวงัไหม เธอตอบว่า ถา้รอดก็ปาฏิหาริย ์สนันิษฐานว่า

หวัใจวายกระทนัหนั เราทราบความจากพระธรรมทูตในตอนคํ่าแต่เพียงว่าเป็นพระจากจงัหวดั

หนองคาย แต่ไม่ทราบว่าท่านอยูว่ดัอะไร 

- จากนั้นคณะของเราเดินทางไปบา้นนางสุชาดา ซ่ึงมีภูมิลาํเนาอยูริ่มแม่นํ้ าเนรัญชรา ผูถ้วายขา้ว

มธุปายาสแด่พระมหาสตัวใ์นวนัตรัสรู้นั้น กล่าวคือ นางปรารถนาบุ ตรชายคนหวัปี จึงไดไ้ปบนต่อ

เทวดาท่ีตน้ไทรใหญ่ริมแม่นํ้ านั้น  

ขอแทรกคติเร่ืองน้ีเพ่ือใหท่้านผูส้นใจกระจ่างชดัเจนข้ึน คติของคนฮินดู ถือกนัว่าถา้ตระกลูใดไม่มี

ลกูชาย ตายไปแลว้จะตอ้งตกนรกขุมปุตตะ และหญิงใดหากไม่สามารถใหบุ้ตรแก่สามีแลว้ไซร้ สามี

สามารถส่งนางกลบัตระกลูเดิม หรือมีภรรยาใหม่ได ้เหตุดงัน้ี หญิงทั้งหลายเม่ือแต่งงานไปสู่ตระกลู

สามีแลว้ ยอ่มปรารถนาท่ีจะไดบุ้ตรชาย  นางสุชาดาก็ตกอยูใ่นฐานะเช่นนั้น เม่ือนางไดบุ้ตรสม

ปรารถนาแลว้ จึงพร้อมดว้ยบ่าวไพร่หุงข่าวมธุปายาสไปบวงสรวงเทวดาท่ีตน้ไทรในเชา้วนัข้ึน ๑๕ 

คํ่า เดือน ๖ บงัเอิญเพลานั้น พระมหาโพธิสตัวท์รงสนานพระวรกายในแม่นํ้ าเสร็จแลว้ เสด็จมา

ประทบันัง่พกัผอ่นอยู ่ณ โคนตน้ไทรนั้น นางสุชาดาเห็นพระลกัษณาการแลว้เกิดศรัทธาเล่ือมใสเป็น

ยิง่นกั จึงนอ้มนาํขา้วมธุปายาสพร้อมถาดทองคาํเขา้ไปถวาย 

ณ สถานท่ีน้ี มีสถปูใหญ่พร้อมป้ายประกาศของกองโบราณคดี ประเทศอินเดีย ว่า  SUJATA  GARH 

หลงัจากชมจนอ่ิมใจ ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกจนเต็มฟิลม์แลว้ เดินทางต่อไปริมแม่นํ้ าเนรัญชรา เรามาเม่ือ

ตน้ปี พ .ศ. ๒๕๕๑ สามารถเดินผา่นคนัสวนผกัของชาวบา้นไปยงัริมแม่นํ้ าได ้แต่ปัจจุบนัเจา้ของ

สวนทาํร้ัวปิดโดยรอบ จึงตอ้งข้ึนรถไปตามทางถนน 

 หลงัจากพระโพธิสตัวเ์สวยขา้วมธุปายาสแลว้ทรงถือถาดทองคาํไปยงัริมฝ่ังแม่นํ้ า ทรงตั้งพระทยั

แน่วแน่อธิษฐานว่า หากจะไดต้รัสรู้เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ในวนัน้ีแลว้ไซร้ ขอใหถ้าดทองคาํน้ีจง

ลอยทวนกระแสนํ้ า เม่ือทรงวางถาดทองนั้นลงบนพ้ืนผวินํ้ าแลว้ ปรากฏเป็นอศัจร รย ์ถาดนั้นลอย

ทวนกระแสนํ้ าไปประมาณ ๑ เสน้ ( ๒๐ วา) แลว้จมลงไปยงัเมืองบาดาล ไปซอ้นอยูก่บัถาดของพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีมาตรัสรู้แลว้ ๓ พระองคก่์อนหนา้น้ี เป็นใบท่ี ๔ พอถาดซอ้นเกระทบกนับงัเกิด

เสียงดงัข้ึน กาฬนาคราชซ่ึงนอนเฝ้าถาดท องคาํ มาตั้งแต่พระพุทธเจา้พระองค์แรกทรงอธิษฐาน และ

จะต่ืนข้ึนเฉพาะเม่ือพระโพธิสตัวท์รงอธิษฐานลอยถาดเท่านั้น ต่ืนข้ึนแลว้อุทานว่า “พระสมัมาสมั

พุทธเจา้อุบติัข้ึนแลว้ในโลกน้ีอีกพระองคห์น่ึง” แลว้ก็หลบัต่อไป จะต่ืนข้ึนอีกคร้ังก็ต่อเม่ือพระศรี
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อาริยเมตไตรยทรงอธิษฐานลอยถาด  ท่านผูอ่้านจะเช่ือหรือไม่เพียงใดก็ขอใหใ้ชว้ิจารณญาณ เพราะ

ขา้พเจา้บนัทึกไวต้ามตาํรา 

 พระ ดร .พีรานุวฒัน์ ซ่ึงเป็นพระธรรมทูตท่ีทางมายด ์วาเคชัน่ จดัใหเ้ป็นผูบ้รรยายมอบความกระจ่าง

ใหแ้ก่คณะเราในคร้ังน้ี ท่านไปศึกษาท่ีประเทศอินเดียจนจบปริญญาเอก และเห็นว่าท่านมีความรู้น่าเล่ือมใส เรา

จึงถามท่านว่า มีเบาะแสยนืยนัท่ีพอจะเช่ือไดบ้า้งไหมว่าพระองคท์รงอธิษฐานลอยถาดตรงจุดไหน ท่านช้ีใหดู้ 

เราจึงใหช้าวคณะของเราถ่ายภาพไวเ้ป็นหลกัฐาน พอเป็นเคา้แห่งสกัขีพยานประวติัของสมเด็จพุทธบิดา ตรงจุด

น้ีอยูห่นา้วดักุสาวดี ท่ีโสตถิยพราหมณ์ถวายห ญา้คา ๘ กาํมือ แก่พระมหาสตัวเ์พ่ือนาํไปปูเป็นอาสนะบาํเพญ็

เพียรท่ีโคนตน้พระศรีมหาโพธ์ิ 

- ไดเ้วลาบริโภคอาหารบาํรุงกายแลว้ ทางทวัร์พาคณะเราไปฉนัภตัตาหาร /รับประทานอาหาร ณ 

หอ้งอาหาร Bodhgaya Regency Hotel เม่ือเวลา ๑๑.๐๐ น. แลว้พกัผอ่นกนัครูใหญ่ 

- เวลา ๑๔.๐๐ น. นดัหมายกนัไปเยีย่มชมวดัพุทธนานาชาติ และเยีย่มวดัไทยพุทธภูมิซ่ึงเพ่ิงเร่ิมก่อสร้าง 

ชาวคณะเรารวบรวมปัจจยัถวายทาํบุญสร้างวดั ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท แลว้ไปชมวดั จีน และวดั       ธิเบต 

เม่ือไปชมวิหารวดัธิเบต มีพระ (หรือสามเณร) รักษาอยู ่เห็นเราแลว้แสดงความเคารพอยา่งนอบนอ้ม 

เปิดประตูเหลก็เช้ือเชิญใหเ้ขา้ไปไหวพ้ระชั้นใน (สาํหรับบุคคลทัว่ไป โดยปกติเขาใหก้ราบอยูน่อก

ลกูกรงเหลก็กั้น) เราจึงขออนุญาตนาํชาวคณะทั้งหมดเขา้ไปดว้ย เธอก็ยนิดีเต็มใจ พวกเราจึงพากนัสวด

มนต ์ไหวพ้ระ แลว้นัง่สมาธิภาวนาต่อประมาณ ๓๐ นาที  

- น่ีแสดงถึงสมัพนัธภาพอนัดีระหว่างพุทธศาสนิกชนดว้ยกนั แมว้่าจะต่างลทัธินิกาย (ธิเบตเป็นพุทธฝ่าย

มหายาน ส่วนไทยเรานั้นฝ่ายเถรวาท) ต่างเช้ือชาติ ต่างภาษา แต่เรามีพระพุทธบิดาพระองคเ์ดียวกนั คือ 

พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระองคท์รงหล่อหลอมดวงใจพุทธศาสนิกชนดว้ยพระอมฤตธรรมอนัวิเศษเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั แมจ้ะต่างความเห็นกนัไปบา้ง จนเกิดลทัธินิกายแตกแยกออกไป ตามความเห็นท่ี

ต่างกนั ก็มิไดเ้ป็นเหตุใหเ้ราห่างเหินจากอริยสจัจธรรมอนัวิเศษสูงสุดนั้น ไม่เหมือนกบับางศาสนา พอ

ความเห็นต่างกนัออกไปแลว้ก็เลยเข่นฆ่ากนัเอง จนเขา้หนา้กนัไม่ติด ไม่ทราบว่าหากศาสดา ของเขา

รับรู้แลว้ จะมีความรู้สึกเช่นไร 

- เวลา ๑๗.๓๐ น. นดัไปพร้อมกนัท่ีโคนตน้พระศรีมหาโพธ์ิ เราพาชาวคณะสวดมนตท์าํวตัรเยน็ เจริญ

พระพุทธมนต ์และธมัมจกักปัวตัตนสูตร ต่อดว้ยนัง่สมาธิภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา จนถึงเวลา ๑๙.๐๐ 

น. จึงกราบลาตน้พระศรีมหาโพธ์ิ แลว้ชมทศันียภาพโดยรอบโพธิมณฑลตามอธัยาศยั เดินกลบัถึง

โรงแรมท่ีพกัเม่ือเวลา ๒๐.๑๐ น. 

วนัพุธที่ ๒๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- ต่ืนแต่เชา้ เวลา ๐๕.๐๐ น เดินไปพระศรีมหาโพธ์ิแต่ลาํพงั สวดมนตท์าํวตัรเชา้ บาํเพญ็จิตภาวนา 

พอสมควรแก่เวลาแลว้เดินจงกรมกระทาํประทกัษิณรอบองคพ์ระเจดียค์าํรบสาม แลว้กราบลาพระศรี



๑๐ 
 

มหาโพธ์ิ พระเจดียพุ์ทธคยา และพระพุทธเมตตา เม่ือเวลา ๐๖.๔๕ น. เพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางพร้อม

หมู่คณะตามเวลานดัหมาย 

- เวลา ๐๗.๐๕ น. คณะของเราออกเดินทางจากพุทธคยา มุ่งหนา้พาราณสี ถึง พาราณสีเม่ือเวลา  ๑๔.๐๐ 

น. มายดท์วัร์จดัใหพ้กัท่ี The Clarks Varanasi เราพกัหอ้ง ๑๔๔ เรามาเยอืนอินเดียและเนปาลคร้ังน้ีเป็น

คร้ังท่ี ๔ โรงแรมน้ีจดัว่าดีมากท่ีสุดเท่าท่ีเราเคยไดพ้กั 

- เวลา ๑๕.๐๐ น. ออกจากท่ีพกัไปชมพิพิธภณัฑส์ารนาถ แลว้ไปป่าอิสิปตนมฤคทายวนั สถาน ท่ีพระ

ศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาธมัมจกักปัปวตัตนสูตรโปรดปัญจวคัคีย ์เม่ือวนัเพญ็เดือนอาสาฬหมาส 

เป็นเหตุใหท่้านโกณฑญัญะ ผูเ้ป็นหวัหนา้ปัญวคัคียไ์ดด้วงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบนับุคคล ทูลขอ

บรรพชาอุปสมบทเป็นปฐมภิกษุสาวกในพระพุทธศาสนาน้ี พระรัตนตรัยจึงครบสมบูรณ์ในวนัน้ี  ณ 

สถานท่ีแห่งน้ี และอีก ๕ วนัต่อมาก็ทรงพระกรุณาแสดงอนตัตลกัขณสูตร โปรดภิกษุปัญวคัคียท์ั้ง ๕ 

ซ่ึงลว้นแต่เป็นโสดาบนัภิกษุทั้งส้ินแลว้ ไดส้าํเร็จอรหตัตผลพร้อมกนั ณ ธมัมราชิกสถปู (ห่างจาก ธมั

เมกขสถปู สถานท่ีแสดงปฐมเทศนาประมาณ ๑๕๐ เมตร) เสาหินพระเจา้อโศกมหาราชตั้งมัน่อยูใ่กล้

บริเวณน้ี แมจ้ะถกูทาํลายจนหกัโค่นลงมา โคนเสาก็ยงัฝังดินอยู ่หวัเสาซ่ึงเป็นรูปสิงห์ ๔ ตวั หนัหลงั

ใหก้นันั้นตั้งตระหง่านอยูใ่นพิพิธภณัฑส์ารนาถตรงทางเขา้ เม่ืออินเดียไดรั้บเอกราชจากองักฤษ ก็เอา

สญัญลกัษณ์สิงห์ ๔ ตวัหนัหลงัใหก้นัน้ีเป็นตราประเทศสืบมาจนปัจจุบนั  

- จากนั้นพากนัไปเจาคนัธีสถปู ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นจุดพบกนัคร้ังแรกระหว่างศิษย ์กบัพระบรมศาสดา ซ่ึง

ทรงพระเมตตาดาํเนินดว้ยพระบาทเปล่าจากพุทธคยามาสู่ป่าแห่งน้ี เพ่ือตอ้งการจะแสดงอมฤตธรร ม

อนัวิเศษใหศิ้ษยผ์ูเ้ป็นมิจฉาทิฐิ ทั้ง ๕ ไดฟั้ง ซ่ึงเบ้ืองตน้ ศิษยท์ั้ง ๕ ก็ประมาทในพระองคว์่า “บุคคลผู ้

มกัมากเช่นท่านน้ีจะบรรลุธรรมไดล้ะหรือ” พระองคจึ์งทรงเตือนใหร้ะลึกดว้ยพระกรุณาว่า “ตลอด

ระยะเวลา ๖ ปี ท่ีเคยอยูร่่วมกนัมา เราไดเ้คยกล่าวว่า เราได้บรรลธุรรมแล้ว บา้งหรือไม่” ปัญจวคัคียท์ั้ง 

๕ จึงละมานะ ยอมสดบัพระเทศนา จนบรรลุอมตธรรมดงักล่าวเบ้ืองตน้นั้น 

ข้าพเจ้าใคร่ขอแทรกคติตอนนีไ้ว้ ๒ ประการ คือ 

๑. คติแรก แสดงถึงความคิดเห็นสุดโต่งของคนในคร้ังกระนั้น ว่าการจะบรรลุธรรมได ้ตอ้งเป็น

แนวทางอตัตกิลมถานุโยค เท่านั้น ขนาดท่านโกณฑญัญะ เม่ื อคราวพระเจา้สุทโธทนะเชิญ

พราหมณ์ ๑๐๘ เขา้ไปรับพระราชทานอาหารและทาํลายลกัษณะพระกุมารเม่ือแรกประสูตได ้๕ 

วนั คดัเอาพราหมณ์ผูแ้ม่นยาํไว ้๘ ท่าน ซ่ึงท่านโกณฑญัญะพราหมณ์หนุ่มท่ีสุดในคร้ังนั้น ก็เป็น 

๑ ใน ๘ นั้นดว้ย พราหมณ์ทั้ง ๗ ทาํลาย ๒ ลกัษณะ คือถา้อยูค่รองฆราวาสจะไดเ้ป็นพระมหา

จกัรพรรดิราช ถา้ออกบว ชจะไดเ้ป็นศาสดาเอกของโลก โกณฑญัญะพราหมณ์หนุ่มนอ้ยมัน่ใจ

ในลกัษณะพระราชกุมารตอ้งตามตาํราพรหมศาสตร์ ไม่มีทางอยูค่รองฆราวาส จะตอ้งออก

ผนวชเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอน จึงทาํนายลกัษณะเดียว และรอติดตามข่าวอยูน่านถึง ๒๙ 



๑๑ 
 

ปี พอทราบข่าว ว่าทรงออกผนวชกติ็ดตามไปปฏิบติั ดว้ยหวงัในธรรมรสหลงัจากตรัสรู้ แต่ เม่ือ

พระองคท์รมานตนใหล้าํบากถึง ๖ ปี จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแลว้เห็นว่าไม่ใช่ทางพน้ทุกขแ์น่แท ้

จึงกลบัมาเสวยพระกระยาหาร เหตุไฉน หวัหนา้ฤาษีจึงท้ิงตาํราของตนเสียเล่า น่ีแสดงถึงทิฐิอนั

สุดโต่งฝังอยูใ่นหวัใจเหนือคมัภีร์ตาํราอนัศกัด์ิสิทธ์ิเสียอีก ดงันั้น ก่อนท่ีพระมหาสตัวจ์ะทรง

พระกรุณาประทานปฐมบรมพุทโธวาท จึงทรงตอ้งละลายพฤติกรรมความเห็นผดิของปัญจวคัคีย ์

นั้นก่อน ดว้ย ปฐมอุเทสภาษิตท่ีปรากฎในพระธมัมจกักปัปวตัตนสูตรว่า “ ทางอนับรรพชิตไม่

ควรดําเนินสองทาง คือ การทรมานตนให้ลําบาก เป็นการสร้างทุกข์ให้แก่ตนโดยหาประโยชน์

อันใดมิได้เลย ๑ และ การหมกมุ่นคลุกคลีอยู่ด้วยกามคณุ อันมีแต่จะย้อมใจผกูมดั   สัตวโลกให้

หลงเป็นเหยื่ออยู่ตลอดกาล ๑ ทางสายเอก คือมรรคมี องค ์ ๘ เท่านั้น ท่ีจะนาํผูมี้ปัญญาใหห้ลุด

พน้จากวฏัวนน้ีได ้แลว้จึงโปรดประทาน  อริยสัจ ส่ี ให้พิจารณา จนท่านโกณฑัญญะเกิดปัญญา

เห็นแจ้งชัดขึน้มาว่า “ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิขึ้นเป็นธรรมดา ส่ิงนั้นกย่็อมดับไปเป็นธรรมดา” 

พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่า “โกณทัญญะรู้แล้วหนอ ๆ ธัมมจักษุบังเกิดขึน้แล้วแก่โกณ

ฑัญญะ” ดงัน้ี 

๒. คติที่สอง การดาํรงชีวิตของผูเ้กิดมาในโลกน้ียอ่มมีผดิบา้ง ถกูบา้งเป็นธรรมดา ไม่มีมนุษยใ์ดจะ

วิเศษสุดจนไม่เคยพบความผดิพลาดในทางดาํเนินของชีวิต ดูพระบรมศาสดาเป็นแบบอยา่ง แม้

พระองคจ์ะทรงบาํเพญ็บารมีมานบัอสงไขย ก่อนจะตรัสรู้ก็ยงัหลงตามกระแสความเช่ือของคน

ในคร้ังกระนั้น ดาํเนิ นผดิทาง ไปบาํเพญ็ทุกรกิริยา จนเกือบส้ินพระชนมชี์พ ดงัทราบกนัดีแลว้

นั้น จะต่างกนัก็แต่ว่าท่านผูมี้ปัญญา เม่ือรู้ว่าตนหลงเดินทางผดิเสียแลว้ จะเป็นเพราะปัญญา

บารมีท่ีบงัเกิดรู้เห็นข้ึนดว้ยตนเอง อยา่งพระมหาโพธิสตัว ์เป็นตน้ หรือจะเป็นปัญญาอนัเกิดจาก

การมีนกัปราชญ ์ บณัฑิต ท่านผูรู้้มาแนะนาํอบรมตกัเตือนสัง่สอน ก็ตาม แลว้ละเลิกความ

ประพฤติผดิอนัมิชอบนั้นโดยเด็ดขาด น้ีจึงเรียกว่าเป็นผูมี้ปัญญารู้รักษาตนใหร้อดพน้จากทุกข์

ภยั ความชัว่ดว้ยประการทั้งปวง ฉะน้ี 

 

เวลา ๑๘.๓๐ น. ผูน้าํทวัร์พาล่องแม่นํ้ าคงคา เราไม่ค่อยประทบัใจเท่าไร เพราะมนัมืดคํ่ามองอะไรไม่ค่อย

เห็น นอกจากตรงจุดท่ีเขาเปิดไฟใชแ้สงสว่าง เรามา ๓ คร้ังก่อนล่องแม่นํ้ าคงคาตอนเชา้มืดทุกคร้ัง อากาศ

สดช่ืนและไดม้องทิวทศัน์สองฝ่ังแม่นํ้ าชดัเจนดี คราวน้ีเราไม่ขดัคนจดัทาํกาํหนดการ  เพราะตอ้งการ

สมัผสับรรยากาศใหเ้ห็นความแตกต่าง  โดยส่วนตวัเราแลว้ ประทบัใจบรรยากาศช่วงเชา้มากกว่า กลบัถึง

ท่ีพกัเม่ือเวลา ๒๐.๐๐ น. 

วนัพฤหัสบดีที่ ๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (พาราณสี-อลัลาฮาบตั-โกสมัพี ) 



๑๒ 
 

- เวลา ๐๗.๑๐ น. ออกเดินทางไปโกสมัพี ระยะทางจากพาราณสีไปโกสมัพี ราว ๒๐๕ ก.ม.(พาราณสี-

อลัลาฮาบตั ระยะทาง ๑๔๕ ก.ม. จากอลัลาฮาบตั-โกสมัพี ระยะทาง ๔๕ ก.ม.) ระหว่างทางไม่มี

ภตัตาคาร ทางทวัร์ตอ้งจดัอาหารปิกนิกไปจอดรับประทานท่ีร้านอาหารริมทาง เม่ือเวลาราว ๑๑.๐๐ น. 

เราไดฉ้นัอาหารพ้ืนเมืองของเขาคือแกงถัว่ดานร้อนๆ รสชาติดีทีเดียว และจาํปาตี(โรตี) วฒันธรรมการ

กินของเขาท่ีดีเยีย่มอยา่งหน่ึงคือ เขานิยมกินของร้อน ถา้กินไม่หมดก็เทท้ิงเลย  

- รับประทานอาหารเสร็จแลว้พากนัเดินทางต่อไปยงัโกสมัพี ถึงท่ีนัน่ก่ีโมงเราลืมดูเวลา ไปแวะชม

วดัโฆษิตาราม บริเวณกวา้งขวาง มีเสาหินพระเจา้อโศกยนืตน้ตระหง่านสูงเด่นเป็นสกัขีพยานอยู ่แต่

หวัเสาหาปรากฏสญัญลกัษณ์อนัใดไม่ ใกลก้บัเสาหินพระเจา้อโศกมีบ่อนํ้ าท่ีเจาะลงไปในหินลึกมาก

พอควร สนันิษฐานว่าเป็นบ่อนํ้ าไวอุ้ปโภคบริโภคภายโฆษิตารามวิหาร ติดกบัโฆษิตารามไปทาง

แม่นํ้ ายมุนาเป็นซากพระราชวงัพระเจา้อุเทน ซ่ึงตั้งอยูเ่รียบริมแม่นํ้ า คลา้ยพระบรมมหาราชวงัของไทย

เราท่ีอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยา 

- เมืองโกสัมพ ีและโฆษิตารามมีความสําคญัอย่างไร เกีย่วข้องกบัพุทธประวตัิเพยีงใด หากจะมีท่านผู้

ใคร่ในการศึกษาประวตัิสมเด็จพ่อของเราอยากทราบ ขอนํามาเล่าสู่กนัฟังโดยย่อพอสังเขป ดังนี ้

- เมืองโกสมัพี นครหลวงของแควนัวงัสะ มีพระเจา้อุเท นเป็นพระราชาธิบดี เมืองน้ีมีเศรษฐีท่ีเป็นบุคคล

สาํคญัเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาอยู ่๓ ท่าน คือ โฆสกเศรษฐี  ๑  ปาวาริกเศรษฐี ๑ กุกกุฏเศรษฐี ๑ 

ทั้งสามท่านน้ีเป็นสหายรักกนั คราวหน่ึงเม่ือพระบรมศาสดาทรงเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยู ่ณ เมืองสา

วตัถี ทั้งสามท่านไดย้นิข่าวเล่ าลือจึงเดินทางมาเฝ้า ไดฟั้งพระธรรมเทศนาแลว้เกิดศรัทธาเล่ือมใส 

ประกาศตนเป็นอุบาสกนบัถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิต(ก่อนหนา้น้ีทั้งสามท่านนบัถือเล่ือมใสฤาษี

ดาบสคณะหน่ึง) ทั้งสามท่านจึงทูลอาราธนาพระศาสดาไปประกาศพระพุทธศาสนายงัเมืองโกสีมพี 

เม่ือพระศาสดาทรงรับอาราธนาแลว้ เศรษฐีทั้งสามจึงขวนขวายสร้างอารามถวายคนละแห่ง โฆสก

เศรษฐี สร้างโฆษิตาราม อยูติ่ดกบัพระราชวงัพระเจา้อุเทน  ปาวาริกเศรษฐี สร้างปาวาริการาม กุกกุฏ

เศรษฐี สร้างกุกกุฏาราม เม่ือสร้างเสร็จสมประสงคแ์ลว้ พระบรมศาสดาไดเ้สด็จมาจาํพรรษาท่ีเมือง

โกสมัพี ในพรรษาท่ี ๙ แห่งการตรัสรู้  

 ท่ีเมืองโกสมัพีน้ีมีเร่ืองราวของบุคคลและเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจศึกษามากเร่ืองดว้ยกนั อาทิ 

ประวติัอนัพิสดารของพระเจา้อุเทนเอง ประวติั ของโฆสกเศรษฐีในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบนัชาติ 

เร่ืองราวของพระมเหสีองคส์าํคญัของพระเจา้อุเทน ๓ พระองค ์คือ พระนางสามาวดี ผูเ้ป็นอริย

สาวิกาโสดาบนับุคคล แต่ตอ้งส้ินพระชนมเ์พราะถกูไฟคลอกในพระตาํหนกั พระนางวาสุลทตัตา 

พระราชธิดาของพระเจา้จนัทปัชโชติ กรุงอุชเชนี ท่ีได้ มาเป็นพระเมเหสีดว้ยพิสดารวิธี และพระนาง

มาคนัทิยา ธิดาผูเ้ลิศเลอโฉมของมาคนัทิยพราหมณ์ ท่ีตอ้งมาจบชีวิต อยา่งน่าอเนจอนาถเพราะความ

ผกูพยาบาทในพระศาสดา รวมทั้งเร่ืองอธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึนในหมู่สงฆจ์นเป็นเหตุใหพ้ระศาสดาเสด็จหนี
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ไปจาํพรรษายงัป่ารักขิตวนั หรือป่าปาริเลยยกะเพียงลาํพงัพระองคใ์นพรรษาท่ี ๑๐ โดยมีชา้งและลิง

เป็นอุปฐาก ก็เกิดข้ึน ณ เมืองโกสมัพีน้ี ท่านผูมี้ศรัท ธาใคร่รู้ความเร่ืองใดโดยละเอียดก็จงขวนขวาย

แสวงหาเพ่ิมเติมเอาเองเถิด สะดวกท่ีสุดก็คือสอบถ ามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้หลวงพ่อกเูกิล คงจะ ไม่

ผดิหวงั 

- เราไปถึงท่ีน่ีฝนตกพรําตลอด เดินตากฝนกนับา้ง กั้นร่มบา้ง เท่าท่ีเท่ียวเดินชมดูทั้งบริเวณวดัโฆษิตา

ราม และพระราชวงัพระเจ้ าอุเทน ยงัไม่มีการสาํรวจ หรือ บูรณปฏิสงัขรณ์แต่อยา่งไร เป็นแต่เพียง

ทางการออกกฏหมายกนัพ้ืนท่ีหา้มบุกรุกทาํลายไวเ้ท่านั้น แม่นํ้ ายมุนาก็ กวา้งขวาง ดูสะอาดและเงียบ

สงบดี สองฟากฝ่ังไม่ปรากฏชุมชนริมแม่นํ้ าใหเ้ห็น อาจเป็นเพราะคงมีอนัตรายมากในฤดูฝนยามนํ้ า

หลาก เราถามหาวั ดกุกกฏาราม และปาวาริการาม  ไดรั้บคาํตอบจากพระธรรมทูตว่ายงัไม่ทราบ คิดว่า

คงยงัไม่มีการสาํรวจกนัจริงจงั ถา้นาํบนัทึกของท่านหลวงจีนทั้งสองมาศึกษาแลว้ทาํการสาํรวจตรวจ

คน้ เรามัน่ใจว่าตอ้งพบหลกัฐานแน่นอน 

- คณะของเราอาํลาโฆษิตารามและพระราชวงัพระเจา้อุเทน เมืองโกสมัพี เม่ือเวลา ๑๔.๐๐ น. เพ่ือ

เดินทางกลบัไปยงัพาราณสี ถึง  The Clarks Varanasi เม่ือเวลา ๑๙.๓๐ น. 

 

วนัศุกร์ที่ ๒๘ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (พาราณสี-กุสินารา ) 

- เวลา ๐๗.๑๐ น. ออกเดินทางจากพาราณสี จุดหมายปลายทางคือกุสินารา จอดฉนัอาหารระว่างทางเม่ือ

เวลา ๑๐.๓๐ น. แลว้ออกเดินทางต่อเม่ือเวลา ๑๑.๒๐ น. แวะชมบา้นนายจุนทะ บุตรช่างทอง ผูถ้วายสู

กรมทัวะ พระกระยาหารม้ือสุดทา้ย ก่อนเสด็จเขา้สู่อนุปาทิเสสนิพพาน 

เม่ือพระองคท์รงปลงพระชนมายสุงัขาร ณ ปาวาลเจดียแ์ลว้ เม่ือวนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ แลว้ ทรงตรัสสัง่ให้

พระอานนทแ์จง้ใหภิ้กษุผูจ้าํพรรษาในเขตเมืองเวสาลีไปประชุมพร้อมกนัท่ีกูฎาคารสาลาป่ามหาวนั เพ่ือแจง้

ข่าวการจะไปเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยานของเหล่ามลักษตัริย ์เมืองกุสินารา แลว้เสด็จโดยพระ

บาทมาโดยลาํดบั ไปบา้นภัณฑุคาม  บา้นหัตถีคาม   อมัพคาม    ชัมพุคาม   โภคนคร  (ไดก้ล่าวความโดยยอ่

พอเป็นความรู้โดยสงัเขปไวบ้า้งแลว้ในวนัท่ีเราเดินทางไปเสรียาเจดีย ์เม่ือ ๒๔ ก.พ. ) ตลอดระยะเวลา ๓ 

เดือนเต็ม เสด็จถึงเมอืงปาวา  คืนวนัข้ึน ๑๔ คํ่า เดือน ๖ ประทบัอยูท่ี่  สวนมะม่วงของนายจุนทะผู้เป็นบุตร

ช่างทอง นายจุนทะ จึงอาราธนาพระศาสดาพร้อมภิกษุสงฆส์าวกทั้งส้ินรับภตัตาหารบิณฑบาตท่ีเรือนของตน

ในวนัรุ่งข้ึน 

- เชา้วนัข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ ก่อนพุทธศก ๑ ปี พระบรมศาสดาพร้อมดว้ยสาวกบริษทัจึงเสด็จไปยงั เรือน

ของนายจุนทะ กมัมารบุตร ตามท่ีนายจุนทะมีศรัทธากราบทูลอาราธนา นายจุนทะจดัสูกรมั ทวะถวาย 

พระองคเ์สวยแลว้อาพาธกาํเริบ ก่อนจะลาจากนายจุนทะทรงมีพุทธบญัชาใหพ้ระอานนทไ์ประงบั
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ความร้อนใจของนายจุนทะหากจะเกิดมีข้ึนในภายหลงัว่า “ ภัตตาหารท่ีตถาคตเสวยแล้วมีอานิ       

สงส์เสมอกัน มีผลเท่ากันสองคราว คือ ภัตตาหารท่ีตถาคตเสวยแล้วตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา สัมโพธิ

ญาณ(กิเลสดับโดยสิน้เชิง เข้าสู่สอุปาทิเสสนิพพาน ) คือ ข้าวมธุปายาสของนางสุชาดา และภัตตาหาร

ท่ีคตาตถเสวยแล้วดับขันธปรินิพพาน (ขันธ์ดับโดยสิน้เชิง เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพาน ) คือ สูกรมทัวะ

ของนายจุนทะ ” 

- พุทธสถานแห่งน้ีเราเพ่ิงมาเป็นคร้ังแรก อยูท่่ามกลางชุมชนฮินดู เม่ือชาวพุทธเรียกร้องต่อรัฐบาลว่า

สถานท่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธประวติัตามหลกัฐานท่ีปรากฏ รัฐบาลก็ออกกฎหมายประกาศหา้ม

ประชาชนเขา้ไปบุกรุกหรือทาํลาย ทั้งยงัสร้างร้ัวเหลก็กั้นไวโ้ดยรอบดว้ย  

ต่อจากนั้นเสดจ็มายงักกุธานทีเพ่ือสรงสนานชาํระพระวรกายเป็นคร้ังสุดทา้ย แลว้เสด็จขา้มแม่นํ้ าหิรัญญวดี 

เขา้ไปยงัสาลวโนทยานของเหล่ามลัลกษตัริย ์กรุงกุสินารา ทรงสาํเร็จสีหไสยา ท่ีเรียกว่า “อนุฏฐานไสยา” 

ตะแคงขวา หนัพระเศียรไปทางทิศเหนือ  หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัตกเหนือแท่นปรินิ พพานไสยา 

ระหว่างตน้ไมส้าละทั้งคู่ 

- ออกจากพุทธสถานบา้นนายจุนทะแลว้ คณะของเราไดแ้วะชม กกุธานทีดว้ย แมจ้ะไม่ทราบตาํแหน่ง

แห่งท่ีเสด็จลงสรง แต่เราก็ปล้ืมใจ และภูมิใจว่า ประวติัของสมเด็จพ่อของเรานั้นมีหลกัฐานใหพิ้สูจน์

ได ้แมใ้นรายละเอียดเลก็นอ้ย เช่นบา้นนายจุนทะ และกกุธานที น้ีเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึง ซ่ึงก็ตอ้งรําลึก

ไปถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจา้อโศกมหาราช ท่ีทรงติดตามและสร้างถาวรวตัถุประกาศเป็น

สกัขีพยาน รองรับตอกย ํ้าพระพุทธวจันะท่ีทรงตรัสแก่พระอานนท ์เร่ืองสงัเวชนียสถาน ๔ ตาํบล 

ก่อนท่ีจะเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 

คณะของเราเดินทางตามรอยพระพุทธยคุลบาทไปยงัสาลวโนทยานของเหล่ามลัลกษตัริย ์ถึง

ปรินิพพานสถานเม่ือเวลา ๑๖.๑๐ น. เราพาชาวคณะสวดมนตท์าํวตัรเยน็ นัง่สมาธิภาวนาถวายเป็น

พุทธบูชาประมาณ ๓๐ นาที แลว้กระทาํประทกัษิณรอบพระวิหารและปรินิพพานสถปูจนคาํรบสาม 

แลว้แยกยา้ยกนัชมวิวทิวทศัน์โดยรอบดว้ยความซาบซ้ึงและรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบรม

ศาสดา บรรยากาศยามเยน็ ผูค้นไม่พลุกพล่าน เพราะใกลเ้วลาปิดทาํการตามประกาศกาํหนด  ยงัคง

เหลือคณะเราเป็นกลุ่มสุดทา้ย สร้างความวิเวกใหแ้ก่จิตใจยิง่นกั เรามองเห็นสถปูเลก็ๆ ท่ีพระเจา้

อโศกมหาราชโปรดใหส้ร้างไวเ้ป็นอนุสรณ์รําลึกถึงพระอานนทพุ์ทธอุปัฏฐากไปยนืร้องไหด้ว้ย

ความอาลยัในพระศาสดาท่ีจะเสด็จดบัขนัธปรินิพาน ขณะท่ีชาวคณะเราทยอยเดินออกจากสาลวโน

ทยาน เรา จึงชวนโยมพ่ีจ๊ีด ยุย้  จิว อญัชลี และวรธรรม ไปชมสถปูนั้นและถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก แลว้

เดินตามออกมาเป็นกลุ่มสุดทา้ย  
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 พอถึงประตูทางออกเจา้หนา้ท่ีรักษาประตู ๓ นาย (น่าจะเป็นตาํรวจท่องเท่ียวท่ีดูแลสถานท่ีน้ีอยู)่ 

ปิดประตูลัน่กุญแจพร้อมยนืขวาง แลว้พดูว่าออกไม่ได ้ประตูปิดแลว้ เราเขา้ใจเจตนาของเขาเพียงแค่

ตอ้งการเงิน แต่เราไม่ชอบวิธีการ จึงจาํเป็นตอ้งส วมบทมารในร่างพระ ตอบไปดว้ยท่าทางขึงขงัว่า 

“ถา้ไม่ใหอ้อกก็จะนอนในน้ี” เขาตกใจจนเราอดยิม้ในใจไม่ได ้คงไม่เคยเจอพระแบบน้ี แลว้ตอบเรา

ดว้ยอาการรนรานพร้อมโบกมือว่า “นอนไม่ได”้ เราเลยรีบสวนไปทนัทีว่า “ถา้ไม่ใหน้อนตอ้งเปิด ถา้

ไม่เปิดใหก้็จะนอนในน้ีแหละ” เขามองหนา้กนัเลิกลกั โดยเฉพาะหนัไปมองหวัหนา้ใหญ่ เขาพยกั

หนา้ใหเ้ปิด 

 เราพาชาวคณะเดินออกมาแลว้ยงัอดขาํไม่ได ้แขกมนัชอบขอ มนัทาํไปโดยไม่คิดอะไร คิดแต่

เพียงว่าจะตอ้งไดเ้งินอยา่งเดียว ไม่คิดว่าควรหรือไม่ และคงเคยไดก้ั บคณะอ่ืนๆ มาแลว้ เรา

สนันิษฐานเอาเองและคิดว่าคงไม่ผดิ เจ้ าหนา้ท่ีเหล่าน้ีตอ้งไดรั้บการอบรมจากรัฐบาลใหดู้แล

นกัท่องเท่ียวแสวงบุญเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะเรามัน่ใจว่าลกูคา้นกัแสวงบุญรายใหญ่น่าจะเป็นคนไทย 

แต่ไม่ว่าใครก็ตาม เม่ือถกูความโลภครอบงาํเขา้แลว้ หากสติไม่มัน่คงเพียงพอ ก็จะลืมจรรยาบรรณ

อนัดีงามของตน ทาํใหป้ระพฤตินอก ลู่ทางไปได ้เม่ือเขาทาํในส่ิงท่ีไม่บงัควรแก่เรา เราจึงคิดว่าควร

สัง่สอนใหเ้ขารู้ตวับา้ง  

 เขาจดัใหค้ณะเราพกัท่ีโรงแรม The Imperial Kushinagar  อยูห่่างจากปรินิพพานสถปูราว

กิโลเมตรเศษ พากนัเดินมาเร่ือยๆ ถึงโรงแรมเม่ือเวลา ๑๘.๑๕ น. เราเขา้พกัหอ้ง ๑๐๑๗ 

 

วนัเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- คืนน้ีเราฝันเห็นพระมหาเถราจารย ์๒ รูป รูปแรกคือท่านเจา้คุณพระธรรมไตรโลกาจารย ์วดัศรีเมือง จ. 

หนองคาย ซ่ึงท่านไดม้รณภาพแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เม่ืออายไุด ้๙๘ ปี ๗๗ พรรษา พระมหาเถระรูปน้ีมี

ความเมตตาต่อเราอยา่งสูงยิง่รูปหน่ึง ทั้งยามพร ะคุณท่านหลวงปู่ยงัมีชีวิตอยู ่และแมเ้ม่ือท่านหลวงปู่

ดบัขนัธไ์ปแลว้ เราจึงเคารพนบัถือท่านมาก และนอ้มนาํเอาท่านเป็นสรณะแทนท่านหลวงปู่รูปหน่ึง  

หมัน่ไปกราบนมสัการและเยีย่มเยยีนท่านเน่ืองๆ จนวาระสุดทา้ย เราไปกราบคารวะท่านยงัมีสติ

สมบูรณ์ แมจ้ะพดูไม่ไดเ้พราะชราภาพ หลงัจากนั้นราว ๗ วนัท่านก็ละสงัขารดว้ยอาการอนัสงบ ณ กุฏิ

ของท่านท่ีวดัศรีเมืองนัน่เอง  

รูปท่ีสองคือท่านเจา้คุณพระราชวุฒาจารย ์วดัโพธิสมภรณ์ จ .อุดรธานี (ท่านอาพาธพกัรักษาตวัอยู่

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น ไดร้าว ๒ ปีเศษแลว้ หลงัจากเรากลบัมาไม่นานท่านก็มรณภาพ)  

ความฝันดังกล่าวจะเป็นนิมิตบ่งบอกส่ิงใดเราของดไว้ไม่กล่าวถงึ แต่เม่ือใคร่ครวญทวนทบการมานมัสการสังเวช

นียสถานของเราจนคาํรบ ๔ ในคร้ังนี้ เรามีนิมิตแปลกๆ เกดิขึ้น ต่างวาระกนั ดังนี้ การมาคร้ังแรกเม่ือ ๘ -  ๑๙  

ก.พ. ๒๕๕๑ วนัที่ไปพกัค้างคนื ที่สวนลุมพนิี สถานที่ประสูติ เรานิมิตเห็นพระนางสิริมหามายามาปรากฏพระ
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วรกายในอิริยาบถยนื การมาเยอืนคร้ังที่สองเม่ือ ๓๐ ต.ค. -  ๑๑ พ.ย.  ๒๕๕๒  ไม่ปรากฏนิมิตอันเป็นอัศจรรย์ที่

ควรจดจาํ การมาเยอืน คร้ังที่สาม เม่ือ ๗ – ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๕ ที่พุทธคยา เราปรากฏนิมิตเห็นพระพุทธปฏิมา

ประธานประจาํพระอุโบสถวดัพระเชตุพนวมิลมังคลาราม (วดัโพธ์ิท่าเตียน) ปิดทองคาํสุกสว่างเปล่งปลั่งงดงาม

มาก ประดิษฐาน อยู่บนฐานชุกชีโดดเด่นเป็นสง่า มียกัษ์สองตนเดินไปมารักษาอยู่ที่เชิงฐานพระประธานนั้น เรา

ไม่เคยเห็นพระประธานในพระอุโบสถนี้มาก่อน เม่ือกลับมาแล้วมีโอกาสไปนมัสการ ดูทุกอย่างตรงตามความฝัน 

(ยกเว้นไม่ปรากฏยกัษ์สองตนดังกล่าวนั้นด้วยตาเนื้อ) และอีกนิมิตหนึ่งที่พุทธคยาในการมาคร้ังนี้เช่นกนั นิมิต

เห็นคนที่รู้จกัแต่ไม่คุ้นเคย ซ่ึงเขาตายไปนานปีแล้ว ตกอยู่ในอบายภูมิ และเม่ือพจิารณาถงึการดํา รงชีวติของเขา

คร้ังยงัมีชีวติอยู่กส็มควรแก่เหตุ ทั้งยงัได้ความรู้เกดิขึ้นมาว่า พวกตกอยู่ในอบายภูมินี้  หากมีบุตรชายบวชใน

พระพุทธศาสนากจ็ะสามารถบรรเทาทุกขวบิากในอบายภูมินี้ได้บ้าง (เพยีงแต่โทษทัณฑ์กรรมกรณ์เบาบางลง

เท่านั้น เขาจะต้องเสวยทุกขวบิากต่อไปจนกว่าจะส้ินกรรม และตราบใดทีเ่ขายงัใช้กรรมไม่ถงึที่สุด แล้วบุตรเกดิ

เบื่อหน่ายคลายเคลื่อนเสียจากพรหมจรรย์ ลาสิกขาเม่ือใด เขากต้็องกลับไปรับโทษเต็มอัตราเช่นเดิม) เม่ือ

พจิารณาใคร่ครวญดูแล้วกส็มด้วยเหตผุล เพราะใน ตโิรกุฑฑะกณัฑะสุตตะคาถา พระศาสดาก็ทรงแสดงไวว้่า 

ทานท่ีมนุษยไ์ดท้าํอุทิศใหญ้าติผูล่้วงลบัไปแลว้นั้น ยอ่มอาํนวยสุขวิบากเฉพาะแก่เปตชนผูไ้ปถือกาํเนิดในเปตวิสยั  

อุปมยัเสมือนฝนตกลงในท่ีดอนแลว้ไหลไปท่ีลุ่ม ฉะนั้น  หาไดส้าํเร็จประโยชน์ถึงบรรพชนในนิรยกภูมิซ่ึงเสวย

ทุกขวิบากดว้ยกรรมท่ีสาหสักว่าไม่ นอกเสียจากอานิสงส์ของศีลและภาวนาจึงจะพอบรรเทาความทุกขเ์ดือดร้อน

ของสตัวน์รกใหเ้บาบางลงไดบ้า้ง 

- เราออกจากท่ีพกัแต่เวลา ๐๕.๔๕ น. เดินไปปรินิพพานสถปู มีสหธรรมิก คือ จอ้ย ยุย้ ตอ้ย จ๋ิม วรธรรม 

เดินไปดว้ยกนั ไปนัง่สมาธิในพระวิหารพุทธปรินิพพาน ยามเชา้เช่นน้ียงัไม่มีคนพลุกพล่าน เงียบสงบ

ดีมาก เรานัง่ภาวนาอยูใ่นนั้นจนสาย คณะของเรารับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมเสร็จแลว้จึงตามมา

สมทบ พอดีกบัมีคณะแสวงบุญทยอยไปกราบนมสัการ เราจึง ออกจากพระวิหารพาชาวคณะทาํวตัรเชา้

ท่ีขา้งพระสถปูพุทธปรินิพพาน แลว้พานัง่สมาธิอบร มภาวนาต่อ ขณะนัง่สมาธิภาวนาเราบรรยาย

เหตุการณ์ตามมหาปรินิพพานสูตรเพ่ือชวนรําลึกถึงพระมหากรุณาของพระพุทธองคท่ี์ทรงมีต่อสาวก

พุทธบริษทั ทั้งในขณะจะปรินิพพานนั้น และในอนาคตกาล โนม้นา้วศรัทธาเพ่ิมพนูปาสาทะ บางคน

เกิดปีติซาบซ้ึงจนนํ้ าตาไหล สมควรแก่เวลาแลว้จึงกระทาํประทกัษิณรอบพระสถปูและพระวิหาร

ปรินิพพาน คาํรบ ๓ แลว้ จึงนมสัการกราบลาสงัเวชนียสถานแห่งท่ีส่ีน้ีไปมกุฎพนัธนเจดีย ์สถานท่ี

ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 

- พระโคดมบรมครูทรงเลือกเมืองกุสินารา ซ่ึงในคร้ังพุทธกาลเป็นเมืองเลก็ ๆ เป็นสถานท่ีฝากรูปสงัขาร

สุดทา้ยไวใ้นโลกน้ี เพร าะพระองคเ์คยเสวยพระชาติเป็นพระเจา้สุทสันะมหาราชผูค้รองเมือง กุสาวดี 

มหาราชธานีอนัรุ่งเรืองในคร้ังกระนั้น  คือ กุสินารานครในบดัเด๋ียวน้ี ดงัท่ีตรัสกบัพระอานนทไ์วใ้น

มหาสุทสันสูตร สาลวโนทยานสถานท่ีดบัขนัธปรินิพพานนั้น อยูน่อกกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตก 

หลงัจากกระทาํการบูชาพระพุทธสรีระจนถว้น ๗ วนั แลว้ เหล่ามลัลกษตริย ์พร้อมดว้ยคณะสงฆ ์และ
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เทพยดาทั้งหลาย อญัเชิญพระพุทธสรีระ มาเขา้ประตูเมืองดา้นทิศเหนือ จนถึงใจกลางพระนครแลว้

อญัเชิญออกประตูดา้นทิศตะวนัออก มาถวายพระเพลิง ณ มกุฎพนัธนเจดีย ์ เราพาชาวคณะสวด

สรรเสริญคุรพระรัตนตรัย แลว้กระทาํประทกัษิณรอบพระสถปูจนครบสามแลว้ เดินทางกลบัไปฉนั

อาหารท่ีโรงแรมเม่ือเวลา ๑๑.๔๕ น. 

- เวลา ๑๒.๔๕ น. ออกเดินทางจากกุสินารา สงัเวชนียสถานแห่งท่ีส่ี ไปสวนลุมพินี สงัเวชนียสถานแห่ง

ท่ีหน่ึง ถึงลุมพินีวนัเม่ือเวลา ๑๘.๑๕ น. เขา้พกัท่ี Lumbini Garden, New Crystal เราพกัหอ้ง ๑๒๕ 

วนัอาทิตย์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- เวลา ๐๖.๐๐ น. เดินทางออกจากท่ีพกัไปชมซากกรุงกบิลพสัดุ ์ซ่ึงปรากฏร่องรอยแนวกาํแพงพระนคร

ก่อดว้ยอิฐ ภายในกาํแพงนั้นมีซาก ฐานสถปูโบราณเลก็และใหญ่สององค ์ตั้งอยูคู่่กนั  ไม่ใหญ่มาก เรา

ยงัไม่ปักใจเช่ือว่าจะเป็นสถปูบรรจุพระอรหนัตธาตุของท่านผูใ้ด จากการสาํรวจตรวจคน้พบซากฐาน

ประตูกาํแพงพระนครดา้นทิศตะวนัออก ท่ีเช่ือกนัว่าเจา้ ชายสิทธตัถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมทาง

ประตูน้ี  

เม่ือแรกไปถึงกบิลพสัดุ ์พอลงจากรถเหยยีบพ้ืนดินถ่ินกาํเนิดพระมหาโพธิสตัว ์เราคิดถึงแม่นํ้ าโรหิณี 

ในบดัดล ท่ีตามพุทธประวติักล่าวว่าเป็นแม่นํ้ าแบ่งเขตแดนระหว่างกรุงกบิลพสัดุ ์ฝ่ายพุทธบิดา และ

เทวทหะนคร ราชธานีของโกลิยะวงศ ์ขา้งฝ่ายพุทธมารดา และสาเหตุท่ีทาํใหร้ะลึกถึงแม่นํ้ าน้ีก็ดว้ย

นึกถึงเหตุการณ์สาํคญัอนัเน่ืองจากแม่นํ้ าน้ี  เท่าท่ีเราทราบ ๒ เร่ือง คือ 

เร่ืองแรก ปรากฏข้ึนเม่ือคร้ังพระบรมศาสดายงัทรงพระชนมอ์ยู ่ ทั้งสองพระนครต่างอาศยันํ้ าใน

แม่นํ้ าโรหิณีทาํเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทาํนา เป็นหลกั ทั้งพระเจา้แผน่ดินและราษฎร ปีนั้นเกิด

ฝนแลง้ นํ้ าในแม่นํ้ าแหง้ขอด เหลือนอ้ยจนเกือบไม่พอทาํนา เลยเกิดการวิวาทระห ว่างเจา้ของนาริม

ฝ่ังแม่นํ้ าเร่ืองการแยง่นํ้ ากนัทาํนา แลว้เลยรุกลามขยายวงกวา้งจวบจนเกิดสงครามจะกระทาํยทุธ

ประหารซ่ึงกนัและกนั เม่ือทั้งสองพระนครต่างยกกองทพัมาเพ่ือจะเข้ าหํ้ าหัน่กนั เพราะเหตุดงันั้น  

พระบรมศาสดาทรงทราบข่าว จึงเสด็จฯ มาสกดักั้นกลางขวางทพัทั้งสองพระนคร แลว้พระพุทธฎีกา

ตรัสถามว่า พวกเธอท้ังหลายพากันคุมพหลพลพยหุเสนากรีฑาทัพจะไปไหนกัน  แม่ทพัทั้งสองฝ่าย

ต่างกราบทูลตอบพระพุทธดาํรัสว่า จักกระทาํสัมประยทุธซ่ึงกันและกันพระพุทธเจ้าข้า  แลว้พระ

พุทธวจนะถามต่อไปว่า พวกเธอวิวาทกันด้วยสาเหตุอันใดหรือ จนถึงกับต้องตัดสิ นกันด้วยกาํลงั

แห่งไพร่พลถึงปานนี ้  ขตัติยราชของทั้งสองพระนครต่างทูลตอบพระราชปุจฉานั้นว่า ด้วยเหตุเร่ือง

แย่งนํา้กันทาํนาพระพุทธเจ้าข้า พระบรมโลกนาถจึงตรัสธรรมิกถาแก่ชาวพระนครทั้งสองนั้น ดว้ย

พระพุทธพจน์ว่า “ ระหว่างค่าของนํา้ในแม่นํา้โรหิณี กับค่าของความเป็นญาติสายโลหิตอย่างไหนมี

คุณค่ามากกว่ากัน ปีนีน้ํา้น้อยเพราะฝนแล้ง หากฝนตกลงมาเม่ือใด  นํา้กจ็ะกลบัอุดมสมบูรณ์พอกิน

พอใช้สมดังปรารถนา  แต่ค่าความเป็นญาติสายโลหิตท่ีผกูพันใกล้ชิดต่อเน่ืองมาหลายช้ันบรรพชน
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น้ัน หากขาดสะบ้ันต่อกันเสียแล้ว ท่ีไหนเลยจะ สร้างสัมพันธไมตรีให้ดีดังเดิมได้โดยง่าย ”  เม่ือทั้ง

สองฝ่ายไดฟั้งธรรมกถาจากพระโอษฐเ์ฉพาะพระพกัตร์ดงันั้น ก็บงัเกิดสติ รู้ดว้ยปัญญาแห่งตน ต่าง

ยกกรยอ่กายศิโรราบกราบขอขมาแทบเบ้ืองพระยคุลบาท ดว้ยความรําลึกถึงพระมหากรุณาเป็นท่ีสุด

ยิง่ 

เร่ืองที่สอง ท่ีชวนใหน้าํลึกถึงแม่นํ้ าในพุทธประวติัศาสตร์น้ี คือ หลงัจากพุทธปรินิพพาน และเสร็จ

ส้ินศาสนกิจปฐมสงัคายนาแลว้ พระอานนทพุ์ทธอนุชาไดภิ้กขาจาริกเท่ียวโปรดเวไนยนิกรแทนองค์

พระศาสดา อยูแ่ถบสองฟากฝ่ังแม่นํ้ าโรหิณีน้ีเป็นส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี เบ้ืองหลงัแห่งการ

เสด็จดบัขนัธปรินิพพาน บรรดามหาชนชาวสองฝ่ังพระนครไดพ้บเห็นพระอานนทต่์างก็รําลึกถึง

พระบรมศาสดา ท่านจึงเป็นผูแ้ทนองคพ์ระบรมโลกนาถใหพ้ระญาติสองฝ่ังแม่นํ้ าโรหิณีมีความเจริญ

ใจในทาน ศีล ภาวนา สืบเน่ืองมาจน เม่ือท่านอายคุาํรบครบ ๑๒๐ พรรษา พิจารณาตรวจตราอายขุยั

ของตนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแห่งสงัขารขนัธท่ี์จะส้ินสุดยติุลงเพียงเท่าน้ี พระมหามุนีจึงรําพึงถึง

สถานท่ีอนัควรแก่การทอดท้ิงกายสงัขารอนัเป็นสุดทา้ยไวใ้นปฐพีน้ีอยา่งรอบคอบกอรปดว้ยปัญญา

ญาณ แลว้ก็นอ้มมนสิการปริวิตกรําพึงข้ึนมาว่า หากเรานิพพานฝัง่กบิลพสัดุ์  กจ็ะยงัความโทมนัสแก่

ชาวเทวทหะ อาจป ะทะกนัด้วยกาํลังพลและศาตราเพือ่หวงัชิงชัยในสังขารอันเป่ือยเน่าแห่งเรา หาก

เราจะนิพพานในฝั่งพระนครเทวทหะนั้นเล่า ชาวกบิลพสัดุ์กจ็ะเคอืงขัดเดือดร้อนวุ่นวาย ด้วยกาย

สังขารของเราเป็นเหตุดุจเดียวกนั เราไซร้จะเป็นเหตุให้พระประยรูญาติสองฝั่งแม่นํ้านี้ขัดข้องหมอง

ใจทําอันตรายซ่ึงกนัและกนัด้วยเหตุอันมิควร อย่าเลย เราจะมิให้ประยรูญาติทั้งสองพระนครแห่ง

แม่นํ้าโรหิณนีี้ต้องววิาทบาดหมางด้วยเราเป็นเหตุ ท่านจงึ ตั้งจติอธิษฐานนิพพานบนอากาศกึง่กลาง

แม่นํ้าโรหิณ ีแล้ว ให้บังเกดิเพลิงทิพย์เผาผลาญสรีระสังขารแห่งท่านจนเป็นจณุวจิลุเสร็จส้ินแล้ว

กลางอากาศนั้น พระอรหันตธาตุกพ็ลันตกลงยงัทั้งสองฝั่งพระนครประมาณเดียวกนั ชาวพระนคร

ทั้งสองนั้นก็พากนัเก็บรวบรวมเอาไปสร้างพระสถปูเจดียบ์รรจุพระธาตุองคมุ์นีไวส้กัการะบูชา 

- เรามารําลึกถึงสองเหตุการณ์ดงักล่าวนั้น จึงอยากทราบว่าแม่นํ้ าโรหิณียงัมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏอยู่

หรือไม่ ถามพระธรรมทูตและผูแ้ทนบริษั ททวัร์ท่ีพาเราไปก็ไม่ไดรั้บความกระจ่างชดั พอดี เดินเขา้ไป

ในเขตโบราณสถานซากกรุงกบิลพสัดุ ์เราเห็นเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลรักษาสถานท่ีแห่งน้ี (น่าจะเป็น

ขา้ราชการของกองโบราณคดี) ดูเป็นผูมี้อายนุ่าจะใหข้อ้มลูแก่เราได ้เม่ือ ไปถามดูก็ไม่ผดิหวงั แกบอก

ว่าแม่นํ้ าน้ียงัปรากฏมีอยู ่  ตอ้งวิ่งรถจากน้ีไปอีกหลายกิโลเมตร เราจึงใหไ้ปตามพนกังานขบัรถท่ีพา

คณะเราไปมาคุยดว้ย นบัเป็นโชคดีของคณะเราโดยแท ้ท่ีเขาก็รู้เสน้ทางท่ีจะไป และยนิดีเต็มใจท่ีจะพา

คณะเราไปดว้ย ทาํใหเ้ราดีใจมาก ท่ีจะไดไ้ปสาํรวจตรวจหาความจริง ไม่ว่าเร่ืองใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธ

ประวติั มีพยานหลกัฐานใหเ้ราไดเ้ห็น แมร้ะยะเวลาจะผา่นพน้มาแลว้เกือบ ๓,๐๐๐ ปี ก็ตาม 
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- คณะของเราเดินชมโบราณสถานกรุงกบิลพสัดุ ์โดยเฉพาะสถานท่ีสาํคญัตรงท่ีสาํรวจคน้พบและยนืยนั

ว่าประตูเมืองดา้นทิศตะวนัออก ท่ีเจา้ชายสิทธตัถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ โดยมีมา้กณัฐกะเป็น

พาหนะ และนายฉนันะเป็นผูติ้ดตาม 

- ต่อจากนั้นไปนิโครธาราม ซ่ึงเป็นปฐมอารามแห่งเมืองกบิลพสัดุ ์เดิมเป็นป่าตน้ไทร ท่ีพระเจา้         สุ

ทโธทนะ จดัถวายเป็นท่ีรับรองพระบรมศาสด าพร้อมพระอรหสัตส์าวก ๒๐,๐๐๐ รูป ในการเสด็จ

กลบัมาโปรดพระพุทธบิดาและพระประยรูญาติเป็นปฐม หลงัจากตรัสรู้แลว้ไดส้องพรรษา ณ สถานท่ี

น้ี พระองคไ์ดป้ระทานธรรมเทศนา เร่ือง เวสสันดรชาดก โปรดพระประยรูญาติ จนคลายมานะละทิฐิ

เสียส้ิน และยงัยกเอาธรรมีกถาเร่ือง ธรรมปาลชาดก มาแสดงปลอบประโลมยอ้มใจพระพุทธบิดา เม่ือ

พระองคร์ําพนัดว้ยเสน่หาในพระตถาคตว่า “ ตลอดระยะเวลา ๖ ปี โยมเฝ้าคอยติดตามฟังข่าวลกูอยู่

ตลอดเวลามิได้คลาดเคล่ือน แม้บางคร้ังจะมีคาํร่ําลือมาว่า ลกูน้ันหาชีวิตไม่เสียแล้ว โยมกห็าได้เช่ือไม่ 

โยมมัน่ใจว่าลกูจะไม่ตายก่อนท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน” พระศาสดาจึงถวาย

วิสชันาว่า ใช่แต่ปัจจุบนัชาติน้ีเท่านั้น แมใ้นอดีตกาล โยมส่งบุตรชายคืออาตมา ไปเล่าเรียนในสาํนกั

อาจารยทิ์ศาปาโมกข ์อาจารยแ์กลง้เอากระดูกแพะเผาไฟแลว้ส่งมาแจง้ใหโ้ยมทราบว่า บุตรชายท่ีท่าน

ส่งไปเรียนหนงัสือนั้นส้ินชีวิตเสียแลว้ จึงส่งกระดูกน้ีกลบัคืนมา โยมก็หาไดเ้ช่ือไม่ ทั้งยงัเห็นเป็นเร่ือง

ขบขนั ดว้ยเช่ือมัน่ว่าบุตรของโยมยงัไม่ตายแน่นอน เพราะเหตุท่ีตระกลูของเราพากนัรักษาศีล ๕ เป็น

นิจศีลมาหลายชัว่บรรพบุรุษ อานิสงส์นั้นจึงส่งผลใหค้นในตระกลูจกัไม่ตายก่อนอาย ุ๑๐๐ ปี ภายในนิ

โครธารามมีซากสถปูใหญ่องคห์น่ึงปรากฏอยู ่ 

- เชา้วนัรุ่งข้ึน พระศาสดาพร้อมดว้ยสงฆส์าวกบริวารเสด็จเขา้ไปภิกขาจารในพระนครกบิลพสัดุ ์ทรง

ตรัสธรรมเทศนาโปรดพุทธบิดาความว่า “ ไม่พงึประมาทในบิณฑบาต  พงึประพฤติธรรมให้สุจริต ผู้

ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข   ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้า”  ยงัใหพ้ระเจา้สุทโธทนะบงัเกิดดวงตาเห็น

ธรรม บรรลุโสดาปัตติผล ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรดพระนางพิมพา มารดาราหุล ถึงในพระตาํหนกั ดว้ย

ธรรมเทศนาช่ือ จนัทกนินรชาดก ว่าด้วยเร่ืองความพลดัพรากจากกันน้ันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ แต่ทุก

ชีวิตท่ีเกิดมาแล้วกต้็องมาพบความพลดัพรากซ่ึงกันและกันท้ังน้ัน ไม่วันใดกว็ันหน่ึงอย่างแน่นอน เม่ือ

ธรรมเทศนาส้ินสุดลง พระนางก็ไดบ้รรลุโสดาปัตติผล 

- ลาํดบัต่อมาพระนางพิมพาไดส้อนใหร้าหุลยวุบุตรเขา้ทูลขอสมบติักบัพระบรมศาสดา พระองคท์รง

ประทานอริยทรัพยใ์หแ้ก่ราหุลดว้ย บรรพชาสมบัติ คร้ันวนัท่ีสามแห่งการเสด็จกรุงกบิลพสัดุ ์ก็ทรง

ประทานการอุปสมบทแก่นนัทกุมาร พระอนุชา  พระโอรสพุทธบิดาอนัเกิดแต่พระนา้นางปชาบดี ใน

วนัท่ีจะเขา้พิธีอภิเษกสมรสกบัหญิงชนบทกลัยาณี การบรรพชาสามเณรราหุลและการใหอุ้ปสมบท

นนัทภิกษุ โดยท่ีพระเจา้สุทโธทนะไม่ทราบล่วงหนา้เลยนั้น ยงัความโทมนสันอ้ยพระทยัใหเ้กิดมีแก่

พระพุทธบิดายิง่นกั ทรงปริวิตกรําพึงไม่ปรารถนาใหเ้หตุเช่นน้ีเกิดข้ึนแก่คนอ่ืนอีก จึงเขา้ไปขอพรจาก
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พระบรมศาสดาว่า ต่อไปภายภาคหน้าจะบรรพชาอุปสมบทให้แก่กุลบุตรใด จงให้บิดามารดาเขาทราบ

และอนุญาตเสียก่อนจึงค่อยให้การบรรพชาอุปสมบทเถิดพระพุทธเจ้าข้า พระตถาคตเจา้ทรงถวายพระ

พรอนุมติัตามท่ีทรงทูลขอนั้น จึงถือเป็นธรรมเนียมประเพณีในการ บรรพชาอุปสมบท จะตอ้งมีการ

สวดถามถึงอนัตรายกิธรรมเร่ืองน้ี ดว้ยเหตุผลดงักล่าวมาแลว้นั้น ขอ้หน่ึง นบัแต่บดันั้นมาจนปัจจุบนั

กาล ดว้ยกรรมวาจานุสาสน์ว่า  “ อนุญญาโตส๊ิ  มาตาปิตูห ิ? ” (บิดามารดาของเจา้อนุญาตแลว้หรือ) ผู ้

ขอบรรพชาอุปสมบทก็จะตอ้งตอบว่า “ อามะ ภันเต ” 

- เม่ือประทบัอยู ่ณ นิโครธาราม กบิลพสัดุน์คร โปรดพระพุทธบิดาและพระประยรูญาติใหส้มาทาน ให้

อาจหาญและร่าเริงในธรรมีกถาพอสมควรแก่เวลาแลว้ ไดถ้วายพระพรลาพระพุทธบิดาเสด็จจาริกมา

โดยลาํดบั คร้ังถึงอนุปิยอมัพวนั แควน้มลัละ ท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้กรุงกบิลพสัดุไ์ม่ไกลกนันกั  ศากยราช

กุมาร ๖ องค ์คือภทัทิยะ ๑  อนุรุทธะ ๑  อานนัทะ ๑  ภคคุ ๑  กิมพิละ ๑  เทวทตั ๑ กบัช่างกลับกอีก ๑ 

คน ช่ือว่า อุบาลี ไดอ้อกจากกรุงกบิลพสัดุต์ามพระศาสดาไปขอบวชท่ีอนุปิยอมัพวนันั้น  กล่าวกนัว่า

ศากยราชทั้งนั้นกราบทูลใหท้รงประทานการอุปสมบทใหแ้ก่อุบาลีช่างกลับกก่อน แลว้จึงค่อยประทาน

อุปสมบทใหแ้ก่พวกตน ดว้ยเหตุท่ีอุบาลีเคยเป็นขา้รับใชม้าแต่ก่อน พวกตนจะไดเ้คารพเธอในฐานะผู ้

อาวุโส เป็นการทาํลายมานะละทิฐิแห่งขตัติยราชท่ีเคยถือมีมาแต่ก่อน ดว้ยยดึเอาพระวินยัเป็นท่ีตั้ง 

- เร่ืองท่ีอุบติัข้ึนในกรุงกบิลพสัดุแ์ละนิโครธาราม เม่ือคร้ั งพระศาสดาเสด็จไปในคร้ังปฐมโพธิกาล 

หลงัจากตรัสรู้แลว้ ๒ พรรษา ไดน้าํมากล่าวไวเ้พ่ือท่านทั้งหลายไดน้อ้มจิตมนสิการ รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณ ในการท่ีไดเ้ดินทางมานมสัการพุทธสถานอนัเก่ียวเน่ืองดว้ยพุทธประวติัองคพ์ระศาสดา

จารยน้ี์ เห็นว่าคงจะเพ่ิมพนูศรัทธา ปาสาทะ ก่อใหเ้กิดสติและปัญญาเพียงพอแก่ความตอ้งการ จึงขอยติุ

ไวเ้พียงแค่น้ี ต่อจากนั้นคณะของเราเดินทางไปยงัปฐมสงัเวชนียสถาน คือลุมพินีวนั สถานท่ีพระมหา

โพธิสตัวเ์สด็จออกจากพระครรโภทรพระพุทธมารดา ซ่ึงถกูจดัลาํดบัอยู่ ทา้ยสุดของกาํหนดการ

เดินทางคร้ังน้ี เพ่ือความสะดวกและเหมาะสมในการเดินทาง 

- สวนลุมพินีมีการปรับปรุงแลพฒันาใหส้วยงามร่มร่ืนทั้งทิวทศัน์และภูมิทศัน ์ คงปรารถนาใหเ้ป็น

รมณียสถานสมควรแก่เหตุคร้ังปฐมพุทธปุพพกาล ของพระราชวงศท์ั้งสอง คือ ศากยวงศ ์นคร

กบิลพสัดุ ์และโกลิยวงศ ์นครเทวทหะ   ดูแปลกตาไปจากการเดินทางมาใน ๓ คร้ังก่อนมาก  ทั้งการ

สญัจรก็เปล่ียนแปลงทางเขา้-ออก ลานจอดรถไกลจากสงัเวชนียสถานมาก ราว ๒ กิโลกมตรเห็นจะได ้

ขาเขา้ไปตอ้งอาศยัสามลอ้แขกป่ันดว้ยกาํลงัน่องพาเขา้ไป นยัว่าเป็นนโยบายอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งก ารให้

แขกมีรายไดจ้ากนกัแสวงบุญ พา เขา้ไปจอดส่งตรงหนา้อนุสาวรียพ์ระมหาสตัวเ์ม่ือแรกประสูติ 

ประทบัยนืยกพระกรชูน้ิวพระหตัถเ์ปล่งอาสภิวาจาประกาศว่า “ เราเป็นผูเ้ลิศในโลก เราเป็นผู ้

ประเสริฐในโลก เราเป็นพ่ีใหญ่ในโลก การเกิดคร้ังน้ีเป็นอวสานสุดทา้ย จะไม่มีการเกิดใหม่อีกของเรา 

”  ซ่ึงตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยูด่า้นหนา้พระมหาสถปูและเสาพระเจา้อโศกมหาราช  



๒๑ 
 

- เดินเขา้ไปยงัพระวิหารมายาเทวีก็เปล่ียนแปลงทาสีใหม่ จากเดิมสีแดงเป็นสีขาว  ภายในพระวิหารเคย

ถ่ายภาพไดแ้ต่มาคราวน้ีไม่อนุญาตเสียงแลว้ คนท่ี มาคร้ังแรกเลยคลาดแคลว้ท่ีจะเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

ขอใหจ้ดจาํจารึกไวใ้นมโนสญัญาเฉพาะตวัก็แลว้กนั จากนั้นเราพาคณะญาติมิตรผูร่้วมกองทพัธรรม

แสวงบุญและชดใชก้รรมดว้ยกนัมาจนถึงวนัท่ี ๑๐ ของการเดินทาง ไปสวดมนตท์าํวตัรเชา้ใตร่้มไม้

ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของพระสถปู แลว้นัง่สมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาอยูร่าว ๔๕ นาที 

เห็นว่าต่างคนก็อ่ิมเอิบเบิกบานใจดว้ยบุญกุศลกนัตามสมควรแก่กาล จึงชวนกนันมสัการกราบลาสวน

ลุมพินีวนั สงัเวชนียสถานอวสานสุดทา้ยของการเดินทางคร้ังน้ี  เพ่ือไปเติมอาหารกายรอบกลางวนัท่ี

ภตัตาคาร ดงัปรารถนา 

- เวลา ๑๑.๐๐ น. กลบัไปฉนัอาหารท่ีภตัตาคารในโรงแรม 

- เวลา ๑๒.๐๕ น. ออกจากโรงแรงท่ีพกัไปแวะชมแม่นํ้ าโรหิณี ระยะทางไกลพอประมาณ สงัเกตจาก

เม่ือไปถึงเชิงสะพานขา้มแม่นํ้ า สมาชิกหลายคนนัง่หลบัหลงัรับประทานอาหารอ่ิมมาอยา่งเอร็ดอร่อย 

เราเดินลงไปสาํรวจดูแม่นํ้ าโรหิณีตรงจุดท่ีเราไปชมนั้นไม่กวา้งขวางเหมือนแม่นํ้ าคงคา ยมุนา หรือ

เนรัญชรา แต่ความลึกนั้นมากกว่าแม่นํ้ าเนรัญชรา ยามเราไปนั้นนํ้ าลด ตล่ิงสูง สมควรแก่ฤดูกาล  ถึง

ยามทาํนาในตน้ฤดูฝน ถา้ฝนนอ้ย หรือตกล่าชา้ไป ก็เป็นเหตุใหน้ํ้ าแหง้ไดเ้ป็นบางช่วง การแยง่นํ้ ากนั

ทาํนายอ่มเป็นไปได ้เชิงสะพานมีขอ้ความจารึกใส่แผ่ นหินอ่อนติดไวเ้ป็นภาษาฮินดี บอกว่าแม่นํ้ า

โรหิณี เราไม่ไดส้นใจว่าพระบรมศาสดาเสด็จไปหา้มพระญาติสองฝ่ังพระนครไม่ใหร้บกนัดว้ยนํ้ าใน

แม่นํ้ าน้ีเป็นเหตุนั้นอยูต่รงจุดไหน ทั้งไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัสถาน ท่ีท่ีพระอานนทนิ์พพานว่าอยูก่ลาง

แม่นํ้ าช่วงใด เพียงแต่เราทราบว่าแม่นํ้ าท่ีเก่ี ยวขอ้งกบัพระพุทธองคย์งัปรากฏใหเ้ห็นอยู ่ เราก็ปีติอ่ิมเอิบ

เบิกบานใจเพียงพอแก่ความตอ้งการของเราแลว้ เราใหช้าวคณะบนัทึกภาพแม่นํ้ าน้ีไวเ้ป็นหลกัฐานจน

พอสมควรแก่ความตอ้งการ เพราะคิดวา่หาโอกาสไปไดไ้ม่ง่าย และนอ้ย คนนกัท่ีจะไดมี้โอกาสไป

พิสูจน ์เม่ือสมปรารถนาแลว้เราจึงชวนกนัเดินทางต่อ 

- เวลา ๑๔.๐๐ น. แวะพกัเขา้หอ้งสุขา ด่ืมนํ้ าชา กาแฟ นํ้ าปานะ ของใช ้ของฝาก ท่ีวดั ๙๖๐ ประมาณ ๒๐ 

นาที แลว้ออกเดินทางต่อไปชมเมืองกบิลพสัดุใ์หม่ ซ่ึงกล่าวขานกนัว่าสร้างข้ึนหลงัจากชาวกบิลพสัดุ์

ถกูกองทพัวิฑูทพัพะ โอรสของพระเจา้ปเสนทิ แควน้โกศล (อนัเกิดจากพระนางวาส-ภะขตัติยา 

พระธิดาของพระมหานามะ ศากยกษตัริย ์ ท่ีเกิดกบันางทาสี) บดขยี้ฆ่าชาวศากยราชเสียส้ิน ยกเวน้พระ

มหานามะ พระอยักาแห่งตนเท่านั้น เม่ือพิจารณาถึงเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทางประวติัศาสตร์ประกอบเขา้ดว้ย

แลว้ เราเห็นว่าเหตุผลไม่มีนํ้ าหนกัพอ แต่ ถา้จะพดูมากไปกว่าน้ีกเ็ห็นว่าจะยดืยาวเกินความจาํเป็น จึง

ของดเวน้ไว ้ ถึงอยา่งไรก็จะขอแสดงความเห็นว่า เม่ือ พิจารณาดูแลว้เห็นว่าน่าจะเป็นซากวดัมากกว่า

ซากวงั การท่ีมีการประชาสมัพนัธว์่าเป็นซากกรุงกบิลพสัดุ(์ใหม่) นั้นเราเห็นว่าน่าจะเป็นนโยบายทาง

การตลาดการท่องเท่ียวมากกว่า เพราะว่าเม่ือมีการแยกการปกครองแบ่งออกเป็นสองประเทศนั้น กรุง
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กบิลพสัดุแ์ละนิโครธารามอยูใ่นเขตประเทศเนปาล ร่วมกบัลุมพินีวนั ทางอินเดียจึงประชาสมัพนัธก์รุง

กบิลพสัดุใ์หม่น้ีข้ึนมาเพ่ือดึงดูดนกัแสวงบุญ หากความเขา้ใจของเราไม่ถกูตอ้งก็ขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

- คณะของเรามุ่งหนา้เดินทางไปเมืองสาวตัถี ถึงปลายทางเม่ือเวลา  ๒๑.๐๕ นาที เขา้พกัท่ี Lotus Nikko 

Hotel สาวตัถี เราพกัหอ้ง ๑๐๓ 

 

วนัจนัทร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- เวลา ๐๗.๐๐ น. พากนัไปวดัเชตวนั ซ่ึงในพระสูตรต่างๆ ออกนามว่า “เชตวเน อนาถปิณฑิกสัสะ           

อาราเม” ยามเชา้เช่นน้ียงัไม่คณะแสวงบุญพลุกพล่าน คณะของเราจึงไดมี้โอกาสข้ึนไปนัง่บนพระคนัธ

กุฎี สวดมนตท์าํวตัรเชา้ เจริญพระพุทธมนตม์งคลสูตรชุดเจ็ดตาํนาน แลว้นัง่สมาธิภาวนาถวายเป็น

พุทธบูชาจนสาย พอเร่ิมมีคณะแสวงบุญทยอยมาสกัการะ เราจึงพาชาวคณะกราบลาพระคนัธกุฏีแลว้

ใหเ้ดินชมบริเวณอารามตามอธัยาสยั ส่วนเราหลบไปหาท่ีสงบ เลือกไดด้า้นทิศตะวนัตกของพระคนัธ

กุฏี ไปทาํความวิเวกอยู ่ณ ท่ีนั้นลาํพงั จนถึงเวลาท่ีจะตอ้งเดินทางต่อ เขาจึงไปตามเราออกมา 

- นครสาวตัถีในคร้ังพุทธกาล ข้ึนอยูก่บัแควน้โกศล พระเจา้แผน่ดินทรงพระนามว่า พระเจา้ปเสนทิ บาง

แห่งเรียก พระเจา้ปเสนทิโกศล มีพระชนมายเุท่าพระศาสดา ดว้ยพระราชสมภพในปีเดียวกนั เคารพรัก

พระพุทธองคม์าก เล่ากนัว่าไปเฝ้าพระศาสดาคราใดตอ้งเขา้ไปประทบัใกลแ้ทบพระยคุลบาท ทรง

กราบพระพุทธบาทบา้ง ทรงจุมพิตพระพุทธบาทบา้ง เช่นน้ีอยูเ่ป็นนิจ พระศาสดาตรัสอยา่งไรแลว้ทรง

นบัถือเป็นท่ีสุด พระเจา้ปเสนทิเป็นพระญาติเก่ียวดองกบัพระเจา้พิมพิสาร ราชาแห่งเมืองราชคฤห์ 

แควน้มคธ ดว้ยพระมเหสีของพระเจา้พิมพิสารนั้นเป็นพระเชษฐภคนีของพระองค ์ 

พระพุทธศาสนาแผจ่ากราชคฤห์มาสู่สาวตัถีดว้ยเหตุแห่งท่านอนาถปิณฑิกสัสะ เศรษฐีชาวเมืองสา

วตัถี ซ่ึงเดิ มช่ือว่าสุทตัตะ เป็นญาติเก่ียวดองกบัท่านราชคหกเศรษฐี ดว้ยเหตุท่ีเศรษฐีเมือราชคฤห์ได้

ภคนีของท่านมาเป็นภรรยา และท่านสุทตัตะเองก็มีกิจดว้ยการคา้ขายจาํตอ้งเดินทางมาเมืองราชคฤห์

บ่อยคร้ัง และก็มาพกัท่ีเรือนท่านราชคหกเศรษฐีน้ีเป็นประจาํ คร้ังหน่ึงเมือท่านเดินทางมาถึ ง เศรษฐี

เจา้ของเรือนผูต้ ั้งอยูใ่นฐานะแห่งเขยไม่มีเวลาออกมาตอ้นรับเช่นเคย ดว้ยสาละวนกบักิจการง าน

หลายอยา่งจนสุทตัตะแปลกใจว่าไยท่านเปล่ียนไป จนเม่ือเสร็จภารกิจต่างๆ แลว้เม่ือพลบคํ่า ทั้งสอง

จึงไดมี้โอกาสไดป้ราสยั สุทตัตะถามสหายผูต้ ั้งอยูใ่นฐานะแห่งเขยว่า ท่านจั กมีงานมงคลอนัใดหรือ 

จึงเตรียมการวุ่นวายใหญ่โตมากมายเห็นปานน้ี เศรษฐีผูเ้จา้ของเรือนตอบว่า ไม่ไดจ้ดังานมงคลอนัใด

หรอก แต่วนัพรุ่งน้ีเรานิมนตพ์ระพุทธเจา้กบัพระสงฆส์าวกมารับบิณฑบาต ฉนัภตัตาหารยงัเรือน  

ท่านสุทตัตะเศรษฐีพอไดย้นิคาํว่า พระพุทธเจ้า เกิดอาการปีติซาบซ่าน อ่ิมเอิบเบิกบานใจจนยากจะ

บรรยาย ใคร่จะไปเฝ้าก็มิใช่กาลเสียแลว้ ค ํ่าคืนวนันั้นช่างเป็นรัตติกาลอนัยาวนานเสียจริงๆ สาํหรับ

ท่านสุทตัตะ จะนอนก็ไม่หลบั ใคร่จะไปเฝ้าพระศาสดาประตูพระนครก็ยงัไม่เปิด  จนล่วงปัจฉิมยาม
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ท่านมิอาจข่มจิตไวไ้ดจึ้งเดินฝ่าความมืดออกนอกประตูเมืองกาํหนดทิศไปทางพระเวฬุวนัวิหาร องค์

พระทศพลญาณทรงกาํหนดสาํรวจตรวจดูสตัวโลกแลว้เห็นท่านสุทตัตะเขา้มาในข่ายพระญาณ ทรง

เสด็จออกจากแท่นบรรทมทรงจงกรมรออยูแ่ต่ก่อนท่ีสุทตัตะจะไปถึง เม่ือไดพ้บกนัแลว้ก็ทรง

ประทานอนุปุพพีกถายอ้มจิตสุทตัตะจนสมควรแก่การงานแลว้จึงประทานธรรมเทศนาอริยสจัส่ีเป็น

ท่ีสุด ท่านสุทตัตะก็ไดบ้รรลุโสดาปัตติผล ดงัน้ีแล 

- สุทตัตะ หรือ ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีจึงไดก้ราบทูลอาราธนาพระศาสดาเสด็จไปประกาศ

พระพุทธศาสนายงัเมืองสาวตัถี ดว้ยรับรองจะถวายการทาํนุบาํรุงดูแลอยา่งเต็มท่ีสุดความสามารถ พระ

บรมโลกนาถทรงรับดว้ยดุษณียภาพแลว้ ท่านจึงมาหาเลือกซ้ือท่ีไดส้วนของเจา้ชายเชต  ในอรรถกถา

เล่าว่า ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการสร้างและฉลองวดัเชตวนัรวมทั้งส้ิน ๕๔ โกฏิ คือค่าใชจ่้ายซ้ือท่ีดิน ๑๘ 

โกฏิ สร้างเสนาสนะ ๑๘ โกฏิ และค่าใชจ่้ายในการฉลองวดัอีก ๑๘ โกฏิ 

- พระศาสดาทรงบาํเพญ็พุทธกิจหลงัตรัสรู้รวมระยะเวลา ๔๕ พรรษา ในจาํนวนน้ี ทรงประทบัอยู ่ณ 

เมืองสาวตัถีนานถึง ๒๕ พรรษา โดยอยูจ่าํพรรษาท่ีวดัเชตวนัรวม ๑๙ พรรษา และวดับุพพาราม ท่ีคุณ

แม่วิสาขามหาอุบาสิกาเมืองสาวตัถีสร้างถวายเป็นเวลา ๖ พรรษา เป็นปกติวิสยัธรรมดาเม่ือมนุษยต์ั้ง

หลกัปักฐานอยูท่ี่ใดนาน ยอ่มมีประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและสถานท่ีนั้น  ๆ เกิดข้ึนมากตาม

กาลเวลา เม่ือพระศาสดามาประทบัอยู ่ณ สาวตัถีเป็นเวลานานถึง ๒๕ ปี ถึงแมจ้ะไม่ต่อเน่ืองกนัในบาง

คราว เร่ืองราว เหตุการณ์ และพระสูตร  จึงเกิดข้ึนสถานท่ีน้ีมากดว้ยกนั อาทิ นางจิญจมาณวิกา ก่อ

อธิกรณ์กล่าวตู่ว่านางตั้งครรภก์บัพระศาสดา เม่ือความจริงปรากฏ นางวิ่งหนีฝงูมหาชนออกมาจากวดั

พระเชตวนั เม่ือพน้ธรสงฆแ์ผน่ดินก็แยกนาํร่างของนางด่ิงลงสู่อเวจีมหานรก  

- พระเทวทตั ผูบ้วชในสาํนกัพระศาสดาพร้อมชาวศากยบุตร ๖ พระองค ์ถกูโลภจริตครอบงาํกระทาํ

กรรมอนัมิบงัควรแก่พระจอมมุนี นานาประการ ในอว สานสุดทา้ยระลึกข้ึนไดด้ว้ยปัญญาแห่งตน 

เพราะป่วยไขทุ้กขเ์หลือทนดว้ยเวทนา คิดจะมากราบทูลวิงวอนงอนงอ้ขอขมาองคพ์ระชินสีห์ จึงให้

ศิษยแ์บกหามขา้มมรรควิถีจากราชคฤห์มายงัเชตวนาราม แต่อกุศลกรรมของเธอนั้นเกินจะแกไ้ข เ ม่ือ

เยื้องกรายลงจากเปลหามหนา้พระวิหาร ก็บนัดาลแผน่ดินใหแ้ยกแตกออกเป็นช่อง  ร่างพระเทวทตัก็

ลอดร่องธรณีสู่อเวจีมหานรกดุจเดียวกบันางมาณวิกา 

- ฟังเร่ืองร้ายแลว้มากลบักลายฟังเร่ืองท่ีเป็นมงคลกนัเถิดหนา ภายในพระอารามมีตน้โพธ์ิงามสาํคญัอยู่

ตน้หน่ึง เรียกกนัว่า อานนัทโพธ์ิ  ประวติัเล่าไวว้่า พระศาสดาทรงโปรดใหพ้ระมหาโมคคลัลานะ พระ

อคัรสาวกเบ้ืองซา้ย ไปนาํหน่อมาจากพุทธคยาสถานท่ีตรัสรู้ดว้ยกาํลงัฤทธ์ิ ดว้ยปรารถนาใหเ้ป็นนิมิต

แก่พุทธศาสนิกชนแทนพระองคเ์ม่ือยามเสด็จจากวดัพระเชตวนัมหาวิหารจาริกไปโปรดเวไนยนิกรยงั

ทิศต่างๆ แลดว้ยเหตุท่ีพระอานนทพุ์ทธอุปัฏฐากเป็นผูบ้าํรุงดูแลรักษาโพธ์ิตน้น้ีอยา่งดีมาแต่เร่ิมปลกู 

มหาชนทั้งนั้นจึงเรียกกนัว่าอานนัทโพธ์ิติดริมฝีปากนบัจากนั้นมาจนบดัน้ี 
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- อน่ึงพระสูตรสาํคญัหลายพระสูตรท่ีพระบรมโลกนาถโปรดประทานพระโอวาทแก่ทั้งมนุษยแ์ละ

เทวดา ณ พระวิหารแห่งน้ีก็มากเร่ือง ดว้ยกนั จะขอออกนามพอจาํสาํคญัไวส้กัเลก็นอ้ย เช่น มงคลสูตร  

ธมัมนิยามสูตร  สารานิยธมัมสูตร และธชคัคะสูตร เป็นอาทิ 

- อุบาสกาคนสาํคญัของเมืองสาวตัถี ท่ีเม่ือเอ่ยนามถึงแลว้หลายท่านคงคุน้ช่ือเป็นอยา่งดี คือคุณแม่

วิสาขามหาอุบาสิกา ผูส้ร้างวดับุพพารามถวายพระศาสดาดว้ยมลูค่า ๒๗ โกฏิ คือมลูค่าซ้ือท่ีดิน มลูค่า

ก่อสร้างเสนาสนะ และมลูค่าทาํบุญฉลองพระวิหาร ๓ อยา่ง อยา่งละ ๙ โกฏิ ขณะชมสถปูท่า นอนาถ

บิณฑิกสัสะเศรษฐีอยูน่ั้น เราถามพระธรรมทูตถึงวดับุพพาราม ท่านช้ีไปทางทิศตะวนัออกของพระ

วิหารเชตวนัแลว้บอกว่าปัจจุบนันํ้ าท่วมไม่สามารถเขา้ไปพิสูจน์ได ้ 

- มหาอุบาสิกาท่านน้ีเป็นผูมี้ปัญญามาก คร้ังเม่ือเม่ือพระบรมศาสดาประทบัอยู ่ณ พระเชตวนัมหาวิหาร 

ปรารภภิกษุภทัวคัคีย ์ ๓๐ รูปเดินทางมาเฝ้าพระตถาคตเจา้ ณ เมืองสาวตัถีไม่ทนั เพราะถึงกาํหนดวนั

อธิษฐานพรรษาเสียก่อน จึงจาํตอ้งหยดุพกัจาํพรรษายงัเมืองสาเกต ปวารณาออกพรรษาแลว้รีบเดินทาง

มาเชตวนาราม ปีนั้นฝนตกชุกตลอดทา้ยวสัสานกาล  ยงัภิกษุภทัทวคัคียเ์หล่านั้นไดค้วามลาํบากดว้ย

จีวรเปียกและแปดเป้ือนดว้ยโคลนตม เป็นปฐมเหตุ จึงทรงพระกรุณาประทานพระวินยับญัญติัอนุญาต

ใหภิ้กษุผูอ้ยูจ่าํพรรษาร่วมกนั ๕ รูปข้ึนไปถว้นไตรมาสตลอดฤดูฝน รับผา้กฐินท่ีทายกทายกิานอ้ม

นาํมาถวายได ้มหาอุบาสิกานามวิสาขา ทราบพระพุทธานุญาตนั้นแลว้ก็เป็นผูถ้วายผา้กฐินเป็นคนแรก

ในบวรพุทธศาสนาน้ี   

- อน่ึง เหตุท่ีภิกษุไดมี้โอกาสใชผ้า้อาบนํ้ าฝน และญาติโยมไดมี้โอกาสถวายผา้อาบนํ้ าฝนในเทศกาล

เขา้พรรษา ก็ดว้ยมหาอุบาสิกาท่านน้ีทูลขอพร ต่อพระบรมศาสดาใหป้ระทานพระพุทธานุญาตเป็น

พิเศษเช่นกนั กล่าวถึงความสาํคญัของพระเชตวนัมหาวิหารมาก็พอควรแก่เวลาแลว้กระมงั ถา้จะ

สาธยายต่อไปอีกก็เห็นจะยดืเยื้อเฝือไปเกินตอ้งการ จึงขอยติุลงคงไวแ้ต่เพียงเท่าน้ีก่อน 

- เวลา ๐๙.๓๐น. ออกจากวดัพระเชตวนัไปชมสถปูของท่านอนาถปิณฑิกสัสะเศรษฐี ไม่ไกลจากพระ

วิหารนกั ตรงขา้มกบัสถปู ของท่านเศรษฐีเป็นสถปูของพระองคุลิมาล มีประกาศของทางการยนืยนั

ตามหลกัฐานบนัทึกของท่านหลวงจีนทั้งสองว่า สองแห่งน้ีเป็นเรือนของทั้งสองท่าน คือท่านเศรษฐี 

และบิดาของพระองคุลิมาล แต่ขา้พเจา้อยากจะปักใจว่าเป็นสถปูมากกว่า เพราะดูสณัฐานซากแลว้นอ้ม

ใหเ้ช่ือไปเช่นนั้น และก็มีเหตุผลพอท่ีจะสร้างสถปูของทั้งสองท่านน้ีบรรจุพระธาตุไวเ้ป็นอนุสรณ์ ให้

อนุชนไดส้กัการบูชา กล่าวคือ 

๑. ท่านเศรษฐีมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาเมืองสาวตัถีดงักล่าวแลว้โดยสงัเขปเบ้ืองตน้นั้น และ

ในบั้นปลายสุดทา้ยแห่งชีวิตท่านท่ีปรากฏตามพุทธประวติั ท่านไดบ้รรลุอนาคามิผล 

๒. พระองคุลิมาล ท่ีคนส่วนมากรู้จกัท่านในฉายามหาโจ ร ๙๙๙ ศพ ผูมี้น้ิวมือคนผกูคอ ร้อยเป็น

พวงมาลยันั้น เดิมท่านช่ืออหิงสกะ แปลความว่า ผูไ้ม่เบียดเบียนใคร เป็นบุตรปุโรหิตาจารยเ์มือง
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สาวตัถี เป็นเด็กดี มีปัญญา ความประพฤติเรียบร้อยมาแต่เยาว ์บิดาส่งไปเรียนหนงั สือในสาํนกั

ของอาจารย ์เคราะห์กรรมบนัดาลใหพ้บกบัอาจารยท่ี์ ขาดเมตตาพรหมวิหารธรรม ไร้ส้ินซ่ึง

จรรยาบรรณของความเป็นครูอาจารย ์ออกอุบายใหไ้ล่ล่าประหารชีวิตคนเอาน้ิวมือมาเป็นเคร่ือง

กาํนลับูชาศิลปศาสตร์อนัล ํ้าเลิศซ่ึงไม่เคยประสิทธ์ิประสาทใหก้บัผูใ้ดใครมาก่อน ดว้ยหวงัว่า

เม่ือความเดือนร้อนของมหาชนล่วงรู้ถึงทางการก็จะส่งกาํลงัทหารมาปราบปรามมหาโจรผูใ้จ

หยาบใหร้าบคาบส้ินชีพไป การก็เป็นไปดงัอาจารยใ์จทรามนั้นคาดหมาย แต่ดว้ยพระทยัอนั

เป่ียมลน้ดว้ยพระเมตตามหากรุณาธิคุณต่อสตัวโลก เม่ือพระองคิมาลปรากฎเขา้มาในข่ายพระ

ญาณว่าเป็นเวไนยนิกรท่ีจะสอนสัง่อบรมใหข้า้มพน้โอฆสงสารน้ีได ้แต่หากชา้ไปไม่ทนัการ

ดว้ยอหิงสกะกุมารผูส้ติวิปลาสฟ่ันเฟือนเสียแลว้นั้นไดพ้บกบัมารดาผูจ้ะมาปกป้องใหพ้น้ภยัจาก

คาํสัง่จบัตายของพระเจา้ปเสนทิโกศล แต่เธอหาไดส้ติมิไดเ้สียแลว้นั้นว่าเป็นใคร กระทาํมาตุ

ฆาตดว้ยหวงัเพียงแค่น้ิวมือสุดทา้ยเท่านั้น ก็จะเป็นอนนัตริยกรรมนาํสู่อเวจีมหานรกทนัที มรรค

ผลท่ีจะพึงบงัเกิดมีกจ็ะขาดสะบั้นลงทนัใด พระจอมไตรจึงไปสกดักั้นขวางทางไวก่้อนท่ีเธอจะ

พบกบัมารดา มหาโจรจึงเปล่ียนเป้าหมายมาไล่ล่าพระมหามุนี ก็ไม่สามารถถึงพระองคไ์ดส้กัที

จนเหน่ือยอ่อนทอดถอนใจ จึงร้องตะโกนประกาศไปว่า “ หยดุก่อนสมณะ สมณะหยดุก่อน ” 

องคพ์ระชินวรวิสชัชนาดว้ยธรรมกถาสะกดจิตมหาโจร ใจความว่า “เราหยดุแลว้จากการทาํบาป

ทั้งปวง แต่เธอสิยงัไม่หยดุ” ผูมี้ปัญญาแมว้่าสติจะวิปลาสไปชัว่ครูขณะ เม่ือบณัฑิตท่านเมตตามา

สะกิดเตือน สติคืนมาปัญญาก็เ กิดข้ึน ท่านจึงวางศาสตราเขา้ยกกรอญัชลีถวายอภิวาทแทบเบ้ือง

พระยคุลบาท ขอบรรพชาอุปสมบท และตั้งใจบาํเพญ็เพียรจนไดบ้รรลุอรหตัผลเป็นท่ีสุด 

เร่ืองราวของท่านดงักล่าวมาโดยสงัเขปน้ี น่าจะมีธรรมอุทาหรณ์สอนใจไดห้ลายแง่มุม สมควรท่ี

จะสร้างสถปูเจดียบ์รรจุพระธาตุของท่านไวเ้ป็นอนุสรณ์แก่กุลบุตรสุดทา้ยภายหลงัไดก้ระมงั 

- เสร็จแลว้ออกเดินทางไปยงัสถานท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย ์ 

ดว้ยเหตุท่ีพระโคดมบรมครูทรงประกาศพระวินยับญัญติัหา้มภิกษุแสดงปาฏิหาริย ์ จึงเป็นเหตุให้

เหล่าเดียรถียน์กับวชนอกพุทธศาสนากล่าวโจมตีว่าคุณวิเศษของพระพุทธศาสนานั้นไม่มีจริง การ

จาบจว้งล่วงเกินดงักล่าวรุนแรงและขยายวงกวา้งมากข้ึนโดยลาํดบั เพ่ือระงบัความระคายเคืองให้

หายรําคาญ องคพ์ระชนะมารจึง ออกพระโอษฐป์ระกาศว่า เราบญัญติัหา้มเฉพาะสาวกแส ดง

ปาฏิหาริยเ์ท่านั้น หากองคศ์าสดาจะเป็นผูแ้สดงเองเราหาไดห้า้มไม่ เราแสดงยมกปาฏิหาริยใ์นวนั

อธิษฐานเขา้พรรษาท่ีเจ็ด ณ โคนตน้มะม่วงชานเมืองสาวตัถี  เม่ือถึงวนัพระมหามุนีกาํหนดนดัหมาย

มหาชนประมาณมิไดม้าเฝ้ารอชมพุทธกฤดาภินิหาร เม่ือแสดงฤทธาปาฏิหาริยป์ราบทิฐิของพวก พาล

ชนพอสมควรแก่อธัยาสยัแลว้ เลยเสด็จข้ึนไปจาํพรรษายงัดาวดึงษเ์ทวโลกเพ่ือแสดงธรรมโปรดพุทธ
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มารดา ในพระวรรษาท่ี ๗ นั้น พระเจา้อโศกมหาราชทรงสร้างสถปูใหญ่เป็นอนุสรณ์ไวต้รงท่ีแสดง

ยมกปาฏิหาริยน์ั้น ปรากฏร่องรอยเป็นหลกัฐานอยูต่ราบเท่าทุกวนัน้ี 

เวลา ๑๑.๒๐ น. กลบัมาฉนัภตัตาหารยงัภตัตาคารท่ีโรงแรม แลว้ออกเดินทางต่อไปลคัเนาว ์

(Lucknow) เม่ือเวลา ๑๒.๒๐ น. 

ลคัเนาว ์ (Lucknow) เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ (UP) ระยะทางสาวตัถีไปลคัเนาว ์ราว ๑๗๐ 

ก.ม. คณะของเราไปถึงเมืองลคัเนาวเ์ม่ือเวลา ๑๗.๓๐ น. เขา้พกัท่ี Hotel Clarks Avadh,  Lucknow  

เราเขา้พกัหอ้ง ๑๐๔ 

- เวลา ๑๘.๐๐ น. นดักนัเดินชมเมืองหลวงของเขา เพราะท่ีน่ีเราเพ่ิงมาเป็นคร้ังแรก ดูแลว้ก็ไม่ต่างกนั

เท่าไร คนมากท่ีไหนความวุ่นวายก็มีมากเท่านั้น เขาพาเราเดินไป Sahara Mall ระยะทางไกลโข คะเน

ว่ามากกว่า ๒ ก.ม. คุณจิวซ้ือมีดโกนและชอ้นถวาย ขากลบัชวนกนันัง่สามลอ้ (Taxi) คณะเราไม่รู้จะ

เรียกรถท่ีไหน ส่ือสารกนัอยา่งไร เพราะคนพ้ืนเมืองส่วนใหญ่เขาพดูกนัแต่ภาษฮินดี  นบัเป็นโชคดี

ของพวกเราพบวยัรุ่นใจดีมีกรุณาซอ้นมอเตอร์ไซดก์นัมา สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นนกัศึกษา พอจะ

ส่ือสารกนัดว้ยภาษองักฤษได ้ จึงถามเขาเร่ืองจะจา้งรถใหไ้ปส่งท่ีโรงแรม เขากุลีกุจอเป็นธุระเดินไป

เรียกรถ เจรจาและต่อราคาใหเ้รียบร้อย ทั้งกาํชบัว่าใหเ้งินค่ารถเท่าท่ีเขาตกลงเท่านั้น ขนาดนั้นเม่ือถึง

ปลายทางแลว้ยงัขอเพ่ิมพิเศษ น่ีแหละท่ีเขาว่าแขกมนัข้ีขอโดยแท ้ พวกเราหลายคนตอ้งใชร้ถสองคนั 

นัง่รถสามลอ้ (Taxi) แขกกินลมชมเมืองหลวง สนุกดีเหมือนกนั ถึงท่ีพกัเม่ือเวลา ๑๙.๔๕ น. 

 

วนัอังคารที่ ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

- เวลา ๐๖.๑๕ น. ออกเดินทางจาก Lucknow ไปเมืองอคัระ เราพาชาวคณะทาํวตัรเชา้บนรถ  เสร็จแลว้

เรานัง่ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทาง ลว้นเป็นวิถีชีวิตชนบท ดูเป็นธรรมชาติเพลินดี เสน้ทางน้ีเราเพ่ิงมา

เป็นคร้ังแรก ระหว่างทางไม่มีภตัตาคาร หรือร้านอาหารพอท่ีจะแวะรับประทานกลางวนัได ้ทางทวัร์

ตอ้งจดัอาหารปิคนิคไปจอดรับประทานกลางทาง  

- เม่ือเวลาราว ๑๑.๐๐ น. เลือกไดป่้าไม่ท่ีห่างไกลชุมชนเพ่ือความมัน่ใจว่าปราศจากกล่ินและส่ิงอนัไม่มี

ใครพึงประสงค ์ปูผา้พลาสติคกบัพ้ืนดิน เราลงมาฉนัอาหารกบัชาวคณะกลุ่มหน่ึง บางคนนัง่

รับประทานอยูบ่นรถ ฉนัไปไดส้กัครู่เดียว ทั้งเด็กทั้งผูใ้หญ่เกือบ ๑๐ คนพากนัมายนืมุงดูพวกเรา

รับประทานอาหาร ชายสูงวยัคนหน่ึงมือถือเชือกผกูคอลิงท่ีเขาเล้ียงไว ้ก็ยงัพาลิ งมายนืดูพวกเราดว้ย 

เขาออกมาทาํสวนอยูใ่นละแวกนั้น  พอเห็นรถบสัใหญ่จอดจึงพากนัท้ิงงานมาสงัเกตการณ์ แลว้ก็ไม่

ยอมไปไหน แสดงว่าคงไม่มีรถใหญ่วิ่งผา่นแลว้มาจอดอยา่งน้ีบ่อยนกั พวกเรารับประทานอ่ิมกนัแลว้

ยงัมีอาหารส่วนท่ีเหลืออีกมาก เพราะทางบริษทัทวัร์จดัเตรียมไปเต็ มท่ี ก็เลยยกส่วนทั้งหลายเหล่านั้น

ใหแ้ก่พวกเขา ท่าทางดีใจมากท่ีวนัน้ีเขาจะไดกิ้นของแปลก จากปกติประจาํวนั  
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 เราเขา้ใจเอาเองว่าคนฮินดูไม่ไดส้มาทานมงัสวิรัติ เป็นเพียงวฒันธรรมการบริโภคท่ีนิยมกิน

พืชผกัเป็นพ้ืน แต่ถา้มีเน้ือสตัวท่ี์ลทัธิศาสนาไม่ไดห้า้ม (เช่น เน้ือโค-กระบือ)  พวกเขาก็กิน 

- ฉนัอาหารเสร็จแลว้เดินทางต่อ มุ่งไปสงักสัสนคร เสน้ทางไปสงักสัสะมีสตัวป่์าธรรมชาติใหช้มอยา่ง

น่าต่ืนตาต่ืนใจ เช่น นก กระเรียน ท่ีนิยมอยูก่นัเป็นคู่ มีใหเ้ห็นทัว่ไป ตามทอ้งทุ่ง นกยงูหากินอยูใ่กล้ๆ  

ชุมชน ใกลบ้า้นคน เดินขา้มถนนตดัหนา้รถก็มี บางตวันอนผึ่งแดดอยูบ่นหลงัคาบา้น ตกเยน็มาบินข้ึน

นอนบนตน้ไมใ้หญ่ริมถนนท่ีรถวิ่งผา่นนัน่เอง นิลกาย ซ่ึงเป็นสตัวป่์าท่ีมี ฉายาว่า “ ตวัเหมือนมา้ หนา้

เหมือนกวาง  คางเหมือนววั หวัเหมือนแพะ มีเขาเหมือนแกะ” ก็พบมากในแถบน้ี เท่ียวหากินอยูเ่ป็นฝงู 

คณะเราพบฝงูหน่ึงหลายสิบตวัหากินอยูใ่นทุ่ง  เคยเห็นท่ีอ่ืนฝงูละ ๒-๓ ตวั แต่ท่ีน่ีมีมาก มนัออกจาก

ป่ามาหากินพืชไร่เขา เขาปรบมือไล่ หรือเอาไมข้วา้งปา มนัก็วิ่งหนี  แสดงใหเ้ห็นชดัว่าคนกบัสตัวอ์ยู่

ร่วมกนัฉนัญาติมิตรดว้ยจิตเมตตากรุณาในฐานะเพ่ือนผูร่้วมโลกเกิดแก่เจ็บตาย ไม่เบียดเบียนทาํร้ายซ่ึง

กนัและกนั เม่ือไปเห็นกบัตาแลว้ก็ไม่น่าจะอศัจรรยแ์ปลกใจว่าเหตุไรเร่ืองราวต่างๆ หลายแห่ งท่ี

ปรากฏในชาดก คนกบัสตัวจึ์งสามารถพดูจาส่ือสารซ่ึงกนัและกนัไดด้ว้ยไมตรี 

- เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึงสงักสัสะ สถานท่ีท่ีพระองคเ์สด็จลงจากดาวดึงษเ์ทวโลกในวนัมหาปวารณาออก

พรรษาคาํรบท่ี ๗ นั้น ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ถึงมลูเหตุท่ีเสด็จข้ึนไปจาํพรรษายงัดาวดึงส์เทวโลก ในเร่ือง

สถานท่ีแสดงยมกปาฏิหาริย ์ ในพรรษานั้นประชาชนชาวมนุษยโลกรําลึกอาลยัในพระศาสดามาก ดว้ย

ไม่ทราบกาํหนดว่าจะเสด็จกลบัคืนมายงัพ้ืนพิภพปฐพีเพลาใด บงัเกิดความปริวิตกกงัวลกระวายใจไป

กนัไปทัว่ในหมู่พุทธบริษทั ทั้งคฤหสัถแ์ละบรรพชิต  จึงพร้อมใจกนัอาราธนาพระโมคคลัลานะอคัร

สาวกเบ้ืองซา้ย ผูเ้ลิศแลว้ไปดว้ยฤทธ์ิเหาะข้ึนไป กราบทูลถามพระโลกเชษฐย์งัเทวโลก ว่าจะเสด็จคืน

พ้ืนพิภพ ณ เพลาใด พระจอมไตรมีพุทธวจนะตรัสตอบว่า เราจะกลบัคืนไปในวนัมหาปวารณาออก

พรรษา จะเสด็จลงยงัสงักสัสะนครทวาร เพลานั้นไฟนรกจะดบัชัว่ครู่ยาม สตัวโลกทั้ง สาม คือ มนุษย ์

เทวดา และนิรย กภูมิจะไดเ้ห็นเราพร้อมกนั ความสาํคญัแห่งพุทธสถานแห่งน้ีมีดั งวิสชัชนามาโดยยน่

ยอ่ ฉะน้ีแล 

- เบ้ืองล่างก่อนเดินข้ึนไปบนซากสถปูมีเสาศิลาพระเจา้อโศกมหาราชปรากฏหลกัฐานอยู ่และมีแปลก

กว่าท่ีแห่งอ่ืนก็คือหวัเสาเป็นรูปชา้ง ขา้งเสามีตน้ไมใ้หญ่  นกยงูผูต้วัหน่ึงจบัก่ิงไมอ้ยูบ่นนั้นอยา่ง

เพลิดเพลินเจริญใจมิไดห้ว ัน่เกรงภยัอนัตรายใดๆ แ มจ้ะมีแขกแปลกหนา้อยา่งคณะเราเขา้มาเยอืน เขา

คงถือเสมือนเพ่ือนญาติมิตรสนิทสนมมาเยีย่มชมถ่ินของเขา มิไดเ้พ่งเลง็เห็นพวกเราเป็นศตัรูหมู่ มาร

ร้ายหมายมาพิฆาตฆ่าตี เขาจึงสงบน่ิงท่าทีมองดูหมู่เราดว้ยไมตรีไม่วางตา 

- เราพาชาวคณะสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย แลว้นัง่สมาธิภา วนาเป็นเวลานานพอสมควร หลงัจาก

นั้นเก็บภาพเป็นท่ีระลึกตามอชัฌาสยั เพราะท่ีแห่งน้ีมิใช่มาไดง่้ายๆ ดว้ยระยะทางและการสญัจร แมเ้รา

เองก็เพ่ิงมีโอกาสมาคราน้ีเป็นปฐม สมควรแก่เวลาแลว้จึงออกเดินทางต่อไปเมืองอคัระ 
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- เวลา ๑๘.๑๐ น. ถึงเมืองอคัระ รัฐอุตระประเทศ เขา้พกัท่ี  Clarks Shiraz Agra India เราพกัหอ้ง ๑๑๗ 

 

วนัพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้ึน ๔ ค ํ่าเดือน ๔ ปีมะเส็ง 

- เวลา ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทางจากท่ีพกัเพ่ือไปชมทชัมาฮาล ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก และพระราชวงัอคัร

ฟอร์ด ในสมยัท่ีอิสลามปกครองอินเดีย 

- ทชัมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของพระเจา้  และพระนางมุมตสั ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ ายมุนา แม่นํ้ าน้ี

ถือว่าเป็นเสน้เลือดสาํคญัของเมืองอคัระ พระราชวงัของพระเจา้อุเทน ราชาธิบดีแห่งนครโกสมัพีก็

ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าน้ี ดงัไดก้ล่าวแลว้นั้น เรา ไม่ไดห้าขอ้มลูเก่ียวกบัแม่นํ้ าน้ีเพ่ิมเติม ทราบแต่เพียงว่าเดลลี

เมืองหลวงในยคุสมยัปัจจุบนั ซ่ึงตั้งอยูเ่หนือเมืองอคัระข้ึนไปก็มีแม่นํ้ าน้ีไหลผา่น พระราชวงัอคั

ระฟอร์ดของกษตัริยร์าชวงศโ์มกุลในสมยัท่ีมาปกครองอินเดียก็ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ าน้ี ตรงขา้มกบัทชัมาฮาล 

ศาสนสถานของฮินดูท่ีสร้างข้ึนใหม่ท่ีเดลลี ในปัจจุบนัสมยัท่ีเรียกว่าอษัราธาม ก็ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่นํ้ ายมุ

นาน้ีเช่นกนั 

- คณะของเราชมความมหศัจรรยข์องทชัมาฮาลแลว้จึงมาชมพระราชวงัอคัระฟอร์ด ในส่วนรายละเอียด

เราจะไม่สาธยายใหเ้ปลืองเวลา ท่านผูใ้ดสนใจหาโอกาสไปชมเองดีกว่า ดงั โบราณภาษิตท่านกล่าวไว้

ว่า “ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น”  ต่อจากนั้นกลบัมาฉนัอาหารท่ีภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั Clarks Shiraz 

Agra India เม่ือเวลา ๑๑.๓๕ น. 

- เวลา ๑๒.๒๐ น. ออกเดินทางไปเดลลี ระยะทางจากอคัระไปเดลลีราว ๒๐๐ ก.ม. ถนนสะดวกดีสมกบั

เป็นทางด่วนสายหลกัมุ่งเขา้เมืองหลวง ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า Yamuna Express Way แวะพกัเขา้หอ้งสุขา

ระหว่างทาง ธรรมชาติระหว่างสองขา้งทางสายด่วนเขา้สู่เมืองหลวงต่างจากเสน้ทางในชนบทอย่ าง

เห็นไดช้ดัเจนคือ ไม่มีสตัวป่์า หรือนกนานาชนิดใหเ้ห็นเลย ตลอดระยะทางเกือบร้อยกิโลเมตรก่อนถึง

เดลลี ซ่ึงเราก็พอจะเขา้ใจว่าเป็นปกติวิสยัธรรมดา ไม่ว่าสถานท่ีใดเม่ือความเจริญทางดา้นวตัถุมีมาก

แลว้ไซร้ ความมัน่คงทางดา้นจิตใจยอ่มลดนอ้ยถอยลง จนเม่ือรถแล่นเขา้ไปถึงชานพระนครเดลลีแลว้

เราจึงกระจ่างแจง้ชดัเจนยิง่ข้ึน เม่ือเห็นจา้วเวหาคือพญานกอินทรียท์ั้งหลายนบัพนันบัหม่ืนดาษด่ืน

ทัว่ไปในเขตชานเมืองหลวง เขามารอหาเหยือ่หาอาหารจากกองขยะของชาวเมืองท่ีกองเป็นภูเขา ฉะน้ี

เล่าเหล่านกนอ้ยท่ีมีกาํลงัดอ้ยกว่าเขาท่ีไหนเลยจะเขา้มาใกลไ้ด ้เราอยากจะพดูว่านบัเป็นมหาอาณาจกัร

ใหญ่ของนกเหยีย่วแห่งหน่ึงทีเดียวในโลกน้ี 

- เวลา ๑๗.๐๐ น. แวะชมอษัราธาม อนุสรณ์ศาสนสถานของลทัธิฮินดู เราเคยเขา้มาชมคราวหน่ึงแลว้

เม่ือมาเขา้เฝ้าสมเด็จพ่อในคร้ังท่ีสาม เราอาจเป็นคนใจแคบท่ีไม่ ไดต่ื้นตาต่ืนใจอะไรกบัส่ิงแปลกๆ

ใหม่ๆของศาสนาเขาสกัเท่าไร เขาพาไปชมก็ชมไปอยา่งนั้นเอง จึงจะไม่ขอวิพากษพ์ดูไปใหเ้ปลือง

เวลา 



๒๙ 
 

- เวลา ๑๘.๒๐ น. เขาพาชาวคณะเราไปชมตลาดสินคา้ เราเห็นว่าไม่ใช่สมณกิจ จึงนัง่รออยูบ่นรถสอง

คนกบัโยมพ่ีจ๊ีดซ่ึงอ่อนเพลียดว้ยเหตุท่ีถ่ายทอ้ง สนันิษฐานว่าจากนํ้ าผลไมท่ี้เขาบริกา รเม่ือคํ่าวนัไปพกั

โรงแรมท่ีลคัเนาว ์พดูถึงเร่ืองน้ีแลว้ก็ใคร่ขอเตือนผูจ้ะไปนมสัการสงัเวชนียสถานยงัแดนพุทธภูมิ หาก

ใครยงัไม่เคยด่ืมนํ้ ามะม่วงแลว้อยา่ไปลองเป็นอนัขาด เราเคยมีประสบการณ์ไดรั้บทุกเวทนาเพราะ

ทอ้งเสียดว้ยเหตุน้ีมาแลว้เม่ือไปคร้ังแรก มิใช่ว่าของเขาไม่ดี เพราะไม่ไดเ้ป็นกนัทุกคน ข้ึนอยูก่บัความ

พร้อมของสงัขารขนัธข์องเรามากว่า วิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุดก็คือ ถา้ไม่เคยแลว้อยา่ไปลอง เพราะจะเป็น

ทุกขร์ะหว่างเดินทาง 

- ชาวคณะเราเดินชมสินคา้กนัเพลินจนเวลา ๒๐.๐๐ น. จึงพากนักลบัมาข้ึนรถ เขาพาไปพกัท่ีโรงแรม

เรดิสนั ( Radisson Hotel Ghaziabad) ถึงท่ีพกัเม่ือเวลา ๒๐.๔๕ น. ระยะทางไม่ไกลมาก แต่การสญัจร

ติดขดัตามปกติวิสยัเมืองหลวง โรงแรมน้ีดีมากสมกบัเป็นธุรกิจบริการในเขตนครหลวง เราพกัหอ้ง 

๒๐๕  

 

วนัพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ข้ึน ๕ คํ่าเดือน ๔ ปีมะเส็ง  

- เวลา ๐๘.๐๐ น. ออกจากโรงแรมไปสถานท่ีแสดงมหาสติปัฏฐาน รายการน้ีเป็นโปรแกรมแถมพิเศษ 

คือเม่ือจะไปเดลลี เรานึกถึงรัฐเลก็ๆ รัฐหน่ึงซ่ึงพระตถาคตเจา้เคยเสด็จมา ในคร้ังนั้นมีช่ือว่า กุรุรัฐ มี

เมืองหลวงช่ืออินปัตถะ ทราบเพียงว่าปัจจุบนัอยูใ่นเขตเดลลี เม่ือถามผูแ้ทนมา ยดว์าเคชัน่ทวัร์ท่ีพาเรา

ไป ก็ทราบว่าอยูใ่นเขต  Delle (เราลืมพดูถึงไปว่า พระธรรมทูตท่ีทางบริษทัทวัร์จดัไวต้อ้นรับคณะของ

เราตลอดการเดินทางนั้น ท่านไดแ้ยกตวักลบัไปพุทธคยาเม่ือวนัท่ี คณะเรามาถึงลคัเนาว ์ ดว้ยบริการ

รถไฟ) เม่ือชาวคณะเราประสงคจ์ะไปเยีย่มชม เธอก็ยนิดีเต็มใจแถมบริการใหเ้ป็นแพคเกจพิเศษ 

- คณะเราเดินทางไปถึงสถานท่ีดงักล่าวเม่ือเวลา ๐๙.๐๐ น. ปรากฏหลกัฐานว่าพระเจา้อโศกมหาราช

โปรดใหจ้ารึกขอ้ความบนกอ้นหินซ่ึงมีสณัฐานเป็นเนินเขานั้นว่าเป็นสถานท่ีท่ีพระบรมศาสดาเคย

เสด็จมาแสดงธรรมเทศนามหาสติปัฏฐานสูตร ณ ท่ีตรงน้ี 

- ณ กุรุรัฐน้ี ปรากฏพระอรหนัตส์าวกรูปหน่ึงท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทคัคะ (เป็น

เลิศ)ทางดา้นผูบ้วชดว้ยศรัทธา นามว่าพระรัฐบาล หรือรัฐปาละ กล่าวคือสมยัเม่ือพระโคดมบรมครู

ประกาศพระศาสนาอยู ่ณ แว่นแควน้น้ีคร้ังนั้น มานพหนุ่มบุตรชายคนเดียวของเศรษฐีไดฟั้งธรรมแลว้

เกิดศรัทธาเล่ือมใสใคร่จกับวช จึงทูลขอบรรพชาอุปสมบทกบัพระผูมี้พระภาค ทรงมีพระพุทธฎีกา

ตรัสตอบว่า เธอจงไปบอกบิดามาดาใหอ้นุญาตก่อน เม่ือรัฐบาลกลบัไปยงัเรือนเพ่ือบอกบิดามารดา ทั้ง

สองก็หาอนุญาตไม่ แมว้่าบุตรชายจะออ้นวอนร้องขอดว้ยประการใดก็ตาม เพราะหวงัใหมี้มีครอบครัว

รักษาสมบติัจาํนวนมากของตระกลูสืบต่อไป เม่ือไม่สมปรารถนาหนุ่มนอ้ยรัฐบาลจึงประทว้งด้ วยการ

ไม่บริโภคอาหารและนํ้ าเป็นเวลานานวนั จนเพ่ือนอดสงสารมิได ้จึงไดเ้ขา้ไปออ้นวอนบิดามารดาโดย
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เหตุผลว่า คุณพ่อคุณแม่อนุญาตใหเ้ขาบวชเถิด เม่ือบวชแลว้เขาทน ความลาํบากมิไดก้็จะลาสิกขามา

เป็นลกูของท่านเช่นเดิม หรือหากเขายงับวชต่อไปก็ยงัไดช่ื้อว่าบุตรของท่านยงัมีชีวิตอยู ่แต่ถา้เขาอด

อาหารจนหาชีวิตไม่เสียแลว้ ท่านก็จะไม่มีโอกาสไดพ้บเห็นเขาอีกต่อไป บิดามารดาของหนุ่มรัฐบาล

จนใจ จึงจาํเป็นอนุญาตใหบ้วชดว้ยความขดัเคือง เม่ื อบวชแลว้ท่านไดต้ามพระศาสดาไปบาํเพญ็เพียร

อยูย่งัพระเชตวนัวิหาร เมืองสาวตัถี นาน ๑๒ ปีจึงไดบ้รรลุพระอรหตัผล แลว้กลบัมาเยีย่มโยมบิดา

มารดายงัมาตุภูมิกุรุรัฐ คร้ังนั้นท่านเขา้ไปพกัอยูใ่นพระราชอุทยาน พระเจา้โกรัพยราชทอดพระเนตร

เห็นพระรัฐบาลแลว้ทรงจาํได ้เพราะตระกู ลของท่านกบัพระราชวงศคุ์น้เคยกนัมาอยา่งดีเป็นเวลานาน 

จึงทรงเขา้ไปนมสัการแลว้ทรงสนทนาตรัสปุจฉาในขอ้สงสยั ว่าเหตุไรพ ระรัฐบาลจึงออกบวชเล่า 

เพราะขา้พเจา้เห็นคนท่ีออกบวชโดยมากนั้น ๔ จาํพวก คือคนชรา ๑  คนเจ็บป่วย ๑  คนส้ินโภคทรัพย ์

๑  คนส้ินญาติมิตร ๑ แต่น่ีท่านยงัหนุ่ม ร่างกายหรือก็แข็งแรง สมบูรณ์ดว้ยโภคทรัพย ์แวดลอ้มดว้ย

ญาติมิตรและบริวาร มีเหตุอะไรทาํใหท่้านตอ้งออกจากเรือนไปบวชหรือ 

- พระรัฐบาลถวายพระพรวิสชัชนาพระเจา้โกรัพยะราชดว้ยมธุรภาษิตคาถาความว่า ดูก่อนมหาบพิตร อา

ตมภาพไดฟั้งพระธรรมเทศนา เร่ือง ธมัมุทเทส ๔ ประการ จากพระบรมศาสดา แลว้จึงออกบวช ธัม

มุทเทส ๔ น้ีเป็นไฉน ขอมหาบพิตรพึงตั้งพระทยัสดบัเถิด 

๑. อุปะนียะติ   โลโก  โลกคือหมู่สัตว์อันชราต้อนไปอยู่                                                         

อัทธุโว    เป็นผู้ไม่ยัง่ยืน 

๒. อะตาโณ   โลโก    โลกไม่มีผู้ต่อต้าน    

 อะนะภิสสะโร   ไม่มีผู้เป็นยิ่งใหญ่ 

๓. อัสสะโก   โลโก    โลกไม่มีส่ิงเป็นของของตน 
สัพพงั  ปะหายะ   คะมะนียงั จาํตอ้งละท้ิงส่ิงทั้งส้ินแลว้ตอ้งไป 

๔. อูโน   โลโก    โลกยงัพร่องอยู ่    

 อะตติโต    เป็นผูย้งัไม่อ่ิมไม่เบ่ือ 

ตณัหาทาโส    จึงตอ้งเป็นทาสแห่งตนัหา 

- พระเจา้โกรัพยะราชเม่ือไดส้ดบัพระธรรมเทศนานั้นแลว้นอ้มพระทยัเล่ือมใสศรัทธาในบวรพุทธ

ศาสนา ตรัสสรรเสริญเป็นอศัจรรย ์แลว้เสด็จกลบัสู่พระราชนิเวศน ์
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- เราปลาบปล้ืมใจมากท่ีไดมี้โอกาสมารําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาท่ีปกแผม่ายงั     

สตัวโลก ณ สถานท่ีแห่งน้ี แมเ้ราเกิดมาสุดทา้ยภายหลงัตั้งกว่า ๒,๐๐๐ ปีก็ยงัมีบุญไดม้าแกะตามรอย

พระยคุลบาทดว้ยความเช่ือมัน่ศรัทธาเต็มเป่ียมท่วมทน้หวัใจ นมสัการศิลาหลกัฐานนั้นแลว้จึงพาชาว

คณะสวดมนตท์าํวตัรเชา้ สวดถวายพรพระ เสร็จแลว้นัง่บาํเพญ็เพียรถวายเป็นพุทธบูชาอยูต่รงนั้นจน

เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกในคณะเรามาชวนใหเ้ดินทางกลบัเพ่ือไปรับภิกขายงัภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั 

ถึงท่ีนัน่เม่ือเวลา ๑๑.๓๐ น. 

- เม่ือคณะญาติธรรมเสร็จภารกิจม้ือกลางวนักนัแลว้ ต่างเก็บขา้วของเฉพาะตน ของใครของท่าน แลว้

ข้ึนรถไปรับแพคเกจพิเศษแถมฟรีนอกกาํหนดการอีก เพราะมีเวลาเหลือเขาจึงพาไปชมประตูชยั  

- ประตูชัย หรือประตูอินเดีย (India Gate) สร้างด้วยหินทรายแดงเป็นแท่งทึบ รูปแบบเป็นประตูทรงโค้ง

สูง ๔๒.๓๕  เมตร กว้าง ๙.๑ เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตูสูง ๒๒.๘ เมตร ออกแบบโดย เซอร์ เอด็

เวิร์ด ลตูเยนส์ เป็นสถาปัตยกรรมในยคุอาณานิคมท่ีสาํคัญแห่งหน่ึงในกรุงเดลี สร้างเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 

๒๔๗๔ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ทหารท่ีพลีชีวิตในสงครามคร้ังสาํคัญๆ ของอินเดีย เช่น สงครามโลกคร้ังท่ี 

๑ และสงครามอัฟกันได้จารึกรายช่ือของทหารท่ีเสียชีวิตในสนามรบ  จาํนวนรวมกว่า ๗๐,๐๐๐ นาย 

และทหารนิรนามอีกไม่ทราบจาํนวน มีอักษรจารึกเป็นภาษาฮินดีว่า "อมร ชะวาน ชโยติ" (อมร-ผู้ไม่

ตาย, ชะวาน-ทหาร และ ชโยติ-ความรุ่งเรือง หรือความสว่าง) ชาวเขาและชาวเราต่างพากนัลงไป

ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก  

- ต่อจากนั้นรถพาไปชมบริเวณศนูยร์าชการ อาคารัฐสภา(นัง่ชมอยูบ่นรถ) แลว้พาไปชมพิพิธภณัฑ์

มหาตมะคานที ต่อดว้ยพิพิธภณัฑท่์านเยาวหรา เนรูห์ อดีตสองผูน้าํคนสาํคญัของอินเดีย แลว้จึงไป

สนามบินนานาชาติอินทิราคานที 

- เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงสนามบิน เช็คอินแลว้รออยูท่ี่นัน่ เพ่ือรอเดินทางกลบัประเทศไทยดว้ยสายการบิน

เดียวกนักบัขาไป เท่ียวบินออกจากอินเดีย ๑๘.๑๕ น. (เวลาทอ้งถ่ิน)  ถึงสุวรรณภูมิดว้ยความสวสัดีมี

ความสุขทุกถว้นหนา้เม่ือเวลาประมาณใกลเ้ท่ียงคืน คุณกิตติมารอรับเราไปพกัท่ีบา้น เวลา ๐๕.๐๐ น.

ของวนัรุ่งข้ึนมาส่งเราท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือใชบ้ริการสายการบินไทยสไมล ์ของการบินไทย มา

ลงสนามบินอุดรธานี ซ่ึงโยมอญัชลี ตวงทวีทรัพย ์มีศรัทธาจองตัว๋ให ้ทั้งวนัเดินทางไปเม่ือ ๒๒ ก.พ. 

และเท่ียวกลบัในวนัน้ี  
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- อน่ึง การไปแสวงบุญคร้ังน้ีเรายงัไดรั้บความอนุเคราะห์ค่าใชจ่้ายในการเดินทางทั้งหมดจากโยมอญัชลี

พร้อมครอบครัว และ คุณมาร์ติน-คุณบุษบา เร๊ือกเซ็กเกอร์  จึงขอจารึกนํ้ าใจความเล่ือมใสศรัทธาของ

ทั้งสองครอบครัวน้ีเป็นอนุสารานิยธรรมฝากไวด้ว้ย บุญกุศลและความดีดว้ยประการใดๆ ทั้งปวงอนั

จะพึงบงัเกิดมีจากการไปเขา้เฝ้าสมเด็จพ่อเป็นคาํรบ ๔ ในคร้ังน้ี ขอใหท่้านผูมี้อุปการคุณทั้งหลาย จงมี

ส่วนอนุโมทนากุศลดงักล่าวทุกประการดว้ยเทอญ 
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	อัสสะโก   โลโก    โลกไม่มีสิ่งเป็นของของตน
	เราปลาบปลื้มใจมากที่ได้มีโอกาสมารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาที่ปกแผ่มายัง     สัตวโลก ณ สถานที่แห่งนี้ แม้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังตั้งกว่า ๒,๐๐๐ ปีก็ยังมีบุญได้มาแกะตามรอยพระยุคลบาทด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาเต็มเปี่ยมท่วมท้นหัวใจ นมัสการศิลาหลัก...
	เมื่อคณะญาติธรรมเสร็จภารกิจมื้อกลางวันกันแล้ว ต่างเก็บข้าวของเฉพาะตน ของใครของท่าน แล้วขึ้นรถไปรับแพคเกจพิเศษแถมฟรีนอกกำหนดการอีก เพราะมีเวลาเหลือเขาจึงพาไปชมประตูชัย
	ประตูชัย หรือประตูอินเดีย (India Gate) สร้างด้วยหินทรายแดงเป็นแท่งทึบ รูปแบบเป็นประตูทรงโค้งสูง ๔๒.๓๕  เมตร กว้าง ๙.๑ เมตร ส่วนโค้งของซุ้มประตูสูง ๒๒.๘ เมตร ออกแบบโดย เซอร์ เอ็ดเวิร์ด ลูตเยนส์ เป็นสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมที่สำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเดลี สร...
	ต่อจากนั้นรถพาไปชมบริเวณศูนย์ราชการ อาคารัฐสภา(นั่งชมอยู่บนรถ) แล้วพาไปชมพิพิธภัณฑ์มหาตมะคานที ต่อด้วยพิพิธภัณฑ์ท่านเยาวหรา เนรูห์ อดีตสองผู้นำคนสำคัญของอินเดีย แล้วจึงไปสนามบินนานาชาติอินทิราคานที
	เวลา ๑๕.๓๐ น. ถึงสนามบิน เช็คอินแล้วรออยู่ที่นั่น เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบินเดียวกันกับขาไป เที่ยวบินออกจากอินเดีย ๑๘.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น)  ถึงสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดีมีความสุขทุกถ้วนหน้าเมื่อเวลาประมาณใกล้เที่ยงคืน คุณกิตติมารอรับเราไปพ...
	อนึ่ง การไปแสวงบุญครั้งนี้เรายังได้รับความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดจากโยมอัญชลีพร้อมครอบครัว และ คุณมาร์ติน-คุณบุษบา เรื๊อกเซ็กเกอร์  จึงขอจารึกน้ำใจความเลื่อมใสศรัทธาของทั้งสองครอบครัวนี้เป็นอนุสารานิยธรรมฝากไว้ด้วย บุญกุศลและความดีด้วย...


