




 

สาธารณรัฐอินเดีย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ตั้ง : เอเชียใต 
ทิศเหนือ : ปากีสถาน จีน เนปาล และภูฐาน 
ทิศตะวันออก : บังกลาเทศ พมา และอาวเบงกอล 
ทิศตะวันตก : ปากีสถาน และทะเลอาระเบีย 
ทิศใต : ศรีลังกา และมหาสมุทรอินเดีย 
พ้ืนที่  : 3,287,590 ตารางกิโลเมตร (ใหญเปน
อันดับที่ 7 ของโลก) 
เมืองหลวง  :  นิวเดลี  
เมืองสําคัญ: นิวเดลี, มุมไบ (ชื่อเดิม บอมเบย), 
กัลกัตตา, เชนไน (ชื่อเดิมแมดราส) 

 
 



สังเวชนียสถานแหงที่ ๑   :   สถานที่ประสูต ิ 

 

      

 



              

          
เสาหินพระเจาอโศกมหาราชปกไว 

เพื่อใหอนุชนรุนหลังทราบวาตรงจุดนี้ 
เปนที่ ทีพ่ระบรมศาสดาออกจากพระครรภ 

ของพระมารดา 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่พระตถาคตเจาบงัเกิดแลว คือ ประสูติจาก
พระครรภมารดา ตําบลหนึ่ง  คือ อุทยานลุมพินี 

คือ สถานที่ประสูติแหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาของเรานั้น ปจจบุันนี้อยูในเขตประเทศเนปาล ซ่ึง
ตั้งอยูทางทศิเหนือของประเทศอินเดีย และสถานที่
ประสูตินี้ ตั้งอยูหางจากชายแดนอินเดยี-เนปาล
ประมาณ ๓๒ กิโลเมตร ปจจบุันสังเวชนียสถานแหง
นี้ ภาษาทางราชการเรียกวา "ลุมมินเด" แตชาวบาน
ทั่วไปก็ยังเรยีกวา "ลุมพินี"           



สังเวชนียสถานแหงที่ ๒   :   สถานที่ตรัสรู 

คือ สถานที่ตรัสรูนี้ แตเดิมทีเดียวในสมัยพุทธกาลนั้น 
คือ ตําบลอรุุเวลาเสนานิคม เมืองคยา แควนมคธ ซ่ึงมี
เมืองราชคฤห เปนเมืองหลวง ปจจบุันสถานทีต่รัสรูนี้
เรียก ตําบลพุทธคยา ขึ้นอยูกับจังหวัดคยา (หางจาก
จังหวัดคยา ๑๒ กิโลเมตร) รัฐพิหาร มีเมืองหลวงชื่อ 
ปฏนะ หรือ ปฏนา  (หรือ ช่ือเดิมวา ปาฏลีบุตร)  

สถานที่พระตถาคตเจาตรัสรู พระอนุตรสัมมา 
สัมโพธิญาณ ตําบลหนึ่ง คือ ควงไมโพธิ์ พุทธคยา 
 

 



 
 

แทนวัชรอาสน 



 
 

 
เจดียพทุธคยา 

วิหารตรัสรู ที่หลงเหลืออยู  
และยังคงมีสภาพที่สมบูรณที่สุด 



 

 
 

พระพทุธเมตตา 



สังเวชนียสถานแหงที่ ๓ :  
สถานที่แสดงปฐมเทศนา 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ธัมเมกขสถูป สถานที่ทีพ่ระสัมมาสัมพุทธเจาทรง

แสดงปฐมเทศนาแกปญจวัคคียทั้งหา 



สถานที่พระตถาคตเจา ทรงแสดงปฐมเทศนา     

ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวนั    แขวงเมืองพาราณสี       
(ปจจบุันเรียกวา สารนาถ) 
คือ สถานที่แสดงปฐมเทศนา สถานที่นี้อยูในปาอิสิป
ตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ซ่ึงปจจุบนัเรียกวา 
สารนาถ หางจากเมืองประมาณ ๘ กิโลเมตร ซ่ึงเมือง
พาราณสีนี้ อยูหางจากเมืองพุทธคยา สถานที่ซ่ึงพระ
พุทธองคตรัสรู ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 
๒๐๐ กิโลเมตร 

             



สังเวชนียสถานแหงที่ ๔   :   
สถานที่ดับขันธปรินิพพาน 
 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สถูปและวิหารปรินิพพานที่เมืองกุสินารา 



 

 
 
สถานที่พระตถาคตเจา เสด็จดบัขันธปรินิพพานแลว 
ดวย อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ตําบลหนึ่ง คือ สาลวโน
ทยาน เมืองกุสินารา (ปจจบุันเรียกวา  กาเซีย) ใหเกิด
ความสังเวชของกุลบุตร กุลธิดา ผูมีศรัทธา  นั่นคือ 
สถานที่ดับขันธปรินิพพาน ดวย อนุปาทิเสสนพิพาน 
ธาตุดับไมมสีวนเหลือ คือทั้งกิเลส ทั้งเบญจขนัธดับ
หมด ตามปกติพระอรหันตทั่วไปจะนิพพาน ๒ ครั้ง 
คือ ครั้งแรกนั้นเปนการดับกิเลส สวนเบญจขันธยังอยู 



ซ่ึงเรียกวา สอุปาทิเสสนพิพาน หรือ นิพพานเมือ่ยังมี
ชีวิตอยู เพียงแตจิตเขาสูพระนิพพานเทานั้น เปนจิตที่
สะอาด ไมมีกิเลส ไมมีทุกขแลว ดังเชน พระพุทธเจา 
ไดนิพพานครั้งแรกนี้ เมื่อวันเพ็ญ เดือนวิสาขะ กอน
พุทธศักราช ๔๕ ป สวนการนิพพานครั้งที่ ๒ นัน้ คือ 
อนุปาทิเสสนิพพาน ดังไดกลาวมาแลว นั่นเอง  
สถานที่นิพพานที่พุทธประวัติระบุวา สาลวโนทยาน 
เมืองกุสินารา ปจจบุันมสีถูป และวิหารเปนสัญลักษณ 
เปนอุทยานที่ไดรับการรักษาจาก ทางการอินเดยีเปน
อยางด ีมีตนสาละ และไมอื่นปลกูอยูทั่วไป ใหความ
รมร่ืนพอสมควร 
 

                  



 

 
 

พระพุทธรปู ปางปรินิพพาน 
 



    

 
 

พระพุทธรปู ปางปรินิพพาน 



       

 
 

        คันธกุฎี วัดเชตวัน        

 
 

          คันธกุฎี บนเขาคิชฌกูฏ 



       

  

 
 

    วัดเวฬุวัน 



วัดไทยนาลันทา 
 

 
                      

พระอุโบสถ วัดไทยนาลันทา 
 
กอตั้งโดย พระมหาเถระ ดร. จัคดิส กัสสปะ อดีต
พระสังฆนายกของอินเดีย ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยนาลัน
ทาใหม หรือ นวนาลันทา ตั้งอยู ณ ดานหลัง
มหาวิทยาลัยนวนาลันทา หางจากนาลันทาเกา ราว ๑ 
กิโลเมตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ อําเภอพิหารชารีฟ รัฐ
พิหาร มูลเหตุแหงการเกิดศรัทธา จนถึงขนาดมอบ
ที่ดิน และอาคาร ถวายใหเปนสมบตัิวัดไทยนั้น เพราะ



ทานมหาเถระกัสสปะ มีความซึ้งใจ ในความเอาใจใส
ในการทํานบุํารุง ของคณะพุทธบริษัทชาวไทย ที่มีตอ
พระสงฆ ทั้งที่ศกึษาในมหาวิทยาลัยนาลันทา หรือใน
ที่ทั่วไป ที่มพีระสงฆจําพรรษา และไดโอนทรพัยสิน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรม
มหาวีรานุวัตร (บุญเลิศ) รับมอบ แตกวาจะโอนได
สําเร็จ ตองใชเวลาอันยาวนาน เพราะติดขัดระบบ
ราชการของอินเดีย มีเนือ้ที่ ๓ ไรเศษ ตั้งอยูดานหลัง
ของมหาวิทยาลัยนาลันทา จังหวัดนาลันทา รัฐพิหาร 
ปจจุบนันี้ มีพระอาจารย ดร.มหาธารทอง กิตฺติคุโณ 
(บัวแกว) เปนเจาอาวาส มีพระภิกษุจําพรรษาอยู ราว 
๕ รูป แมชี ๑ ทาน คือ แมชี ดร.อารีย ผองใส 
 



    
    

มหาวิทยาลัยนาลันทา 



 
 

พระพุทธรปูองคดํา 
 



วัดไทยพทุธคยา 
 
 

                            

พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา 
 

กอตั้งโดยรัฐบาลไทย พ.ศ.๒๕๐๐ โดยการเชื้อเชิญของ 
ฯพณฯ ศรียวาห ลาล เนหรู อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดยี เพื่อ
เปนการถวายเปนพุทธบูชา ในคราวฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 
รัฐบาลไทยยอมรับคําเชิญ งานกอสรางจงึไดเริ่มข้ึน สมัยทาน
จอมพลป.พิบูลสงคราม คณะพระธรรมทูตชุดแรก ท่ีไปปฏิบัติ
ศาสนกิจคือ 



๑.  สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสุวรรณาราม  
๒. พระธรรมธีรราชมหามนีุ (ธีร ปุณฺณโก)  
วัดจักรวรรดิราชวาส  
๓. พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเลิศ ทตฺสิทฺธิ ป.ธ๘)  
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ  
      

     วัดไทยพุทธคยา มเีนื้อท่ี ๕ เอเคอร หรือ ๑๑ ไร การ
จัดซื้อท่ีดินนี้ ไมไดเปนการซื้อขาด เพราะกฏหมายอินเดีย
ไมอนุญาตใหขายท่ีดินใหแกตางชาติ แตรัฐบาลอินเดียให
เชาเปนเวลา ๙๙ ป เมื่อหมดสัญญาก็ตอไดเรื่อย ๆ คราวละ 
๕๐ ป ตอมาจึงซื้อท่ีดินเพิ่มอีก ๑ ไรรวมเปน ๑๒ ไร หมด
งบขั้นตนไป ๕,๗๗๖,๘๖๖.๗๒ บาท และเงินรูปจํานวน 
๑,๗๕๓.๐๐ รูป ถาวรวัตถุ ท่ีเดนชัดคือ พระอุโบสถทรงไทย
ถายแบบมาจาก พระอุโบสถหินออน วัดเบญจมบพิตร 
กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีอาคารหองสมุด ๑ หลัง โรงเรียน
พระปริยัติธรรม ๑ หลัง กุฏิท่ีพัก ๑ หลัง อาคารที่พักแสวง
บุญ ๑ หลัง เจาอาวาสองคแรกคือ พระธรรมธีรราชมหามุนี 
(ธีร ปุณณโก ป.ธ.๙) องคปจจุบันคือ พระราชโพธิวิเทศ 
(ทองยอด ภูริปาโล ป.ธ.๙,Ph.D.) มีพระสงฆจําพรรษาราว 
๒๐ รูป แมชี ๕ ทาน ต้ังอยู ณ พุทธคยา จังหวัดคยา รัฐ
พิหาร หางจากเจดียพุทธคยา ราวครึ่งกิโลเมตร  



 

     วัดไทยนี้ เปนท่ีเชิดหนาชูตาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู
เหลา ผูท่ีไดมาเยี่ยมชมที่พุทธคยา จะตองประทับใจในความ
สวยงามของพระอุโบสถ และความเขียวขจีของวัดอยูเสมอ 
ซึ่งเปนตัวแทนความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ แมวาคนไทย
บางสวน จะไมไดมีสวนรวมในการสรางก็ตาม                        
 



วัดไทยกุสนิาราเฉลมิราชย 
 
         

 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    

พระอุโบสถ วัดไทยกุสินาราเฉลมิราชย 
 
 

กุสินารา เปนสถานทีสํ่าคัญแหงหนึ่งในพทุธศาสนา 
เปนสังเวชนียสถาน ๑ ใน ๔ แหง ที่นี่แตละปมีชาว
พุทธไทยไปไหวพระแสวงบุญเปนจาํนวนมาก แตก็
ไมไดรับความสะดวก เพราะหาที่พักลําบาก ประเทศ
อื่นหลายชาติไดไปสรางวัด เพื่ออํานวยความสะดวก
แกคนของตน และ เปนสงาราศีใหแกชาติตน    เชน   
พมา  จีน  ญ่ีปุน  เกาหลี  และ ศรีลังกา แตวัดไทยก็ยัง
ไมมี เมื่อคราวที่อาจารย เสฐียร พันธรังสี ไดจาริก



แสวงบุญไปอินเดยีและไปถึงกุสินารา เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๐๔    ทานกลาววา   "บริเวณใกลทีป่รินพิพาน มี
ที่พัก เขาไปอาศัยได  ๒ แหงดวยกนั  คือ หอพักของ
ชาวพมาแหงหนึ่ง พระพมา ช่ือ อู จันทรมณ ี เปนผูนํา
ชาวพมามาสรางถวายอีกแหงหนึ่ง เรียกวา อารยวิหาร 
เปนธรรมศาลาที่พํานักอาศัย มีน้ําใชบริบูรณ ธรรม
ศาลาแหงนี้ มหาเศรษฐีอินเดียตระกูลบิมาลาสรางขึ้น
ไว นอกนั้นมีโรงเรียนศาลาที่พักรอนอื่น ๆ เราไปถึง
โดยรถบัสจากสถานีทาหะซิลโดเรีย พวกที่ไปดวยกนั 
ซ่ึงที่แทจริงก็เปนแขกทัง้หมด ชักชวนวาควรที่จะแวะ
พักที่ธรรมศาลาชาวพมา หรือ ของเศรษฐีชาวอินเดีย
เสียกอน  ฟงแลวสะทอนใจ ถามีวัด หรือ ธรรมศาลา
ที่คนไทยผูมีจิตศรัทธา ไปสรางไวให เปนศาลาไทย
บาง  ก็คงไมไดฟงคําพดูเชนนั้น" 
 

     จาก พ.ศ.๒๕๐๔ จนถึง พ.ศ.๒๕๓๗ เปนเวลาถึง 
๓๓ ป ความฝนของพทุธบริษัทไทยหลาย ๆ คนก็เปน
จริง เมื่อคณะสงฆไทยและพุทธบริษัทจํานวนหนึ่ง จึง
มีดําริสรางวัดไทยขึน้ ณ แดนพุทธปรินิพพานแหงนี ้



จนเปนผลสําเร็จ โดยการนําของสมเด็จพระสุเมธาธิป
ดี องคอธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ งานได
เริ่มลงมือเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ และสรางตามโครงการ 
๒๕๔๒  
 

     ปจจบุันมี เจาคุณพระวิเทศโพธิคุณ  (วีรยุทธ 
ประชุมสอน Ph.D.)  เปนเจาอาวาส   มีพระสงฆจํา
พรรษาราว ๒๐ รูป แมชี ๕ ทาน และมีคณะพุทธ
บริษัทชาวไทย ซ่ึงนําโดยคุณจุมพล โพธ์ิศรีวิสุทธิกุล 
คุณอังคณา อัยศิริ ใหความอุปถัมภ ปจจุบนันี้ตัง้อยู ณ 
เมืองกุสินารา อําเภอกาเซีย จังหวดัโครักขปูรรัฐอุตตร
ประเทศ มีเนื้อที่ ๑๖ ไร หางจากสาลวโนทยาน ราว
ครึ่งกิโลเมตร เสนาสนะภายในวัดนี ้มีพระอุโบสถ ๒ 
ช้ัน ซ่ึงออกแบบโดยศลิปนแหงชาติคือ คุณภิญโญ 
สุวรรณคีรี มีกุฏิสําหรับผูจาริกแสวงบุญ "มโกขเวศน
สันติธรรม" หนึ่งหลงั อาคารเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสครบรอบ ๕๐ พรรษาหนึ่งหลัง พระเจดีย
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหนึ่งองค และคลินิกผูปวย
สําหรับชาวบานทั่วไป รักษาราคาถูกจํานวนหนึ่งหลัง 



ภายในบริเวณ ถูกจัดออกแบบอยางสวยงาม เปนที่เชิด
หนาชูตา คณะสงฆ พุทธบริษัท และประเทศไทยเรา
เปนอยางดี ไดรับคําชมจากทั้งชาวอินเดียเอง ชาวไทย 
และ ชาวตางชาติอยูเสมอ ๆ 
 
 



วัดไทยสารนาถ 
 

 
 

พระอุโบสถ วัดไทยสารนาถ 
 

วัดไทยสารนาถกอตั้งโดย พระครูประกาศสมาธิคุณ 
วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ โดย
ตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อจัดซ้ือที่ดินใหนามวา "มูลนิธิ
มฤคทายวันมหาวิหาร" ในที่สุดก็สามารถซื้อที่ดิน
จํานวน ๓๒ ไร ตรงกันขาม กับ พิพิธภัณฑสารนาถ
ได และไดเริ่ม กอสรางศาสนวัตถุหลายแหงภายในวัด 
 

     ปจจุบันนี้ วัดไทยสารนาถ ต้ังอยู ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน สารนาถ ตรงกันขามกับพิพิธภัณฑสารนาถ 



มีเนื้อที่ ๓๒ ไร   หางจากเมืองพาราณสี ประมาณราว 
๑๕ กิโลเมตร        ซึ่งในขณะปจจุบันนี้ มีพระครูสรวิช ั 
(สาสนรัศมี)   พระสงฆอินเดียที่เปนศิษยของ หลวงพอ
พระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถระ) อดีตอธิบดีสงฆวัด
มหาธาตุเปนเจาอาวาส มีพระสงฆที่เปนชาวอินเดียราว 
๑๐ รูป และพระสงฆไทยไปจําพรรษาชั่วคราว ราวปละ 
๒ รูป ปจจุบันกําลังกอสรางพระพุทธรูปยืนศิลปะคุปตะ
ขนาดใหญสูงราว ๓๐ เมตร ศิลปะสมัยคุปตะอันเปน
สมัยที่นิยมในสารนาถ สวนเสนาสนะมีพระอุโบสถ
สรางดวยหินทราย จํานวน  ๑ หลัง กุฏิสําหรับพระสงฆ
และผูแสวงบุญ ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง หมูกุฏิสําหรับ
วิปสสนากัมมัฏฐาน ๑ หลัง ศาลาที่ปฏิบัติธรรม ๑ หลัง 
โรงเรียนประถมสําหรับเด็กนักเรียนอินเดีย  ๑ หลงั 
 



  

   

ตนโพธิ์สถานที่ตรัสรู   



 

 
 

ตนโพธิ ์ (Ficus religiosa L.) 

ตนโพธิ์ หรือที่ชาวลังกาเรียกวา Bohd tree และ
ที่ชาวอินเดยีเรียกวา Pipal นี้นับไดวาเปนตนไม



ที่มีความสําคัญอยางยิ่งใน พระพุทธประวัติ อีก
ส่ิงหนึ่ง ซ่ึงเจาชายสิทธัตถะกุมาร  ในระหวาง
บําเพ็ญพรต เพื่อหาสัจธรรมนั้น ไดทรงเลือกนัง่
ประทับที่โคนตนโพธิ์ จนกระทั่งพระองคได
ตรัสรู พระสัมมาสัมโพธิญาน คือ อริยสัจ 4 อัน
ประกอบดวย  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  เมื่อ
วันเพ็ญเดือน 6   ตนโพธิ์มีรมเงาเหมาะแกการ
พักพิง และบําเพ็ญพรตเปนอยางยิง่  และได
กลาวกันวา ตนโพธิ์ท่ีพระพุทธองคประทับ เพื่อ
รวบรวมพระหฤทัย ใหบรรลุถึงสัจธรรมนั้น ได
ถูกประชาชนผูนับถอืศาสนาอื่น โคนทําลายไป
แลว แตดวยบุญญาภินิหาร เมื่อไดนํานมโคไป
รดที่ราก จึงมีแขนงแตกขึ้นมา และมีชีวิตอยูมา
อีกนาน กต็ายไปอกี แลวกลับแตกหนอขึน้มา
ใหมอีกครั้งหนึ่ง      

 



ตนสาละ 

   



   

 
 

ตนสาละ (Shorea robusta Roxb.) 

สาละ ชาวอินเดียเรียกวา ซาล (Sal) เปนไมที่
เกี่ยวของกับพระพุทธองค ตั้งแตประสูติจนถึง
ปรินิพพาน โดยที่พทุธมารดาคือ พระนางสิริ
มหามายา เมื่อใกลกําหนดจะใหพระสูติการก็
เสด็จจากกรงุกบิลพัสดุ ไปยังกรุงเทวทหนคร 





ลาดที่บรรทม เอนพระวรกายลง โดยหันพระ
เศียรไปทางทิศเหนอื แลวเสด็จดับขนัธสู
ปรินิพพาน ภายใตตนสาละ นั่นเอง 

 
 
 



บริเวณรอบ ๆ แมน้ําคงคา 
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คํานํา 
 

 บันทึกการเดินทาง“ทําไมตองไปอินเดีย” 
เลมนี้ มีจุดประสงคเพ่ือบันทึกความทรงจํา สิ่งที่ได
ประสบพบเห็น สิ่งที่ไดสัมผัส   สิ่งที่ไดมีโอกาส 
ไปดู ไปรู   ไปเห็นมาดวยตนเอง ที่ผานมาไดยินแต 
เขาเลาวา และก็เขาเลาวา เปนนั่นเปนนี่มานานแลว 
 เปนความตั้งใจ และความศรัทธาเลื่อมใส
ใฝฝนอยางหนึ่งในชีวิตของผูเขียน ที่เคยตั้งจิต
อธิษฐานตอหนาองคพระปฏิมาวา ถาหากลูกมีบุญ
วาสนา ขอใหลูกจงไดมีโอกาสไปกราบนมัสการ
สังเวชนียสถาน 4 ขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพ่ือเปนพุทธบูชา และ
เปนพุทธานุสติ ในการนอมรําลึกนึกถึง พระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองคทรงตรัสรู  อนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ  ธรรมอันเปนหนทางแหงการดับ
ทุกข แลวนาํมาสั่งสอนเวไนยสัตว   เพื่อใหไดรู
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ตาม และเขาถึงสันติสุขที่แทจริง นั่นคือ  ความดับ
ทุกข หรือพระนิพพาน นั่นเอง 
 แมผูที่ยังเขาไมถึงที่สุดแหงทุกข แตถาผูใด
นอมนํามาปฏิบัติ ก็ยังไดรับสาระประโยชน ไดมี
ความรูถูก ความเขาใจถูกตามความเปนจริง ซึ่งเปน
พ้ืนฐาน อันยังความสุขสงบเย็นเปนประโยชน  
เปนเหตุเปนปจจัย นําไปสูความระงับดับทุกข ได
พบสันติสุขไดในระดับใดระดับหนึ่งอยางแนนอน  
 หนังสือเลมนี้ ไมใชหนงัสือสารคดี ไมใช
หนังสือพุทธประวัติ ไมใชหนังสือวิชาการที่จะใช
อางอิงอะไรใด ๆได หนังสือเลมนี้เปนเพียงแคการ
บันทึกภาพแหงความทรงจํา ที่ไดผานพบประสบ
มาดวยตัวของผูเขียนเองเทานั้น 
 เมื่อพูดถึงอินเดีย ทัศนะมุมมองของแตละ
บุคคล ยอมมีมุมมองความรูสึกนึกคิด จินตนาการที่
แตกตางกันไป บางมุมมอง เทาที่ผูเขียนเคยไดยิน
มา รวมทั้งความรูสึกของตัวเองดวย เมื่อพูดถึง
อินเดียก็นึกถึง คนจนมีมาก ความอดอยากมีเยอะ 
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เลอะเทอะ สกปรก ดูรกรงุรัง มีอาบังมากมาย เรียง
รายขายโรตี เปาปเลนกับงู ดูสาวเตนระบํา รําฟอน
เริงรา สายสะโพกไปมา คราคร่ําดวยผูคน บนถนน
หลายสาย หลากหลายวัฒนธรรม ยากจดจําแจก
แจง ทั้งเปนแหลงนักคิด แหลงผลิตนักปรัชญา 
แหลงศาสดาเอกของโลก 

ทัศนะมุมมองเปนสิทธิของแตละบุคคล แต
ทุกมุมมอง ถาหากรูจักมองยอมไดประโยชน ความ
ทุกขเปนสิ่งที่มวลมนุษย และสัตวทั้งหลายไมพึง
ปรารถนา ทุกชีวิตดิ้นรนเพื่อหนีทุกข แตดูเสมือน
วา ยิ่งหนี ยิ่งพบ ยิ่งอยากจาก เหมือนยิ่งเขาใกล เหตุ
เพราะเราไมรูวิถีทางแหงการดับทุกข จนกระทั่ง
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดอุบัติข้ึนบน
โลกใบนี ้พระพุทธองค จึงทรงนําธรรมแหงการดับ
ทุกข มาตรัสสอนพวกเราใหไดรูตาม 
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อริยสัจสี่ ธรรมที่พระองคทรงตรัสรู อันไดแก  
 

1.  ทกุข    ( ควร รู มิใชใหละหรือใหหนี )  
2.  สมุทัย  ( ควร ละ มิใชสนองตอบหรือยึดติด )   
3. นิโรธ  ( ควรทําให แจง มิใชหลงงมงายเผลอ
เพลินไปกับกิเลส )   
4.  มรรค  ( ควรทําให เจริญ มิใชข้ีเกียจ หรือหวัง
แตรอผลดลบันดาล)   
 

นี่คือ หนทางแหงความพนทุกข ดับทุกข โดย
พุทธวิธี 

 

 มุมมองของผูมีปญญา ยอมเห็นประโยชน 
และไดประโยชน ในทุกมุมที่ทานมอง ผูเขียนขอ
นํามุมที่ไดมองเห็นแลวบางมุม มาบอกกลาวเลาสู
ทานผูอานทั้งหลาย เผื่อบางทีอาจเกิดมีมุมมองของ
ทานผูอานเอง อันกอเกิดเปนสาระประโยชน และ
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ไดมุมมองขอคิดหลากหลายยิ่งขึ้นไปอีก สุดแทแต
ใครจะมอง 
 
 

ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง 
12 พฤศจิกายน 2542 
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คําปรารภ 
 

 ทานผูอานที่เคารพรักทุกทานครับ หนังสือ  
“ทําไมตองไปอินเดีย” เลมนี ้ สําเร็จเสร็จสิ้นลง
ได ดวยแรงศรัทธาที่มีตอ องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา และเปนความตั้งใจของผูเขียนเอง ซึ่งมี
เจตนาที่ตองการจะบันทึก เรื่องราวที่ประทับใจ
รวมทั้งภาพเหตุการณตาง ๆ  ตลอดจนความรูสึก
ความปลื้มปติ ที่ไดไปพบประสบมาดวยตนเอง 
 กอนท่ีผูเขียน จะเดินทางไปอินเดียครั้งนี้ 
ผูเขียนไดเตรียมตัว โดยการใชเวลาอาน หนังสือ
พุทธประวัติ หลายเลม ณ หอสมุดแหงชาติ เมื่อ
ผูเขียนไดกลับมาจากอินเดียแลว ยังไดกลับมาอาน 
หนังสือพุทธประวัติเพ่ิมเติมอีก เพื่อใหเราไดรับ
สาระประโยชน ที่ถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น เมื่อ
กลาวถึง เรื่องราวในพุทธประวัติ ผูเขียนไดความรู
มากมายมหาศาล เกี่ยวกับพุทธประวัติ ซึ่งมิเคยไดรู
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มากอนเลย บางถอยความถอยคําชางไพเราะ และ
เปนคติเตือนใจยิ่งนัก ซึ่งผูเขียนมิหาญกลา ที่จะ
เขียนขึ้นตามสํานวนตัวเอง จึงไดนําบางถอยความ
ถอยคํา ที่ทานผูรูไดเขียน หรือรวบรวมเรียบเรียงไว
ดีแลว มาบันทึกลงไปในหนังสือเลมนี้ดวย 
 
 ความรูที่ผูเขียนนํามาเขียน โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับพุทธประวัติ ผูเขียนไดรับความรูจาก
หนังสือ และครูบาอาจารย ดังตอไปนี้ 
 

1. พุทธประวัติสําหรับนักศกึษา  
โดยพุทธทาสภิกข ุ

2. จาริกบุญ-จารึกธรรม  
โดยพระธรรมปฎก  (ป.อ.ปยุตโต) 

3. หนังสือพระพุทธประวัติ คุยกันวันพุธ 
เลม 28  โดยคณะสหายธรรม 
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4. พุทธประวัติจากสังเวชนียสถานใน
อินเดียโดย ไพโรจน(ลออ) คุมไพโรจน 

5. พระอาจารย ดร.มหาฉลอง  
วัดไทยพุทธคยา 

6. อาจารย สรรคชัย พรหมฤๅษี  
ประธานชมรมผูใฝในธรรม 

 
ถาหากวา ยังมีสวนใดที่บกพรอง หรือไม

ชัดเจน ก็ขอใหทานผูใครศึกษาทั้งหลาย ไดกรุณา
คนควาศึกษาเพิ่มเติม จากพระไตรปฎก รวมทั้งคํา
ขยายความในอรรถกถา หรือจากหนังสือตาง ๆ ที่
ทานเห็นวา มีความถูกตองชัดเจนสมบูรณตรงตาม
พระไตรปฎก ซึ่งเปนหลักฐานอันที่สามารถนํามา
อางอิงได อยางครบถวน และสมบูรณยิ่งขึ้น 
 เพื่อเปนประโยชนตอทานผูอาน หากมีสิ่ง
หนึ่งประการใดที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
เรื่องพุทธประวัติแลว ขอความเมตตาจากทานผูรู
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ทั้งหลาย ไดกรุณาชี้แนะ และแกไขขอความที่ไม
ถูกตองนั้น แกผูอานที่ทานพบเห็นดวย เพื่อใหทาน
เหลานั้น ไดรูถูก เขาใจถูก ตามความเปนจริงใน
เรื่องพุทธประวัตินี้ดวยเถิด 
 ขอกุศลเจตนาแหงความตั้งใจ และศรัทธา 
ตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของผูเขียน จง
ไดเปนพลวปจจัย ใหทานที่ยังไมศรัทธาเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนา จงไดเกิดความศรัทธาเลื่อมใส 
สวนทานที่มีความศรัทธา และมีความเลื่อมใสอยู
แลว ขอใหทานจงไดเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่ง ๆ 
ข้ึนไป  

อีกทั้งขอใหทานผูรู ผูรวบรวมเรียบเรียง
หนังสือดังกลาวขางตน ตลอดจนครูบาอาจารย
ทั้งหลาย ทีผู่เขียนไดกลาวถึง หรือมิไดกลาวถึงก็
ตาม จงไดรับการกราบขอบพระคุณอยางสูงสุดจาก
ผูเขียน ณ ที่นี้ดวย และขอใหพระสัทธรรม ของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จงแผกระจาย
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ไปสูมวลมนุษยชาติ และดํารงคงอยูในจิตใจชาว
พุทธตราบนานเทานานเทอญ 
 
 

ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง 
12 พฤศจิกายน 2542 
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สารบัญ 
 

เรื่อง      หนา 
 

 

พุทธบูชา..................................................14 - 15 
 

23 ต.ค. 42................................................16 - 31 
กรุงเทพฯ – กัลกัตตา 

 

24 ต.ค. 42...............................................32 - 47 
ปตนะ – โรงเรียนชุมชนชาวพุทธ – นาลันทา 

พระพุทธรูปองคดํา – วัดไทยนาลันทา 
 

25 ต.ค. 42................................................48 - 77 
เขาคิชฌกูฏ – วัดเวฬุวนาราม – ตะโปธาราม – 
วัดไทยพทุธคยา – บานนางสุชาดา – แมน้ํา
เนรัญชรา – สถานที่ตรัสรู – วิหารพุทธคยา 
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26 ต.ค. 42................................................78 - 89 
สารนาถ – ธัมเมกขสถูป (สถานทีป่ฐมเทศนา) – 

เมืองพาราณสี 
 

27 ต.ค. 42..............................................90 - 115 
ริมฝงแมน้ําคงคา – พิธีอาบน้ําชําระบาป – พิธี

เผาศพ – แมน้ําอโนมา – กุสินารา 
(สถานที่ปรนิิพพาน) – วัดไทยกุสินารา 

 
 

28 ต.ค. 42............................................116 - 131 
ลุมพินีสถาน (สถานทีป่ระสูติ) – ปากาปู 

 

29 ต.ค. 42...........................................132 - 155 
วัดไทยสาวตัถี – วัดเชตวัน – บานอนาถบิณฑิก
เศรษฐ ี – บานบดิาพระองคุลีมาล – สถานที่ทํา

ยมกปาฏิหาริย – กัมป ู
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30 ต.ค. 42............................................156 - 162 
กัมปู – อัคระ 

 

 

31 ต.ค. 42............................................163 - 175 
อัคระ – ทัชมาฮาล – กรุงนิวเดลี – กรุงเทพฯ 

 
 

ภาคผนวก............................................176 - 185 
แรงจูงใจที่อยากไปอินเดีย 
ไปอินเดยีแลวไดอะไร 
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พุทธบูชา 
 

จุดธูปเทียน บูชา สักการะ 
แดองคพระ พุทธะ ชินศรี 

แมกาลเวลา ลวงเลย หลายพันป 
ยังมากมี มากลน คนศรทัธา 

 
เปนแสงธรรม แสงทอง สองชีวิต 

ดวยความคิด ออกจากอปุาทาน กามตัณหา 
เจริญรอย ตามคําสอน องคศาสดา 
เกิดปญญา รูแจง ตามเปนจริง 

 
รูธรรม รูนํา มาปฏิบัติ 

รูแจงชัด ขจัดทุกข ไดยอดยิ่ง 
เจริญธรรม นําสุข ไดจรงิจริง 

ทั้งชายหญิง ตองหมั่นเพียร แมเรียนนาน 
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กาลเวลา กลืนกิน ทุกสิ่งอยาง 
อยาวางใจ เอาแตสุข สนุกสนาน 

ชีวิตเรา อยูไป ไมไดนาน 
เด๋ียวจะพาล ตายจาก ฝากไวเอย... 

 
 

ธีรยุทธ  เวชเจริญยิ่ง 
7  พฤศจิกายน 2542 
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วันเสารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 
 เชาวันนี้ อากาศสดชื่นแจมใสกวาทุกวัน 
ทองฟาดูใส ไรเมฆฝน เปนหวงมากครับ เพราะ
กอนหนาทีจ่ะถึงวันเดนิทาง กรุงเทพฯ ฝนตกทุก
วัน เพราะอยูในชวงฤดูฝนดวย บางแหงกน็้าํ
ทวม สําหรับวันนี้ เปนวันสําคัญวันหนึ่ง ของ
แผนดินสยาม เปนวันปยะมหาราช ตรงกับวัน
เสาร จึงไดหยุดยาวถึงวันจันทร  เพราะไดชดเชย
เพิ่มอีก 1 วัน เลยไดหยดุตอเนื่อง 3 วัน วันนี้มี
คนออกเดินทางกนัคอนขางมาก ตามชายหาด
ชายทะเล คงคราคร่ําไปดวยคนกรงุคนเมือง ดู
แลวนาเห็นใจนะครับ ตอนนี้อากาศในกรุงเทพฯ
เหลือใหเราหายใจนอยลงเต็มที   ชาวกรุงจึงมุง
ไปทะเล เพื่อหาอากาศทีบ่รสุิทธิ์ไวสูดดมกัน
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เปนสวนใหญ เพื่อเพิ่มพลังชีวิต ในการทํางาน
ในวันตอไป 
 ผมเรียก TAXI METER ใหมารับทีบ่าน
เวลา 7.30 น. แท็กซี่มากอนเวลานดัครึ่งชั่วโมง 
มากอนดกีวามาชา มาชาดีกวาไมมา แตถาชา
มาก อาจจะไปไมทนั กรุงเทพฯเปนดัง่เมือง
สวรรค วันนี้ทองฟาไรเมฆฝน บนถนนรถวิ่งฉวิ 
จากบานผม ซอยจรัญสนิทวงศ 46 ใชเวลาเพียง
แค 30 นาที ก็ถึงทาอากาศยานดอนเมืองแลว 
เวลา 8.00 น. ถึงหนาประตูทางเขา อาคาร 1 
ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ นึกวาเราจะ
เปนคนแรกที่มาถึงเสียอกี เปลาหรอกครับ มีคน
มากอนเราตั้งหลายทาน บางทานออกจากบาน 
ตั้งแตตี 5 บาง 6 โมงบาง แตพอถึง เวลานัดพบ 
9.30 น. ทุกทานก็มาพรอมกนัครบทั้งหมด 
นับเปนความรวมมือ ของคณะผูไปแสวงบุญชุด
นี้ ที่มจีํานวน 36 ทาน ซ่ึงนําโดยทานอาจารย 



 

                                                                         
ทําไมตองไปอินเดีย 18 

สรรคชัย พรหมฤๅษี ประธานชมรมผูใฝในธรรม 
มาพรอมเพรียงกัน จงึทําให การนําสัมภาระ 
กระเปาเดินทาง ขึ้นเครื่องบินไดอยางรวดเร็ว 
และเรียบรอย 
 TG 313 เปนสายการบินไทย ทีบ่ินจาก
กรุงเทพฯ สูกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เวลาออก
ปกติ 11.40 น. แตกวาทางเจาหนาที่สายการบนิ
จะอนุญาตใหขึ้นเครื่องได ก็ปาเขาไป 12.40 น. 
ขึ้นเครื่องเสร็จเรียบรอย เครื่องบินจงึคอย ๆ ว่ิง 
และเรงความเร็ว เชิดหัวทะยานขึน้ฟาอยางนิม่
นวล ผมเหลือบดูนาฬิกาที่ขอมือ บายโมงตรง
พอดี วันนี้ผูโดยสารเดินทางเยอะมากเลยครับ 
มองดูแลวนาจะเต็มลํา เครื่องบินลําใหญนี้ช่ือวา 
สองดาว แตเผอิญเปนชวงกลางวัน จึงสองไม
เห็นดาว มีแตเมฆหมอก และแสงแดด นับเปน
ทัศนยีภาพที่สวยสดงดงามไปอกีแบบหนึ่ง ซ่ึง
ไมคอยมีโอกาสไดเห็นบอยนกั 
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 กัปตนัเครื่องบินประกาศวา ระยะทาง
จากกรุงเทพฯ ถึงกัลกัตตา ประมาณ 1,000 ไมล 
หรือ ประมาณ 1,680 กิโลเมตร  ใชเวลาบิน
ประมาณ 2 ช่ัวโมงเต็ม เวลาที่ กัลกัตตา จะชา
กวาเมืองไทยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 
 อาหารมื้อกลางวัน ที่บริการบนเครื่องบิน  
(ประมาณเกือบบาย 2 โมง)     มีใหเลือก  2 อยาง 
คือ ขาวหนาไก หรือ ขาวผัดถั่วแบบอินเดยี ผม
รับขาวหนาไกมาหนึ่งกลองแลว ก็ไดแตนั่งมอง
เพราะทานไมได จึงตดัสินใจเลือกหยบิขนมปง 
มาทาแยมครึ่งหนึ่ง ทาเนยครึ่งหนึ่ง แลวจึงหยบิ
ใสปากเคี้ยว ๆ แลวกก็ลืนกนิ รสชาติอรอยดี
ครับ เพื่อยืนยันความอรอย ผมจึงขอขนมปงจาก
แอรโฮสเตสสาวสวยเพิ่มอีก 3 ช้ิน (ผมไมได
ทานอะไรเลยนะครับ นอกจากขนมปงเทานัน้) 
เห็นแบบนี ้ พอเลี้ยงไหวใชไหมครับ พอทาน
อาหารเสร็จ เครื่องก็บนิเขาใกล กลักัตตาเขาไป
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ทุกที เมื่อหนังทองตึง หนังตาก็เริ่มยน...โอะ!! 
ไมใชยนครับ แคหยอนเทานั้นเอง  แตก็หยอน
ไปไมไดนาน เพราะอีกไมกีน่าที เครื่องจะรอน
ลง ที่สนามบิน กัลกัตตา เมืองแขกขายผาอยูแลว 
 ถึงสนามบิน กัลกัตตา ประมาณบาย 2 
โมง เวลาที่กัลกัตตา ถาเทียบเปนเวลาบานเรา ก็
ประมาณบาย 3 โมงครึ่ง กวาจะเคลียรสัมภาระ
กระโปง กระเปา ออกจากดานตรวจคนเขาเมือง 
ก็ตองใชเวลาตั้ง 2 ช่ัวโมง   สนามบินเกามาก 
บริเวณคับแคบ  มีพัดลมเพดานติดเปนระยะ ๆ 
พัดโยกไปกเ็ยกมา ทําทานาจะหลดุตกลงมาได
ไมยาก ชวนใหหวาดเสียวกระหมอมกบาลเปน
นักหนา พอหลุดออกจากสนามบินกัลกัตตา ก็
ใหไดโลงใจ โลงไดไมทันเทาใด ตองตกตะลงึ 
เมื่อเห็นผูคน มารอตอนรับพวกเราอยางมากมาย 
อยาเพิ่งเขาใจผิด คดิวาผมมีญาติมิตรที่อินเดียนะ
ครับ ไมมีเลยสักคนดวยความสัตยจริงครับ ที่มา



 

                                                                         
ทําไมตองไปอินเดีย 21 

รอตอนรับพวกเรานั้น ลวนแลวแตเปนลูก 
หลาน เหลน ของ ชูชก กันทั้งนั้นเลยครับ 
 “THAI MONEY PLEASE” ขอเงินไทย
ใหฉานบางนะนาย ฉานไมมีขาวกนิมาหลายวัน
แลว ผมเพิ่งรูวาขอทานที่นี่เงนิไทยก็รับ เงนิรูป
ยิ่งดีใหญ จะไดไมตองเสียเวลาไปแลก ใชวาผม
จะรูภาษาแขกหรอกครบั ดูจากภาษาทาทางแลว
นํามาเลา แปลใหทานฟง คิดวาคงเดาไมผิด ถา
ไมเชื่อใจ ทานจะบินไปถามเอาเองก็ไดนะครับ 
 ขอทานเดินตามตื้อ สงเราจนถึง รถบัส
ปรับอากาศชั้นหนึ่ง ที่ดีที่สุดในเมืองกัลกัตตา
แหงนี้ เพราะรถลาที่ว่ิงผานไปมา ไมเห็นมีรถคัน
ไหนจะดูใหมเอี่ยม และสะอาดเทารถคันนี้เลย 
รถบัสคันนี้ มีไกดแขกชือ่ อโศกกุมาร หรือ พวก
เราเรียกเขาวา คุณสุเรส เขากําลังทําปริญญาเอก
ดานประวัติศาสตร พูดไทยไดชัด  และยังเปน
ไกดใจบุญอกีดวย ซ่ึงผมจะเลาใหทานฟงในวัน
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ตอ ๆ ไปนะครับ รถบัสคันนี้ไดนําคณะของพวก
เรา ออกจากสนามบิน เพื่อมุงหนาสูอนุสาวรีย 
วิกตอเรีย ในระหวางทางผมไดสังเกตเห็นบาน
สวนใหญ ดูคลายใกลจะพัง กออิฐแดงเหมือนอฐิ
มอญบานเรา แตอิฐเขาจะกอนใหญกวาบานเรา 
กออิฐเสร็จแลวก็จริง  แตไมคอยมีบานไหนฉาบ
ปูน   เราจงึไดถามไกดสุเรสวา ทําไมบานสวน
ใหญ จึงยังสรางไมเสร็จ หรือวาสรางไป ๆ เงิน
หมด ไดแตโครงบาน แตก็มีคนพกัอาศยัอยูเตม็ 
ไกดบอกวา “นี่เสร็จเรียบรอยแลวครับ ที่ไมฉาบ
ปูนภายนอก เพราะเลี่ยงภาษ ี กฎหมายที่นี ่ ถา
ฉาบปูน ถอืวาบานสรางเสร็จแลว ตองเสียภาษี 
ถายังไมฉาบปูน  ถือวาอยูระหวางการกอสราง  
ภาษีไมตองเสีย”  แขกอาบังนีฉ่ลาดจริง ๆ ฉาบ
ปูนแตภายใน ภายนอกปลอยเลอะเทอะสกปรก
ตามสภาพ ทั้งอ ึทัง้ฉี ่มใีหเห็นอยูทัว่ไปเลยครับ 
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 บานเมืองเขาคอนขางเกา และสกปรก
มาก สองขางทางเต็มไปดวย คนขอทาน และคน
ยากจน ไรทีอ่ยูอาศยั เสียงแตรดัง ปูนปูน ปนปน 

อยูตลอดเวลา รถว่ิง คนเดิน วัวนอนขวาง ไมมี
ระเบียบวินยั ใครใครจะไปก็ไป ใครใครจะหยุด 

ก็หยุดเอาดือ้ ๆ รถเล้ียวหักซาย ผานใตสะพาน มี
คนจน คนขอทาน ยึดซอกมุมตกึ เกาะกลางถนน 

ใตสะพานเปนทีห่ลับนอน สุดแทแตวา  ใครจะ
จองที่ไหนไดกอน  ริมถนนหัวมุมส่ีแยก มีคนนัง่
ซักผา ตากผาแขวนผากันตามหนาบานเลย เอา
เชือกผูกกิ่งไมตนหนึ่ง แลวโยงไปผูกอกีดานกบั
เสาหนาบาน ซักผาเสร็จก็เทน้ําราดลงบนถนน
นั้นเลย เมื่อรถว่ิงผาน คนก็ตองกระโดดหลบ 

เพราะน้ํามันกระเด็นกระเซ็นไปทั่ว น้ําก็เจิ่งนอง
ทองถนนก็เฉอะแฉะ อีกมุมของฝงถนน เห็นแม
ลูกกําลังนอนหลับอยูใตสะพาน  ลูกนอยนอนอยู
บนอกแม นุงลมหมฟา ไรเสื้อผาปดกาย เฉพาะ
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ลูกนะครับ ไมใชแม เด็กเอยเดก็นอย น้ํามูกไหล
ยอย น้ําลายไหลเยิ้ม  แมลงวันบินตอม  ล้ิมลอง
น้ํามูก  ที่เหนียวขน ไหลลนใกลถึงปาก เด็กเอา
มือปาดเปรอะเลอะไปทั้งแกม มอมแมมไปทั้ง
กาย สบายขาละ แมลงวันบอก   ดูแลวอนาถใจ
ไฉนอดตีเมืองหลวง ช่ือ กัลกัตตา จึงดนูาเวทนา
เชนนี้ 
 ไกดสุเรส กลาวแสดงความยินดี กับชาว
คณะของเราตอนหนึ่งวา “ผมขอแสดงความ
ยินดี กับทานทั้งหลาย ที่ไดมาเยือนดินแดน อัน
เปนที่สุดแหงโลก สกปรกที่สุดในโลก ขอทาน
มากที่สุดในโลก คนที่นี ่ เกิดงาย อยูงาย และ ก็
ตายงาย” 
เห็นจะจริงอยางไกดวา บานอยูอาศัยเกาจนใกล
จะพัง ผนงักําแพงเต็มไปดวย คราบแหงความ
เลอะเทอะ ขยะกองเกลื่อนไปทั่ว รถเกาคร่ําครา 
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ว่ิงเบียดเสียดเต็มทองถนน เสียงเครื่องยนต ดัง
สนั่นคลายใกลจะหลุด ทุกชีวิตดิน้รน เพื่อความ
อยูรอด ไมวาเหลียวมองไปทีใ่ด เมืองไทยดีกวา
เยอะ 
 ในขณะที่ผมกําลังตลึง ในความลําบาก
ยากแคนอัตคัตขัดสน รายรอบขอบขางทาง รถ
บัสปรับอากาศชั้นยอด และสวยที่สุดของเราก็
ไดมาจอด ตรงหนาอนุสาวรีย วิกตอเรีย เราไดลง
ไปเกบ็ภาพ เปนที่ระลึก มีสนามหญากวางใหญ 
ตนไมรมร่ืน ประดับประดา ดวยทวิไมที่งดงาม 

รอบริมบึง มีผูคนมานั่งพักผอนมากมาย หนุม
สาวจับคู มานั่งดูนก ดปูลา  ตามประสาคนมี
ความรัก     อะไร ๆ กด็ูสวยสดงดงามสดใสไป
หมด ดูแลวก็ไมไดอจิฉาอะไร  เพราะผมก็มากบั
คูรักเหมือนกัน   แมจะอยูกินกันมาสบิกวาป ชีวีก็
ยังสดใสหวานชื่นเสมอ พอถายรูปกันเสร็จ ชมดู
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ทัศนยีภาพกนัพออิ่มตาอิม่ใจ ก็ไดเวลาตองไปหา
อะไรใหอิ่มทองเสียที เพราะนี่ก็เย็นย่ําค่ําแลว 
 อาหารมื้อแรกในอินเดยี ณ ภัตตาคาร
อาหารจีน NEW EMBASSY CHINESE 

RESTAURANT เปนรานอาหารจีนที่ดทีี่สุดใน
เมืองนี้ เพราะเมืองนี้ มีที่นี่ที่เดียว หนารานนั้นดู
เล็ก ๆ ภายในดูออกจะอับทึบ ขณะที่ผมเปด
ประตูรานเขาไป ส่ิงแรกที่ว่ิงโชยมาเฉียดจมูกผม 

ก็คือ กลิน่    กลิ่นอะไรหนอ...!!!   ทานคงเดาวา  

เปนกลิน่เปดปกกิ่ง หมยูางฮองกง ปลาจะละเม็ด
นึ่งบวย อยาเดาเลยครับ ผมพยายามกลั้นลม
หายใจ เพราะกลิ่นนั้นไซร เปนเหมือนกลิ่นสวม
แตกผสมเนยแขก บรรยากาศอบัชืน้ ภายในราน
เล็กมาก ตั้งโตะไดไมกีต่ัว  ม ี 2 ช้ัน   คณะเรา 36 

คน เลยตองเหมาชั้น 2 ทั้งชั้น   นัง่แลวลุกออก
ยากหนอย เพราะที่มันแคบ ถาจะมองใหดดู ี ก็
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นาจะบอกวา อบอุนดีเหมือนกนันะ หากมองให
เปน มันก็เปนสุข ทานวาจริงไหมครับ 
 อาหารเริ่มทยอยลําเลียงออกมาตามลําดับ  

เริ่มตนดวย    ขาวผัดสไตลแขก  ตอดวยผัดหมี่ 
เหมือนหมีซ่ั่วบานเรา    ตามดวยไกผัดเครื่องเทศ        

ผัดผักใสเหด็หอม    สรุปจบตบทายดวย ลูกชิ้นเจ 

ผัดซอสใสพริกไทย คอนขางจะเผด็ 
 พูดถึงรสชาติอาหาร   ก็พอใชไดครับ  ถา
ไมคิดอะไรมาก  ผมทานไดแตผัดหมี่ซ่ัว และผัด
ผัก ตามดวยลูกชิ้นเจอกี 2 ช้ิน ทุกคนทานอาหาร
พออิ่มทอง สําหรับผมเกือบอิ่ม เพราะทานไดไม
มาก และยังไมคุนกบัรสชาต ิอาหารจีนแบบแขก 

ทุกคนพรอมกันบนรถ เพื่อออกเดินทางไปยัง
สถานีรถไฟเมืองกัลกตัตา โดยมีจุดหมายที่
เมืองปตนะ 
 ในขณะที่รถว่ิง ไปตามเสนทางไมนานก็
เกิดปฏิหาริย ชองลมแอรในรถ แทนทีจ่ะพนลม
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เย็น ใหเรารูสึกเย็นสบาย  ปรากฏวา มันพนน้ํา
ออกมาตามชองลมแอร     พรอมลมเย็น และสาย
ธารน้ําไหล หยดไหลลงศีรษะหลายตอหลายคน 

แทนทีจ่ะเย็นชุมฉ่ํากายา  กลับกลายเปนชุมฉ่ํา
เฉอะแฉะไปตาม ๆ กนั  ผมชวยหากระดาษ อุด
ตามรูแอร  อุดที่หน่ึง ไหลไปโผลอกีที่หนึ่ง ตาม
อุดกนัไมไหว เลยปลอยใหมันไหลตามชอบใจ 
 รถถึงสถานีรถไฟ เฮาราห ประมาณ 
19.30 น. เราตองรออีกประมาณ 1.30 ช่ัวโมง 
เพราะรถไฟขบวนของเรา จะออกเวลา 21.00 น. 
เพื่อไมใหการรอเปนการทําใหเวลาเสียไป โดย
เปลาประโยชน ผมจะพาทานชมบรรยากาศ
ภายในสถานีรถไฟแหงนี้กันกอนดไีหมครับ พูด
ถึงขนาดของสถานีแลว   กวางกวาสถานีหัว
ลําโพง  คนแออัดยดัเยียดมีมากกวา สกปรก
มากกวาเยอะ เลอะเทอะเปรอะเปอนมากกวา
มาก      คนยากคนจนนอนเรียงรายเปนทิวแถว 
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ตามริมทางเดิน มีคนพิการ คนขอทาน เดินตาม
ตื้อตามขอพวกเราทั่วทุกคน ไมมีเวนแมตัวผม 
สงสารก็สงสาร จะใหรึ ก็ไมกลาให   เพราะถา
ลองไดใหใคร คนใดคนหนึ่ง คงเดินขยบัไดไม
เกินครึ่งกาว คนขอทานที่มีอยู ณ สถานที่นั้น จะ
ว่ิงกรูเขามาลอมหนาลอมหลังเรา สงเสียงรอง 
“ขอใหขาบางนะนาย” จนทานฟงไมไดศัพท มอื
ที่ยื่นออกมาขอนั้นเปนสิบ มือทั้งสบิจะวนเวียน
อยูใกล ๆ ใบหนาทาน ในขณะนั้น จงพึงระวัง 
กระเปาสตางคทานดวย เด็ก ๆ ว่ิงแยงเงินกัน 
เมื่อคนเขาโยนให หัวชนหกคะเมนตีลังกาคว่าํ
คะมําสะบักสะบอมไปตาม ๆ กัน กวาจะได
สตางคสักหนึ่งรูป นี่หรือชีวิต นาสงสารก็นา
สงสาร แตก็ไมกลาจะให ใชวาเราจะใจดํา แต
มันจําเปนตามที่ไดเห็นเหตุการณ นั่นเอง 
 เสียงสัญญาณเตือน ใหเตรียมขึ้นรถไฟ 
ทุกคนตางวิ่งกรูแยงกนัขึ้น ใครทนกลิ่นแขกไหว
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ก็ดันกันเขาไป ใครทนไมไหว ก็ถอยออกมาตัง้
หลักกอน แตคณะของเราไมมีปญหา  เพราะมี
ไกดชาวอินเดียคอยดูแลเคลียรทางใหพวกเรา จงึ
ทําใหไดรับความสะดวกสบายพอสมควร 
 ภายในหองตูรถโดยสาร คณะเราจองตู
นอนชั้น 1 ติดแอรเย็นฉ่ํา กอนเดินขึ้นรถเหง่ือยัง
ชุมแฉะหลังอยูเลย แตพอนั่งไปไมนานนักเหงือ่
ก็เริ่มแหง ความเย็นทําใหเรารูสึกสบายตัวขึ้น 
เรื่องอาบน้ํานั้นไมตองพูดถึงครับ เพราะไมมี
ใครจะไดอาบ แตครั้นใครจะอาบ ก็มิไดขัดของ 
ถาจะอาบก็เชิญในหองสวมไดเลยครับ ผมชอบ
สํารวจตรวจความเรียบรอย เลยขอยองไปดหูอง
สวมเสียหนอยซิวาเปนอยางไร โถสวมเปนโถ
นั่งยอง ๆ ทาํดวยสแตนเลสเกือบใหม ใชมานาน
มันก็ตองเกาบางเปนธรรมดา หนาโถสวมจะมี
กอกน้ําเกา ๆ อันหนึ่ง ใตกอกน้ํามีกระปอง
สําหรับรองน้ํา เกาพอใหเห็นลวดลายของสนิมที่
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อยูรอบ ๆ กระปองไดอยางชัดเจน กระปองน้าํ
ไมใหญนัก สูงประมาณ 6  น้ิว เสนผาศูนยกลาง 
ประมาณ 4  น้ิว แถมบบุอีกตางหาก นั่นละครบั
ขันสําหรับอาบน้ํา หรือสําหรับชําระลาง เพราะ
ในหองสวมไมมีกระดาษ ผมแหละคนหนึ่งที่
ไมไดอาบน้าํ ถาอาบก็ไมรูตองรองน้ํากี่กระปอง 
ถึงจะอาบไดทั่วตัว ครั้นเปดเสื้อกมดมกลิ่นเตา
ตัวเราเอง กลิ่นก็ยงัพอทนได ผมเลย โอ.เค. 
 ตูนอนเปนเตียง 2 ช้ัน หนึ่งหอง มี 4 เตียง 
ใชผามานกัน้เปนหอง ๆ ผมนอนเตียงบนเตยีง
กวางพอสบายเทียบแลว รถไฟบานเราขนาดราง
นั้นแคบกวา ความกวางของตูขบวนเล็กกวา คืน
นี้ผมนอนหลับคอนขางสนิทพอสมควร เพราะ
เหน็ดเหนื่อยกบัการเดนิทางมาทัง้วัน 
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วันอาทิตยที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

ขบวนรถไฟที่ว่ิงมาตลอดทั้งคนื ไดมาถึง
สถานีรถไฟเมืองปตนะ เวลา 8.40 น. เวลา
เดินทางจาก กัลกัตตา ถึง ปตนะ เราใชเวลาไป
ประมาณ 12 ช่ัวโมง (รถไฟเที่ยวนี้ ชากวาปกติ
ไป 1 ช่ัวโมงครับ) 

ณ สถานีปตนะ คณะของเราเริ่มทยอยลง
จากรถ เพื่อมายืนรอรับ สัมภาระกระเปากันขาง
รถ ไกดไดวาจางกุลีคือ  คนแบกของใหเรา เสียง
แขกแยงกันบริการ ฟงไมไดศัพท แมเขาไมแยง
กันพูด เราก็ฟงไมรูเรื่องอยูแลว เอาเปนวา แขก
แยงกันประมูลราคา คาบริการเหมาในการขน
สัมภาระทั้งหมด เพราะที่นี่ มีกุลีหลายสาย มี
หัวหนาคุมสาย สายใครสายมัน เมื่อตกลงราคา
กันไดเรียบรอย กุลีเริ่มแบกของขึน้บนศีรษะ ทาํ
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ไดไง กระเปา 3 ใบใหญ ๆ ใสวางบนหัวเดิน
อยางมั่นใจ ยิ้มไปเดินไป เหมือนไมมีอะไรบน
หัว นากลัวหัวเปนกะโหลกเหล็ก คอคอนกรีต 
ตัวดํา ฟนขาว ยิ้มทีไร เห็นแตตากบัฟน ที่เดนชัด
ถนัดตา แตก็ดูนาชื่นชมในความอดทนของเขา 

สัมภาระกระเปา ถูกแบกขึ้นสะพานลอย 
ซ่ึงสูงพอสมควร เพราะรถบัสปรับอากาศไดรอ
พวกเราอยูอกีดานหนึ่งของสถานีรถไฟ ในขณะ
ที่แขกแบกกระเปาใหเรานั้น ผมตองเดินประกบ
ชิดติดตัว เพราะกลัวกระเปาจะหาย ยังไมคอยไว
เนื้อเช่ือใจวา จะไวใจไดแคไหน ตองปลอดภัย
ไวกอน ถาแขกแบกกลบับาน อนีี่...ฉานแยเลย 
อยูอินเดยี 9 วัน เหลือที่ใสอยูชุดเดียว 

เมื่อสัมภาระมาถึงรถเรียบรอย ทกุคนก็
ทยอยขึ้นบนรถ เพื่อไปทานอาหารเชาที่โรงแรม 
ASHOKE CLASSIC HOTEL ถึงโรงแรม
ประมาณ 9.30 น. ทกุคนเริ่มทยอยเขาหองน้าํ
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กอนเขาหองอาหาร เพราะยังไมไดลางหนาลาง
ตาเลย ตั้งแตเมื่อวาน 

อาหารมื้อนี้  เปนขนมปงแผนปง (ไฟ
แขกแรงไปหนอย  ขนมปงดําปเลย) ไขทอด เนย 
แยม แถมดวยขาวตม ลางปากดวยน้ําสม ชา 
กาแฟ ตามอัธยาศัย เสร็จจากอาหารมื้อเชา คณะ
ของเรา ก็ถายรูปหมูกันที่ทายรถ เพือ่ใหรูวา รถ
ขาใหมกวาทุกคันที่ว่ิงผานไปมา เมื่อเรียบรอย
แลว ทุกคนขึ้นรถ เพื่อมุงหนาสู มหาวิทยาลัยนา
ลันทา ระยะทางจาก ปตนะ ถึง นาลันทา 
ประมาณ 90 กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2  ช่ัวโมงครึ่ง ถึง 3 ช่ัวโมง  ถนนมี 2 ชองทาง 
มาหนึ่งชองทาง ไปหนึ่งชองทาง สภาพถนน
เปนหลุมเปนบอ โยกไปก็เยกมา ยังกะนั่งเปล
ญวนยังไงยงังั้น     แตบางครั้งโยกแรงไปหนอย 
หัวเคล็ดหัวคอนไปหมด เสียงแตรรถถูกบีบขอ
ทางเปนระยะ ๆ ทั้งคนทั้งรถไมเวนแม วัว ควาย 
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แพะ แกะ เดินระเกะระกะไปทั่ว ผมมองออกไป
ทางชองหนาตางรถดานซายมือ เห็นชาวบาน
กําลังเผาอิฐ ลักษณะเหมือนอิฐมอญบานเรา แต
ขนาดใหญกวาของเราประมาณ 2 เทา กอนใหญ 
แลดูแข็งแรงด ี

ตลอดการเดนิทาง ตองชื่นชม ทาน
อาจารย สรรคชัย แมการเดินทางจะเหน็ดเหนื่อย
ลําบากสักเพียงใด ทานกย็ังทําหนาที่บรรยาย
ธรรม ใหความรูเกี่ยวกับพทุธประวัติ และ
สถานที่ตาง ๆ ใหพวกเราไดรับความรูความ
เขาใจหลากหลายมากมาย บางกถ็ามปญหาขอ
สงสัย อาจารยก็ตอบไป เพื่อใหหายของใจ 
ในขณะที่กําลังฟงอาจารยเพลิน ๆ ผมเหลือบไป
เห็นนกสีดํา 2 ตัว เขาใจวา เปนอกีาบินมาเกาะ
สายไฟแรงสูง มันถูกไฟดูด หอยตองแตงตายคา
ที่ เทาติดคาที่สายไฟ ลําตัวและหัวหอยลงพื้น 
ผมไดแตภาวนา ขอใหไปสูสุคติเถิด กรรมใด
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ใครทํา ผูนั้นยอมไดรับผลกรรมที่ตนทําไวเสมอ 
นี่เปนกฎแหงกรรม ที่เราทั้งหลายพึงสังวรระวัง
ไวใหดีวา “คนเราเกงเกินกันได แตไมมีใครเกง
เกินกรรมเลยสักคน” 

รถมาถึง วัดไทยนาลันทา เกือบบาย 2 
โมง ทางวัดไดจัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันไวให
พวกเรา  อาหารมื้อนี้อรอยมากที่สุดตั้งแตมาถึง
อินเดีย  ขาวรอน ๆ  กบัไขเจียว ผดัผักรวมมิตร 
น้ําพริกกะป ผักจิ้มมะเขือเผา ไกทอดหอมกรุน 
ปลาทอดกรอบอรอย  แกงเลียงแกเลี่ยน  สมเชง
ช่ืนใจ  แอปเปลหวานกรอบ  ทบัทิมเย็นฉ่ํา ชุม
ล้ินชุมปาก ใสปาก รสชาติอรอยดี...แซบอีหลี
เดอ....!!!! 

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ คณะ
ของเราก็ไดไปทอดผาปา พรอมถวายโรงเรียน
ชาวพุทธแดสงฆ เปนโรงเรียนที่คณะชมรมผูใฝ
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ในธรรม นําโดยทานอาจารย สรรคชัย พรหม
ฤๅษี เปนผูหาปจจยัสรางถวายในครั้งนี้ 

โรงเรียนแหงนี้ เทาที่ผมทราบ เกดิจากผู
มีอุดมการณ และแนวความคิดที่ตรงกัน โดยดําริ
ของทานอาจารย สรรคชัย ที่ตองการใหเด็กใน
ชุมชน ไดมีโอกาสทางการศึกษา และเรียนรู 
หลักศีลธรรม วิชาชีพ เพื่ออนาคตในการหาเลี้ยง
ชีพ มิใชขอทาน หรือลกัเล็กขโมยนอย โดยมุง
การสรางเยาวชน ใหเปนคนดี เปนรั้วลอมวดั 
มิใชมีแตโจรลอมวัด สวนทานพระอาจารย ดร.
มหาฉลอง ทานก็มีความคิดเชนนี้มา 15 ปแลว 
แตยังหาผูมีอุดมการณรวมกันไมได บัดนี้ไดมา
พบแลว และความตั้งใจนี้ ไดบรรลุผลทันที โดย
ทานอาจารยสรรคชัย ไดถามพระมหาฉลองวา 
การสรางโรงเรียนในเบือ้งตนนี้ตองใชเงินเทาไร 
ทานพระมหาฉลองตอบวา ประมาณ 6 หมื่นกวา
บาท ทานอาจารยสรรคชัย จึงรบัอาสาเปนผู
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จัดหาเงินทนุกอสรางในครั้งนี้ให เมื่อคุณสุเรส 
ไกดชาวอินเดียผูนี้ ซ่ึงมอีุดมการณ และเห็นดวย
กับ ทานอาจารยสรรคชัย และพระอาจารยมหา
ฉลอง จงึขอเสนอตัวรวมดวยชวยกัน โดยขอยก
ที่ดินของตนเอง ใหเปนสถานทีส่รางโรงเรียน 
ดวยความเมตตาของผูใจบุญ และมีจิตกศุลทัง้ 3 
ทาน จึงไดเกิดโรงเรียนชาวพุทธแหงนี้ขึ้น 

คณะผูแสวงบุญ รุนที่ 1 ที่ทานอาจารย 
สรรคชัย ไดนํามาอินเดีย เมื่อเดือน มีนาคม 2542 
ที่ผานมา เมื่อทุกทานไดทราบความประสงคใน
การจัดสรางโรงเรียนของทานทัง้ 3 แลว จึงมีจิต
ศรัทธารวมดวยชวยกนั ณ ขณะนั้น รวบรวมเงิน
ไดทั้งหมด 7 หมื่นกวาบาท โดยทานอาจารย 
สรรคชัย ไดนําเงินดงักลาว มอบถวายให ดร.
พระมหาฉลองทันที เพื่อเปนปจจยักอนแรกใน
การกอสราง ใหบังเกิดผลขึ้นในทนัทีทนัใด ยัง
ความปลาบปลื้มปติยนิดีใหบังเกิดขึ้นแกทกุคน 
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พวกเราชาวคณะผูใฝในธรรม รุนที่ 2 ที่มา
อินเดียครั้งนี้ ตองขออนุโมทนาสาธุ ในกุศลจติ
ของทกุทาน ที่เปนผูริเริ่ม และเปนผูนําในการ
สรางโรงเรียนชาวพุทธขึ้นมาในครั้งนี้ดวย 

คณะของเราถือเปนรุนที ่ 2 ที่ไดนําเงินมา
บริจาค พรอมกับผูมจีติศรัทธา ที่ฝากมาจาก
เมืองไทย รวบรวมกันไดเงินอกี 7 หมื่นกวาบาท 
ถือเปนโอกาสอันดีในการเปดปายโรงเรียน และ
ถวายผาปา พรอมทั้งทําพิธียกโรงเรียนแหงนี้ 
ถวายแดสงฆ ในขณะที่พวกเราทําพิธีกลาวคํายก
โรงเรียนแหงนี้ ถวายแดสงฆ ปรากฏวา เดก็ ๆ 
และพอ แม ไดมาประชุมรวมกันนับรอยกวาคน 
เด็ก ๆ ดีใจมากที่เขาจะไดมีโรงเรียน สําหรับ
เรียนหนังสือ ผมเชื่อวา ความศรัทธา และความ
ปติปลาบปลื้มใจ ไดบงัเกิดขึ้นกบัทุกคน ขณะที่
อาจารยกลาวคําถวายโรงเรียน และพวกเราได
กลาวตาม โดยเฉพาะตัวผมเอง เสียงที่ผมเปลง
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ออกมานัน้มนัส่ันเครือ และน้ําตาคลอเบา เด็ก ๆ 
ที่นี่นาสงสารมาก ในชีวิตผมไมเคยเห็นใครอด
อยากยากจน และดอยโอกาสในทุกสิ่งทุกอยาง
ของชีวิตเชนนี้มากอนเลย นาสลดหดหูใจเสีย
จริง ๆ แตขณะนี้ก็ตองดีใจแทนเด็ก ๆ และ
ชุมชนนี้ ที่จะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ในอนาคตขางหนา 
ขอใหโครงการนี้ จงสําเร็จลุลวง ตามเจตนาของ
ทุกคนดวยเถิด 

เสร็จจากพิธีมอบโรงเรียน และทอดผาปา
พวกเราไดถายรูปรวมกนักับเด็ก ๆ และโบกมอื
อําลา ดวยรอยยิ้ม และรอยอาลัยปะปนกันไปใน
ดวงตาของแตละคน จะขอจดจําการตอนรับที่
อบอุน ดวยพวงมาลัยที่รอยจากใจสวมใสคอให
เราทุกคน รถแลนเคลื่อนออกจากชมุชน เห็นเด็ก
โบกมืออําลาไปมาจนลบัสายตา ในขณะรถแลน
มุงสู มหาวิทยาลัยนาลนัทา อาจารยสรรคชัยได
ถาม พระอาจารยมหาฉลองวา โรงเรียนนี้ยังขาด
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อะไรอีก ทานมหาฉลองตอบวา ยังขาด
แบบฟอรมเด็กนกัเรียน 60 ชุด ชุดละประมาณ 
200 บาท ทานอาจารยสรรคชัย จึงไดแจงให
คณะเราทราบ ปรากฏวา ผูรวมเดินทางบางทาน 
ขอรวมบริจาค 10 ชุดบาง 5 ชุดบาง สรุปจบเมือ่
รวบรวมแลว ไดปจจัยทัง้หมด พอซ้ือแบบฟอรม
เด็กนกัเรียนไดถึง 160 ชุด เปนที่นาปลาบปลื้ม
ใจ และนาอนุโมทนาอยางยิ่ง ที่ความหวัง
กลายเปนจรงิชั่วพริบตา 

มุงหนาสู มหาวิทยาลัยนาลันทา อนัเปน
มหาวิทยาลัยเกาแกที่สุดในโลก ซากปรักหกัพัง
ของที่นี่ ยังมีใหเห็นอยูมากมาย มหาวิทยาลัยนา
ลันทา เปนศูนยกลางการศึกษาของพุทธศาสนา 
ทั้งยังเคยเปนแหลงสรางสรรคความเจริญรุงเรือง 
ของพระพุทธศาสนาในยุคแรก มีนักปราชญที่
เปนกําลังสําคัญ ของพระพุทธศาสนามากมาย  
อาทิเชน  นาคารชุน   อสังคะ   ทนินาค   อารย
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เทพ  ศีลภัทธ  ธรรมปาละ  กุมาชีวะ และ พระ
ถังซัมจ๋ัง เปนตน พระถังซัมจั๋ง ทานเคยมาศึกษา
พระธรรม ที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ ถึง 7 ป จึงไดนํา
พระไตรปฎก พรอมทั้งบนัทกึประวัติความ
เปนมา และเรื่องราวตางๆของมหาวิทยาลัยแหง
นี้ไวอยางครบถวน เพื่อนํากลับไปยงัแผนดินจีน 

ในที่สุด อวสานก็มาถึงในป พ.ศ. 1700   
กองทัพเติรกมุสลิม ไดบุกทําลาย มหาวิทยาลัย 
พุทธศาสนาทุกแหง นาลันทา ส้ินสลาย ทั้ง
อาคารสถานที่ พระสงฆ องคเณร ถูกฆาลมตาย 
อยางมากมาย 

ถึงเวลา ณ ปจจุบนัตอนนี้ นาลันทาก็สูญ 
พระพุทธศาสนาก็ส้ิน พระที่ขนคัมภีรหนีก็เอา
ไปไดบางไมไดบาง ถาหนีไปทางเรือก็ไปพมา 
ถาหนีทางบกก็ไปเนปาล กับทิเบตบาง ถือวา
หมดยุคพระพุทธศาสนา และสูญส้ินไปจาก
อินเดีย เมือ่ประมาณ พ.ศ. 1700  ดวยพิษ
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สงคราม แตกอนที่กองทัพมุสลิมจะเขามาทําลาย
นั้น พระพุทธศาสนากอ็อนแออยูแลว ดวยความ
เสื่อมโทรมในตัวเอง และการไปกลมกลืน กับ 
ศาสนาฮินด ู

เรื่องของมหาวิทยาลัยนาลันทานี้ จงึเปน
หลักฐานที่แสดงถึง ความเจริญรุงเรือง และ
ความยิ่งใหญ ของพระพุทธศาสนา พรอมกันนัน้
ก็เปนเครื่องแสดง ถึงความเสื่อมโทรม จนถึงสญู
ส้ินของพระพุทธศาสนา และนาลันทาก็สลาย
หมดไป พรอมกับพทุธศาสนาสูญส้ินไปจาก
อินเดีย 

พวกเรารีบเดินชม และเก็บภาพไวเปน
อนุสรณ เพราะกวาเราจะมาถึงมหาวิทยาลัยนา
ลันทา ก็เกอืบ 6 โมงเย็นอยูแลว และที่นี่จะปด
ตอน 6 โมงเย็นพอดี รีบหนอยนะครับเดี๋ยวแขก
ปดประตู คราวนี้แหละตูคงนอนเฝาประตูนาลัน
ทาแนเลย 
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อาทิตยอัสดง ลมเย็นเริ่มพัด ฟากําลังจะ
มืด นกการีบบินกลับรัง แตพวกเรายังไมกลับ 
มุงหนาเดินลุยทุงยามค่าํคืน มีไฟฉายเปนเพื่อน
คูใจ สองสายหาเสนทาง รอบๆ ตัวเรา ลวนเปน
ทุงขาวสาลีของชาวบาน มีพุมไมกอหญาเตี้ยๆ 
ขึ้นตามริมคันนาเปนหยอมๆ เดนิกันเรียงราย
เปนทิวแถว ลักลั่นเลาะเลี้ยวไปตามคันนา บาง
แหงก็เปนทีเ่หี้ยนเตียน มีหญาออนขึ้นใหม เหน็
วัวควายมากมาย กําลงัแทะเล็มหญาออนปลาย
หนาฝนอยางเอร็ดอรอย พูดยังกะกินเอง เปลา
หรอกครับ เพียงแคเดาเอา เดินเขาไปลึก
พอสมควร วันนี้เปนวันขึ้น 15 ค่ํา ตรงกับวัน
พระ และตรงกับวันออกพรรษาเสียดวย ไฟฉาย
ทุกกระบอกเริ่มปดลง ดวงจันทรลอยเดนอยูบน
ฟากฟา สองแสงนวลใสเย็นตา ทุงไรทองนาเริ่ม
สวางไสว แสงจันทรนําทาง ใหเรามองเห็น
ทางเดินอยางสบาย ลมเย็นพัดกระทบกายเปน
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ระยะ ๆ บรรยากาศเชนนี้หาไมไดเลยในชีวิต
ของคนบางคน เดินเลาะชายทุงผานตนไมใบ
หญา ไมชาไมนานก็ไดพบ หลวงพอองคดํา มี
หลังคามุงเพื่อกันแดดบังฝน องคพระทานดําทั้ง
องค แตยังคงความสวยสดงดงาม ของศิลปะ
โบราณไวไดอยางสงางาม เปนที่เชิดหนาชูตา 
แมวาเวลาจะลวงเลยมาเปนพันป เราเขาไปจุด
ธูปเทียนกราบสักการะองคทาน โดยอาจารย 
สรรคชัย เปนผูนําการสวดมนต เสียงสวดมนต
ดังกองทั่วทองทุงอันเงียบสงัด แสงจันทรสาด
สอง เปลงประกายแสงนวล ดูเย็นตา เย็นใจ ดัง
ประหนึ่งมารวมอนุโมทนา ที่เราไดมากราบ
สักการบูชา หลวงพอองคดําในครั้งนี้ ค่ําคืน
เชนนี้ ยังมีขอทาน เดนิตามตื้อพวกเรา เขาไปใน
ทองทุงอยางไมขาดสาย บางทีก็รําคาญ
เหมือนกันนะครับ เพราะบางครั้งขณะที่กําลัง
สวดมนตอยู ยังเอามือมาสะกิดขอสตางคเลย ก็
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เลยนึกตอวาไปในใจ ชางไมรูจักกาลเทศะเอา
บางเสียเลย แตพอนึกไดก็อดสงสารไมไดอีก ขอ
เทานั้นทีป่ากทองจะไดคลายหิวไปไดบาง คดิได
เชนนี้ก็สบายใจ ถือวา ตางคนตางทําหนาที่ของ
ตนไปก็แลวกัน 

เรากลับถึงวัดไทยนาลันทา ตอน 2 ทุม
พอดี กอนจะรับประทานอาหารมื้อเย็น พวกเรา
ไดรวมกันทอดผาปาถวายแดสงฆ ไดปจจัย
ประมาณ 3 หมื่นกวาบาท พระสงฆกลาว
อนุโมทนา สาธุ หลังเสร็จพิธี  ก็ถึงเวลาอาหาร
เย็น อาหารยังอรอยเชนเคย อบอุนเหมือนอยู
บานเรา มีพระไทย มีแมชีไทย มีอาหารไทย และ
มีพวกเรา ซ่ึงเปนคนไทย หลังจากอิ่มหนํา
สําราญเปนที่สบายทอง ตางทยอยกนัเขาหองพกั 
อาบน้ํา อาบทา เตรียมเขานอน พกัผอนเอาแรง
ไว แสวงบุญกันตอไป 
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ขณะที่ผมนัง่เขียนอยูนี ้ เขาใจวา ทุกคน
คงนอนหลบัสบายกันไปแลว เพราะการเดินทาง
ที่ยาวนานตลอด 2 วัน คงออนเพลียเมื่อยลากนั
ไมนอย แตก็อิ่มอกอิ่มใจ เพราะทุกคนใฝมา
แสวงบุญ หองนอนที่วัดดกีวาโรงแรมบาง
โรงแรมในอินเดียหลายเทา ทุกหองมีหองน้ําใน
ตัว มีมุงลวดใหเรียบรอย มีพัดลมติดเพดานให 
เย็นสบายหายเหนื่อย อากาศปลอดโปรงบริสุทธิ์ 
สูดดมแลวโลงใจ ผมเหลือบดูเวลาที่ขอมือ 5 ทุม
แลว พรุงนี้ตองตื่นตี 5  เพื่อขึ้นเขาคิชฌกูฏ  

ราตรีสวัสดิ์ พรุงนี้นัดจะมาเลาใหทานฟง
ตอนะครับ 
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วันจันทรที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2542 

 

รุงอรุณยามเชา อากาศเย็นสบาย ทองฟา
แจมใส ยังมองเห็นดวงจันทรวันเพ็ญ ลอยเดน
อยูบนนภา เสียงนกกา รองตอนรับแสงอรุณ 
ประสานเสียงกนัอยางไพเราะ สายลมพลิ้ว พัด
ยอดไมโอนเอนไปมา กิ่งใบโบกสะบัดพัดผาน 
เสียงใบกระทบสะทอน เสียงดังฟูลูลมไปมาเปน
ระยะ ๆ  ลมเย็นออน ๆ   กระทบผิวกายอยาง
แผวเบา ลมหนาวเริ่มเขามาเยือน ผมเลื่อนเสื้อให
กระชับ ขยับตัวแอบมุมเสา อากาศบานเรา 
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ตองถามวา เมื่อไรจะได
เห็น และไดสัมผัสเหมือนที่นี่หนอ 

ในระหวางรอรับประทานอาหารเชา เรา
ไดรวมกันทาํวัตรเชา สวดมนต สมาทานศีล
ตามปกตทิีป่ฏิบตัิกัน พอทําวัตรสวดมนตเสร็จ 
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อาหารเชาก็เสร็จพอดี อาหารมื้อนี้เปน ขาวตม มี
ยํากุงแหง ไขเจียว ยําหัวไฉโปว ถ่ัวลิสงทอด
รอน ๆ เพิ่งยกลงจากเตา อากาศเย็น ๆ กินขาวตม
รอน ๆ รางกายเลยรูสึกอุน ๆ กําลังดี 

เสร็จแลว ทุกคนทยอยกันขึน้รถ เพื่อ
เดินทางสู เขาคิชฌกูฏ อันเปนจดุหมายที่ตัง้ใจ 
รถแลนออกจากวัดไทยนาลันทานัน้ ประมาณ 
6.30 น. ตามทางที่รถว่ิงผาน มีชาวบานนั่งกอฟน
ผิงไฟ ลางหนาสีฟน การสีฟน จะเห็นทุกคนถือ
ไมกานขอย หรือ กานสะเดาขัดสีไปมา มินาฟน
ขาวฟนทน บางก็อาบน้ําตามริมทาง เปนบอน้ํา
สาธารณะ ที่มีคันโยกสูบน้ําบาดาล อาบเลนกัน
อยางสนุกสนาน 

รถว่ิงมาถึงทางเขาเมืองราชคฤห ดาน
ขวามือเปนวัดเวฬุวนาราม ถัดไปหนอย เปนตะ
โปธาราม มีภูเขาลอมรอบทั้งสองดาน ถัดขึ้นไป
ไมไกลนกั เปนทีเ่ก็บสมบัติของพระเจาพิม
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พิสาร สองขางทางเตม็ไปดวยปาไมที่เขียวชอุม 
ทางดานซายมือเปนที่กกัขังของพระเจาพิมพิสาร 
สามารถมองเห็นเขาคิชฌกูฏ แมถูกคุมขังทานยงั
มีศรัทธาที่อยากจะเห็น พระพุทธเจาเสด็จขึ้นลง
เขาคิชฌกูฏ ยังความปลาบปลืม้ปติใหเกดิขึ้น
ดวยแรงศรัทธา ถัดขึ้นไปอกีไมไกลนักจะ
มองเห็นยอดเจดยีสีขาว บนยอดเขาซายมือ ซ่ึง
เปนวัดที่ญ่ีปุนมาสรางไว รถเล้ียวซายเขาทางขึ้น 
เขาคิชฌกูฏสองขางทางประดับประดาดวย  ซุม
ตนเฟองฟาสลับกับตนอโศก  รถว่ิงผานซากวัด
ชีวกัมพวัน เปนวัดที่หมอชีวโกมารภัจจ ไดสราง
ถวายพระพุทธเจา   ซ่ึงเดิมเปนสวนมะมวง  อยู
ดานฝงซายมือกอนขึน้เขา 

รถจอดที่เชิงเขาคิชฌกูฏ กอนขึ้นยอดเขา 
ขางลางจะเปนที่พกันกัทัศนาจร มีอาหารและ
เครื่องดื่มขาย ติดกับบริเวณนี้ มีสถานีกระเชาชัก
รอก หรือชิงชาไฟฟา ที่ญ่ีปุนมาสรางไว สําหรับ



 

                                                                         
ทําไมตองไปอินเดีย 51 

พาขึ้นไปเทีย่วชมวัดเชน และวัดญ่ีปุน บนยอด
เขาอีกดานหนึ่งของเขาคิชฌกูฏ 

ทางเดินขึ้นเขาคิชฌกูฏ ปจจบุันเขาทํา
เปนถนนขึน้ถึงยอดเขา เดินสะดวกสบายมาก 
มองเห็นทิวเขา ลอมรอบเมืองราชคฤหหาลูก
ดวยกนั ซ่ึงทําใหมีอีกชือ่หนึ่งวา“ปญจคีรีนคร” 

ทางเดินขึ้นเชิงเขาไมกี่นาที ก็ถึงมาตากุจิ 
สถานที่รีดพระครรภ ของพระนางโกศลเทวี 
อัครมเหสีของพระเจาพิมพิสาร      พระนาง
โกศลเทวี กําลังทรงครรภ อชาติศัตรู พอทรง
ทราบจากโหรวา พระกุมารในครรภจะทํา
ปตุฆาต พระนางจึงหลบมารีดพระครรภ เพื่อทํา
ใหแทงทีน่ี ่ เมื่อเราเดินขึ้นจะอยูทางดานขวามือ 
ปจจุบนัเหลือแตซากปรักหักพงั 

ตามผมมานะครับ ถาเหนื่อยก็นั่งหยดุพัก
ขางทางได ชมนกชมไมสักพักหนึ่ง สูดอากาศ
บริสุทธิ์ใหเต็มปอด แลวคอยลุกขึ้นเดินตอไป 
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อีกไมไกลเราจะเจอ สถานที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง 
ถึงถ้ําสุกรขาตา หรือถ้ําพระสารีบุตร พระสารี
บุตรถวายงานพัดพระพุทธองค ขณะแสดงธรรม 
“โปรดฑีฆนขะปริพาชก” ทานพัดไปฟงไป พอ
จบพระธรรมเทศนา ก็ไดบรรลุอรหัตตผล ณ ถํ้า
นี้เอง เราเขาไปกราบสักการะจุดธูปเทียนบูชา
อธิษฐานจิต แลวปดทองตามอัธยาศยั นอมรําลึก
นึกถึง พระสารีบุตรผูเลิศดวยปญญา ผูเปนอัคร
สาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค ทุกแหงที่ไป
ถึงอาจารยสรรคชัย จะทําหนาทีอ่ธิบายขยาย
ความ ที่เปนมาเปนไปของสถานทีต่าง ๆ เรา
ถายรูปไวเปนที่ระลึกแลวเดินทางตออีกนดิ ไม
ไกลกจ็ะถึงที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง ถาอยากจะรู
ตองตามไปดู รีบตามขึ้นมาเลยนะครับ 
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ถึงเร็วยังกะปฎิหาริย ถึงหนาถ้ําพระโมค
คัลลานะ ที่ทานเคยอยูทําความเพียรที่นี ่ ถํ้า
บําเพ็ญเพียรของพระโมคคัลลานะนี้ อยูกอนถงึ
ยอด เขาคิชฌกูฏ มีทางลัดจากพระคันธกุฎีลง
มาจากยอดเขา  ซ่ึงพระพุทธองคโปรดมานั่งคยุ
สนทนาธรรมกับ พระโมคคัลลานะที่ถํ้าแหงนี้
บอย ๆ นบัเปนถ้ําศกัดิ์สิทธิ์ถํ้าหนึ่ง เราจุดธูป
เทียนสักการะนอมรําลึกนกึถึง พระโมคคัลลา
นะ  ที่เปนอัครสาวกเบื้องซาย ของพระพุทธองค 
ถัดจากถ้ําพระโมคคัลลานะ เดินขึ้นไปอีกนิด
เดียว ก็ถึงทีถ่อดเครื่องทรงพระเจาพิมพิสาร เมื่อ
พระเจาพิมพิสาร ไดเสด็จทรงดําเนนิมาดวยพระ
บาท ครั้นเกือบถงึยอดเขา พอมองเห็นพระคันธ
กุฎีไดชัด พระเจาพิมพิสารจะแวะพักที่นีก่อน 
เพื่อเปลี่ยนเครื่องทรงกษัตริย และแตงพระองค
แบบสามัญชนทั่วไปเสร็จแลว จึงเขาเฝาพระ
บรมศาสดาโดยลําพังพระองคเอง 
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เดินเลี้ยวขวานิดหนึ่ง เดินขึ้นไปบน
บันได จะพบกุฎีพระอานนท หนากุฎพีระ
อานนท จะมีชองทางลดัลงมาถึง ถํ้าพระโมคคัล
ลานะ ถัดจากกุฎีของพระอานนทไปประมาณไม
ถึง 10  เมตร ก็ถึงที่ประทับพระคันธกุฎีของ
พระพุทธเจา ซ่ึงตั้งอยูบนสถานทีสู่งที่สุด ของ
ยอดเขาคิชฌกูฏแหงนี ้ พวกเราจุดธูปเทียนเดนิ
เวียนประทกัษิณ รอบองคพระคันธกุฎี และสวด
บทสรรเสริญพุทธคุณ ในขณะที่ผมเดินสวดบท
พุทธคุณ โดยเริ่มตนที ่ อิติปโส ภควา อรหัง 
สัมมาสัมพุทธ...!!! ทานที่เคารพครับ ผมไม
สามารถสวดตอไปได เหมือนมีอะไรมาจุกที่คอ 
สองเบาตาเออชุมดวยน้าํตา ผมพยายามกลัน้
น้ําตามิใหไหล และพยายามสวดตอไปจนครบ 3 
รอบ ความปติเกิดขึน้ โดยที่เราไมไดตั้งตัว มนั
เกิดขึ้นเองเพียงแคในขณะจิตหนึ่ง ที่นอมระลึก
นึกถึงคุณของพระพุทธองค สถานที่นี้เปนที่
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พระองคเคยประทับ เราขามน้ําขามทะเลมาดวย
ความศรัทธา และความตั้งใจ ในการมากราบ
นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน ที่พระองคเคยทรง
ประทับ ผมเองนับวาโชคดีที่ไดมีโอกาสเชนนี้ 
ใจนกึนอมเสมือนประหนึ่งวา เราไดมีโอกาสมา
เขาเฝาพระพุทธองค ณ เขาคิชฌกูฏ แหงนี้ 

อาจารย สรรคชัย ไดนําเราสวดมนตหนา
คันธกุฎี เสร็จแลวรวมกันนัง่สมาธิ และเจริญ
วิปสสนา  พอสมควรแกเวลา  จึงไดนําแผอุทศิ
สวนบุญ สวนกุศล และแผเมตตา แกสรรพสัตว
ทั้งหลายตามลําดับ แมสถานที่แหงนี้ จะมแีต
ซากอิฐที่เหลือไวใหเห็น แตคําส่ังสอนของพระ
พุทธองค ยังคงสถิตไวในดวงใจ ผูใฝในธรรม
ทุกคน 

เกือบถึงยอดเขา  กอนจะขึ้นไปถึงพระ
คันธกุฎี    ที่นี่มกีอนหนิใหญตั้งอยูสองขางทาง  
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เปนทางเดนิลงเขาดานหนึ่ง   สวนอีกดานหนึ่ง
สําหรับขึ้นไปยังพระคันธกุฎี 

พระเทวทัตไดใชกอนหนินี้ เปนทีก่ําบัง
คอยแอบดูวา เมื่อไรพระพุทธเจาจะเสด็จขึ้นมา
จากบิณฑบาต พอไดจังหวะก็ว่ิงขามมาที่ซอก
เขาอีกดานหนึ่ง แลวกลิ้งกอนหนิลงไป หมาย
ปลงพระชนมชีพพระพุทธองค ยอดบรรพตทั้ง
สอง นอมมารับศิลากอนนั้นไวสะเก็ดกระเด็น
จากศิลา กระทบพระบาทพระผูมีพระภาคเจา ทํา
ใหหอพระโลหิต 

ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงแหงน
พระพักตรข้ึน ตรัสกับพระเทวทัตวา “ดูกอน
โมฆะบุรุษ เธอส่ังสมบาป มิใชบุญไวมากนัก 
เพราะเธอมจิีตคิดประทษุราย มีจิตคิดฆา ยัง
โลหิตของตถาคตใหหอขึ้น” ลําดับนั้น ไดส่ังกะ
ภิกษุทัง้หลายวา นี้จัดเปนอนันตริยกรรมขอที่ 1 
ที่เทวทัตส่ังสมแลว 
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ตอจากนั้นอาจารย สรรคชัย ไดนําเราไป
ชมสถานที่ธารน้ําอุน ตะโปธาราม ครั้งพุทธกาล 
ตะโปธาราม หรือ ระโปนที เปนแมน้ําลําธาร
เล็ก ๆ ที่มนี้ําแรอุนอยูเสมอ บอนีอ้ยูใกลกับวดั
เวฬุวัน พระพุทธองค และภิกษุสงฆ ใชเปนที่
สรงน้ําทุกวนั 

ปจจุบนั ตะโปธาราม กลายเปนทีอ่าบน้ํา
รอน อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินด ู มีตึกอาคาร
โบสถพระพรหม หรือเทวาลัยของพวกฮนิด ู มี
บออาบน้ําแร มีทอน้ํารอนหลายทอไหลอยู
ตลอดเวลา มีควันไออุนลอยใหเห็น ชาวอินเดีย
ถือวาเปนน้าํแรศักดิ์สิทธ์ิ ดวยอํานาจของพระ
พรหมบันดาล แกไดสารพัดโรค สุดแทแตจะ
อธิษฐานเอา การอาบน้ํายังมีแบงชั้นวรรณะ ชน
ช้ันต่ํา ก็ตองอาบขางลาง คนวรรณะสูง ก็ขึ้นไป
อาบชั้นบนขึ้นไป 
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เราเพียงเดินขามถนน ไปอีกฝงดานขาง
ของตะโปธาราม ก็ถึง วัดเวฬุวัน ซ่ึงเปนวัดแหง
แรกในพระพุทธศาสนา ตั้งอยูในเมืองราชคฤห 
เวฬุวัน แปลวา ปาไผ พระเจาพิมพิสาร  มีจิต
ศรัทธาสรางถวายพระพุทธเจา ในสมัยพุทธกาล
เขาใจวา นาจะมีตนไผมากกวานี้มากมาย พระ
พุทธองคไดเสด็จประทบัที่นี่ ในพรรษาที่ 2 
(พรรษาแรกจําพรรษาที่ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน) 

พระพุทธองค ไดทรงเสด็จลงมาจาก
เขาคิชฌกูฏ เพื่อมายัง วัดเวฬุวัน และเกิด
ปรากฏการณอันสําคัญขึ้น โดยมีพระอรหันตมา
ประชุมกัน ที่วัดเวฬุวันนี้ 1250 รูป โดยมิไดนดั
หมาย จึงเกิดมีการประชุมใหญของพระสาวก
ขึ้น ตอนนีย้งัอยูในระยะตนพุทธกาล เพียงแค 9 
เดือนเทานัน้เอง หลังจากพระพุทธเจาตรัสรู การ
ประชุมใหญครั้นนี้ มีลักษณะพิเศษที่ทานเลาไว
นั้น มีองคประกอบ 4 ประการ 
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1. วันนั้นเปน วันเพ็ญมาฆบูรณมี 
พระจันทรเต็มดวง 

2. พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกัน 
โดยมิไดนดัหมาย 

3. พระภิกษุเหลานั้น ลวนเปนพระ
อรหันตทั้งสิ้น และ ทานเหลานั้น 
เปนผูไดอภิญญา 6 

4. พระภิกษุเหลานั้นลวน เปนเอหิภิกขุ 
ไดบวชโดยตรงจากพระพุทธเจา คือ 
พระพุทธเจา บวชใหเอง 

 

พระพุทธองคทรงเห็นวา ความ
พรักพรอมอยางนี้ เปนโอกาสพิเศษที่ดี เหมาะ
แกการที่จะทรงแสดงธรรมเปนพิเศษ จึงไดทรง
แสดงโอวาท ตรัสหลักคําสอน ที่เปนหลกัการที่
สําคัญของพุทธศาสนา ที่เราเรียกวา “โอวาท
ปาฏิโมกข” 
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โอวาทปาฏโิมกข ที่พระพุทธเจาทรง
ตรัสสอนในวันนั้น จึงเปน วันมาฆบูชา ที่สําคัญ
ในพระพุทธศาสนาในปจจบุัน โดยขอความที่
พระองคตรัส จัดแบงเปน 3 ตอน  

ตอนที่ 1  แสดงลักษณะทั่วไปของ
พระพุทธศาสนา ที่เปนจุดแสดงออก หรือ จุด
ปรากฏทางดานขอประพฤติปฏิบตั ิ จุดหมาย
รวมทั้งลักษณะ ของพระสงฆ หรือ บรรพชิต 

ตอนที่ 2  กลาวถึงหลักคําสอน ที่เปน
บทสรุปของภาคปฏิบัตโิดยตรง ที่เราเรียกกันวา 
หัวใจพระพุทธศาสนา ซ่ึงพระพุทธองค ทรง
สอนใหละบาปทัง้ปวง ยังกุศลใหถึงพรอม ทํา
จิตใหบริสุทธ์ิผองใส 

ตอนที่  3  แสดงขอปฏบิัติ ในการดําเนิน
ชีวิตของพระภิกษุ ผูทําหนาที่ในการเผยแผธรรม 
ส่ังสอนประชาชนตอไป วัดเวฬุวัน ยังคงเหลอื
ปาไผใหเราไดเห็น แมวาจะไมมากมายนัก ความ
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รมร่ืนของตนไผ พุมไมที่เรียงรายเปนแถว ถัด
เขาไปขางใน จะมีสระน้ํา ครั้งพุทธกาลสระนี้
เปนที่สรงน้าํของพระภิกษทุั้งหลาย ดานซายมือ
ของสระน้ําจะมีพระพุทธรูปยืน เราทุกคนได
หยุดลงที่ตรงนี้ เพื่อจุดธูปเทียนบูชาสักการะ 
และ สวดบทสรรเสริญ พุทธคุณ ธรรมคุณ และ 
สังฆคุณ ตามลําดับ โดยการนําสวด จากทาน
อาจารย สรรคชัย เชนเคย 

เสร็จจากวัดเวฬุวันแลว พวกเรารีบขึ้นรถ 
เพื่อมุงหนาตอไปยงั พุทธคยา ระยะทางจากวดั
เวฬุวันไปพุทธคยา ประมาณ 85  กม.  ถนน
ขรุขระมาก เปนหลุมเปนบอ ถนนเล็กแคบ รถว่ิง
ดวยความเร็วสูงสุด 10 – 20 กม. ตอช่ัวโมง  ตาม
ทางโดยเฉพาะใกลแหลงชุมชน มักจะมีเทวรปู 
อยูริมขางทางถนน ผมพยายามสังเกตดู จะเห็น
เปนรูปปนหนุมาน ยนืถือตะบอง เหมือนใน
หนังอินเดยี หนาแดง ตัวแดง มีคนศรัทธามา
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กราบไหวกนัเยอะ มินาละครับ เวลามาถึงอินเดยี 
ชาวอินเดีย มักจะรองขอบาลม “มีบาลมใหฉาน
บางไหมนาย” บาลม กค็ือ ยาหมอง และ ถาจะ
ใหดี ตองเปน ยาหมองตราลิงถือลูกทอ ดวยนะ
ครับ เพราะลิงคือ หนุมานเทพเจาที่พวกเขา
เคารพ หากแมไดทายาหมองตราลิง ปวดหวั 
ปวดทอง ตวัรอน เปนไข รับรองหายหมด อกี
อยาง คือ ปากกา ที่แขกเห็นเปนไมได จะขอ
ทันที ปากกาที่เขาตองการ เปนปากกาอะไรก็ได
ที่เราใชอยู แมจะบอกเขาวา เดี๋ยวจะหาดามใหม
มาให เพราะดีกวา ใหมกวาที่เราใชอยู เขาก็ไม
เอา เขาพอใจที่เราใชมากกวา เพราะถือวาของที่
เราใช มันตองดีแนนอน แตถาไมใหจริง ๆ อะไร
ก็เอาทั้งนั้นแหละครับ 

ริมขางทาง ขางกําแพง ขางผนังบาน จะมี
ขี้ควายปะเต็มไปหมด แตกอนที่เขาจะเอามาปะ
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ตามกําแพง หรือฝาบาน เขามีวิธีทํานะครับ กอน
อื่น ตองเอาขี้ควาย ผสมกับหญาคลุกเคลากันให
ดี (ดวยมือ) เหมือนนวดแปงใหเขากนั พอไดที่ ก็
ปนเปนแผนกลม ๆ เหมือนแผนโรตี ใหญ
ประมาณเทาจานขาว แลวจึงนํามา ปะไวตามฝา
บาน กําแพง  ไมเวนแมแตตนไม  เพื่อตากแดด
ใหแหง  ผมถามไกดสุเรสวา เขาเอาไปทําอะไร 
คําตอบก็คือ เอาไปเปนเชื้อเพลิง ในการหุงตม
อาหาร แทนการใชแกส ใชไฟฟา ไงละครับ 

มินา แอปเปลอินเดยี แมวาลูกจะเล็กเทา
ผลสมบางมดบานเรา แตรสชาติ หวานกรอบ
อรอยจริง ๆ เพราะไดปุยดีนี่เอง ทั้งปุยจากคน 
และมูลสัตว ไรสวนที่นี่ไมมีการฉดียาฆาแมลง 
ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง แตตองลางกอนกนิ 
ไมเชนนั้นอาจจะมีอยางอื่นคางอยูกไ็ด ไมอยาก
บอกใหนกึภาพกันเอาเองเถอะครับ 
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นองดาว ลูกสาวอาจารย ซ้ือกะหรี่ปบไส
มันฝรั่งใสผงกะหรี่มาแจกในรถ รสชาติอรอย 
ถาใครไมชอบเครื่องเทศ อาจมีความรูสึกวา 
กลิ่นแรงไปหนอย ถาใครชอบก็อรอยดีครับ 

ตอนนี้ อากาศคอนขางจะรอน สองขาง
ทางสวนใหญ เปนนาขาวสาลี เขียวชอุมชวน
มอง ยาวสุดลูกหูลูกตา เด็กเล็ก หนุมสาว เฒาแก 
ตัวดําเมี่ยม ดําสนิท ดําเงาวาว ดําทนทาน ดํานาน 
ไมมีตก ไมกลัวแดด ไมกลัวฝน แตกลัวอด 
แข็งแรง แมจะดูผอมแหง แตก็ดูแกรงกราน ทั้ง
ชายหญิง ความเจริญทางวัตถุ แมจะหาดูยาก ณ 
ที่นี้ แตความเปนธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ ยัง
มีใหไดดูอยูทั่วไป ปาเขาลําเนาไพร ใกลไกล ยงั
มีใหมองเหน็ไดเต็มตา  

ตั้งแตเกิดมา ไมเคยเห็นขอทานที่ไหนจะ
มีมากเทาอนิเดีย เทาที่ไดเรียนถามพระคุณเจา 
และไกดสุเรส ทานเลาวา อินเดียนี้มีที่สอนให
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คนเปนขอทาน นาจะใชคําวาแกงสอนคนใหมี
อาชีพขอทาน คงจะเหมาะกวา เด็กกําพรา หรือ
แมแต พอแมบางคนยังเอาเด็กพวกนี้มาทําให
พิการ โดยตัดมือ ตัดแขน เอาไมทิม่ลูกกะตาให
บอดใหพกิาร จะไดขอทานไดคลองไดสะดวก
ขึ้น 

หลักสูตรการสอน สอนใหขอทกุอยางที่
ขอได ใหเดนิตื้อตามตื้อ จนกวากลุมเปาหมายจะ
ใจออน หรือรําคาญ ทําเสียงเศราสรอย ทําตา
ละหอย ใหดูนาสงสาร ถายังไมสําเร็จใหใชไม
ตาย รองไหมันไปเลย คนรอบขางจะไดมอง 
จองดูวาไปทําอะไรเด็ก ใหเกดิความเวทนา
สงสาร จนกวาจะหยิบควักเศษเงินออกมาให 
ขอทาน 1 คน ใหปะกบนักทองเทีย่ว 1 คน  เดนิ
ตามตื้อยื่นมอืออกขอ แลวงอกลับเขาปาก เปน
ภาษาทาทางวา   “ขอเงนิใหฉานบาง หิวไสแทบ
ขาด ไมมีอะไรเขาปากมาหลายวันแลว...จะนาย” 
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รถมาถึง พุทธคยา บาย 2 โมง 40 นาที ใช
เวลาเดินทาง 4 ช่ัวโมงเต็มพอด ี คณะของเรา 
รับประทานอาหารกลางวัน ประมาณบาย 3 โมง 
ที่วัดไทยพทุธคยา และไดรวมทอดผาพระกฐิน 
ณ วัดไทยพุทธคยาแหงนี้  นบัเปนบุญหลนทบั 
ปกติวัดไทยพุทธคยา จะถูกจองกฐนิกันขามป ป
นี้โชคดี เทวดาจองไวใหพวกเรา เพราะปนี้ยังไม
มีใครจองกฐินทีน่ี่ อาจารยสรรคชัย จึงขอจอง
กฐินปนี้เสียเลย วัดนี้มีพระจําพรรษาอยู 12 รูป  
แมชีอีก 5 ทาน   ไดปจจัยรวมดวยชวยกัน ของผู
มีจิตศรัทธาจากเมืองไทย และคณะเดินทางของ
เรา รวมแลวไดเงินทัง้สิ้น 2 แสนกวาบาท นา
อนุโมทนา สาธุกาล จริงแท 

สําหรับเรื่องอาหาร  วัดไทยพทุธคยา ก็
ไมแพวัดไทยนาลันทา  ฝมือแมชี ยอดเยีย่มกนั
ทั้งนั้น หลังจากเสร็จพธีิ การถวายผาพระกฐนิ
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เรียบรอยแลว พวกเรารีบออกเดินทาง ไปยังบาน
นางสุชาดา อยูใกลริมฝงแมน้ําเนรัญชรา 

เราเดินเลาะตามทุงนา เลี้ยวแวะผานสวน
ผักของชาวบาน ไมนานนัก ก็ถึงบานนางสุชาดา  
บานนางสุชาดาในอดีตเปนปราสาท 7 ช้ัน 
ปจจุบนัเหลือแตซากเนินดิน และมีการปลูกตน
โพธ์ิไวเปนเครื่องแสดงวา สถานที่ตรงนี้เปน
ที่ตั้งของบานนางสุชาดา ในครั้งพุทธกาล 

สมัยนั้น นางสุชาดา ผูบังเกิดในเรือนของ
เสนานิกุฎมพี ในตําบลอุรุเวลาเสนานิคม พอ
เจริญวัยแลว ไดตั้งจิตอธิษฐาน ที่ตนไทรตน
หนึ่งวา ถาขาพเจาไปสูเรือนสกุลที่มีชาติเสมอ
กัน 1 ไดบตุรชายในครรภแรก 1 ขาพเจาจักทาํ
พลีกรรม โดยบรจิาคทรัพยแสนหนึ่งแกทานทกุ
ป มาบัดนี้ความปรารถนาทั้งสองอยางนัน้ของ
นางสําเร็จแลว นางจึงประสงคทําพลีกรรม ใน
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วันเพ็ญเดือน 6 นางคดิวา จักทําพลีกรรม แต
เชาตรู 

ในเวลาใกลรุง นางไดตระเตรียม หุงขาว
มธุปายาสอันมีรสเลิศดวยมือของตนเอง เมื่อนาง
กําลังหุงขาวมธุปายาสอยูนั้น  ฟองใหญๆ ผุดขึ้น
ไหลวนเปน ทักขิณาวฎั น้ํานมนัน้ แมจะแตก
ออก แมสักหยาดเดยีวก็ไมกระเดน็ออกไปขาง
นอก ควันไฟแมมีประมาณนอย กไ็มตั้งขึ้นจาก
เตาไฟ ในสมัยนั้นทาวจตุโลกบาล มาถือการ
อารักขาที่เตาไฟ ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร ทาว
สักกะทรงนาํดุนฟนมาใสไฟ ใหลุกโพลงอยู
เทวดาทั้งหลาย รวบรวมเอาโอชะ ที่สําเร็จแก
เทวดา และ มนุษยทัง้หลาย ในทวีปใหญทั้ง 4    
มีทวีปนอยสองพันเปนบริวาร  มาใสลงในขาว
ปายาสนั้น ดวยเทวานุภาพของตน ๆ เสมือน
หนึ่งคั้นรวงผึ้ง ซ่ึงติดอยูที่ทอนไม แลวถือเอาแต
น้ําหวานฉะนั้น 
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ลําดับนั้น นางปุณณาทาสี ไดเห็นพระ
โพธิสัตว ประทับนัง่ที่โคนไม ทอดพระเนตรดู
โลกธาตุ ดานทศิตะวันออกอยู ไดเห็นตนไม
ทั้งสิ้น มีวรรณดุจทองคาํ ดวยพระรัศมี อันซาน
ออกจากพระวรกาย ของพระโพธิสัตวนั้น นาง
คิดวาวันนี้เทวดาของเราทั้งหลาย เห็นจะลงมา
จากตนไมมานั่ง เพื่อจะรับพลีกรรม ดวยมือของ
ตนเองทีเดยีว จึงรีบกลบัไป บอกเนื้อความนั้น
แก นางสุชาดา 

นางสุชาดา ไดฟงคําของ นางปุณณาทาสี 
นั้นแลว มีใจยินดีรีบนําถาดทองที่มคีาแสนหนึ่ง 
ดวยประสงคจะใสขาวมธุปายาสนั้น จึงรําพึงถึง
โภชนะที่สุกแลว ขณะนั้นขาวมธุปายาสทั้งหมด 
ไดกลิ้งมาตัง้อยูเฉพาะในถาด เหมือนน้ํากลิง้มา
จากใบปทุมฉะนั้น ขาวมธุปายาสนั้น ไดมี
ปริมาณเต็มถาดหนึ่งพอดี นางจึงเอาถาดทองใบ
อื่น ครอบถาดใบนัน้ เอาผาขาวพันหอไว สวน
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ตนประดับรางกาย ดวยเคร่ืองประดับทกุอยาง 
ทูนถาดนัน้ไวบนศีรษะของตน ไปยังโคนตน
ไทรนั้น ดวยความปต ิ  เห็นพระโพธิสัตวแลว   
เกิดความโสมนัสเปนกําลัง  ดวยสําคัญวา เปน
รุกขเทวดา ที่จะมารับเครื่องพลีกรรมของนาง 
นางปลงถาดลงจากศีรษะแลว เปดเอาผาคลุม
ออก เอาสุวรรณภิงคาร  คนโทน้ําทองคํา ใสน้ํา
ที่อบดวยดอกไมหอม    แลวเดินเขาไปหาพระ
โพธิสัตว 

บาตรดิน ที่ทาวฆฎิการมหาพรหมถวาย 
นั้นไมเคยไดหางพระโพธิสัตวมาตลอดกาลนาน 
ขณะนั้นไดหายไป พระโพธิสัตวเมื่อแลไมเห็น
บาตร จึงเหยียดพระหัตถขวาออกรับ นางสุชาดา
จึงวางถาดทอง ขาวมธุปายาสลงบนพระหตัถ
ของพระมหาบุรุษ ทูลวา “ขาแตพระผูเปนเจา 
ขอทานจงถอืเอา สิ่งที่ขาพเจาบริจาคแกทานนี้
เถิด”นางถวายบังคมแลว ทูลวา “มโนรถของ
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ดิฉันสําเร็จแลวฉันใด แมมโนรถของทานก็จง
สําเร็จฉันนัน้” นางบรจิาคถาดทองซึ่งมีราคาตั้ง
แสน เหมือนกบับรจิาคใบไมเกาไมเสียดายเลย 
แลวหลีกไป 

เมื่อเราฟงประวัติการถวายขาวมธุปายาส
ของนางสุชาดาแลว ยิ่งทําใหเรานั้นเกิดศรัทธา 
เลื่อมใสในความตั้งมั่นในสัจจะเจตนาของนาง 
อยางนาชื่นชม และนาอนุโมทนายิง่นัก 

จากนัน้เราเดินเลาะไปตามคูนา สวนผัก
ของชาวบาน จนถึงชายฝงแมน้ําเนรัญชรา อัน
เปนสถานทีพ่ระโพธิสัตวอธิษฐานจติวา “ถาเรา
จักไดเปนพระพทุธเจาในวันนี้ ถาดทองใบนี้จง 
ลอยทวนกระแสน้ําไป ถาจักไมไดเปนจงลอยไป
ตามกระแสน้ํา” ครั้นอธิษฐานแลว ทรงลอยถาด
ไปในกระแสน้ํา ถาดนั้นลอยตัดกระแสน้ําไปถึง
กลางแมน้ํา  ณ ที่ตรงกลางแมน้ํานั่นแหละ ถาด
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ทองไดลอยทวนกระแสน้ํา ส้ินประมาณ 80 ศอก 
เสมือนมาตัวที่สมบูรณดวยความเร็วฉะนั้น แลว
จมลง ณ ที่นี่ บริเวณแหงหนึ่ง ลงไปถึงภพของ
พญากาฬนาคราช กระทบกับถาดเครื่องบริโภค
ของพระพุทธเจาทั้ง 3 พระองค และสงเสียงดัง
กริ๊ก ๆ แลวไดรองซอนอยูใตถาดเหลานั้น พญา
กาฬนาคราชครั้งไดยินเสียงนั้นแลว จึงกลาววา 
เมื่อวานนี้พระพุทธเจาบังเกดิแลวองคหนึ่ง วันนี้
บังเกดิขึ้นอกีองคหน่ึง แลวจึงลุกขึน้กลาว
สรรเสริญพุทธคุณดวยบทหลายรอยบท 

ปจจุบนัคงเหลือแตรองรอย ของบอน้ํา
อันเปนสถานที่ ลอยถาดในครั้งนัน้ ฟาเริ่มมืด 
เราไดเดินตามชายฝงแมน้ําเนรัญชรา แมวาชวงนี ้
น้ําจะนอยจนมองเห็นหาดทรายขาว ก็ยังมีน้าํ
และสายธารหลงเหลือพอใหนึกจินตนาการภาพ
ใหเกิดขึ้นไดบาง รถจอดรออยูพอดี เมื่อทุกคน
มาถึง ก็ตองรีบขึ้นรถ เพื่อมุงหนาสูพุทธคยา 
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สถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา รถว่ิงไมถึง 10 
นาทีก็ถึงพทุธคยา ขณะนั้นเปนเวลา 6 โมงเย็น 
แตฟามืดแลว ดีแตมีแสงจันทร วันเพ็ญสอง
สวาง ใหพอไดเห็น ความงดงามรอบ ๆ ตัวได
บาง  

พุทธคยา เปนตําบลหนึง่อยูนอกเมอืงคยา 
ในรัฐพิหาร ซ่ึงตั้งอยูบนฝงแมน้ํา เนรัญชรา 
ดานหลังของพระวิหารพุทธคยานัน้ เปนที่
ประดิษฐานตนศรีมหาโพธิ์ พระพุทธองคได
เสด็จมาประทับทีใ่ตตนโพธิ์แหงนี้ และไดตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่นี่ สมัยโบราณเรียก
สถานที่นี้วา สัมโพธิ์ ดังที่พระเจาอโศกไดทรง
จารึกไว ชาวพุทธเรียกกันวา มหาโพธิ์ พระวิหาร
สูงถึง 160 ฟุต สูงเดนขึ้นเสียดฟา มองเห็นได
เดนชัด แตกลายเปนสถานที่ดึงดดูชาวพุทธทัว่
โลก สรางเปนหอสูงรปูส่ีเหลี่ยมปรามิด ปลาย
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ยอดตัดรองรับพระสถูป ที่ดานบนยอดสุดตัว
วิหารเอง แบงเปนสองชั้น ช้ันลางมีประตูทางเขา
ทางทศิตะวันออก ภายในเปนหองโถง หรือ 
หองบูชาพระปางมารวิชัยสวยงามมาก หันพระ
พักตรไปทางทิศตะวันออก หันหลงัสูฝาผนังทศิ
ตะวันตก ดานตนศรีมหาโพธ์ิ คือ มีลักษณะ
สภาพเดียวกับ ตอนที่พระพุทธเจาประทับหนั
หลังใหตนโพธิ์ ในคืนตรัสรู 

สถานที่ตรัสรู   พระสัมมาสัมโพธิญาณ   
ที่ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ มีแทนวัชรอาสน
สถานที่พระองคประทับนั่งตรัสรู เราทุกคนตาง
มารวมกันทีน่ี่ เพื่อกราบนมัสการ สถานที่ตรัสรู
ของพระพุทธองค พระอาจารยนํากลาวบูชาพระ
รัตนตรัย และ ใชเวลานั่งเจริญภาวนา ประมาณ 
10 นาที ทานที่เคารพ ขณะที่ผมกมลงกราบยัง
แทนวัชรอาสน ความปติไดบังเกดิขึ้นเปนครัง้ที่ 
2 น้ําตาไหลซึมออกมานอกเบาตา จิตนอมรําลึก
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นึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ   เมื่อพระองคทรง
ตรัสรูแลว   ยังมีพระมหากรุณาคิดโปรดเวไนย
สัตวทั้งหลายใหไดรูตามใหไดพนทุกข และ
สถานที่แหงนี้เปนสถานที่ ที่พระพุทธเจาได
อุบัติข้ึนบนโลกใบนี ้

ทานอาจารยสรรคชัย ไดนําพวกเราเวียน
ประทักษิณ รอบองคมหาโพธิ์วิหารพุทธคยา 
เมื่อเขาสูภายในพระวิหาร ตองตะลึงกับภาพที่
ตรึงตาตรึงใจ พระพุทธรูปกาไหลทองปางมาร
วิชัย สวยงามมาก อาจารยสรรคชัย ใหเราทุกคน
เพงไปยัง พระพักตรของพระพุทธรูปองคที่
ประทับอยูเบื้องหนานัน้    ใหเกิดภาพนิมิตติดตา
ติดใจ    เพื่อเปนพุทธานุสติ ที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
พวกเราไดมาเขาเฝาพระพุทธเจา ณ สถานที่อัน
ศักดิ์สิทธิ์แหงนี้  

ถึงวัดไทยพทุธคยา เกือบ 2 ทุม ลืมเลา
ประวัติ วัดไทยพทุธคยา ใหทานทราบวัดไทย



 

                                                                         
ทําไมตองไปอินเดีย 76 

พุทธคยานี้ สรางขึ้นในป พ.ศ. 2500 กอนงาน
ฉลอง 25 ศตวรรษ รัฐบาลไทยไดเริ่มกอสราง 
วัดไทยพทุธคยา เพื่อนอมถวายเปนพุทธบูชาไว
ประจํา ณ สถานที่ตรัสรู โดยไดถอดแบบศิลปะ
ไทย จากพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร นับวา
สวยสงางามอยางยิ่ง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต ขององคพระสถูปพุทธคยามหาวิหาร และ
ตนศรีมหาโพธิ์ หางกันประมาณ 400 เมตร ได
กําหนดงานรัฐพิธีผูกพนัธสีมาพระอุโบสถ เมื่อ
วันอาทิตยที ่ 6 มีนาคม 2509 ตรงกับวันเพญ็
มาฆะบูชา รัฐบาลอินเดีย ใหเชาที่ดินสรางวัด
แหงนี้มีกําหนด 99 ป 

เมื่อทราบประวัติบางแลว ขออนุญาตไป
รับประทานอาหารเย็น ทางวัดจดัเตรียมไวให
อยางเรียบรอย และเพียงพอ ตางคนตางทยอย
เขาคิวกัน เพื่อเดินสูถาดอาหาร ที่ตั้งเรียงรายเปน
แบบบุฟเฟต ตักมากตักนอย ตามอัธยาศัย ผม
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ไมไดตักอะไรเลย เพราะไมหิว คงเพราะอิ่มบุญ
อิ่มใจมาทัง้วัน ตอนบายผมแคชิมเลนๆ เลนไป 2 
จาน ทองเลยบานไมรูหุบ ผมจึงรีบขอตัวไป
อาบน้ํา ใหชุมฉ่ํากายา กอนจะลมตัวลงนอน 
พรุงนี้ตองตืน่ตี 4 และใหแลวเสร็จพรอมกนั
ตอนตี 5 เพื่อมุงหนาสูกรุงพาราณสี จบแคนี้ 
ราตรีสวัสดิ์กอนนะครับ 
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วันองัคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

 เชาวันนี้อากาศดีเชนเคย ฟายังมืด ดวง
จันทรยังลอยเดน อวดแสงนวลใส ลมเย็นพัด
กระทบตบใบหนาอันออนนุมเบาๆ พอใหเรา
คลายงวงไปไดบาง อาหารม้ือเชานี้ จริง ๆ นาจะ
เรียกวา อาหารมื้อกอนรุงอรุณ เมื่อทุกคนพรอม
หนา แมวาไมสูจะหิวนัก แตขอตักตุนใส
กระเพาะไวกอน เผื่อกนิอาหารแขกไมลง กย็งั
พออุนใจ ทีไ่ดมีเสบียงเดิมเติมเตรียมไวแลว 
 ทานเจาอาวาส วัดไทยพุทธคยา ไดมาสง
พวกเราถึงบนรถ ทานกลาวขอบคณุ กลาวขอ
อภัย ถาหากการตอนรับบกพรอง ทานใหพร
และอํานวยอวยชัย ขอใหพวกเราทกุคนเดินทาง
ดวยความปลอดภัย สาธุ สาธุ สาธุ 
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วันนี้ทานพระอาจารย ดร.มหาฉลอง  ได
กรุณานําพวกเราทั้งคณะ ไปแสวงบุญตลอดการ
เดินทางจนถึงวันกลับ นับวาเปนความกรุณาจาก
ทานอยางยิ่ง เพราะเทาที่ทราบ ทานจะไมเคยไป
กับคณะทัวรใดมากอนเลย แตนี่เพราะความมี
อุดมการณ และความมีอัธยาศัยตรงกัน กับทาน
อาจารย สรรคชัย จึงเปนบุญของพวกเรา ที่มี
ทานเปนผูนาํคณะไปดวยกันในครั้งนี้ 

ตี 5.30 น. พวกเราออกเดินทางจาก วัด
ไทยพทุธคยา มุงหนาสู พาราณสี ปกติพวกเรา
จะทําวัตรสวดมนต อาราธนาศีล 5 ทุกเชาบนรถ 
เรามีพระอาจารย ดร.มหาฉลอง เปนผูใหศีลทุก
วันเปนมงคล ตั้งแตเชาเลยทีเดียว พระอาจารย
อยูอินเดยีมา 17 ป รูประวัติศาสตรการบาน  
การเมือง ประเพณี วัฒนธรรมอินเดียมากมาย 
และที่สําคัญพูดภาษาแขกเกงมาก ทานเคยเลาวา
ไปเนปาล แขกเนปาลนกึวา ทานเปนพระอินเดยี 
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อยูอินเดยี แขกอินเดยีนกึวา ทานเปนพระมาจาก
เนปาล เราไดรับความรูตาง ๆ จากทานมากมาย 
มีสาระประโยชน และสนุกสนานบันเทิงใจใน
ขณะเดียวกนั เสนทางที่รถว่ิงไป เหลียวดูทองฟา
ยังมืดอยู มองเห็นสองขางทาง ไมคอยชัดนกั แต
สวนใหญจะเปนทองทุงนาขาวสาลี รถว่ิงไปได
สักพักหนึง่ สมาชิกของเราในรถ ก็เริ่มนั่งบดิไป
บิดมา คนขางหลังผมทนไมไหว จงึรองขอใหรถ
หยุดหนอย กลั้นจะไมไหวแลว 

นึกวาจะมีคนเดียวลง ที่ไหนได พอรถ
จอดลงกันหมดทั้งคนัเลย ขางทางเต็มไปดวยทุง
นา หาพุมไมกอหญา ปดบังคอนขางลําบาก โชค
ดีที่ อาจารย สรรคชัย มีประสบการณเมื่อครั้งที่
แลว ที่บรรดาสาวๆ ทั้งหลาย ตองอายอาย เพราะ
ไมมีที่กําบัง คนสวมกระโปรงบานหนอยก็คอย
ยังชั่ว ถาใสกางเกงก็แยหนอย จะไมถอดรึ ก็ตอง
กลั้นกนัจนหนาดํา จะถอดรึ ก็ตองอายจนหนา
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แดง ตองขอบคุณอาจารย หลังจากกลับเมืองไทย 
ทานนั่งคดิ นอนคิด จะชวยสาวๆเหลานี้อยางไร
ดี ปง...ปง เสียงความคิดดังออกมาเปนวาจาวา 
“กระโจมคลุมหัว” ทานส่ังใหนองดาวลูกสาว
นัยนตาแขก รับตัดเย็บเปนการดวน เพื่อ
เตรียมพรอมกอนวันเดนิทาง เปนอานิสงสของ
สาว ๆ รุนนี้ มีกระโจมแจกกนัคนละผืน พอเอา
ผาคลุมหัว ชายผาก็จะคลุมไปทั้งตัว จะปลดทกุข
หนัก ทกุขเบา เอากันตามสบาย ไมอายแลวนี่ 
สําหรับผูชาย สบายหนอย หามุมเหมาะ ๆ ขาง
ทาง ขางตนไม ไมมปีญหา เล็งใหดีอยาให
กระเด็น กระเซนถูกตัวเปนใชได 

ลงจากรถ พวกเราตางมองหา พุมไมดง
หญา เหลือบไปเห็นพุมไมหนึ่งกําลงัเหมาะ รีบ
เลาะเลี้ยวเขาหาตองรองไอหยา !!!  แขกกําลังนัง่
อึ กองใหญเหม็นมาก จริง ๆ แลวของพี่ไทยก็
เหม็นไมแพของแขกหรอกครับ พอแขกเห็น
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พวกเราหลายคนบกุจูโจมโดยมิทันใหแขกไดตั้ง
ตัว แขกตกใจรีบลุกขึน้ กึ่งเดินกึ่งวิง่ กางเกงยัง
คาใตหัวเขา เห็นกนดําปดป แขกรีบหนีลงขางคู
น้ํา คงนกึแปลกใจ ใครหวา...!!! มากวนใจขา 
เห็นไหมวา ขายังไมเสร็จกจิธุระเลย กําลังสุขีกับ
การเขาสุขาอยู ไมเคยรูจักมกัคุนกนั แลวทานมา
รุกรานฉานทําไม คนไทยใจดํา แมตูดฉันจะดาํ
แคไหน แตฉานก็ใจดนีะนาย 

เวลา 11.30 น. เราแวะรับประทานอาหาร
ริมทาง จาปาตี อรอยดี เปนแผนแปงขาว ๆ ผิง
ขางเตาดิน ซ่ึงกอเปนรูปทรงกลม กวางใหญ
พอประมาณ รสชาติจืด ๆ กินกับแกงเมล็ดถั่วใส
ผงกระหรี่ ใชมือเปบขาวเขาปาก ไมใชชอน ใช
มืออรอยกวา แขกเขาเกง กินไปไมมเีลอะปาก
เลย พวกเรากินขาวกลองที่เตรียมมาจากวัด และ
อาหารกระปองจากกรุงเทพฯ มีปลากระปอง 
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กุนเชียง หมูทอด ไขเจียว น้ําพริกเผารสแซบ 
อรอยล้ิน ถูกปาก ถูกใจจริง ๆ เลย 

ถึงพาราณสี  ประมาณบาย 4 โมง 20 
นาที  ใชเวลาเดินทางประมาณ 11 ช่ัวโมง เรายัง
ไมเขาพักทีโ่รงแรม จะมุงหนาตอไปยังสารนาถ 
เพื่อเขานมัสการธัมเมกขสถูป เกือบถึงธัมเมกข
สถูป รถเราแลนผานเขาคันธีสถูป เปนสถูปสูง
เดน ตั้งอยูบนเนินดินสูง กอดวยอิฐมียอดเปน
หอคอย รูปแปดเหลี่ยม เปนสถานที่ที่พระพุทธ
องคไดทรงพบพระปญจวัคคียทัง้หาเปนครั้งแรก 
ตั้งแตแยกทางกันที่ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ขณะที่
พระองคกําลังเสด็จมา ปญจวคียมองเห็นแตไกล 
เขาใจวาพระองคลมเลิกความเพียรเสียแลว คง
จะไมไดบรรลุธรรมพิเศษอันใด จึงตกลงกนัวา 
เราจะไมออกไปตอนรับขับสู จะไมเคารพนบ
นอบอยางทีเ่คยทํา ทานจะเสด็จมาก็ตามใจทาน 
แตพอพระองคเสด็จมาถึงเขาจริง ๆ ทุกคนลืม
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คําพูดที่ไดสัญญากันไว ตางแยงกันปูลาดอาสนะ 
ตักน้ํา และเตรียมคอยรับใช อุปฏฐากพระองค 
อยางเชนที่เคยปฏบิัติมา แตยังเรียก “โคตรมะ” 
ช่ือเดิมของพระองค โดยไมเคารพ ตอเมื่อ
พระองคตรัสวา “เราไดตรัสรูอมตะธรรมแลว 
จะนํามาสั่งสอนพวกทาน เราไมเคยพูดเชนนี้มา
กอน” จึงไดหันมาแสดงความยําเกรงอยางเตม็ที่ 
แลวเกิดความสนใจทีจ่ะฟงพระธรรม 

รถจอดตรงหนาทางเขา ธัมเมกขสถูป 
สถานทีพ่ระองคทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร อันเปนธรรมทีท่รงแสดงครั้ง
แรกแก พระปญจวัคคียทั้งหา ครั้นการแสดง
ธรรมจบลง ทานอัญญาโกณฑัญญะ ไดดวงตา
เห็นธรรม เกิดมีพระสงฆองคแรกของโลก และ 
เกิดมีพระรตันตรัย คือ พระพทุธ พระธรรม 
และ พระสงฆ ครบ ณ บัดนั้น 
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ทานพระอาจารย ดร.มหาฉลอง  นําเรา
จุดธูปเทียนบูชา สวดมนตหลายบท ที่สําคัญ 
พวกเรามีโอกาส สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ 
ที่นี้ดวย ยังความปลาบปลื้มยินดี และปติเกิดขึน้
อยางมากมาย เมื่อพระพุทธองคตรัสรู เปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแลว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ 
เพื่อโปรดส่ังสอนเวไนยสัตวใหไดรูตาม บัดนัน้
พระองคไดเล็งพระญาณเห็นวา ผูใดหนอ ที่
พอจะรูธรรม ที่พระองคทรงตรัสรูได เมื่อรูวา 
ปญจวัคคียทั้งหา คือ ผูที่พระองคควรจะมาโปรด 
พระองค จึงเสด็จดําเนินไปดวยพระบาท จาก
พุทธคยา มายัง สารนาถ (อิสิปตนมฤคทายวัน) 
ชานเมืองพาราณสี เพื่อโปรดปญจวัคคียทัง้หา 
ทานที่เคารพลองนอมระลึกนึกดูนะครับ ถาพระ
พุทธองคตรัสรูแลว พระองคทานไมนําธรรมที่
ตรัสรูดีแลว มาสอนพวกเราอะไรจะเกิดขึ้น แม
เราจะมีดวงตา ที่สามารถมองเห็น แสงสีอันสวย
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สดงดงามของสรรพสิ่งทั้งหลายได แตดวงตา
ธรรมดวงตาในคงมืดบอดสนิท ยิ่งคิดยิง่ระลึก
นึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน แม
กาลเวลาจะลวงเลยไปถงึ 2500 กวาป แมเราจะ
ไมมีโอกาส มาเขาเฝากราบแทบเบื้องพระยุคล
บาท พระองคจากพวกเราไปเพียงรูปกาย แต
ธรรมะที่พระองคทรงตรัสสอน ยังคงอยู และมี
อยูใหเราไดศึกษาปฏบิตัิตาม ไดอยางครบถวน
สมบูรณ 

ฟามืดแลว เราตองกราบลา สารนาถ มุง
หนาสูโรงแรมที่พัก โรงแรมนี้ช่ือ HOTEL 
HINDUSTAN INTERNATIONAL โรงแรมดี
ใชได ภายในหองพกัเปนเตียงคู โซฟา ทีวี ตูเย็น 
โตะเครื่องแปง ตูเส้ือผา เรียกวา ครบเครื่อง เรื่อง
อํานวยความสะดวก มาดูหองน้ํากนัหนอยดีไหม
ครับ    มีฝกบัวน้ํารอนน้าํเย็น   พรอมอางอาบน้าํ 
ใหเลือกใชตามใจชอบ 
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อาหารมื้อเย็น อยูช้ันลางของโรงแรม ใน
หองอาหาร ที่ตกแตงไวอยางสวยงามตามสไตล
แขก อาหารแขกสําหรับผมไมคอยถนัด เอาเปน
วากินแกหิว ไมไดกินแกอยากก็แลวกันนะครับ 

วันนี้เปนเพยีงวันที่ 4 ของการเดินทาง 
ผมเตรียมฟลมมาหามวน นี่แควันที่ส่ี ฟลมมวน
ที่หาใกลจะหมดอยูแลว พรุงนี้และวันอื่น ๆ อีก 
5 วัน ยังตองมีอะไรใหถายอีกเยอะ ตัดสินใจเดนิ
เขารานขายของที่ระลึกในโรงแรม ถามซื้อฟลม
โกดัก แขกถามวา “เอากี่มวน”    ผมถามวา 
“มวนละเทาไหร”   แขกตอบวา “120 รูป”   ผม
บอกวา   “แพงไป เมอืงไทย 100 รูปก็ซ้ือได
แลว”    ตอแขกจนแขกยอม   ลดใหเหลือ 110 
รูป  ผมเอาเพียง 3 มวน คุณโอะ ขอรวมดวยอีก 2 
มวน สรุปแขกขายได 5 มวน ทีแรกแขกไมยอม
ลดให ผมเลยทําทจีะเดินหนี ทาํทีเปนไมซ้ือ 
โชคดีที่แขกยอมลดให ถาไมลดก็ซ้ืออยูแลว มืด
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ค่ําแบบนี้ ไมรูจะไปหาซื้อที่ไหน ผมวาแขกขาย
ของที่โรงแรมนี้ใชได ราคาไมแพง ไมโกงราคา 
แมวาอยูในโรงแรม ยังตอรองราคากันได  

เสร็จแลวลํ่าลาแขก แบกถุงฟลม ขึ้น
หองนอน ผมเรียกใหโรงแรมชวยปลุกตอนต ี 4 
เพราะตี 5 คณะพวกเราจะไปลองเรือที่แมน้ําคง
คา เกรงวาจะนอนเพลนิจนลืมตืน่ เพราะวันนี้
เดินทางทั้งวนั แมเหนื่อย แตก็คุมยิ่งกวาคุม 

เหนื่อยแตกย็ังไมงวง ผมจึงเปดดูทวีี ที่นี่ 
ไมมี REMOTE ตองเดินไปปรับชองเอง หนัง
อินเดียรองเพลงทุกเรื่อง ทั้งรอง ทัง้เตน ทั้งหญิง 
ทั้งชาย สายสะโพกโยกยายไปมา ดไูปสักพกัชัก
ลายตา  

ชีวิตคนเราก็เทานี้ ตางมีอาชีพเลี้ยงชีวีที่
แตกตางกันไป สําคัญเพียงวา เรามีอาชีพเลี้ยงชีวี
ที่ถูกตองถูกทาง เปนสัมมาอาชีพหรือไม ก็เทา
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นั้นเอง ชักงวงนอนแลวละครับ ปดไฟใสกลอน 
ขอเขามุงนอนกอนนะครับ 
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วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

 รถออกเดินทางนําเราสูแมน้ําคงคา เวลา 
5.15 น. อากาศเชาวันนีเ้ย็นสบาย ทองฟาแจมใส
เหมือนทกุวนั นับวาพวกเราโชคดีมาก ตั้งแตมา
อินเดียยังไมเจอฝนเลย อากาศคลาย ๆ บานเรา 

ถึงแลวทางเดินลงสูแมน้ําคงคา จาก
โรงแรมมาที่นี่ ใชเวลาแค 10 นาทีเทานั้น ผม
หยิบไฟฉายสองทาง เพราะตี 5 ฟายังไมสวาง 
รายรอบขอบทางจะมีคนนอนเปนระยะ ๆ ทั้งคน 
ทั้งวัว นอนปะปนอยูดวยกัน ขอทานกําลังวิ่งไล
ตามหลังเรามา เลี้ยวซายเขาตรอกซอยเล็ก ๆ ซ่ึง
เต็มไปดวย กองอจุจาระ ทั้งของวัว ทั้งของคน 
ออ...ลืมไปของแพะที่รอง แมะ...แมะ... ก็มีดวย
ครับ ลักษณะเปนเม็ดกลม ๆ สีด้ําดํา ยังกะ
บรรจงปน กอนจะเบงออกมายังไงยังงัน้ กอง
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ขยะกลาดเกลื่อนเต็มทองถนนไปหมด ทั้งเหม็น
ทั้งสกปรก คณะของเราบางคนทนไมไหว ตอง
หยิบผาเช็ดหนาขึ้นมาปดจมกู บางก็เอายาดม
ขึ้นมาดม บางคนทนไมไหวจริงๆ ตองใชยาดมคู 
ยัดใสรูจมูกทั้งสองขาง ดูราวกับชางมีงาเสียบคา
อยูอยางนั้น สําหรับผมไมไดปดผา ไมไดดมยา
แตวากลั้นหายใจเปนระยะ ๆ แลวแตจังหวะจะ
เหม็นมากเหม็นนอย แมลงวันก็เยอะ บางกบ็นิ
ไปตอมอึ แลวก็บินมาเกาะหนาเรา ตองคอยปด
กันหนอยนะครับ โชคไมดีอาจมีเศษอึติดหนาก็
ได เดี๋ยวจะหาวาไมเตือน 

ขณะนี้เรามายืนอยูที่ ทาน้ําพาราณสี ริม
ฝงแมน้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของ
ชาวฮินดู ไกดสุเรสกําลังติดตอเชาเรือ เพื่อนํา
พวกเรามาลองเรือชมทศันียภาพ ตามชายฝง
แมน้ําคงคา ไดเห็นผูคนลงอาบน้ําชาํระบาป  ทั้ง
อาบ ทั้งดื่ม  ทั้งกิน บางก็ดําผดุดําโผล บางก็นัง่
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รายเวทมนต โอม... พระศิวะ  โอม...นารายณ ๆ
แลวแตใครจะทองบนคาถาอาคมใด ๆ ไปตาม
ความเชื่อของแตละคน แมบนฝงทาน้ําก็ยงัมทีั้ง
นักพรต นกับวช ฤๅษหีนวดยาว บางกน็ั่งสมาธิ 
บางก็รายเวทมนต บางก็กําลังหามมุเหมาะ ๆ มี
ทั้งวัว ทั้งแพะ รองแมะ...แมะ  เดินขวักไขวกนั
ไปทั่ว 

เรือที่เรานั่งใหญพอจุได 40 คน เรือลอง
เลี้ยวเลาะตามริมฝง ไดเห็นเขานําศพตายใหม ๆ 
มากองไวริมตลิ่งเพื่อรอการเผา ศพที่เห็นสังเกต
ไดวา เปนศพผูหญิงนอนอยูบนแครทําดวยไมไผ
คลายเปลหามคนไข หรือที่ปอเตกตึ้งเขาใชหาม
ศพ ศพผูหญิงนั้นใชผาสีปดคลุมถึงศีรษะ ขาสอง
ขางยื่นโผลออกมาใหเห็น สวมถุงเทาสีขาว 
นอนรอคิวเผาริมฝง สวนดานบนไฟกําลังลุก
โชติชวง ศพกําลังถูกไฟเผาจนเปนเถาถาน หรือ
ดําเปนตอตะโก เสร็จแลวก็จบัโยนลงสูริมแมน้ํา
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คงคา (เขาไมเก็บกระดูกไว ใครไปเอากระดกู
เก็บไว จะถอืวาบาปมาก เพราะทําใหผูตายไมได
ขึ้นสวรรค)  แลวนําศพคนใหมขึน้มาเผาตอไป 
กอนเผาศพ สัปเหรอสองคนจะชวยกันหามศพ
ไปไวริมแมน้ํา แลวเอาศพจุมน้ํา ซ่ึงถือวาไดลาง
บาปและไดขึ้นสวรรคแลว จากนั้นกน็ําศพมา
วางบนกองฟน ศพไมไดใสโลงนะครับ เอา
น้ํามันเนยราด แลวจุดไฟเผาลุกโพลงจนเปนเถา
ถาน บริเวณใกล ๆ กนั จะมีกองฟนวางเปนเชิง
ตะกอน สําหรับเผาศพอยูหลายกอง ผมมองขึน้
ไปชั้นบนจะเห็นกองฟนเต็มไปหมด สูงยังกะ
ภูเขาฟน การเผาศพใชวาคนจนจะมีสิทธิ์ไดเผา
งาย ๆ นะครับ เพราะการเผาศพทีน่ี่มีราคาแพง
มาก  คนไหนรวยก็อาจซ้ือฟนเผาไดมากหนอย 
เงินมากกไ็ดฟนมาก ศพก็ไหมหมด เงินหมดฟน
ก็หด ศพก็ยงัเหลือเนื้อตดิกระดูก 
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มีคํากลาววา ไฟเผาศพทีริ่มฝงแมน้ําคงคา
แหงนี้ ไมมีวันมอดไฟจะลุกโพลงตลอด 24 
ช่ัวโมง ตลอดปตลอดชาติมา 5000 ปแลวไมมี
ดับ ครั้นถามแขกวา ถาฝนตกหนัก ไฟที่เชิง
ตะกอนจะไมดับหรือ เขาตอบวา ไฟที่แทนบชูา
ในโบสถพระศิวะแหงนี้นั้น จะจดุลุกโพลงอยู
ตลอดไปไมมีวันดับ ถาที่เชิงตะกอนเผาศพเกิด
ดับขึ้นมา เขาก็ไปจุดตอใหมที่โบสถในเมือง
พาราณสี ทาน้ําสําหรับลงอาบน้ําชาํระบาปนี้ มี
หลายแหง ประมาณ 60 กวาแหงเห็นจะได แตทา
ที่ถือวาใหญที่สุด ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด และคนมาลง
อาบน้ําชําระบาปมากทีสุ่ดนั่นคือ ทาอัสวะเมท 
แหงนี้ ที่เรามาลงเรือนี่เอง 

อินเดียมีกฎหมายบังคบัวา ถาคนตาย
จะตองทําการเผา หรือฝงใหเสร็จสิ้นภายใน 24 
ช่ัวโมง วัฒนธรรมประเพณีแปลก ๆ หลายอยาง 
ที่เราไมเคยไดรู ไดเห็น ก็ไดมาเห็นที่อินเดยีนี้ละ
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ครับ คุณสุเรสไกดชาวอินเดียเลาใหพวกเราฟง
วา ในอินเดียถาครอบครัวใด  ที่พอมีฐานะหนอย 
และเกิดมีพอ-แม เจ็บปวยจวนเจียนใกลจะตาย 
จะรีบหาที่จบัจอง นอนรอความตายใกล ๆ ฝง
แมน้ําคงคา ถาตายปุบก็เผาปบ เสร็จสรรพก็ลอย
น้ําไดเลย ถาอาการปวยดีขึ้นไมตายกก็ลับบาน
ได ถาหากอาการไมดีคอยมาจองที่รอกนัใหม 
แตที่เนปาลจะมีความเชื่อที่เครงครัดกวา กรณี
เดียวกัน ถาพอแมอาการไมดี ก็จะมีการจับจอง
เชาที่ เพื่อนอนรอความตาย ริมแมน้ําคงคา
เชนกัน แตถาเกิดพอแมมีอาการดีขึ้น ผมไม
แนใจทีจ่ะเรียกวา โชคดีหรือโชคราย พอแมจะ
ไมสามารถกลับเขาบานไดอกีเลย เพราะถือวา
เปนเสนียดจัญไร กลายเปนผูไรที่อยูอาศัยไป
ทันที ฟงแลวนาอนาถใจไหมครับ เปนพอแม
เลี้ยงดูอุมชลููกมาตั้งแตเล็ก ไอที่เจ็บปวยก็เปนไป
โดยธรรมชาติเปนความเสื่อมไปของสังขาร แต
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ครั้นอาการดีขึ้น แทนที่ลูกหลานจะดีใจ กลบัถูก
ขับไลไสสงกลายเปนผูนารังเกียจ ไมมีใคร
ตองการ แมลูกหลานของตวัเองก็ไมตองการ 
เกิดภพชาติใด ก็อยาไดเจอะเจอแบบนี้เลย 

ในขณะที่เรือลองชมทัศนียภาพ ตาม
แมน้ํา แสงเงินแสงทองเริ่มสองสวางเหนือริมฝง
น้ําตรงขาม พระอาทิตยดวงโตคอย ๆ โผลขึ้น
เหนือพื้นน้ํา จากเสี้ยวเปลี่ยนเปนครึ่งดวง จาก
ครึ่งดวงเปลีย่นเปนเต็มดวง นี่แหละความเปน
อนิจจัง มนัไมเที่ยง ผนัแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา
แสงทองสาดสองทองน้าํ ชางเปนภาพที่งดงาม
ตายิ่งนัก เสียงชัตเตอรกลองถายรูป ดังแชะ...
แชะ...แชะ สลับกันไมขาดสาย ทุกคนตองการ
บันทกึภาพความสวยงามยามเชารุงอรุณ ไวเปน
ที่ระลึกแหงความทรงจําวาครั้งหนึ่ง เราเคยไดมา
เยือน เคยไดลองเรือชมพระอาทิตย ณ ริมฝง
แมน้ําคงคาแหงนี้ 
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เรือลองไหลเรื่อย ๆ เอื่อย ๆ อยางชา ๆ 
เห็นส่ิงหนึ่งลอยมา นาจะเปนศพ ศพจริง ๆ ดวย 
ศพกําลังขึ้นอืดบวมเปงเหมือนลูกโปง ที่โปงตงึ
จวนใกลจะปริแตก พอศพลอยมาใกลกลบัมิใช
ศพคน แตกลายเปนศพสุนัข ไกดสุเรสเลาตอให
เราฟงวา ถาเปนนกับวชชาวฮินดูเขาจะไมเผา จะ
นําศพไปลอยแมน้ําคงคานี้เลย เพราะความรูที่รํ่า
เรียนมา วิชาที่เคยทําไดจะหายสาบสูญไปหมด 
ถาหากนําไปเผา ฉะนั้นเขาจึงไมนิยมเผาศพ
นักบวชกัน แตเอาศพลอยน้ําใหปลาแทะกนิ
ตามใจชอบไปเลย ในแมน้ําคงคาแหงนี้ มีปลา
ชนิดหนึ่งทีช่อบแทะศพกินเปนอาจิณ มินาปลา
ที่นี่เนื้อหวาน ๆ พูดเลนนะครับ เพราะยังไมเคย
กิน แตถาใหชิมก็คงไมเอา หรือใครอยากลองก็
ตามสบาย 

กลับเขาโรงแรม เพื่อรับประทานอาหาร
มื้อเชา เสร็จแลวจะไดเตรียมตัวออกเดินทาง เพื่อ
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มุงหนาสู กุสินารา ลากอนพาราณสี เมืองที่มี
หลากหลายวัฒนธรรม คราคร่ําดวยผูคน บน
ความเชื่อความศรัทธา ที่ฝงแนนหยั่งรากลึก จน
ยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงได 

รถออกจากโรงแรมเวลา 8.40 น. พอขึ้น
รถเสร็จ กิจวัตรที่ทําประจําสม่ําเสมอ คือ การ
ไหวพระสวดมนต  สมาทานศีล  ทานอาจารย
สรรคชัยบรรยายธรรมสลับกับ ทานพระอาจารย
ดร.มหาฉลอง  บางครั้งก็สลับกบั คุณไพรัตน
เพื่อนรวมเดินทาง ผูมีความกลา มีความเชื่อมั่น
ในตัวเอง เปนผูสรางสีสันใหเกิดขึ้นภายในรถ
คันนี้ ในระหวางการเดินทาง ทานพูดดีมี
ประโยชนไดทั้งสาระ และความบันเทิง แมถนน
หนทางจะไมสูดีนัก เราก็หยุดพักเปนระยะ ๆ 
ตอนนี้คณะของเรา มีสัญลักษณเปนที่รูกัน คือ 
ถาปวดฉี่ ใหชูนิ้วกอย ถาปวดอึ ใหชูนิ้วโปง ผมก็
มานั่งนึก ชูนิ้วกอยปวดฉี่ไมมปีญหา แตถาชู
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นิ้วโปงกอ็ึไดอยางเดยีว ฉี่ไมได ทานเคยสังเกต
ไหมครับ เวลาอึ มันตองมีฉี่ ออกมาดวยทกุครั้ง 
ไมเชื่อลองสังเกตดู ถาเชนนั้น เวลาปวดอึ ควรชู
ทั้งนิ้วโปงและนิ้วกอยพรอมกัน ทานวาจริงไหม
ครับ ผมรูนะวา ทานกําลังลองชูนิ้วตามที่ผมเลา 

ริมทางกลางปา มีทุงนารายลอมรอบขอบ
ขางทาง มีบานรางหลังหนึ่ง เราเลี้ยวรถเขาไป
หลบพัก ยกกลองขาวหอมาเปดด ู เปนขาวผัดที่
เราเตรียมมาจากโรงแรม รสชาติอรอยพอใชได
ครับ ยิ่งมีพี่ ๆ ใจดีในรถนําเอาน้ําพริกเผาออกมา
แจกจายกนั เพื่อเพิ่มรสชาติ นับวาเปนวาสนา
ปากอยากกนิอยูพอด ี เหลือบดูนาฬิกาที่ขอมือ 
เปนเวลา 11.50 น. มนิาละทองจึงเริม่มีอาการหิว 
เมื่อกินกันเสร็จเรียบรอยแลว พวกเราจึงทยอย
กันขึ้นรถเพือ่ออกเดนิทางตอ เพราะจุดหมาย
ปลายทางยังอีกยาวไกล 
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รถแลนผาน แมน้ําอโนมา สถานที่
เจาชายสิทธัตถะ ตัดพระเมาลี (มวยผม) 
อธิษฐานบวช สมัยนั้นพระโพธิสัตว มีพระ
ประสงคจะเสด็จไปยังพระอุทยาน สารถีได
ประดับรถอนัเปนพาหนะ ดวยเคร่ืองอลังการที่
ยิ่งใหญ มสิีริสงาดวยพวงดอกไม มีกลิ่นหอม
ตาง ๆ เทียมดวยมาสินธพ อันเปนมงคล 4 ตัว 
เสด็จไปสูพระราชอุทยาน 

ลําดับนั้น เทวดาทั้งหลายดําริวา ก็กาลที่
จะตรัสรู ของพระสิทธัตถะกุมาร ใกลเขามาแลว 
พวกเราจักแสดงบุพนิมติ แลวจึงแสดงเทวบุตร
องคหนึ่ง ใหเปนคนแกหงอม มีฟนหัก ผมหงอก 
หลังโกง ดจุกลอนเรือน มีรางกายคอมลง มีมอื
ถือไมเทา เดนิงก ๆ เงิ่น ๆ อยู พระโพธิสัตวตรัส
ถามสารถี คร้ันฟงคําของสารถีแลว ก็ทรงดําริวา  
“ความเกิดนี ้ นาติเตียนจริงหนอ” เพราะเชื่อวา
ความแก จักตองปรากฏแกสัตวผูเกิดแลวอยาง
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แนนอน ทรงสลดพระทัย เสด็จกลับจากพระ
อุทยาน เสดจ็ขึ้นสูปราสาททันท ี

ในวันรุงขึ้น พระโพธิสัตวเสด็จไปพระ
ราชอุทยานเหมือนอยางเดิม ทรงเห็นคนเจบ็ ที่
เทวดาเนรมิตขึ้น จึงตรัสถามสารถีเหมือนนัย
กอนนั้นแหละ ทรงสลดพระทัย แลวเสด็จกลับ
ขึ้นปราสาท 

ตอมาอีกวันหนึ่ง ไดทรงเสด็จไปพระราช
อุทยานอกี ก็ไดทอดพระเนตร เห็นคนตายที่
เทวดาเนรมิตอยางนั้น ทรงตรัสถาม เหมือนนัย
กอนนั้นอกี ทรงมีพระทัยสลด แลวเสด็จขึ้น
ปราสาท 

แมรุงขึ้นอีกวันหนึ่ง พระโพธิสัตวเสด็จ
ไปพระราชอุทยาน ทรงเห็นบรรพชิต นุงหม
เรียบรอย ที่เทวดาเนรมิตไวอยางนั้นเหมือนกนั 
จึงตรัสถามสารถี แมไมรูจักนกับวช เพราะ
พระพุทธเจายังไมอุบัตกิ็จริงอยู ถึงอยางนั้น
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สารถีก็ตอบไป โดยอานุภาพของเทวดาวา “ผูนี้
ช่ือ บรรพชิตพระเจาขา” แลวพรรณนาคุณแหง
การบวช พระโพธิสัตว เกิดความพอพระทัยใน
การบรรพชา 

ฝายพระโพธิสัตว เสด็จขึ้นปราสาทแลว 
เสด็จบรรทมบนพระสิริไสยสาสน ในทันใด
นั้นเอง เหลาสตรีนักฟอน ผูประดับประดา ดวย
เครื่องอลังการทั้งปวง ผูศึกษามาดีแลวในการ
ฟอน และการขับ งามเลิศดวยรูปโฉม ประดุจ
นางเทพกัญญา ถือเครื่องดนตรีนานาชนิดพากนั
มาแวดลอม พระมหาบุรุษนั้น ใหอภิรมยยินดี
ตางพากันประกอบการฟอนรํา ขับรอง และ
บรรเลง 

แตพระโพธิสัตว ทรงมีพระทัย เบื่อหนาย
ในกามทัง้หลาย จึงมทิรงภิรมยในการฟอนรํา 
ครูเดียวก็ทรงเขาสูนิทรา ฝายสตรีเหลานั้นเห็น
พระโพธิสัตวบรรทมหลับตางก็คดิวา พวกเรา



 

                                                                         
ทําไมตองไปอินเดีย 103 

ประกอบการฟอนรํา เพื่อประโยชนแกพระราช
กุมาร พระราชกุมารก็ทรงเขาสูนิทราแลว บัดนี้
พวกเราจะลําบากเพื่อประโยชนอะไร ตางพากัน
วางเครื่องดนตรีที่ถือไวลง แลวนอนหลับไป ทั้ง
ที่ประทีปน้าํมันหอมยังติดโพลงอยู 

พระโพธิสัตวทรงตื่นบรรทม ประทับ
นั่งขัดสมาธิบนพระแทนบรรทม และไดทรง
ทอดพระเนตรเห็นสตรีเหลานั้น นอนหลับทับ
เครื่องคนตรีอยู บางนางมีน้าํลายไหล ที่แกม 
และเนื้อตัวเปรอะเปอนดวยน้ําลาย บางนางกัด
ฟน บางนางกรน บางนางละเมอ บางนางอาปาก 
บางนางผาผอนหลุดลุย ปรากฏเห็นอวัยวะสตรี
เพศอันนาเกลียด  เมื่อพระมหาบุรุษทรงเห็น
อาการแปลก ๆ ของสตรีเหลานั้น ก็ยิ่งทรงมจีิต
เบื่อหนายในกามทัง้หลาย อยางสุดประมาณ พื้น
ปราสาทที่ไดประดับประดาตกแตงไวแลว แม
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จะงดงาม เชนกับภพของทาวสักกะ  ก็ปรากฏแก
พระมหาบุรุษ เปนประหนึ่งวา  ปาชาผีดิบทีก่อง
เต็มไปดวยซากศพนานาชนิด ภพทัง้สามปรากฏ
เหมือนเรือนถูกไฟไหม และทรงเปลงอทุานวา 
“วุนวายจริงหนอ ขัดของจริงหนอ” พระหฤทัย
ก็นอมไป เพื่อการบรรพชายิ่งขึ้น ในทีสุ่ด
พระองคทรงดําริวา “วันนี้นี่แหละ เราควรออก
มหาภิเนษกรมณ” 

ลําดับนั้นเอง พระโพธิสัตวลุกขึ้นจากที่
บรรทม เสด็จไปยังที่ใกลประตู แลวตรัสกะนาย
ฉันนะ ที่นอนเอาศีรษะหนุนธรณีประตูวา “วันนี้
เราประสงคจะออกมหาภิเนษกรมณ เจาจงรีบไป
จัดเตรียมสินธพฝเทาจัดไวตัวหนึ่ง” นายฉันนะ
ทูลรับพระราชดํารัส แลวถือเครื่องแตงมาไปยงั
โรงมา เห็นพระยามากัณฐกะ เปนมาที่ถึงพรอม
ดวยรูป คือ สวนยาวนับแตคอ 18 ศอก สวนสูง
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พอเหมาะกับสวนยาว มีฝเทาและกําลังอันเลิศ สี
ขาวลวนประดุจสังขที่ขดัสะอาดแลว คิดวาเรา
ควรเตรียมมามงคลตัวนี้ เพื่อพระลูกเจาออก
มหาภิเนษกรมณ ในวันนี้ 

ฝายพระโพธิสัตว เมื่อทรงใชนายฉันนะ
ไปแลว ทรงดําริวา “เราจักดูลูกกอน” จึงเสด็จ
ไปยังที่ประทับของมารดาพระราหุล แลวทรง
เปดประตูหอง ขณะนั้นประทปีน้ํามันหอมใน
หองยังลกุโพลงอยู พระมารดาพระราหุลทรง
บรรทมหลับ วางพระหัตถไวเหนือเศียรของ
พระโอรส บนทีบ่รรทมอันเกลื่อนกลนดวยดอก
มะลิซอน และดอกมะลิลา พระโพธิสัตวประทับ
ยืน วางพระบาทบนธรณีประตู ทอดพระเนตรดู
แลว ทรงดาํริวา “ถาเราจักยกพระหัตถของพระ
เทวีออก แลวจับลกูเรา พระเทวีก็จกัตื่น เมื่อเปน
ดังนั้น อภิเนษกรมณของเราก็จกัเปนอันตราย 
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เราจักเปนพระพุทธเจากอน แลวจึงมาเยี่ยมดูลูก”  
ดังนี้แลว พระพุทธเจาจึงเสด็จลงจากปราสาทไป 

เมื่อพระโพธิสัตว เสด็จออกจากพระนคร 
เสด็จถึงฝงแมน้ํา อโนมานที พระโพธิสัตว
ประทับยนื ณ ริมฝงแมน้ํา ตรัสถามนายฉันนะวา 
“น้ํานีช้ื่อไร” ทูลตอบวา “ชื่อ อโนมานที พะยะ
คะ” พระองคจึงเอาสนัพระบาท กระตุนให
สัญญาณมา มากัณฐกะไดกระโดดขามแมน้ําอัน
กวางประมาณ 8 อุสภะ ไปยืนทีฝ่งโนน พระ
โพธิสัตวเสด็จลงจากหลังมา ประทับยืนที่หาด
ทรายอันเปนเสมือนแผนเงิน ตรัสเรียก นายฉนั
นะ มาสั่งวา “ฉันนะผูสหาย เธอจงนําอาภรณ
ของเรา กับ กัณฐกะกลับไป เราจักบวช”  นาย
ฉันนะกราบทูลวา “ขาแตสมมุติเทพ แมขาพระ
พุทธองคกจ็กับวช”  พระโพธิสัตวตรัสหาม ถึง 
3 ครั้งวา “เธอยังบวชไมได เธอจะตองกลบัไป” 
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จึงทรงมอบอาภรณ และมาใหกลับไป พระ
โพธิสัตวทรงดําริวา “ผมของเราอยางนี้ไม
สมควรแกเพศสมณะ” ทรงดําริตอไปวา “ผูอ่ืนที่
สมควร จะตัดผมของพระโพธิสัตว ยอมไมมี 
เพราะเหตุนี ้ เราจักตัดดวยพระขรรคนี้ ดวย
ตนเอง” จงึเอาพระหัตถขวาจับพระขรรค รวบ
พระจุฬา (จุก) พรอมดวยพระเมาลี (มวยผม)  
ดวยพระหัตถซาย และตัดออก เหลือพระเกศา
สององคุลี เวียนขวาแนบติดพระเศยีร พระเกศา
เหลานั้น ไดมีประมาณเทานั้นตลอดพระชนม
ชีพ สวนพระมัสสุ (หนวด) กม็ีพอประมาณ
เหมาะกับพระเกศานั้น ช่ือวากิจดวยการปลงผม 
และพระมัสสุ มิไดมีอีกตอไป 

พระโพธิสัตว ทรงรวบจุฬาพรอมดวย
พระเมาลี อธิษฐานวา “ถาเราจักไดเปน
พระพุทธเจา ขอพระเกศานี้จงตั้งอยูในอากาศ 
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ถาจักไมไดเปนจงตกลงบนพื้นดนิ แลวทรง
เหวี่ยงไปในอากาศ กําพระจุฬามณีนั้น ลอยขึ้น
ไปมีประมาณหนึ่งโยชน แลวไดตั้งอยูในอากาศ
ลําดับนั้น” ทาวสักกะเทวราชทรงเอาผอบแกว มี
ขนาดโยชนหนึ่ง รับกาํพระจุฬามณีไวแลว จึง
นําไปประดษิฐานไว ในพระเจดียช่ือวา  จุฬา
มณีเจดีย ในดาวดึงสพิภพ 

พระโพธิสัตว ทรงดําริสืบไปอกีวา “ผา
กาสิกพัสตรเหลานี้ มีคามากไมสมควรแกสมณะ
สําหรับเรา” ครั้งนั้น ฆฏิการมหาพรหม ผูเปน
สหายเกาของพระโพธิสัตว ในครั้งพระกัสสป
พุทธเจา มีความเปนมิตรยังไมเสื่อมคลายตลอด
พุทธันดรหนึ่ง คดิวาวันนี้สหายเราจะออก
มหาภิเนษกรมณ เราจักถือสมณบริขารไปเพื่อ
สหายนั้น จงึนําบริขาร 8 เหลานี้ ไปถวาย คือ 
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ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม รัดประคด และ ผากรอง
น้ํา ซ่ึงเปนของภิกษผุูประกอบความเพียร 

 ขอเลาประวัติ ความสําคัญของแมน้ํา 
อโนมา พอไดทราบความเปนมาเปนไป รถก็ถึง
กุสินาราพอดี ดูเวลาบาย 4 โมง 40 นาที สถานที่
รมร่ืน มีตนไมใบหญาเขียวขจี คณะของเราเดิน
ตามทางมุงหนาสู มกุฎพันธเจดีย อันเปน
สถานที่ถวายพระเพลิงองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ทุกคนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
สวดมนต และเจริญภาวนา เสร็จจากนัน้เขาสู
วิหารพระพุทธรูปปางเสด็จปรินิพพาน น้ําตาขา
ไหลที่กุสินารา ผมยอมรับวา สถานที่แหงนี้ เปน
สังเวชนียสถาน ทีท่ําใหผมอดกลั้นน้ําตาไว
ไมไดจริง ๆ ในขณะที่เดินประทักษิณเวียนรอบ
องคพระสถูป เราสวดบทสรรเสริญคุณพระ
รัตนตรัย บางชวงผมไมสามารถสวดตอไปได 
ความปติสุดกลั้น หล่ังลนเออเบาตา เสียงสวด
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ส่ันเครือเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอ ตองตั้งสติ
ระลึกถึง มรณานุสติ  ที่พระองคทรงตรัสสอนวา  
ทุกสิ่งเกิดขึน้เปนธรรมดา  ยอมดับไปเปน
ธรรมดา มิอาจหลีกหน ี กฎแหงไตรลักษณ คือ 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี้ไดเลย 

ผมยืนมองพระพักตรของพระองค พระ
พักตรอิ่มเอบิผุดผอง พระโอษฐแยมยิ้มนอย ๆ ที่
มุมปาก สองประกายแหงความเมตตา ดวงพระ
เนตรหลับลงอยางสงบ ผมเดินออมไปดานหลงั
พระพุทธองค ลวงผาเช็ดหนาออกมาซับน้ําตาที่
ไหลออกมาโดยไมรูตัว เดินผานไปยังปลายพระ
บาท  เห็นผูคนกมกราบสักการะ  อธิษฐานจติ
ปดทองตามแตศรัทธา ผมเห็นพ่ีผูหญิงทานหนึง่ 
ใชฝามือลูบที่ฝาพระบาท แลวยอนกลับมาลบูที่
ศีรษะตัวเอง เปนภาพที่สะทานสะเทือนใจยิ่งนกั 
ผมขยับตัวเขาไปใกล นอมศีรษะแนบชิดติดฝา
พระบาท ต้ังจิตอธิษฐานวา “หากลูกมีบุญ
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วาสนาไดบรรลุธรรมในชาตินี้ ก็ขอใหไดบรรลุ
มรรคผลนพิพานในชาตินี้ หากยังไมบรรลุธรรม
ในชาตินี้ เกิดภพชาติใดก็ขออยาไดคลาดแคลว
จากพระพทุธศาสนา ขอใหไดเกิดในกระแส
ธรรม แหงพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติไป ขอใหมี
พระรัตนตรยัเปนที่พึง่ และไดพบครูบาอาจารย 
ที่เปนสัมมาทิฏฐิ ที่นอมนําคําสอนของพระพุทธ
องคมาสั่งสอน ใหรูถูก เขาใจถูก แมที่สุดอยาได
คลาดแคลวจากพระศรอีริยเมตตรัยพุทธเจา ที่
จะมาตรัสรูในอนาคต ขอใหไดมีโอกาสอยูตอ
หนาเบื้องพระพักตร และไดฟงธรรมจากพระ
โอษฐของพระองค จนไดมีดวงตาปญญาเหน็
ธรรม ณ ขณะบัดนั้น ดวยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ” 

กอนที่พระพุทธองค จะเสด็จดบัขันธปริ
นิพพาน พระองคไดทรงประทานโอวาทตอน
หนึ่งวา  “อานนท เมือ่ ตถาคตปรินิพพานแลว 
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หากจะมีภิกษุบางรูปดําริวา พระศาสดาของเรา
ปรินพิพานแลว บัดนี้ศาสดาของเราไมมี 
อานนท ทานทั้งหลายไมควรดํารอิยางนั้น ไม
ควรเห็นอยางนั้น แทจริง วินัยที่เราไดบัญญัติ 
แกทานทัง้หลายก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงแกทาน
ทั้งหลายก็ดี เมื่อเราลวงไป ธรรมวนิัยนั้น ๆ แล 
จักเปนศาสดาของทานทั้งหลาย” 

พระปจฉิมโอวาท ลําดับนั้น พระ
สัมมาสัมพุทธเจา รับส่ังกบัพระภิกษุทัง้หลาย  
“ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอ
ทั้งหลายวา สังขารทัง้หลายมีความเสื่อมไปเปน
ธรรมดา พวกเธอจงยังความไมประมาทใหถึง
พรอมเถิด”   นี่เปนปจฉมิวาจาของพระตถาคต 

แมจะมืดค่ําแลว ความปติสังเวชยังอยูใน
ภาพแหงความทรงจํามิรูเลือน เปนนิมิตแหง
พุทธานุสติ ที่ประทับในจิต และสถิตในใจของ
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ผมตลอดไป ใกลถึงเวลาปดแลว เจาหนาที่เริ่ม
รองเรียกใหทุกคนทยอยออก เพราะตองปด
ประตู ตอน 6 โมงเย็น 

เห็นนกเริ่มทยอยบินกลบัรัง  พวกเราก็
รีบขึ้นรถ    เพื่อกลับเขาสู  ณ  วัดไทยกุสินารา 
วัดนี้เปนวดัที่สวยงามมาก บริเวณวัดสะอาด
สะอาน ตนไมใบหญาเขียวชอุม เปนระเบียบ
เรียบรอยงามตายิ่งนัก ยิง่หองพกัแลว เราตองพบ
กับความตรงึตราตรึงใจ พื้นหองปูดวยหนิออน 
หองกวางนาอยู มีเตียงวางได 4 เตียง  หองน้ํา 
หองสวม  แยกกนัคนละดาน  ซายหองน้ํา  ขวา
หองสวม  ตรงกลางเปนอางลางหนา  แปรงฟน  
หวีผม  เสริมหลอ  เสริมสวย  ไดที่นี่  พื้นรอบ
ขอบอางลางหนา เปนหินออนสีชมพู ลวดลาย
ตามธรรมชาติ งามสะดุดตา ความสะอาดเปน
เลิศทั้งภายนอก และภายใน  เมื่อเก็บสัมภาระ
กระเปาเขาหองพักแลว พวกเราเตรียมตัวออกมา
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รับประทานอาหารเย็น  เห็นคุณแมชีใจดียิ้มแยม
แจมใส จัดเตรียมอาหารไวใหอยางเต็มที่ ไดรับ
การตอนรับอยางอบอุน และเปนกันเอง อาหาร
มื้อนี้ มีแกงสมดอกแค ทั้งแคแดง แคขาว วาง
เรียงรายหลายหมอ  ไขเจียวอาหารหลัก ผัดผัก
อาหารรอง  รอน ๆ หอมกรุน วุนเสนผัดไข 
รสชาติใชได รสกลมกลอม พรอมทั้งผลไม แอป
เปลไงละครับ รับประทานแลวหลับสบาย 

เมื่อทุกทานอิ่มทอง ก็เขาหองพักอาบน้ํา 
อาบทา เตรียมตัวมาเขาโบสถ เพื่อทําพิธี
ทอดผาปา พระอุโบสถตั้งตระหงานลอมรอบ
ดวยตนไม สนามหญา ที่ตัดตกแตงไวอยาง
เหมาะเจาะ ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปองค
พระประธาน สีทองผองอําไพ   สองขางองค
พระประธาน    มีองคพระสารีบุตรอยูเบื้องขวา   
องคพระโมคลานะอยูเบื้องซาย พืน้ปูดวยพรมสี
แดง ดูเดนเปนสงานาศรัทธายิ่งนัก 
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ค่ําคืนนี้ ตองรีบนอนแตหัวคํ่า เพราะ
พรุงนี้ ตองทานอาหารเชา ตอนตี 4 แตละทาน
ประมาณเวลากันเองก็แลวกันวา ทานจะตองตืน่
ตีไหนด ี
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วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

 เชานี้เราตองตื่นตี 3 รับประทานอาหาร
เชาตอนตี 4 คุณแมชีทําขาวตมเครื่องใสกุงแหง 
เห็ดหอม หัวไฉโปว ปลาหมึกแหง ขาวตมรอน
กรุน หอมเฉียดจมูก ชวนใหน้ําลายไหล แมวาตี 
4 จะไมใชเวลาอาหารเชา ตามปกติที่เราคุนเคย 
เมื่อเห็นแลวก็อดไมได ที่จะตองเดินเขาไปตัก 
นึกวาชามเดียวคงจะไมหมด ที่ไหนไดพอหมด
ชาม ตองเพิ่มอีกครึ่งถึงจะกําลังดี นีข่นาดตี 4 นะ
ครับ ตอทายดวยกาแฟ แกงวงคนละแกว สอง
แกว ตามอัธยาศัย ผมไมดื่มกาแฟ เลยขอ
เปลี่ยนเปนน้ําอุน ๆ แทน 
 ตี 5 เร่ิมออกจากวัด ลากอนกุสินารา หาก
มีวาสนาคงไดมาเยือนใหม กราบขอบพระคุณ 
พระอาจารย และ คุณแมชีทุกทาน ซ่ึงไดใหที่พกั
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พิงอาศัย ใหขาวใหน้ําเปนที่ถูกใจดวยน้ําใจ
ไมตรีที่พวกเราไดรับกันทั่วหนา ขอกราบอําลา
มุงหนาสูเนปาลกันตอไป 
 อากาศเชานี ้ เย็นสบายกวาทุกวนั เพราะ
เราเริ่มเดินทางขึ้นทางเหนือ อากาศจึงเริ่มหนาว 
สังเกตเห็นวา หมอกลงหนาขึ้น ถนนหนทางมดื
สลัว แอรรถก็หนาว หนุมสาวเริ่มปวดฉี่ ยกนิว้ช้ี 
นึกวานิ้วกอย รถคอยๆจอด หญิงกอดกระโจมไว
ใตแขน แลนลงขางทาง กางกระโจมเปนทิวแถว 
เปนแนวยาว แลวเด็ดดอกไม สบายตัวแลวก็รีบ
ขึ้นรถเดินทางกันตอ 
 สวนชาย สบายหนอย เพียงเลือกหามุม
เหมาะ ๆ เลาะเลี้ยวตามชายทุง สูงต่ําไมมีปญหา 
มิชาก็เรียบรอย แลวคอย ๆ ว่ิงขึ้นรถ 
 ผมเองเดินไป ไดมุมเหมาะเจาะเกี่ยวเกาะ
ที่ใตตนไม ฉี่ไปก็รองเพลงไป สะดุงตกใจ ไดยิน
เสียงตนไมพูดได  “ขาเกิดมาในแผนดินนี้ มีแต
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ใหความสุข และรมเงาแกคนทั้งหลาย สัตวนอย
ใหญมากมายไดอาศัยพึ่งพิง ยามเจารอนเจาก็วิ่ง
มานั่งพัก ยามเจาเหนื่อยออนนัก ก็มานอนพัก
หลับปุย ครั้นต่ืนแลวยังมาทําจุย  ทําตัวชุย ๆ ไม
รูจักหนี้บุญคุณ แมจะขอบคุณสักคําก็ไมมี ไม
ขอบคุณ ขาก็ไมวา แตทําไมตองมาตัดตนขา 
เพื่อเอามาผาทําฟน ขื่นขมก็ตองฝนทน เพราะ
อยูใกลคน จึงตองทนทุกขใจ”  โอโห...!!! ตนไม
รายเพลงยาวเปนชุดเลยรึนี่ ผมแทบฉี่หดตดหาย 
อดคิดตามไมไดวา อันที่จริงตนไมก็พูดถกู คน
มักเห็นแกตวั และใจดํากับตนไมเสมอ จึง
ปลอบใจตนไมไปวา   “ขามาอินเดีย เมียขาก็มา
ดวย ดวยความศรัทธา มากราบไหวองคพระ
ศาสดา ขามีเมตตา มิไดมีเจตนา มาทําราย
ทําลายใคร ขออยาไดโกรธ ไดโปรดยกโทษใหขา 
ตัวขานั้นปวดฉี่ เห็นเปนที่กําบังกําลังเหมาะ จึง
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เลาะมาแอบหลบหลังตนเจา เรานั้นเปนเพื่อนกัน 
ขอผูกสัมพนัธไมตรี แมฉี่ของขานี ้ขอใหเปนปุย
อินทรียแกเจา ใหลําตนเจานั้นตุยนุย อันเพราะ
ไดปุยจากขา ขามาปลดทุกข ปลดแลวมีสุขทัง้
กายใจ เสร็จแลวจะรีบไป ขอใหก่ิงใบเจาสวยสด
งดงาม ดอกผลงามเบงบานจนเต็มตน ทั้งตน
ยอดใบใหไดสูงเสียดฟา เริงราเลนลม ใหสมกับ
เปนตนไม ผูที่มีแตให ย่ิงใหญเหมือนด่ังฟาดนิ 
ขานั้นมาจากตางถิ่นแดนไกล  ตองรีบเรงไป
เพราะเดี๋ยวจะไปไมทัน จะใสใจในคําเตือน จะ
ไมหลงลืมเลือน จะนําไปบอกกลาวกับเพื่อน 
เพื่อเตือนสติกัน ใกลถึงเวลา ฉันขอลากอนเอย” 
 เวลา 10.30 น. โดยประมาณ ถึงสถานที่
พระพุทธองคทรงประสูติ ณ ลุมพินีสถาน ซุม
ประตูทางเขานั้นกําลังซอม รถเราไมสามารถเขา
ไปได พวกเราตองลงเดิน ระยะทางประมาณ 
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500  เมตร ผูเฒาผูแกกข็ึ้นรถสามลอ เปนสามลอ
ถีบเหมือนบานเราที่ตางจังหวัด คันละ 10 รูป ถึง
ทางเขาสถานที่ประสูต ิ มีรานขายของที่ระลึก
เปนภาพพุทธประวัติ สรอย กําไล พระพุทธรูป 
เรียงรายขายอยู 2 – 3 ราน รานขวามือ พบสาว
นอยวัยแรกรุน สําหรับพวกเราที่มาสวนใหญ 
เปนรุนแรกมิใชแรกรุน หนาตาสะสวย ปากนดิ
จมูกหนอย ตาโตคมเขม หนาวงรูปไข ตาใสเปน
ประกาย แกมแดงธรรมชาติ มิไดวาดฉาบทา
เครื่องสําอาง คางมล ผมยาว ผิวขาวกวาสาว
อินเดียไมนอย ฉันสาวนอยเนปาลนะจะ มีบาน
อยูที่นี ่ ใกลลุมพินีสถาน  ผมถามอาจารย คําวา 
“สวย” แขกวาอยางไร อาจารยทานตอบบอกวา  
“สุนทร”ี  ผมเดินเขาไปใกลรานที่สาวเจาขาย
ของ แลวรองบอกนางไปวา  “สุนทรีวะ”  
แปลวา  “สวยจริงวะ”  สาวนอยเอียงอาย อุยตาย
มีหนุมชม กมลงดวยแกมที่แดง แสรงทําเปนไม
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มอง ขายของตอรองกันไป ดีใจที่มีคนชม 
สมจริงอยางที่เปน เห็นคนเขาเลือกซ้ือ ถือกันคน
ละอันสองอนั นั่นเขาจายเงิน สาวเจารีบเดินเขา
ไปรับ จับพบัยัดใสถุง สาวนุงผาสาหลี วันนี้สุด
แสนจะขายดี แถมมีหนุมมาชม สมใจแลวสาว
เนปาล เบิกบานสําราญใจ ปหนาฟาใหม เชิญมา
ใหมนะจะพี ่นี่คือบรรยากาศตลาดคนพื้นเมือง 
 พวกเราเดินมุงตรงเขาชั้นใน เห็นคนหม
เหลือง เหมือนกบัพระไทย พระอาจารยเตือนวา 
นั่นไมใชพระ เปนพระปลอม ถือบาตรไวขอเงิน 
ถาทานไมเตือน คงนกึวาเปนพระจริง พระ
ปลอมพวกนี้ เปนชาวแขกที่ปลอมตัวหากินกบั
คนใจบุญ ในพระพุทธศาสนา ทําใหภาพพจน
พระภิกษุสงฆที่ดีตองเสยีหาย และเกิดการเสื่อม
ศรัทธา ยืนนิ่งถือบาตรอยูหนาทางเขา ดูทาทาง
นิ่งสงบแตคบไมได ไมมีใครใหอะไรเลย เพียง
แคเดินเฉียดเฉี่ยวผานไปเทานั้น ผมเหลียวมองดู
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เขา แตเขาไมมองใครเลย คงกมหนาภาวนาวา  
“รูป รปู เมือ่ไรจะมีใครใหฉาน สัก...รูป” 
 เขาสูเขตสถานที่ประสูติ พวกเราจุดธูป
เทียนสักการะบูชา แลวเดินเวียนประทักษิณ 3 
รอบ สวดบทสรรเสริญพระรัตนตรัย อีกดาน
หนึ่งมีเสาหินพระเจาอโศก เปนสัญลักษณให
เห็น โดดเดนเปนสงา บนยอดเสามีอักษรจารึก 
ดานลางก็มอีักษรจารกึเชนกัน ผมอานไมออก
หรอกครับ ทานคงจารึกอะไรไวเปนหลกัฐานก็
ได เพื่อยืนยนัวาสถานที่แหงนี้เปนทีป่ระสูติ ของ
เจาชายสิทธัตถะ 
 สําหรับการประสูติ พระพุทธองคไดทรง
ตรัสเลาใหพระอานนทฟงภายหลังวา  “ดูกอน
อานนทหญงิอื่น ๆ ยอมนั่งคลอดบาง นอนคลอด
บาง สวนมารดาแหงโพธิสัตว หาเปนอยางนั้น
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ไม มารดาแหงพระโพธสิัตว ยอมยืนคลอดพระ
โพธิสัตว ดังนี้” 
 ในกาลใดพระโพธิสัตว ออกมาจากทอง
แหงมารดา ยังไมทนัถึงแผนดนิเทพบุตรทัง้สี่
ยอมเขารับกอน และเอามาวางตรงหนาแหง
มารดา ทูลวา  “แมเจาจงพอพระทัยเถิด บุตร
อันมีศักดาใหญ ของพระแมเจา ประสูติแลว” 
 “ดูกอนอานนท ในกาลใด โพธิสัตว
ออกมาจากทองแหงมารดา ในกาลนั้นเปนผู
สะอาด หมดจดไมเปอนดวยเมือก ไมเปอนดวย
เสมหะ ไมเปอนดวยเลือด ดวยหนอง ของไม
สะอาด แตอยางใด เปนผูสะอาดบริสุทธ์ิ เหมือน
แกวมณี ที่วางอยูบนผาเนื้อเกล้ียง อันมาแต
แควนกาสี แกวก็ไมเปอนผา ผาก็ไมเปอนแกว 
เพราะเปนของสะอาดหมดจด ทั้งสองแหง”   
(เมืองกาสี ก็คือ พาราณสีนั่นเอง มีช่ือเสียงวาทอ
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ผาไดสวยงามยอดเยีย่ม เปนที่หนึ่งของอนิเดีย 
มาแตโบราณ จนถึงปจจุบันนี้ พวกนกัทองเทีย่ว
มักไปแวะโรงงานทอผาที่เมืองพาราณสี เพื่อชม
การทอผาของเขา และ ซ้ือผาอยางดีจากที่นี)่ 
 “ดูกอนอานนท โพธิสัตว คลอดแลว
เชนนี้” เหยียบพืน้ดนิดวยฝาเทาอันสม่ําเสมอ 
หันพระพักตรไปทางทศิเหนือ กาวไปเจ็ดกาว มี
ฉัตรสีขาวกั้นอยูเบือ้งบน ยอมเหลียวดูทศิ
ทั้งหลาย และ กลาววาจา ประกาศความสูงสุดวา 
 “เราเปนผูเลิศแหงโลก เราเปนผูเจริญ
ที่สุดแหงโลก ชาตินี้เปนชาติสุดทาย ภพใหม 
ของเราไมมอีีกแลว ดังนี้” 
 ลุมพินีสถานที่ประสูต ิ อยูกลางทุงนาเวิ้ง
วาง ดานหนาเปนวิหารเล็ก ๆ เรียกวา วิหารพระ
นางมหามายาเทวีพุทธมารดา ขางในมีรูปสลัก
หิน เปนภาพพระนางกําลังยืนเหนีย่วกิ่งตนสาละ 
ประสูติ เจาชายสิทธัตถะ วิหารนี้ถือวาศักดิ์สิทธ์ิ
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มาก ชาวฮินดู และ ชาวพุทธ ชอบพากันมา 
สักการะบูชา บนบานขอโชคลาภ ตาง ๆ กันทีน่ี ่
 เวลา 11.30 น. รับประทานอาหาร ที่
ภัตตาคารลุมพินี หางจากที่ประสูติ ประมาณ 
200 เมตร เดินมาแปบเดียวก็ถึง มือ้นี้ผมทานไม
คอยลง เพราะรูสึกวามันเลี่ยนเกนิปกติ เพราะผม
ไปตักเอาผดัหมี่ที่เหลือตดิกนถาด ซ่ึงมีน้ํามันเยิม้
ก็เลยทานแตกลวยหอม 1 ใบ กับ น้ําเปลา 3 แกว 
พอใหสบายทอง 
 เสร็จจากรับประทานอาหาร 12.45 น. มุง
หนาสูเมืองสาวัตถีตอไป ขณะที่เราเดินออกจาก
ภัตตาคาร เพื่อจะไปขึ้นรถ ปรากฏวา เด็ก
ขอทานเดินตามเปนแถว เด็กขอทานคนหนึ่ง 
เดินเขามาใกลผม เอยปากขอตังค แลวทอง  นะ
โม  ตัสสะ นะโม ตัสสะ ไปตลอดทาง  ผมเดิน
เรื่อย ๆ มิไดสนใจ แลวผมก็พูดขึน้วา  “พทุธัง 
สะระนงั คัจฉามิ”  เทานั้นละครับ  พวกเดก็
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เปลี่ยนเปน พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทันที และ
ทองไปตลอดทาง จนถึงที่เราจะขึ้นรถเลย 
 ทุกคนถงึหนาซุมประตู เด็กขอทานวิ่งกรู
มาเปนสิบ รองขอกนัถี่ยบิ พี่ ๆ ใจบญุ ยื่นเงินให
คนละ 10 รูป ใหเด็กยืนเปนแถว แลวใหพูด 
พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ พรอมกนั  ใหพูดอยู
หลายเที่ยว พูดเที่ยวไหน ก็ไมเคยพรอมกันเลย
สักที เพราะเอาแตแยงกนัพูด กลัวจะไมได
สตางค 
 ขึ้นรถมุงหนาสู เมือง ปากาปู ใชเวลา
เดินทางประมาณ 8 ช่ัวโมง ถึง โรงแรม 
PATHIK HOTEL ประมาณ 19.30 น. การ
เดินทางวันนี้ แมวาถนนหนทางจะแยสักหนอย 
แตก็สนุกดี นั่งทายรถกต็องระวังหนอย เวลารถ
ว่ิงตกหลุมทายรถจะกระดอน กระโดดจนหัว
โขกกัน ตอนบายแดดคอนขางรอน แอรรถที่เคย
เย็น กลับไมคอยเย็น ตองรองขอใหคนขับชวย
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เปดพัดลมใหแรงหนอย เมื่อรถว่ิงมาถึงโรงแรม 
PATHIK HOTEL แลว ทุกคนรอรบักุญแจหอง 
แลวแยกยายนํากระเปาเขาหองพัก เสร็จแลวนัด
รับประทานอาหารเย็นในโรงแรม เวลา 20.00 น. 
โรงแรมนี้ คอนขางเล็ก และเกามาก 
 อาหารเย็นมื้อนี้แยกวาที่เคย  (กินไมได
เอาเสียเลย สําหรับตัวผมนะครับ)  สําหรับคน
อื่น ๆ กนิไดไมมีปญหา อาหารดูไมนาจะมี
ปญหา มีไกทอด ผดัผกั ผัดหมี่ ดอกกะหล่ํานึ่ง 
ปาจาตี (ดําป) ที่เปนปญหา เพราะกลิ่นที่ไมคุน 
ทั้งมัน ทัง้เลี่ยน ตามสไตลแขก 
 นั่งอยูที่โตะอาหารในโรงแรมแท ๆ ไม
วายเจาแมลงสาบ ยังกระโดดวิ่งผานจานชามขาว
อยางหนาตาเฉย ว่ิงแลวก็หยุด หยดุแลวก็ว่ิงตอ 
หยุดที หนัมามองหนาผมที  คลายจะรองถามวา  
“มีอะไรไหมพี”่   แลวก็ว่ิงรี่หนีหายไป 
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 ขาวผัดแขกกลิ่นขี้แมลงสาบ อรอยดีแท 
ผมกินได 2 – 3 คํา   ก็ตองวางชอน คุณบุญเลิศผู
ใจดี เห็นผมกินอะไรไมคอยได ว่ิงไปเอาบะหมี่
ไวไวบนรถ ฉีกซองเทน้ํารอนใสชาม สักครูก็ยก
มาให ผมตองยกมือไหวหนึ่งที ทีม่ีน้ําใจไมตรี
กับผม (แทที่จริงแลว คุณบุญเลิศมีน้ําใจกบัทกุ
คนครับ หอบหิ้วนํ้าพรกิเผามาเปนถุง แจกจาย
ใหไดกนิกนัจนทั่วรถ) 
 อาหารมื้อเย็นเสร็จแลว แยกยายกันขึ้น
หองพัก หวังจะอาบน้าํ ใหชุมฉ่ํากายาสักที ใน
หองน้ํามีฝกบัวให ผมเอื้อมมือไปเปดกอก หวัง
ใหน้ําไหลซูจะไดเย็นซาบซาไปทั่วกายา แตไอ
หยา !!! เปดจนสุด น้ําแคไหลหยด พอหมนุ
กลับไปกลบัมา เจาลูกบิดกลับหลุดติดมือมา
ตั้งแตเมื่อไรก็ไมรู ผมคอย ๆ จะหมนุกลับคนืให
เหมือนอยางเดิมก็ไมได ผมเริ่มเกาหัวแลววาจะ
ทํายังไง ใตฝกบัวมีถังสําหรับรองน้าํไวให มีขัน
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พลาสติกเกา ๆ ใบหนึ่ง ลอยอยูปากขอบถงั ผม
กมลงเปดกอกน้ํา เอาถังรองใหเต็ม น้ําฝกบัวยงั
หยดใสหัวไมเลิก ผมหลบแทบไมทัน ไดแตพมึ
พรํา ไมงอก็ไดวะ ผมตักน้ําในถังอาบจนเกลีย้ง 
เสร็จแลวเดินออกมาหนากระจก เอาผาเช็ดหนา 
เช็ดตัวใหแหง ปรากฏวา ตามตัวผมนั้นมีผงถาน
ดํา ๆ เต็มหัวเต็มตัวไปหมดเลย มาทราบทีหลัง
วา บริเวณนี้มีการเผาถานหินมาก น้ําดื่มน้ําอาบ
จึงมีถานหินปะปนมาดวย เสียงอะไรรองดัง 
ออดแอด...ออดแอด!!!  เหลือบดูเพดาน เห็นพัด
ลมกําลังสายสะโพกไปมา อยางนาหวาดเสียว 
หองนี้มีแอร แตแอรมีไวเปนเครื่องประดับ เปด
ใชงานไมไดครับ จึงตองอาศัยพดัลมแทน ครั้น
จะเปดแรงกก็ลัวพัดลมจะหลนตัดคอ ครั้นจะไม
เปดพัดลมกท็นไมไหว ทั้งรอน ทั้งเหม็น ทั้งอับ
ช้ืน แมพื้นหองจะปดูวยพรมแดง แตขอเตือน
อยาไดเดินแรง เดี๋ยวเจาฝุนที่มันกําลังนอนหลบั
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สบาย มันจะฟุงกระจายไปทั่วหอง พรมเกาคร่ํา
คราดําป มีรอยคราบเลอะเทอะเปรอะเปอนดัง่
ลายแทงมหาสมบัติทั่วไปหมด เห็นอาจารยทาน
บอกวา คราวหนาคงไมมาพักที่นีอ่กีแลว 
 อยาบนเลย มีที่ใหนอนก็ดกีวาไมมี 
เพราะที่นี่เปนเมืองเล็ก ๆ คนสวนใหญจะเปน
ชาวมุสลิม ถาจะสรางโรงแรมใหญ ๆ ดี ๆ ก็คง
ไมมีคนมาพัก ขืนมาเปดบรกิารไมทันจะนาน
ขามเดือน อาจจะตองเจงมวนเสื่อกลับบานก็ได 
อยูไปตามสภาพละครับ เราตองหมั่นเตือนสติ
ตัวเองเสมอวา เรามาเพื่อแสวงบุญ มิใชมาเที่ยว 
หรือมาพักตากอากาศ สถานที่สังเวชนียสถาน 
ทั้ง 4 สวนใหญก็อยูนอกเมืองตามชนบท ความ
เจริญรุงเรืองยังเขาไปไมถึง ผมวาแบบนี้ดีแลว 
ชีวิตจะไดมีรสชาติ ถาไมไปเจอดวยตัวเอง จะ
นํามาเลาใหทานฟงไดอยางไร ยิ่งลําบากยิ่งดี ยิง่
เหนื่อยยิง่ได ไดอะไร ไดเปนเครื่องสักการะบชูา
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พระพุทธองค ยังไงละครับ เพราะการแสวงบุญ
ในครั้งนี้ พวกเรามาดวยศรัทธา แมวาจะลําบาก
สักเพียงใด เราก็จะบากบั่นฟนฝาไปใหไดสมกบั
ที่ไดตั้งใจไว ดวยแรงศรัทธาทีม่ีตอพระพุทธ
องคใหจงได ทานวาจรงิไหมครับ 
 คํ่าลงมืดแลว แววเสียงดังแผวมา เสียง
สัญญาเตือนความจําที่บอกวา รีบเขานอนไดแลว  
พรุงนี้ตองตืน่ตี 4    เพื่อรับประทานอาหารเชา 
กอนที่พวกเราจะออกเดนิทาง เพื่อมุงหนาสู 
เมืองสาวัตถี ราตรีสวัสดิ์แคนี้กอน ตื่นนอนแลว
พบกนั นะครับ 
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วันศุกรที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

 เสียงโทรศพัทดัง กริง๊...กริ๊ง พนักงาน
โรงแรมโทรมาปลุกตอนตี 4 รีบลุกขึ้นอาบน้ํา
อาบทา ลางหนา แปรงฟน สวมเสื้อยืดตัวเกง ใส
กางเกงลกูฟกู สุดเทสุดหลอ แตหลอยังไมเสร็จ 
 หวีผมใหดูเรียบรอย แลวคอยห้ิวกระเปา
ออกมาวางไวหนาหอง เดินลงไปแคช้ันเดียว 
เดี๋ยวเดียวกถึ็งหองอาหารหองเดิม จําไดมั้ยครับ
หองที่แมลงสาบวิ่งผานจานขาวผม คงจะจํากนั
ไดนะครับ 
 เมื่อคืนนี ้ ผมไดบะหมี่ไวไวทานไปหอ
หนึ่ง เชานี้มีขาวตม ขนมปงปง ผมเดินไปหยิบ
กลวยหอม 1 ใบ ปลอกเปลือกออกแลวกินกับ
น้ําเปลา 1 แกว เสร็จแลวรีบออกมาตรวจดู
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สัมภาระกระเปาวา บอยโรงแรมยกลงมาใหครบ
หมดแลวหรือยัง 
 เราออกเดินทางจากโรงแรมนี้ ดูเวลาแลว 
ตี 5.30 น. พอดี รถว่ิงไปไดเกอืบชั่วโมง ก็ถึงวัด
ไทยสาวัตถี ทุกเชาเวลาเราขึ้นรถกันครบแลว 
พวกเราจะอาราธนาศีล กับพระคุณเจา และทํา
วัตรสวดมนตทุกเชา เปนประจําเชนนี้ทกุวัน 
 รถเราถึง วัดไทยสาวัตถี เวลาประมาณ 
6.10 น. นับวาเปนความโชคดีของคณะเราอยาง
ยิ่ง เพราะหลวงพอฤๅษีประเสริฐ เจาอาวาสวัด 
ทานกําลังจะขึ้นรถไป เมืองเดลีพอดี ถาชาไปอีก
สัก 2 – 3  นาที คงผิดหวังกันแน เพราะเงินปจจยั
ที่เตรียมมาจากเมืองไทยคงตองเปนมาย ถาทาน
ไปแลวจะถวายใหใคร วัดไทยสาวัตถี มีหลวง
พอจําพรรษาอยูเพียงรูปเดียว ปจจุบันทานอายุ 
82 ป เทาที่เราทราบ ทานเดินจากเมอืงไทย ผาน
พมา ผานเขาอินเดียดวยเทา มิใชนั่งเครื่องบนิ
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เหมือนกบัพวกเรานะครับ ทานยังดูแข็งแรง 
พูดจาฉะฉาน เสียงดังฟงชัด เดินเหินสบาย ไม
เทาไมจําเปน คณะเรารีบจัดเตรียมผาไตรปจจยั
ไทยธรรม เพื่อจัดถวายผาปา เพราะหลวงพอ
ทานมีเวลานอย รถคอยทานอยู เพื่อเดินทางไป
เมืองเดลี เงินถวายผาปาที่รวบรวมมาจาก
เมืองไทย ไดประมาณ 3 หมื่นกวาบาท และคณะ
ของเรา ไดมีจิตศรัทธาถวายเงินสมทบจาก 3 
หมื่นเพิ่มขึ้นเปน 5 หม่ืนกวาบาท ช่ัวระยะเวลา
เพียงแค 10 นาที นาอนโุมทนากบัแรงศรัทธา ที่
หล่ังไหลออกมาอยางมขิาดสาย ดั่งประหนึ่งสาย
ธารที่ไหลเรื่อยไมมีวันหมด   
 เสร็จพิธีถวายผาปาเรียบรอย หลวงพอ
ฤๅษีประเสริฐ ตองรีบขึ้นรถออกจากวัดมุงหนา
สูเดลี ปลอยใหเราพักผอนตามอัธยาศัยที่วัด 
สวนอาหารมื้อกลางวัน พวกเราจะกลับมาทาน
กันที่วัด  โดยมีพอครัวแมครัวฝมือช้ันเลิศ และ
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เปนผูเสียสละ อยูทําอาหารที่วัด โดยใหพวกเรา
ไดไปเทีย่วชมพุทธสถานอื่น ๆ ทีอ่ยูใกล ๆ แถว
นั้นตอไป คุณบุญเลิศ คุณตู เปนกุกมือหนึ่งของ
พวกเรา ที่เปนผูเสียสละ เขาครัวทําอาหารมื้อ
กลางวันเอาไวให เราทุกคนขออนโุมทนา บุญ
ใดที่ไดทํามา ขอใหทานไดสวนแหงบุญนั้นดวย
 พวกเราขึ้นรถ เพื่อมุงหนาตอไปยังวัด
พระเชตวัน ซ่ึงเปนวัดที่อนาถบณิฑิกะเศรษฐี
เปนผูสรางถวาย และเปนวัดที่พระพุทธเจาได
เสด็จจําพรรษาที่นี่ ยาวนานถึง 19 พรรษา มี
เรื่องราวเกิดขึ้นที่นีน่ั้นมากมาย เพื่อใหเราไดมี
โอกาสศึกษาเรียนรู พระสูตรตาง ๆ คําส่ังสอน
ตาง ๆ ของพระพุทธองคไดเกิดขึน้ ณ สถานที่
แหงนี้อยางมากมายมหาศาล 
 เดินเขาเขตประตูวัดพระเชตวันแลว ดาน
ซายมือเปนที่พักของทาน พระอุบาลี ถัดเขาไป
ดานใน เปนที่พกัของ พระราหุล เดินถัดเขาไป
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อีกหนอยเปน ราชิการาม ซ่ึงจะมีการประชุม
พระสงฆ ทุกวันขึ้น 15 ค่ํา เปนสถานที่ สนทนา
ธรรมของสงฆ ถัดเขาไปอีกนิด เปนทีป่ระชมุ
พระอรหันต 8 ทิศ มีลักษณะเปนที่นั่งกลม ๆ 8 
แหง อยูใกล ๆ กัน เดินลึกเขาไปอีกหนอย เปน
สถูปพระสารีบุตร เดินเบี่ยงไปทางดานซาย จะ
พบบอน้ํา เปนบอน้ําทีส่ําหรับพระสงฆใช ซ่ีงยัง
หลงเหลืออยูใหเห็นเปนหลักฐาน ปจจุบนัยงัมี
น้ําอยู น้ําใสสะอาด เดินเบี่ยงไปทางดานขวาของ
บอน้ํา เปนกุฎีพระองคลีุมาล ถัดจากนั้น เปนกุฎี
พระสิวลี เราจุดธูปเทียนปดทอง กราบ
สักการะบูชา เพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต ใหไดมี
สติปญญา รูธรรมตามคําส่ังสอนของพระพุทธ
องค ตอจากนั้น เราก็คอย ๆ เดินออกมาจาก หนา
กุฎีพระสิวลี เดินมุงหนาตรงออกไปสักประมาณ 
20 เมตร ก็ถึง สถูปพระกัสสป จากนั้นก็เดนิเลีย้ว
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ขวาไปตามทาง เพื่อไปกราบนมัสการ ตนโพธิ์ที่
พระอานนทปลูก ช่ือ โพธิ์อานนท ตนนี้มีอายุ 
สองพันกวาปแลว พวกเราจุดธูปเทียน แลวเวียน
ประทักษิณ รอบตนโพธิ์ 3 รอบ 
 เดินตอไปอกีจะเปน เขตพุทธาวาส เดิน
เขาไปดานซาย เปนกุฎพีระโกสัมพ ี ถัดเขาไป
ดานใน เปนกุฎีพระอานนท ถัดเขาไปอีกนิด
เดียว ก็ถึง พระคนัธกุฎี ที่ประทับของ
พระพุทธเจา พวกเราหยุดลงทีต่รงนี้ จุดธูปเทียน 
กลาวคําบูชาพระรัตนตรัย สวดบทสรรเสริญ 
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เสร็จแลวนั่งเจริญ
ภาวนา หนาคันธกุฎี ไดเวลาพอสมควร ทุกคน
ทยอยเขาไป ปดทองทีอ่งคคันธกุฎ ี ถายรูปไว
เปนที่ระลึก กมลงกราบระลึกถึงคุณพระพุทธ
องค ผมเห็นคุณพี่ที่นั่ง ใกล ๆ เกิดปติน้ําตาไหล
อาบสองแกม ผมเองก็พลอยกล้ันไวไมอยู ทานที่
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เคารพครับ ฟงดูเหมือนผมจะเปนคนบอน้ําตา
ตื้น ผมจําไมไดแลววา นานเทาไรแลวที่น้ําตาไม
เคยไหลออกจากตาผมเลย นานจนผมจําไมไดวา
กี่ป แตที่แน ๆ ตองเปนสิบปขึ้น พอมาสถานที่
ของพระพุทธองค ธรรมสังเวช และความศรัทธา 
เปนส่ิงกระตุนเตือนใหหวนระลึกนกึถึง พระ
มหากรุณาธิคุณของพระองคทาน คร้ันยิ่งไดอาน 
และศึกษาพทุธประวัติกอนมาแลว ยิ่งทําใหเกิด
ความซาบซึ้ง และปติใจเกดิขึ้นอยางสุดจะอด
กลั้นไหว 
 ทานไมรูหรอกวา ทีผ่มพูดนั้นจริงเท็จ
อยางไร จนกวาทานจะไดไปพิสูจน ดวยตัวของ
ทานเอง ไปดวยความศรัทธา ไปดวยปญญา ที่
ไดเรียนรูวา ทานตรัสสอนอะไร มาเพื่อปลง
สังเวช  ดังที่พระอานนทเคยทูลถาม สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาวา  “ขาแตพระองคผูเจริญ ใน
กาลกอน พวกภิกษุอยูจําพรรษาในทิศทัง้หลาย 
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ตางพากันมา เพื่อเฝาพระตถาคต พวกขา
พระองค ยอมไดเห็น ไดเขาไปนั่งใกล ภิกษุผูให
เจริญใจเหลานั้น ก็แตวา เมื่อกาลลวงไปแหงพระ
ผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคจักไมไดเห็น จัก
ไมไดเขานั่งใกลภิกษุ ผูใหเจริญใจเหลานั้นอีก” 
 พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา  “ดูกอน
อานนท สังเวชนียสถาน 4 แหง เปนที่ควรเห็น
ของกุลบุตร ผูมีศรัทธาดวยระลึกวา 
 

พระตถาคตเจา 
ทรงประสูติในทีน่ี้ 1 
ทรงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธญิาณ ในทีน่ี้ 1 
ทรงยงัธรรมจักรใหเปนไปแลวในที่นี้ 1 
ปรินพิพานดวยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในที่นี้ 1 

 

“ดูกอนอานนท ชนเหลาใดเที่ยวจาริกไป
ยังเจดียสถานเหลานั้น มีจิตเลื่อมใส ชนเหลานั้น
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ทั้งหมด เบ้ืองหนาแกตาย เพราะกายแตก จัก
เขาถึงสุคติโลกสวรรค” 
 ทานครับ ทานเดินตามผมมาอีกหนอยซิ
ครับ ถัดจากคันธกุฎีพระพุทธเจา ก็เปน ธรรม
ศาลา เปนที่สนทนาธรรมของหมูสงฆ เลี้ยวไป
ทางขวาอีกไมไกล ก็ถึงสถานทีพ่ระพุทธเจา 
แสดงธรรมแกพระภิกษ ุ เรียกวา ธรรมเทศนา 
เปนลานกวาง ตรงกลางกออิฐยกพื้นสูง เปนที่
ประทับของพระพุทธองค ตอนแสดงธรรม
เทศนา 
 กอนกราบอาํลา วัดพระเชตวัน จะขอเลา
วา วัดนี้เกดิขึ้นไดอยางไร เพื่อใหพวกเราได
ทราบ และระลึกนึกถึงความมีศรัทธาอันแรงกลา
ของทานผูนี ้
 สมัยนั้น ทานอนาถบณิฑิกคฤหบดี นํา
เกวียน 500 เลมบรรทุกสินคา จากกรุงสาวัตถี 
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ไปยังเรือนของเศรษฐีผูเปนสหายทีรั่กของตนใน 
กรุงราชคฤห เมื่อเวลาใกลรุง ทานอนาถบิณฑิก
คฤหบดี ไดเขาไปเฝาพระศาสดา ทางประตูที่
เปดดวยอานุภาพของเทวดา ฟงธรรมแลว ได
ดํารงอยูในโสดาปตติผล 
 ในวันที่สอง ทานอนาถบิณฑิกคฤหบด ี
ไดถวายมหาทานแกสงฆ มีพระพุทธเจาเปน
ประมุข ไดขอใหพระศาสดา ทรงรับปฏิญญา ที่
จะเสด็จไป เมืองสาวัตถี 
 ในระหวางทางในที่ 45 โยชน ไดให
ทรัพยแสนหนึ่ง สรางวิหารในทีทุ่ก ๆ หนึ่ง
โยชน แลวซ้ือสวนของ เจาเชต ดวยเงิน 18 โกฏิ 
โดยการปูลาดกหาปณะเต็มเนื้อที่  แลวเริ่มทํา
การกอสราง  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีนัน้ ให
สรางวิหารอันเปนที่ร่ืนรมยใจ ในภมูิภาคอันนา
ร่ืนรมย ดวยการบริจาคเงิน 18 โกฏใิหสรางพระ
คันธกุฎี เพื่อพระทศพลไวตรงกลาง แลวให
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สรางเสนาสนะที่เหลือ เชน กุฎีหลังเดียว กุฎีสอง
หลัง กุฎีทรงกลม ศาลาราย และ ปะร่ํา เปนตน  
สรางพระโบกขรณี ที่จงกรม ที่พักกลางคืน และ 
ที่พักกลางวนั ในอาวาสอันเปนที่อยูแหงหนึ่ง 
โดยแยกเปนสวนบุคคล สําหรับสวนของพระ
มหาเถระ 80 เปนกุฎีรายลอมพระคันธกุฎีนั้นอยู 
 เมื่อพระเชตวันวิหาร สรางเสร็จเรียบรอย
แลว  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบด ี ไดสงทูตไป
นิมนตใหพระพุทธเจาเสด็จมา พระศาสดาได
ทรงสดับคําของทูตแลว มีภิกษุสงฆหมูใหญเปน
บริวาร เสด็จออกจากกรุงราชคฤห ถึงกรุงสาวัต
ถี โดยลําดับ 
 ฝายทานมหาเศรษฐ ี ก็ตระเตรียมการ
ฉลองพระวิหาร ในวันที่พระตถาคตเจาเสด็จเขา
พระเชตวันวิหาร ทานเศรษฐีไดตกแตงบุตรดวย
เครื่องประดับทกุอยาง แลวสงไปพรอมกับกุมาร 
500 คน ผูตกแตงประดับประดาแลวเหมือนกนั 
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บุตรของเศรษฐีนั้น พรอมบริวารถือธง 500 คัน 
อันเรืองรองดวยผา 5 สี อยูขางหนาของพระทศ
พล ธิดาของเศรษฐี 2 คน คือ นางมหาสุภัททา 
และ นางจูฬสุภัททา พรอมกับกุมาริกา 500 นาง 
ถือหมอเติมดวยน้ํา ออกเดินทางไปขางหลังของ
กุมารเหลานั้น ภรรยาของทานเศรษฐี ประดบั
ดวยอลังการทั้งปวง พรอมกับมาตุคาม 500 นาง 
ถือถาดมีของเต็ม ออกเดินทางไปขางหลัง ของกุ
มาริกาเหลานั้น ทานมหาเศรษฐีเองนุงผาใหม 
พรอมกับเศรษฐี 500 คน ผูนุงผาใหมเหมือนกนั 
มุงไปเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา เดินตามไป
เบื้องหลังของคนทัง้หมด 
 พระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําอุบาสก
บริษัทนีไ้วเบื้องหนา อันภิกษุสงฆหมูใหญ
แวดลอม ทรงกระทําระหวางปา ใหเปนสีแดง
เรื่อ ๆ ดุจราดรดดวยน้ําทอง ดวยพระรัศมีจาก
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พระสรีระของพระองค เสด็จเขาสูพระเชตวัน
วิหาร ดวยพุทธสิริอันหาประมาณมิได 
 ลําดับนั้น  ทานอนาถบณิฑิกคฤหบดี ได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา “ขาแตพระองคผู
เจริญ ขาพระองคจะปฏิบัติในพระวิหารนี้
อยางไร” พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “ดูกอน
คฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงถวายแกภิกษุสงฆ ผู
ที่มาแลว ยังวิหารนี้เถิด”   ทานมหาเศรษฐีรับ
พระพุทธฎีกาแลว ถือเตาน้ําทองคาํ หล่ังน้ําให
ตกลงบนพระหัตถของพระทศพล แลวกลาว
ถวายดวยคําวา 
 “ ขาพระองค ขอถวาย พระเชตวันวิหาร
นี้  แกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน  ซึ่ง
อยูในทิศทัง้ 4 ผูมาแลว และที่ยังมิไดมา  พระ
ศาสดาทรงรับวิหารแลว เมื่อจะทรงกระทํา
อนุโมทนา ไดตรัสอานิสงสของการถวายวิหาร
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วา เสนาสนะ ยอมปองกันความหนาว และความ
รอน แตนั้นยอมปองกันเนื้อราย งู ยุง น้ําคาง 
และ ฝน แตนั้นยอมปองกันลม และแดดอันกลา 
ที่เกิดขึ้นแลวยอมบรรเทาไป การถวายวิหารแก
สงฆ เพื่อหลีกเรนอยู เพื่อความสุข เพื่อเพง
พิจารณา และเพื่อเห็นแจงพระพทุธเจาทั้งหลาย
สรรเสรญิ วาเปนทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล 
บุรุษผูเปนบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชนของตน 
พึงสรางวิหารอันรื่นรมย ถวายใหเปนที่อยูใน
ภิกษุผูเปนพหูสูตเถิด” 
 อนึ่ง พึงถวายขาว น้ํา ผา และ เสนาสนะ 
แกทานเหลานั้น ดวยใจอันเลื่อมใส ในทาน
ผูปฎิบัติตรง เพราะทานเหลานั้นยอมแสดงธรรม 
อันเปนเครือ่งบรรเทาทกุขทั้งปวง แกเขาผูถวาย
วิหาร เมื่อเขารูทั่วถึงแลวจะเปนผูไมมีอาสวะ 
ปรินิพพานในโลกนี ้
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 จําเดิมแตวันที่สองไป ทานอนาถบณิฑิก
คฤหบดี เริม่การฉลองวิหาร 9 เดือน จึงเสร็จ 
หมดทรัพยไปถึง 18 โกฏิ สําหรับการฉลอง
วิหาร 
 ทานอนาถบณิฑิกคฤหบดี ซ้ือที่ดนิดวย
การปูลาดกหาปณะเต็มเนื้อที่ ส้ินทรัพยจํานวน 
18 โกฏิ  ฉลองพระวิหารอีก 18 โกฏิ  เฉพาะ
พระเชตวันมหาวิหารอยางเดียว ทานไดบริจาค
ทรัพยนบัได 54 โกฏ ิ
 ตอจากนั้น เราเดินทางไปดูบานของทาน
อนาถบิณฑกิเศรษฐ ี  อยูไมไกลจาก  พระเชตวัน
มหาวิหาร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ  
อนาถบัณฑกิะ แปลวา มีกอนขาว เพื่อคนอนาถา 
บานของทาน ตอนนี้เหลือแต ซากอิฐ และ มีบอ
เงิน บอทอง บอนาค 3 บอ ลึกใหญพอประมาณ 
เรียงชิดติดกนั เราเดินขึ้นไปชม และถายรูปไว
เปนระลึก ในขณะที่เรายืนอยูบนซากบานของ
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ทานอนาถบณิฑิกเศรษฐนีั้น เรายังสามารถ
มองเห็น บานบิดาพระองคุลีมาล เราเดินจาก
บานทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ระยะทางประมาณ 
50 – 60 เมตร ก็ถึง บานบิดาพระองคุลีมาล 
 บานทานบดิาพระองคุลีมาล ใตบานทาน
จะมีถํ้า ทุกคนเมื่อมาถึงที่นี่ ตองลอดถ้ํานี้ แต
กอนลอด บางคนตั้งจติอธิษฐาน ขอใหโรคภัย
ไขเจ็บ ที่เปนอยูจงหายไป บางทานเจ็บคอ ปวด
หัวเขา เดินไมได หลายโรค ก็มาหายกันที่นีก่็มี
ไมนอย ถํ้าใตบานเปนชองเล็ก ๆ พอลอดไดทีละ
คน บางชวงตองกมตัวต่ําลงมาก ๆ จนแทบตอง
คลาน ถํ้าใตบานเย็นชื้น ๆ มีอิฐหินยืน่โผล
ออกมา ทัง้ขาง ๆ และ ขางบน ระวังหัวหนอยนะ
ครับ  ชองนี้แคบที่สุด ผมอาสาสองไฟฉาย พอ
ลอดผานชองนี้แลว ผมจะสองไฟใหคนที่ลอด
คนตอไปไดเห็น และบอกเตือนใหระวังศีรษะ 
หรือใชมือชวยกดลําตัว และชวยถือกระเปา
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สะพายของคุณผูหญิง ที่ไมคอยสะดวกในการ
คืบคลานไวให ทุกคนผานออกมาดวยความ
เรียบรอย สวนผูออกเปนคนสุดทาย นึกภูมิใจ
ตัวเอง วาเราคือ ผูเสียสละ เพราะโอกาสแบบนี้ 
ไมมีใหไดทาํกันบอย ๆ ถายรูปเปนที่ระลึกแลว 
รีบขึ้นรถไดเลยครับ พวกเราจะไปดูสถานที่
สําคัญอีกแหงหนึ่ง 
 มุงหนาสูสถานที่ พระพทุธเจาแสดง
ยมกปฏิหาริย หางจากวัดพระเชตวัน ประมาณ 
15 กิโลเมตร เปนเนินดินสูง ปรากฏเปน
หลักฐานใหเราไดเห็น พวกเราไดมีโอกาสขึ้น
ไป ถึงยอดเนินดนิสูงนั้น พรอมจุดธูปเทียน 
อธิษฐานจิต นอมระลึกถึง ครั้งหนึ่งที่พระพุทธ
องค ไดเคยทํายมกปฏหิาริย ปราบพวกเดยีรถีย 
ณ สถานที่แหงนี ้
 สมัยนั้น อาจารยเดียรถียทั้งหก มีความ
อิจฉาริษยา ช่ือเสียงและลาภสักการะ ของพระ
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บรมศาสดา จึงเที่ยวประกาศวา   “เราจะทํา
อิทธิปาฏิหาริย แขงฤทธิ์ กับ พระสมณโคดม”   
พระพุทธองคทรงทราบคําทาทายนี ้ จึงตัดสิน
พระทัยจะทาํ ปาฏิหาริย ที่รมไมตนมะมวงแหง
หนึ่งใกล ๆ พระเชตวันมหาวิหาร นับแตนั้น
ตอไป อีก 4 เดือน เพราะสถานที่แหงนี้ เคยเปน
ที่ทํายมกปฏหิาริย แหงพระพุทธเจาทั้งหลายมา
แตปางกอน 
 เกือบ 4 เดอืนผานไป ใกลถึงเวลาแสดง
อิทธิปาฏิหาริย พระพุทธองคไดเสด็จสูเมืองสา
วัตถี พวกเดยีรถียไดจางใหคน ทําลายตนมะมวง
ในบริเวณทีท่รงกําหนด จะแสดงปาฏิหาริยเสีย
หมดสิ้น เชาวันที่จะทรงแสดง พระองคเสด็จ
ออกบิณฑบาต นายคัณฑะ คนเฝาอุทยานหลวง 
ไดเห็นมะมวงผลใหญสุกงอมอยูบนตน บรรจง
เก็บโดยตัง้ใจจะนําไปถวาย พระเจาปเสนทิ
โกศล ราชาผูครองนครสาวัตถี ระหวางทางได
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พบ พระพุทธองคเสดจ็บิณฑบาตอยู จึงคดิในใจ
วา “ผลมะมวงนี้ หากพระราชาไดเสวย ก็คงจะ
พระราชทานรางวัลเปนเงินแกเราบางเทานัน้ ไม
ชาไมนาน เราก็คงใชหมด หากวาเราถวาย แด
พระสัมมาสมัพุทธเจาแลว ก็จะนํามา ซึ่งมหาผล
สิ้นกาลนาน”  คิดดังนั้นแลว จงึนอมนําเอา
มะมวงนั้นใสบาตร พระอานนทไดจัดคั้นทําเปน 
อัมพบานถวาย ทรงเสวยแลวรับสั่งใหนาย
อุทยาน นําเมล็ดไปปลกูลงที่พืน้ดนิตรงนั้น ทรง
อธิษฐานลางพระหัตถ รดลงไปที่เมล็ดมะมวง 
ดวยพุทธานภุาพ เมล็ดมะมวง ก็เริ่มออกดอก 
ออกผล ทั้งออน ทัง้แกสุกงอม หลนตกลงมา บน
พื้นดินเกลื่อนไปหมด ชาวบานเดินมาเก็บ
บริโภค มีรสหวานสนิท ขาวอัศจรรยนี้ ก็แพร
สะพัดไปทัว่กรุงสาวัตถี พระเจาปเสนทิโกศล 
จึงโปรดใหทหารยามรักษาตนมะมวง ตลอดจน
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บริเวณทั้งหมด เพื่อปองกันมใิหใครแอบเขาไป
ทําอันตราย 
 เวลาบายวันนั้น เปนวันเพ็ญเดือน 8  พระ
บรมศาสดา จึงไดเสด็จมาทํายมกปฏิหาริย  ทรง
เขาจตุตถฌาน อันเปนทีต่ั้งแหงอภิญญา ทรงทํา
ปาฏิหาริยเหาะขึ้นไปในอากาศ เสด็จดําเนนิไป
มา ณ พื้นรัตนจงกรม ดวยปฐวีสิณบริกรรม แลว
ทรงนิมิตพุทธนิรมิต เหมือนพระองคเองขึ้น อีก
องคหนึ่ง แสดงอิริยาบถ ใหปรากฏสลับกบั
พระองค คือ พระองคประทับยนื พระพุทธ
นิรมิต จะประทับนัง่ เมื่อพระองคประทับนั่ง 
พระพุทธนิรมิตจะประทับยนื ทกุ ๆ อิริยาบถ
สลับกัน ในที่สุดก็ทรงเขาสู อาโปกสิณสมาบัติ 
ออกจากอาโปกสิณสมาบัติแลว ก็เขาสูเตโช
กสิณสมาบัติ ทรงทําปาฏิหาริย ใหเกิดทอน้ํา
รอน ทอไฟ พวยพุง ออกเปนคู ๆ รอบพระ
วรกาย เปนสาย ๆ ไมปะปนกัน มีแสงโอภาส 
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สวางงามจับทองฟา เปนอัศจรรยยิ่งนัก พระบรม
ศาสดา ทรงทําปาฏิหาริยแลว ก็ทรงแสดงธรรม 
โปรดพุทธบริษัทที่สันนิบาตประชุมกันอยูในที่
นั้น ใหไดบรรลุมรรคผล และพระนิพพาน 
 คณาจารยเดียรถีทั้งหก ไดเห็นมหัศจรรย
เชนนั้น     จึงแอบหลบหนีหายไปไมกลาออกมา
แสดงดวยเลย    เหตนุี้แหละ บริเวณพระเชตวัน
มหาวิหาร เมืองสาวัตถี จึงเปนสถานที่ศกัดิ์สิทธ์ิ
ที่สุดแหงหนึ่งในพระพทุธศาสนา 
 เมื่อทานทราบเรื่องราวพอสังเขปแลว รีบ
ขึ้นรถกันไดแลวครับ เพราะทองเริ่มรอง
ประทวงวา หิวขาวแลวนะ เหลียวดูนาฬิกาเทีย่ง
พอด ี
 ถึงวัดไทยสาวัตถี ดวยความรวดเร็ว คุณ
บุญเลิศ คุณตู และผูชวย กําลังโชวฝมือกันอยาง
เต็มที่ในครวัของวัด อาหารม้ือนี้เปนมื้อที่อรอย
ที่สุด ตั้งแตมาถึงอินเดีย ฝมือชนิดเรียกวา เชลล
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ไมมีโอกาสไดชิม เพราะหมดกอนจะไดชิม 
อาหารมีหลายอยาง ผักจิ้มน้ําพริกกะป ปลา
กระปองตมยํา โปรตีนเกษตรผัดพรกิขิง กุนเชียง
ทอด แกงบวชฝกทอง ตามดวยถ่ัวเขียวตม อิ่ม...
อิ่มมาก อิ่มจนเลอ เปนสําเนียงเสียงแหงความ
อรอย 
 อิ่มแลวออกเดินทางตอ โบกมืออําลา สา
วัตถี มุงหนาสู กัมปู การจาริกแสวงบุญของเรา
ในครั้งนี ้ ถือวาสมบูรณตามที่ตั้งใจไว ดีใจ
เหลือเกินครบั ที่ทกุอยางดําเนินไปดวยความ
ราบร่ืน และเรียบรอย การเดนิทางแมวาจะ
ลําบาก หรือวิบากไปบางก็ไมมีปญหา กลับเปน
การเพิ่มรสชาติในการเดินทางเสียดวยซํ้าไป  ที่
ทําใหเกิดความทรงจําหลากหลาย ในระหวาง
การเดินทางในครั้งนี ้
 อาจารยสรรคชัยผูนอนนอย ตืน่มาก ทาน
ขยันบรรยายธรรม เราก็ไดรับความรูมากมาย ถา
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เปนผมรับรองวา กลับถึงกรุงเทพฯ เสียงคงหาย
หมด เหมือนหนึ่งลืมเอากลับมาจากอินเดยีเปน
แน ทานสามารถบรรยายธรรม คร้ังละ 3 – 4 
ช่ัวโมง โดยยืนโยกไปกเ็ยกมา ตามสภาพถนน ที่
เอียงซายที เอียงขวาท ี
 เผลอนิดเดียว 3 ทุมครึง่แลว รถคอย ๆ 
เลี้ยวเขาโรงแรม ผมแหงนดปูายโรงแรม ช่ือ  
HOTEL BLISSI เมืองกมัปู เปนเมือง
อุตสาหกรรม คอนขางเจริญ ถนนหนทางดกีวา
ที่ผาน ๆ มา รถติดเหมือนกัน ระหวางเสนทางที่
เราจะเขาสูโรงแรม สําหรับโรงแรมที่พักนั้นกด็ี
พอสมควร 
 อาหารมื้อเย็น ที่โรงแรม อาหารก็สไตส
แขก เหมือนเดิมทกุครั้ง ถาจําไมผิด วันนีจ้ะมี 
เนื้อแพะใหชิมดวย ผมโบกมือ บาย... บาย    
คณะเรานัดกันวา   พรุงนี้ตื่น 6 โมงเชา ดีครับ 
เปนวันแรกที่ไมตองตืน่เชามาก หวังจะหลับให
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เต็มที่ อาหารมื้อเชา 7 โมง ออกเดินทางไปสู
เมืองอัคระ 8.00 น. นี่เปนโปรแกรมที่นัดหมาย
กันไว เมื่อเปนที่เขาใจทุกคนแลว ก็แยกยายกัน
เขาหองพัก 
 วันนี้เหนื่อยนิดหนอย รูสึกงวงนอนมาก
เลยครับ กวาจะอาบน้ําเสร็จ กวาจะจัดเตรียม
เสื้อผาสําหรับพรุงนี้ ดูนาฬิกา 5 ทุมอีกแลว ขอ
อนุญาตเขานอนกอนนะครับ พรุงนี้คอยพบกนั
ใหม เผื่อฝนเห็นอะไร จะเก็บมาเลาใหฟง
เพิ่มเติม นะครับ 
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วันเสารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

 พนักงานโรงแรมปลุกต ี 5 เร็วกวาเวลา
นัดไว 1 ช่ัวโมง ไมเปนไรครับ ตื่นเชาก็จะได
เสร็จเร็ว การเดินทางจะไดไมลาชา เพราะเมือง
อุตสาหกรรม จะมีผูคนออกเดินทางไปทํางาน
กันตั้งแตเชา เพื่อไปทํางาน ถาชารถเราอาจจะติด
ยาวก็ได 
 เมื่อเสร็จจากรับประทานอาหารเชาแลว 
เวลา 8.00 น. พวกเราเดินทางออกจากโรงแรม
มุงหนาสู อัคระ ระยะทางจาก กัมปู ถึง อัคระ 
ประมาณ 187 กิโลเมตร ถนนหนทางทีจ่ะไปนั้น
คอนขางแยมาก เปนหลุม เปนบอ เกือบตลอด
ทาง รถว่ิงเร็วไมคอยได รถติดเปนระยะ ๆ อันที่
จริงแลวรถก็ไมใชวาจะมากมายนกั แตเพราะ
ความไมมีวินัยของคนขบัรถ ถนนที่มีเพียงแค
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สองชองทาง ไปทางหนึ่ง มาทางหนึ่ง ถาตางคน
ตางไป ตางคนตางมา ก็ไมนาจะมีปญหาอะไร  
แตนี่พี่ทานเลนไปตามใจฉัน  ว่ิงมันทั้งสอง
ชองทางเลย อีกฝายจะมาก็มาไมได อีกฝายจะไป 
ก็ไปไมพน 
 แมแขกจะไมมีระเบียบวินัย แตก็มีส่ิง
หนึ่งทีน่าชื่นชมเขานะครับ นั่นคอื ผมยังไมเคย
เห็นแขกโกรธ หรือทะเลาะวิวาทกันเลยในขณะ
รถติด แมอีกฝายมาผิดชองทาง ฝายถูกชองทางก็
นั่งเฉย ไมมกีารตอวา ไมแสดงทาทางโกรธ หรือ
หงุดหงดิไมพอใจใดๆเลย  รถติด เพราะวา แขก
ใครจะจอดฉันกจ็อด รถสองคันขับสวนกัน นึก
วาเกิดอะไรขึ้น เปลาหรอกครับ เขาจอดรถคยุ
กัน พี่ทานเลนคุยกนักลางถนนเลย รถคันหลังจะ
ติดยืดยาวสักปานใด ขาก็ไมสน นาน ๆ จะได
เจอะเจอเพื่อนเกาเกอรักสักที ขอขาเจรจาพาที
สัก 10 นาทกีอนนะพี่ แลวจึงจะปลกีหลีกทางให 



 

                                                                         
ทําไมตองไปอินเดีย 158 

เห็นไหมครับ ใจเยน็ เยน็ใจ อะไรจะปานนั้น คนั
หลังไมมีใครตอวา นั่งหนาตาเฉย แทนที่จะ
โกรธกันจนหนาดําหนาแดง กลับแสดงอาการ
ยิ้มแยมอารมณดีเสียดวยซํ้า คนขับรถบางคนก็
เพียงแคบีบแตรเตือน ครั้นรถยังไมยอมเคลือ่น 
ฉันกห็ยุดบบีแตร หันไปหยบิไมจิม้ฟน แคะปา
จาตี หรือโรตีที่ติดฟนออกมาดู ดูเสร็จก็ดีดออก
นอกรถ บางคนก็หยบิหนังสือพมิพขึ้นมาอาน 
ผมจองมองเขา พอเขาเหลือบมาเหน็ผม ผมก็ยิ้ม
ให แลวเขาก็ยิ้มรับ ไมนานนักรถกเ็ริ่มเคลื่อนตัว
ได ถาเปนเมืองไทย ไมใครก็ใครคงตองลงมา รํา
มวย รําดาบ ปราดเขาใสกันเปนแน 
 กิจกรรมในรถก็เชนเคย อาราธนาศีล รับ
ศีล สวดมนต และ ฟงบรรยายธรรม จากทาน
อาจารย สลับกันกบัการใหผูรวมเดินทางในครัง้
นี้ ไดออกมาแสดงความรูสึกประทับใจ ที่ไดมี
โอกาสมานมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 แหง 
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ในครั้งนี้ เกือบทุกคนไดออกมาแสดงความรูสึก 
ใหคําแนะนํา ใหขอคิด และแรงบันดาลใจ 
รวมทั้งสาระประโยชนที่ไดรับ นบัวาไดความรู
หลากหลาย ไดทั้งขอคดิ ไดขอเสนอแนะ และ
นานาสาระมากมาย 
 รถเราออกเดินทางจากโรงแรมตั้งแตเวลา 
8.00 น. คาดวาคงจะถึง เมืองอัคระ ประมาณบาย 
4 โมง ปรากฏวานี่ 6 โมงเย็นแลว รถเรายังไมมีที
ทาวาจะถึงเลย มาทราบภายหลังวา รถพยายาม
จะเลี้ยวไปทางลัด แตกลับหลงทาง แทนที่จะ
เปนทางลดั กลับกลายเปนทางออม กวาจะถึง
โรงแรมเกือบประมาณ 2 ทุม  ระยะทาง
ประมาณ 187 กิโลเมตรเทานั้น ใชเวลา 12 
ช่ัวโมงพอดี เปนการเดนิทาง ที่ระยะทางไมไกล 
แตใชเวลายาวนานที่สุด ทุกคนกม็คีวามสุขสนุก 
เพราะไดอยูรวมกันบนรถยาวนานมากขึ้น อีกไม
นานก็ตองจากกันแลว  เห็นไหมครับ  มองให
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เปนยอมเหน็ประโยชน  ความโกรธไมมี มีแต
ไมตรีที่ดีมอบไวใหแกกนั 
 ถึงเสียที รถเล้ียวเขาจอด หนาโรงแรม 
AGRA ASHOK เราทยอยลงจากรถ เพื่อมารับ
สัมภาระกระเปา และกุญแจหอง ยางเทากาวเขา
สูประตูโรงแรม มีปายผา เขียนตอนรับคณะของ
เรา มีพนักงานโรงแรมยืนตอนรบั พรอมสวม
พวงมาลัยดอกดาวเรืองใหกับทุกคน โรงแรม
สวยมาก ดทีี่สุดเทาที่ไดเคยพักในอินเดีย ผมได
หองเบอร 302 อยูช้ัน 3 ในหองมี  เตียงคู  โซฟา  
โตะเครื่องแปง  ตูเส้ือผา  แอรเย็นสบาย ภายใน
หองน้ํา  มีฝกบัว  ทัง้น้ํารอน น้ําเย็น  มีอาง
อาบน้ํา  มีไดรเปาผม  เรียกวา  ครบเครื่อง เรื่อง
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 ประมาณ 3 ทุม พวกเราพรอมกันที่
หองอาหาร สําหรับอาหารมื้อนี้ ผมทานได
มากกวาปกติ เปนโรงแรมแหงแรก ที่ผมมี
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ความสุขกับการรับประทานอาหาร อาหารมี
หลายอยาง แตผมเลือกทานเฉพาะที่ผมชอบ โดย
ปกติผมชอบทานผดัหมี่ซ่ัว จึงเลี้ยวเขาไปหาถาด
ผัดหมี่ และตักผักไวขางจาน ทานไปทานมาไมรู
หมดไปตั้งแตเมื่อไร ตองลุกขึ้นเดินออกไปตัก
เพิ่มมาอีก 1 จาน ไมนานก็หมดอีก พนักงาน
โรงแรมยกถาดมาเพิ่ม มองเห็นแตไกล คลาย
ขนมหมอแกง ตัดเปนชิน้ส่ีเหลี่ยม แตไฉนเปนสี
ชมพู เพื่อใหรูความจริง ผมถือจานเดินเขาไป
สํารวจตรวจดู จึงรูวาเปนไอศกรีมรสสตรอบอรี่ 
ผมตักใสจาน 2 ชิ้น (ไมมีถวยไอศกรีม เลยตอง
ตักใสจานขาวแทน)  พรอมทั้งกลวยหอมชบุ
แปงทอดดวย แลวจึงกลับมานั่งที่โตะ ใชชอน
ตักเขาปาก อรอยมากจริง ๆ เลยครับ อยากให
ทานไดชิมดวยจังเลย กลวยหอมชุบแปงทอด 
หอมกรอบอรอย กนิคูกับไอศกรีมแลวเขากันดี
นัก หอมชืน่ใจ เพลินไปแปบเดยีวหมดอีกแลว 
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ผมลุกขึ้นไปตักอกีเปนครั้งที่ 2 คงไมวาผม
ตะกละนะครับ อดใจไวไมไหว อรอยแบบนี้ ฉนั
พอจะอยูอนิเดียตอไปได แมคุณพี่ผูหญิงทีน่ั่ง
ขาง ๆ ผม บนวากลัวอวน ยังแยงแซงหนาวาไป
ตั้ง 3 จานแลวครับ นี่ยนืยันวา อรอยจริง ๆ ไมได
โกหก หนัไปมองโตะอื่นก็ไมเบา ก็พวกเรา
ดวยกนันั่นแหละครับ  ถาดแลวถาดเลา ยกมาอีก 
เดี๋ยวก็หมดอีก โรงแรมคงดีใจ คนไทยชอบขนม
แขก 
 หนังทองตึง หนังตาก็เริ่มหยอน ผมรีบ
กลับเขาหองพัก เพื่ออาบน้ําสระผม และเขียน
บันทกึการเดินทางวนันี ้  กวาจะเสร็จก็ปาเขาไป 
5 ทุมอกีแลวครับ พรุงนี้ ตองตื่นต ี  5  ขอลาไป
นอนกอน นะครับ 
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วันอาทิตยที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
 

 เชาวันนี้ อากาศสดชืน่ เย็นกวาปกติ
เล็กนอย ถือเปนวันสุดทาย แหงการเดินทาง 
และเปนวันสุดทาย ทีต่องลาจากอนิเดีย กลบัสู
เมืองไทยดนิแดนบานเกิดเมืองนอน และเปน
ดินแดน ที่มีพอหลวงของปวงชนชาวไทย ที่
ปกปองคุมครองภัย ใหปวงประชาชาวไทยอยู
เย็นเปนสุข มีความอบอุน และสุขใจหาที่ใด
ไมไดในโลกนี ้
 วันนี้ตื่น 6 โมงเชา ตอนแรกนัดกันวา 
จะตองตื่นต ี5 แตดูไปดูมาแลว ไมจําเปนตองตืน่
เชานัก เพราะโรงแรมนี้ อยูไมไกลจาก ทัชมา
ฮาล อาหารเชาที่โรงแรม เปนอีกหองหนึ่ง ซ่ึง
ไมใชหองเมื่อคืนนี ้ หองตกแตงไวสวยงาม 
อาหารใชไดครับ แตผมก็ทานนิดหนอย เพราะ
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เมื่อคืนนี้ ทานคงจําไดวา ผมทานไปไมนอย
เหมือนกัน 
 เวลา 7.00 น. ออกเดินทางสู ทัชมาฮาล 
ไมชาไมนาน รถก็จอดเทียบประตูทางเขา ไกดสุ
เรสตองลงไปจัดการ ซ้ือบัตรผานประตูเขาชม 
ในระหวางที่รอนั้น ผมเหลือบไปเห็นแขกอายุ
ประมาณ 70 กวาป เปดฝาภาชนะอยางหนึ่ง ที่
สานดวยไมไผ รูปทรงกลมแบน กวางใหญ
ประมาณกลองขนมปงคกุกี้ ที่เขาแจกใหเปน
ของขวัญวันปใหม พอแขกแงมฝาออก ใช
นิ้วหัวแมมือคอย ๆ ขยับชูข้ึน พลันเจางูเหาก็
โผลหัวข้ึนมา แผแมเบี้ย ชูหัวสายไปมา แมวาไม
มีแตร ผมรีบหยบิกลอง ออกมาเกบ็ภาพไว ภาพ
ที่ไดนัน้ สวยงามชัดเจนมาก ถายเสร็จแลว
ลวงกระเปาหยิบเงิน 10 รูป ใหแขกไปหนึ่งใบ 
แขกดีใจรบัไปแลวยิ้มไป มัวแตดใีจ งูฉกแขน
แขก แขกหลบเกือบไมทัน สาว ๆ รอง วาย...!!! 
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ตาย...ตาย... งูฉกแขก  แตแขกตบหัวงู ถือวาเจา
กัน ทั้งงูทัง้แขก 
 พวกเราเดินเขาทางประตู ที่มีเจาหนาที่
คอยตรวจนบัจํานวนคน ผานเขามาเห็นประตู
ใหญโตมโหฬาร ผมเริ่มเดินนําหนา เพื่อหามุม
เหมาะ ๆ แลวถายรูปเกบ็ เปนที่ระลึก ผานประตู
ใหญ เขาสูเขตบริเวณอนุสรณสถานแหงความ
รัก ทัชมาฮาล ที่กษัตริยจาฮาล ไดสรางใหพระ
นางมุมตัส เพื่อเปนการแสดงความรักอันยิง่ใหญ
ที่มีตอพระนาง 
 ทัชมาฮาล ถือเปนส่ิงมหัศจรรย 1 ใน 7 
ของโลก สถานที่กวางใหญ ประดับดวยตนไม 
สนามหญา ตัดแตงไวอยางเหมาะเจาะ เปน
สถาปตยกรรม ที่มีความพิถีพิถัน อยางเหมาะสม
ลงตัว ดูวิจติรพิสดาร อลังการยิ่งนัก ชางเปน
อัจฉริยภาพ ของผูสรางที่เนรมิต สถาปตยกรรม
ช้ันเลิศ ช้ินหนึ่งของโลก สรางดวยหินออน ดู
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ขาวสะอาดตา ยามแสงทองสองสาดกระทบ
สถานที่แหงความรัก ทัชมาฮาลแหงนี้ มีหมอก
ยามเชาปกคลุมบาง ๆ รอบฐาน ปานประหนึ่ง
เปนวิมานลอยอยูเหนอื ทามกลางปยุเมฆ 
แสงอาทิตยสองกระทบหินออน แสงประกาย
ขาวนวลชวนชม สมคํากลาวขานร่ําลือยิ่งนกั 
 พระนางมุมตัส เปนหญิงที่มี สิริโฉม
งดงามมาก ชายใดไดเหน็ เปนตองตกตลึงทึง่ใน
ความงาม เรื่องเลาวา วันหนึ่งกษตัริยจาฮาล ได
พาพระมเหสีมุมตัส ไปเที่ยวชมความงามของ
เทือกเขาหิมาลัย ยอดเขาถูกปกคลุมดวยปยุหิมะ 
ดูขาวสะอาดตา ยามตองแสงอาทติยอุทยั เกิด
ประกายแสงระยิบระยับสะทอนกลับไปมา 
สวยงามจับตาตรึงใจ ดูราวประดับดวยเพชรนิล
จินดาก็ไมปาน 
 พระนางมุมตัสรําพึงรําพันวา  “หิมาลัย
ชางสวยงามยิ่งนัก”  กษัตริยจาฮาลก็ตรัสตอบ
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ไปวา  “ความรักของขา ที่มีตอนาง มากยิ่งกวา
ปุยเมฆ อันกวางใหญไพศาลที่ปกคลุมเทือกเขา
หิมาลัยแหงนี้มากมายนกั”   พระนางตรัสถามวา   
“ทานรักขา ปานฉะนัน้เชียวหรือ ถาเปนเชนนัน้
จริง ทานสามารถ แสดงใหขาเห็นถึงความรักอัน
ย่ิงใหญของทาน ที่มแีกขาไดอยางไร”  กษัตริย
จาฮาล จึงครุนคิดวา จะสรางส่ิงใด เพื่อเปนการ
แสดงความรักอันยิง่ใหญของทาน ที่มีตอพระ
นาง กษัตริยจาฮาลจึงไดระดม นักออกแบบทัว่
อินเดียในสมัยนั้น เพื่อใหมาออกแบบสราง
อนุสรณแหงความรักนี ้ แตแลวก็ยังไมเปนที่พอ
พระทัย จงึไดนําเอานกัออกแบบชาวกรีก ที่มี
ช่ือเสียงที่สุดในขณะนัน้ มาเปนผูออกแบบ
กอสราง เมื่อออกแบบเสร็จ กษตัริยจาฮาลทรง
พอพระทัยมาก จึงใหรีบลงมือกอสรางทันท ี
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 เฉพาะการกอสรางฐานราก ของอนุสรณ
สถานแหงนี้ ใชเวลาถึง 12 ป ที่ใชเวลา 12 ป 
มิใชอะไร คือ เมื่อสรางฐานรากเสร็จแลว ชาง
ชาวกรีกก็รีบหนีไปโดยไมบอกกลาว กษัตริยจา
ฮาลโกรธมาก ทั้งกลุมใจ ทั้งกังวล ครั้นจะใหคน
ไปตามจบัตวัมาฆา ก็เกรงวาอนุสรณสถานแหง
ความรักนี้จะสรางไมเสร็จ เพราะเขาเปนทั้ง
ผูออกแบบ และผูควบคุมการกอสรางเอง
ทั้งหมด 
 เมื่อเวลาลวงไป 12 ป ชางชาวกรีกผูนั้นก็
กลับมา กษตัริยทั้งดีใจ ทั้งโกรธ จึงตรัสถามวา  
“เจาหนีไปไหน ทําไมไมรีบสรางใหเสร็จกอน 
แลวจึงไป”  ชางชาวกรีกจึงตอบวา  “ที่ขาหนีไป 
เพราะการสรางฐานราก เพื่อใหเกิดความมั่นคง
แข็งแรง ตองทิ้งใหตากแดด ตากฝน ตากลม ทุก
สภาวะอากาศ และ อุณหภูมิ จุดประสงค เพื่อให
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ดินไมเกิดการทรุดตัวอีกตอไป  โครงสรางจะได 
ไมแตกราวในอนาคต”  เมื่อกษัตริยไดฟงดังนัน้ 
ก็ทรงพอพระทัย จึงไดใหเริ่มกอสรางจนแลว
เสร็จจากคําบอกเลา เมื่ออนุสรณ  ทัชมาฮาล 
สรางเสร็จ ชางกรีกผูออกแบบ และควบคุมการ
กอสรางครั้งนี้ ก็ถูกกษตัริยจาฮาลฆาตาย เพียง
เพื่อจุดประสงคใหทัชมาฮาล มีหนึ่งเดียวในโลก 
เท็จจริงอยางไรไมขอยนืยันนะครบั 
 ในทัชมาฮาลจะมีพระศพของกษัตริยจา
ฮาล และมเหสีมุมตัส อยูช้ันลางสุดของตวั
อาคาร    สําหรับชั้นบนที่เราเขาชมได ไดจําลอง
โลงศพเหมือนของจริง ที่อยูช้ันลางเปนโลงศพ
หินออน ทั้ง 2 โลง นอนเรียงเคียงขางกันอยู 
 เราถายภาพกันหลายมุมตามแตใจชอบ 
แหงนี้เปนสถานที่สุดทายแลว ฟลมในกลอง
มวนที่ 8 ก็กาํลังจะหมด เราถายรูปหมูกัน ทุกคน
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ยิ้มแยมแจมใส ทุกอยางชางราบรื่นลงตัว วันนี้
พวกเราก็จะไดกลับเมอืงไทยแลว   
 ถายภาพจนหมดฟลม เปนที่อิ่มตาอิ่มใจ
แลว ไกดสุเรสไดพาเราไปเดินช็อปปงหาซือ้
ของฝากของที่ระลึก เพื่อนํากลับไปฝากคนทาง
บาน ใหเวลา 1 ชั่วโมง แลวแตใครจะใครซ้ือ
อะไรก็ได ตามอัธยาศัย 
 หลังจากนั้น พวกเรากลับเขาโรงแรม เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน กอนจะเดินทางสู 
กรุงนิวเดล ี เพื่อนั่งเครื่องบินกลับกรุงเทพฯ ถึง
โรงแรม 11.00 น. เขาหองอาหารอีกหองหนึ่ง 
สรุปวาอยูโรงแรมนี้ ไดทานอาหาร 3 หองไมซํ้า
กันเลย เมื่อทานอาหารเสร็จ รีบขึ้นไปเก็บ
กระเปาเสื้อผาและสัมภาระ เพื่อนําขึ้นรถ และ
ออกเดนิทางกันตอไป 
 เวลา 12.30 น. ออกจากโรงแรม โบกมือ
อําลา เมืองอัคระ และทัชมาฮาล ถนนจาก อัคระ 
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ถึง เดลี รถว่ิงดีขึ้นมาก เพราะเริ่มเขาสูเมืองที่
เจริญ รถว่ิงไปพวกเราก็สนุกกันไป ในรถมทีั้ง
เสียงเพลง ที่คุณไพรัตน  พี่ประกอบ ไมเวน
แมแตทานอาจารยสรรคชัย ไดขับกลอมใหพวก
เราไดฟงอยางไพเราะจับใจ และนาประทับใจ 
อาจารยสรรคชัย ใชวาจะสอนธรรมะเกงเทานัน้ 
ยังขับรองเพลงไดไพเราะอีกเสียดวย โดยเฉพาะ
แหลเพลงดาวลูกไก ของครูพรภิรมย รองได
ซาบซึ้ง และจับใจจริง ๆ หลายคนน้าํตาซึมเลย 
 เวลา 2 ทุม ถึง กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของ
ประเทศอินเดีย เราแวะรับประทานอาหารเย็น ที่
โรงแรมหรูแหงหนึ่ง คาหองพักคืนหนึ่ง 4 พนั
กวาบาท เราไมไดเขาไปพักนะครับ เพียงแตแวะ
เขาไปรับประทานอาหารมื้อเย็นเทานั้น เพราะ
โรงแรมนี้อยูใกลสนามบินเดลี อาหารตองบอก
วา ยอดเยี่ยมครับ พวกเราสนุก เพลิดเพลิน กบั
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การเดินตักเดินชิมอาหารในโรงแรม จนไดเวลา 
3 ทุมพอดี เราจึงออกเดนิทางมุงหนาสูสนามบิน 
 เวลา 3 ทุม 10 นาที เพียง 10 นาที กม็าถึง
สนามบิน เที่ยวบนิที่เราจะกลับกรุงเทพฯ คนืนี้ 
เปนสายการบินไทย TG 613 จะออกเดนิทาง 
เวลาทองถิ่น 24.10 น. เราเตรียมสัมภาระกระเปา 
ทุกอยางดําเนินไปดวยความเรียบรอย 22.00 น. 
ทุกคนก็ผานเขาเขตชั้นใน ภายในสนามบิน เพื่อ
เตรียมรอเรียกขึ้นเครื่องตอไป 
 เสียงเจาหนาที่ประชาสัมพันธไดประกาศ 
ใหผูโดยสาร ผูประสงคจะเดินทางไปกรุงเทพฯ 
ใหเขาประตูที่ 7 ทุกคนเริ่มลุกจากเกาอี้ ขยับตวั 
บิดขี้เกยีจ พรอมสลัดความงวงใหกระเด็นไปตก
ขางเกาอี้ กอนเดินเรียงคิวเขาสูเครื่องบิน เวลา
ขณะนั้น ประมาณ 24.30 น. 
 กระเปาของผม และภรรยา ไดถือห้ิวข้ึน
เครื่องดวยตวัเอง เพราะเกรงวา ถาฝากเขาใตทอง
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เครื่องบิน พอบินถึงดอนเมือง กวาจะรอกระเปา
ลําเรียงออกมาตามสายพาน ตองเสียเวลานาน
พอสมควร ผมจึงตัดสินใจหิ้วกระเปาขึ้นเครื่อง
เองดีกวา พอถึงดอนเมืองปบ จะไดไมตองรอ
นาน สามารถเดินออกไปเรียกแท็กซี่ เพื่อรีบ
กลับบาน อาบน้ํา อาบทา ลางหนา แปรงฟน 
แลวฟนฝารถติดไปทํางานตอไดเลย 
 บนเครื่องบนิ แอรโฮสเตส ไดเสริฟ
น้ําสม นมสด น้ําเปลา ผมรับน้ําสมมาดื่ม 
รสชาติหอมหวาน อมเปรี้ยวออน ๆ เย็นชื่นใจ 
อานหนังสือพิมพไทยรัฐ ที่แอรโฮสเตสไดกรุณา
นํามาให กอนจะรับประทานอาหารบนเครื่อง 
หลังจากเปดพลิกดูขาวไมกี่หนา ตาก็เริ่มจะปด 
งีบหลับไปเมื่อไรก็ไมรู ทันใดกลิน่อาหาร ก็
ปลุกใหตืน่ขึ้น เห็นแอรโฮสเตสสาว หนาตายิ้ม
แยม กําลังเดินเสริฟอาหาร ผมไมทราบวา 
เรียกวา อาหารมื้อไหนดี เพราะเวลาอินเดียก็ตี 1 
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ถาเทียบเวลาเมืองไทย ก็ตี 2 คร่ึง เอาเปนวาม้ือนี้ 
เปนมื้อตอนรับรุงอรุณ ก็แลวกันนะครับ 
 กัปตนั ประกาศใหเรารัดเข็มขัด เพราะ
เครื่องบินกําลังลดระดับเครื่องลง เครื่องรอนลง
สูสนามบิน ดอนเมือง ตี 5.40 น. ทุกคนเริ่ม
ทยอย ออกจากเครื่อง โดยมีแอรโฮสเตส ยืนสง
หนาประตู พรอมกลาวคําขอบคุณที่ใชบรกิาร 
และสวัสดีตามประเพณีไทย ทีฟ่งแลวอบอุน
และดีใจ ทีไ่ดกลับสูประเทศไทยอยางปลอดภยั
โดยสวัสดิภาพทุกคน 
 เขาสูดานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ใน
ระหวางเขาคิวเรียงแถวอยูนั้น ผมกับภรรยาได
เขาไป ลํ่าลา พี่ ๆ เพื่อน ๆ และอาจารย ดจูากสี
หนา และสายตาของทกุคน บอกถึงความอาลัย 
แมจะเพิ่งรูจักกนัเปนครัง้แรก แตเวลา 9 วัน ที่
ไดไปแสวงบุญดวยกนั ไดทํากจิกรรมรวมกัน 
และไดเดินทางรวมกัน ตลอดระยะเวลา 9 วัน 
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ภาคผนวก 
 

พูดถึงแรงจูงใจที่อยากไปอินเดีย 
 

 คงตองเทาความเมื่อ 18 ป ที่ผานมา คืน
วันหนึ่ง ผมไดรับโทรศพัททางไกลจากทางบาน
บอกวา อามา (คุณยาย) เสียชีวิต ใหรีบกลับบาน
ดวน พอผมไปถึงวัดทีท่านจดังานศพ ญาติพี่
นองทกุคนตองการใหผมบวชใหคณุยาย ผมจึง
ตอบไปวา จะบวชไดอยางไร ในเมื่ออีกเพียงแค 
2 – 3 วันก็จะเขาพรรษาอยูแลว คําตอบนั้นก็คือ  
“ไมเห็นจะเปนไร บวชหนาไฟ บวชเชา สึกเย็น 
ก็ได” ผมจึงตอบตกลง แตพอมานั่งคิดดู โกนผม
แลว โกนคิ้วแลว หมผาเหลืองแลว วัดยังไมทนั
ไดนอนเลย สึกเสียแลว บวชไปทําไม ผมจึง
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ตัดสินใจเดนิไปบอกคณุแมวา “ผมขอบวชหนึ่ง
พรรษาเลยครับ” 
 ทานที่เคารพครับ น้ําตาแมไหลออกมา
ทั้งสองขาง ดวยความปติยินดทีีลู่กชายจะได
บวช และคงสงสารลูก ดวยความรูสึกที่วา 
 ประการที่ 1 เกิดจากความปติที่เห็นลกู
ชายไดบวช เพราะชีวิตคน ๆ หนึ่ง การจะได
บวชในพุทธศาสนานั้น ไมใชใครจะมีโอกาสได
บวชกันงาย ๆ  

ประการที่ 2 เกิดจากความสงสาร ปกติ
ผมทํางานบริษัท ทํางานนั่งโตะเกาอี้ อยูหองแอร 
ทานขาว 3 มื้อ  บัดนี้ตองฉันขาวมือ้เดียว แลวยัง
ฉันรวมในบาตรอีกดวย 
 นับเปนความโชคดีของผมครับ ที่ไดมี
โอกาสไปบวชที่วัดตางจังหวัด เปนวัดปา ช่ือ วัด
ศรีสุทธาวาส อําเภอหนองหาน จงัหวัดอุดรธานี  
เปนวัดที่เนนการปฏบิัต ิ ผมไดมีโอกาสเจริญ
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กรรมฐาน ไดฝกเจริญสติภาวนา ไดผลดีเปนที่
นาพอใจระดับหนึง่ หลังจากผมสึกออกมาแลว 
จึงสนใจใครศึกษาธรรมะเพิ่มเติม จากครูบา
อาจารยหลายทาน จนเกิดแรงศรทัธาอยากไป
กราบสักการะยังแดนพุทธภูมิ 
 ครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 7 ป ที่ผานมา ผม
ไดไปกราบองคพระประธานในโบสถแหงหนึ่ง 
ที่อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย หนาองคพระ
ประธานจะมีพระพุทธรูปเกาแก องคหนึ่งสูง 
ประมาณ 1 ฟุต  ทุกทานจะเขาไปกราบไหว และ 
เสี่ยงทาย ขอพรขอโชคลาภ โดยการยกพระ 
นองสาวจึงเอยถามผมวา  “เฮียจะไมเสี่ยงทายยก
พระบางรึ พระที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะ” ผมตอบตกลง 
ผมจะเสี่ยงทาย แตมิใชเสี่ยงทาย เพื่อขอโชคลาภ
ใด ๆ 
 ผมตั้งจิตอธิษฐาน ตอหนาองคพระวา 
“หากแมนผมมีบุญวาสนา ขอใหผมมีโอกาสได
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เดินทางไปกราบนมัสการ สังเวชนียสถาน 4 
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สักครั้ง
หนึ่งในชีวิตดวยเถิด” แลวผมก็ยกองคพระ ยกชู
ขึ้นเหนือศีรษะไดถึง 3 ครั้งติดตอกนั และวันนี้ก็
มาถึง เปนวันที่ผมไดไป และไดกลับมาเขียนเลา
ใหทานฟงในขณะนี้ 
 
ไปอินเดียแลวไดอะไร 
 

 ทานที่เคารพครับ การไปอินเดยีครั้งนี้ ถือ
เปนความคุมคาที่สุดในชีวิตของผม หลายคน
ถามผมวา  “ไปทําไมอนิเดีย ไปแลวไดอะไร ไม
มีที่อื่นจะไปแลวหรือยังไง ถึงไปอินเดีย” 
 

 นี่คือ คําถาม ที่ผมตองหาคําตอบครับ  
และคําตอบที่ผมไดรับ ในการไปอนิเดียครั้งนี้ ก็
คือ 
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1. ผมไดอนุสติ เปน พทุธานุสติ  ที่ทาํ
ใหผมเกิดความประทับใจ เปนภาพ
ติดตาตรึงใจผมมา จนกระทั่งบัดนี้   
ทุกครั้งที่ผมกราบพระ ภาพสังเวชนีย
สถานไดปรากฏใหเห็นเปนที่ซาบซึง้ 
และปลาบปลื้มใจยิ่งนัก 

2. ผมไดเกิดศรัทธา ศรัทธาที่ผมมีตอ 
พระรัตนตรยั มีความศรัทธามั่นคง
มากยิ่งขึ้น ใชวาเราจะไมศรัทธา
ในขณะบูชาพระ แตความศรัทธาได
เกิดเพิ่มขึ้น เปนทวีคูณอยางมากมาย 
หลังจากกลบัมาจากอินเดียแลว 

3. เห็นสัจธรรม กฎแหงไตรลักษณ 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิ่งทุก
อยาง เมื่อมีส่ิงใดเกิดขึ้น ยอมเสื่อม
สลายไปเปนธรรมดา อินเดียเคยเปน
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แหลงอารยะธรรม ที่เจริญรุงเรือง
สูงสุดในอดตี บัดนีอ้ินเดีย เหลือแต
ซากสุสาน แหงรอยอารยะธรรม 

4. ไดปติอยางมาก  ณ กุสินารา  สถานที่
ปรินพิพาน  ผมยืนเพงพระพักตรอยู
นาน  น้ําตาแหงความปติลนเออไหล
อาบสองแกม  หยิบผาเช็ดหนาขึ้นมา
ซับน้ําตา เราเกิดชาไปที่ไมไดพบ
พระพุทธองค รูปกายทานดบั            
ขันธปรินิพพานไปแลว เหลือไวแต
พระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว ใหเรา
ไดศกึษาเรียนรู  เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบตัิใหเกดิสันติสุขแหงชีวิต คือ 
พระนิพพาน 

5. ไดอธิษฐานจิต ตอนปดทอง ผมไม
ทราบวา ใครอธิษฐานอยางไร แตทุก
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ครั้งที่ผมปดทององคพระปฏิมา ผม
จะอธิษฐานดังนี้ “ถาผมปดทองที่
หนาผาก ผมจะอธิษฐานขอให ผมจง
มีปญญาแตกฉานในพระไตรปฎก ถา
เลื่อนลงมาปดที่ตา ขอใหผม จงมี
ดวงตาปญญามองเห็นธรรม โดยเร็ว 
ถาผมปดที่ใบหู  ขอใหผมจงไดยิน
เสียงที่ดี มีประโยชน  และเปน
ธรรมะ ครั้นเลื่อนลงมาปดที่ปาก 
ขอใหผมจงมีวาจาเปนสุภาษิต พูด
ออกมาครั้งใด ขอใหเปนประโยชน
ตอตนเองและผูอ่ืน ถาเลื่อนลงมาปด
ที่แขน ขอใหสองแขน สองมือน้ี จง
สรางสรรค แตสิ่งที่ดีมีประโยชน 
และเกื้อกูลตอคนทั้งหลาย ถาปดลง
ตรงเทา ขอใหผมกาวเดินสูหนทาง
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แหงความพนทุกข เปนสัมมาทฏิฐิ  
อยาไดถลําหลงผิด เดินผิดทางเลย”  

6. ไดเห็นสิ่งทีดี่ที่สุดในโลก และสิ่งที่นา
สลดหดหูทีสุ่ดในชีวิต  สังเวชนีย
สถาน 4 เปนสิ่งที่ดีที่สดุในโลก ทีผ่ม
มีโอกาสไดเห็น และไดกราบไหว 
เสมือนหนึ่ง ไดเขาเฝาพระพุทธองค 
เห็นความยากจน คนขอทาน ที่มีมาก
ที่สุดในโลก จนแสนจน จนไมรูวา
พรุงนี้ จะมีอะไรกินหรือเปลา 
สกปรก แสนสกปรก ไมเคยเห็นที่
ไหน จะรกสกปรกเทาอินเดียเลย 
พวกเขาเหลานั้น  แมเกิดอยูใกลแดน
พุทธภูมิ แตไกลพระพุทธองคยิ่งนกั 
เขาขาดโอกาสในการศกึษาเลาเรียน 
เขาเพียรแตจะขอทาน เพื่อเลี้ยงปาก
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เลี้ยงทอง พอใหไดคลายหายหิวไป
วันหนึ่ง ๆ เทานั้น     นี่คือ สิ่งที่นา
สลดหดหูที่สุดที่ไดพบเห็น 

7. ไดรับความรู เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ชาวอินเดีย เรื่องพิธีการเผา
ศพ การอาบน้ําชําระบาป และการ
แตงงาน ลวนแลวแตเปนส่ิงที่ไมเคย
มีในที่อืน่ หลากหลายความเชื่อ และ
วัฒนธรรมที่ไมนาเชื่อ แตก็ตองเชื่อ
วา ยังมีใหเห็นอยู แมยุคสมัยจะ
เปลี่ยนไป เฉกเชนทุกวนันี ้

8. ไดเพื่อนที่เปนผูสนใจ และใฝใน
ธรรมเชนกัน ไดรับความรัก ความ
อบอุน และมีความผูกพันฉนัพี่นอง 
เหมือนดั่งครอบครัวเดียวกัน ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนความคิดความเห็น 
ประสบการณ และขอคิดตาง ๆ 
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มากมาย เรียกวา ไมเสยีหลาย ที่ได
ไปอินเดยีในครั้งนี ้

9. ไดมีโอกาส บอกกลาวเลาสู ส่ิงตาง ๆ 
ที่ไดไปพบเห็นมา ทั้งในการพูดจา 
การอภิปราย และการเขียนหนังสือ 
เลาเรื่องราวการไปอินเดียครั้งนี้ ให
ผูฟงผูอานไดรับรูรับทราบ เพื่อให
เกิดความซาบซึ้ง และศรัทธาในพุทธ
ศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 
 
 






